
มาตรา 44 อุมมือถือ:

ใครได..ใครเสีย และใครเสียทา?

สารี อองสมหวัง

มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค



คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ มาตรา 44 ที่ 

4/2562

• มีเง่ือนไขที่อาจจะเปนการรอนสิทธิของประชาชน กระทบผูใชบริการ 

เพราะตนทุนการประมูลจะถูกถายโอนไปที่ผูบริโภค ใกลเคียงกับคา

สัมปทานในอดีต

• ขัดตอมาตรา 45 วรรคหน่ึง ของพรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ การ

ประมูล 5G ผลตอบแทนตํ่า ขาดความโปรงใส

• ไมเกิดการแขงขัน ไมมีผูประกอบการรายใหม



มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค

โชค 4 ช้ันของบริษัท :ใครได

• ไดขยายเวลา 5 เปน เปน 10 ป

• ผอนปลอดดอกเบ้ียจาก 5 ปเปน 10 ป

• ไดคลื่น 5G ราคาถูก 150,000 ลานบาท โดยไมตองประมูลแขงขัน

• ปดการแขงขันในตลาดโทรคมนาคม

• บริษัทโทรคมนาคมสามารถผลักตนทุนใหผูบริโภค ทั้งๆที่เปนกิจการที่มี

กําไรระดับเจ็ดพันลานถึงเกือบสามหมื่นลาน



มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค

จับโกหกสํานักงานกสทช. 

• รัฐบาลขาดรายได ที่พึงไดจากการประมูล และเสียหายไมนอยกวา 

150,000 ลานบาท ผลักภาระไปใหผูใชบริการมากขึ้น

• ปดการแขงขันในตลาดโทรคมนาคม 

บริษัท 900(ลานบาท) 700(ลานบาท)

AIS 80,950 (10MHz) 25,000 (15MHz)

TRUE 81,639 (10MHz) 25,000 (15MHz)

DTAC 40,728 (5MHz) 25,000 (15MHz)

รวม 203,317 (25MHz) 75,000 (45MHz)



มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค

กสทช. เสือกระดาษ

• กสทช. กลายเปนเสือกระดาษ แทนการเปนกรรมการอิสระถายเทอํานาจ

ใหสํานักงาน เลขาธิการมีอํานาจเต็มในการดําเนินการ

• ขาดการตรวจสอบ ถวงดุลย

• อํานาจในการประมูลคลื่นความถี่ของกสทช. หลุดลอยไป

• รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังขาดโอกาสในการจัดการเรื่องน้ี



มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค

5G ความหวังลมๆแลงๆ

• ยังไมมีอุปกรณ เชน Smart Car Mobile5G ยังไมมี

• ตางประเทศใชคลื่นอ่ืนในการทํา 5G เชน เกาหลีและสหรัฐอเมริกา

• ไมมีหลักประกันการใช 5G ในประเทศ



มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค

• ฟองคดีแทนผูบริโภคตามพรบ.คุมครองผูบริโภค 2522

• องคกรสาธารณประโยชนลําดับท่ี 576 กอตั้งเม่ือป พ.ศ.2539

• สมาชิกสามัญของสหพันธผูบริโภคสากล(CI) ซ่ึงเปนเครือขายขององคกรผูบริโภค 250 องคกร

ท่ัวโลก

• สมาชิกขององคกรทดสอบระหวางประเทศ ICRT

• กิจกรรมสําคัญ อาทิ ศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค , นิตยสารฉลาดซ้ือ เว็บไซต 

www.consumerthai.orgและและwww.chaladsue.com งานนโยบายและสนับสนุนองคกร

ผูบริโภค

มูลนิธิเพื่อผูบริโภค

http://www.consumerthai.org%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0www.chaladsue.com/


ตนแบบการเปดเผยชื่อสินคา 

นิตยสารฉลาดซ้ือ
• ฉลาดซื้อเผยแพร ต้ังแตป พ.ศ.2537

• มีนโยบายไมรับเงินสนับสนุนจากธุรกิจ

เอกชน ไมรับโฆษณา

• เปนสมาชิกองคกรทดสอบระหวาง

ประเทศ(ICRT)

สมัครเปนสมาชิกวารสารฉลาดซ้ือ ไดที่ www.consumerthai.org

รายละเอียดเพ่ิมเติมโทรศัพท 02-248-3737 มือถือ 089-761-9150

http://www.consumerthai.org/




มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค



ฟองคดีกลุม 3 บริษัท การคิดคาโทรศัพท 



ฟองคดีแพงเพื่อประโยชนสาธารณะ

• ศูนย์
ฟองศาลแพงและขอคุมครองชั่วคราว คดีบริษัท แกรมม่ี 

GMMZ ชอง 3 ชอง 5 และชอง 9 สั่งระงับ

ถายทอดสดฟุตบอลยูโร ทําใหผูบริโภคจํานวนมาก 

ไมสามารถรับชมการถายทอดฟุตบอลยูโร 2012 

ผานชองฟรีทีวีได อันเปนการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของผูบริโภคตามกฎหมาย

ฟองคดีบริษัทโทรคมนาคม กรณีโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ

ชําระเงินลวงหนา (Prepaid System) ใหยุติการ

กําหนดวันหมดอายุเปนการทั่วไป



บทเรียนการขับเคลื่อนกฎหมายการจัดตั้ง

สภาองคกรของผูบริโภค มาตรา 46 รัฐธรรมนูญ





รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2540

มาตรา 57  สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง ทั้งน้ี ตามที่

กฎหมายบัญญัติ

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองบัญญัติใหมีองคการอิสระซึ่งประกอบดวย

ตัวแทนผูบริโภคทําหนาที่ใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ และ

ใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือคุมครองผูบริโภค



รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2550

มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลท่ีเปนความ

จริง และมีสิทธิรองเรียนเพ่ือใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมท้ังมีสิทธิรวมตัวกัน

เพ่ือพิทักษสิทธิของผูบริโภค

ใหมีองคการเพ่ือการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซ่ึง

ประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาท่ีใหความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหนวยงาน

ของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการ

ตาง ๆ เพ่ือคุมครองผูบริโภค รวมท้ังตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอัน

เปนการคุมครองผูบริโภค ท้ังนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององคการอิสระ

ดังกลาวดวย



ราง รัฐธรรมนูญป 2558 ฉบับสปช.

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

มาตรา 60 สิทธิของบุคคล ซ่ึงเปนผูบริโภค ยอมไดรับการคุมครอง

ใหมีองคการเพ่ือการคุมครองผูบริโภคท่ีเปนอิสระท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบดวย ตัวแทน

ผูบริโภค ทําหนาท่ีใหความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและการ

บังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือคุมครองผูบริโภค 

รวมท้ังตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค และ

เสนอทางแกไขเยียวยาความเสียหายท่ีผูบริโภคไดรับ สนับสนุนและสงเสริมผูบริโภคมีความรู และ

ทักษะท่ีจําเปนดานการคุมครองผูบริโภค ตลอดจนดําเนินคดีท่ีเปนประโยชนสาธารณะเพ่ือการ

คุมครองผูบริโภค ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ



รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2560 มาตรา 46

มาตรา 46 สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง

บุคคลยอมมีสิทธิรวมกันจัดต้ังองคกรของผูบริโภคเพ่ือคุมครองและพิทักษ

สิทธิของผูบริโภค

องคกรของผูบริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดต้ังเปนองคกรที่มีความ

เปนอิสระเพ่ือใหเกิดพลังในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภคโดยไดรับการ

สนับสนุนจากรัฐ ทั้งน้ี หลักเกณฑและวิธีการจัดต้ัง อํานาจในการเปนตัวแทนของ

ผูบริโภค และการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ



รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2560 มาตรา 61

มาตรา 61 รัฐตองจัดใหมีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ

คุมครอง และพิทักษสิทธิของผูบริโภคดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการรู

ขอมูลที่เปนจริง ดานความปลอดภัย ดานความเปนธรรมในการทํา

สัญญา หรือดานอื่นใดอันเปนประโยชนตอผูบริโภค
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