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เรื่อง การกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการ และเสนอการกําหนดให้สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเช่น
ในกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม  
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businesses designed in the Organizations for Wave Frequencies Allocation and 
Supervision of Radio Broadcasting Business, Television Broadcasting Business and 
Telecommunications Business Act B.E. 2553 
 Therefore, in order that the issues will be clarified and take effect in legal 
proceedings and practical procedures, the author proposes that the Notification of 
the National Broadcasting and Telecommunications Commission on remedies from 
the service providers be published and the National Broadcasting and 
Telecommunications Commission be assigned to be the agent of users suffering from 
any telecommunications damage and public interest, as in the case of the mobile 
telephone network failure.  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของการศึกษา 
 

1.1.1  ความเป็นมา 
  ปัญหาท่ีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไม่ได้รับบริการด้วยมาตรฐานคุณภาพตามท่ีระบุใน
สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบทบัญญัติของกฎหมายจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายข้ึน 
ในการเรียกร้องการเยียวยาความความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยปรกติจะเป็นเพียงการร้องเรียนโดยตรงกับ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งส่วนใหญ่หากเป็นผู้ใช้บริการท่ีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีการใช้บริการ
เป็นมูลค่าสูงจะได้รับการแก้ไขท่ีรวดเร็วและสามารถเรียกร้องการเยียวยาได้มากเพราะมีอํานาจการ
ต่อรองท่ีสูง แต่สําหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีการใช้บริการเป็น
มูลค่าไม่มากอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขท่ีรวดเร็วและเพียงพอ เนื่องจากมูลค่าความเสียหายในแต่ละครั้ง
เป็นจํานวนไม่มาก ไม่คุ้มกับการเสียเวลาในการติดตามเรียกร้องการเยียวยาความเสียหาย ถึงแม้จะมี
ข้ันตอนการร้องเรียนผ่านทางหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ภายใต้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการคมนาคมโดยตรงก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถ
ดําเนินการได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีส่งผลให้ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งเป็นช่องทางท่ีสําคัญยิ่งในปัจจุบันขาดหายไปทําให้
ผู้ใช้บริการโดยตรงรวมถึงผู้ท่ีต้องการติดต่อได้รับความเสียหายครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้าง
กระทบกับประชาชนเป็นจํานวนมาก ท่ีผ่านมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองผู้ใช้บริการซึ่งเป็น
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในขณะเดียวกันไม่ไดกํ้าหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายโดยตรงแก่
ผู้ใช้บริการได้ มีเพียงมาตรการทางปกครองในการปรับผู้ให้บริการเท่านั้น และหากผู้ให้บริการไม่ได้
เยียวยาความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการในแต่ละราย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ไม่มีการดําเนินการแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย อีกท้ังไม่มี
การกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการท่ีให้บริการท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีชัดเจน รวมถึงไม่มีการกําหนดวิธีการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่มใน
กรณีปัญหาท่ีมีข้อเท็จจริงเดียวกันและข้อกฎหมายเดียวกันของผู้ใช้บริการท่ีเสียหายเป็นจํานวนมาก 
ซึ่งเป็นท่ีมาของการศึกษาปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กรณี
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม ซึ่งผู้เขียนได้กําหนดเป็นประเด็นปัญหาตามภาพท่ี 1.1 ดังนี ้



 

 
 

ภาพท่ี 1.1   ปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช
กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม

 
1.1.1.1  

   ปัญหาการกําหนด
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มทําให้มี
ดังเช่นกรณีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายหนึ่งเกิดปัญหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มในพ้ืนท่ี
ภาคใต้และกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกว่า 
เกิดจากการย้ายฐานข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่เพ่ือปรับปรุงระบบแต่เกิดปัญ
เตรียมการรองรับปัญหาและการกําหนดวิธีการเยียวยาท่ีให้ผู้ใช้บริการติดต่อเข้าศูนย์บริการเพ่ือขอรับ
สิทธิการชดเชยเยียวกลับเป็นการสร้างปัญหาซ้ําเติมผู้ใช้บริการ
บริการเกิดความไม่สะดวกนําไปสู่
ความเสียหายท่ีเหมาะสม 
บุคคลมีความแตกต่างกัน 

ปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม             
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้ใช้บริการ                    
ท่ีได้รับความเสียหาย

ผู้ใช้บริการ                    
ท่ีได้รับความเสียหาย         

มีจํานวนมาก                
ท้ังท่ีเป็นบุคลลธรรมดา  

ธุรกิจขนาดเล็ก         
องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 

องค์กรภาครัฐ              
และองค์กรระหว่างประเทศ
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ปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช
กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม 

   ปัญหาท่ี กสทช. ไม่มีการกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดย
ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ปัญหาการกําหนดการเยียวยาความเสียหายของผู้ให้บริการอันเนื่องมาจาก
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มทําให้มีผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากในคราวเดียวกัน
ดังเช่นกรณีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายหนึ่งเกิดปัญหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มในพ้ืนท่ี
ภาคใต้และกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกว่า 20 ล้านเลขหมาย โดยสาเหตุส่วนหนึ่ง
เกิดจากการย้ายฐานข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่เพ่ือปรับปรุงระบบแต่เกิดปัญ
เตรียมการรองรับปัญหาและการกําหนดวิธีการเยียวยาท่ีให้ผู้ใช้บริการติดต่อเข้าศูนย์บริการเพ่ือขอรับ
สิทธิการชดเชยเยียวกลับเป็นการสร้างปัญหาซ้ําเติมผู้ใช้บริการยิ่งข้ึน (เดลินิวส์

เกิดความไม่สะดวกนําไปสู่ประเด็นปัญหาเริ่มต้นในการหามาตรการแก้ไขปัญหาการ
ท่ีเหมาะสม เนื่องจากการกําหนดค่าเสียหายของผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย

 อีกท้ังในสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไม่ได้กําหนด

ปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม             
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม

ผู้ใช้บริการ                    
ท่ีได้รับความเสียหาย

ผู้ใช้บริการ                    
ท่ีได้รับความเสียหาย         

มีจํานวนมาก                
ท้ังท่ีเป็นบุคลลธรรมดา  

ธุรกิจขนาดเล็ก         
องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 

องค์กรภาครัฐ              
และองค์กรระหว่างประเทศ

กสทช.
ผู้ให้บริการ     

ท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม

ผู้ให้บริการ   
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่  

มีจํานวนน้อยราย

- ปัญหาท่ี กสทช. ไม่มีการ
กําหนดการเยียวยาความ
เสียหายโดยผู้ให้บริการท่ี
ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพการ

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
  

- ปัญหาท่ี กสทช. ไม่มีการ
กําหนดตัวแทนตาม

กฎหมายของผู้ใช้บริการท่ี
ได้รับความเสียหายใน  
การไกล่เกลี่ยและ     
ดําเนินคดแีบบกลุ่ม 

 
ปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช.            

ไม่มีการกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการท่ี
ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี   

การเยียวยาความเสียหายของผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากกรณี
สียหายเป็นจํานวนมากในคราวเดียวกัน 

ดังเช่นกรณีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายหนึ่งเกิดปัญหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มในพ้ืนท่ี
ล้านเลขหมาย โดยสาเหตุส่วนหนึ่ง

เกิดจากการย้ายฐานข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่เพ่ือปรับปรุงระบบแต่เกิดปัญหาข้ึนโดยไม่ได้
เตรียมการรองรับปัญหาและการกําหนดวิธีการเยียวยาท่ีให้ผู้ใช้บริการติดต่อเข้าศูนย์บริการเพ่ือขอรับ

เดลินิวส์, 2555) ทําให้ผู้ใช ้
หามาตรการแก้ไขปัญหาการเยียวยา
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายแต่ละ

บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไม่ได้กําหนดการชดเชยเยียวยา

ปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม             
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้ให้บริการ     

ท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม

ผู้ให้บริการ   
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่  

มีจํานวนน้อยราย
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ความเสียหายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการกําหนดค่าเสียหายนั้นเป็นการยากท่ีจะกําหนดได้อย่างแน่นอน 
และเป็นประเด็นท่ีไม่อาจตกลงกันได้โดยง่ายหากไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีเข้าใจง่ายต่อการบังคับใช้ในทาง
ปฏิบัติให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

1.1.1.2  ปัญหาท่ี กสทช. ไม่มีการกําหนดการเป็นตัวแทนตามกฎหมายของ
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่ม  

 แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกท่ีให้ความสําคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกําหนดให้มีองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค
ท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐและให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององค์กรอิสระ  
ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนผู้บริโภค (อัครพงษ์ เวชยานนท์, 
ม.ป.ป.) เพ่ือการกําหนดนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคโดยประชาชนเอง รวมถึงส่งเสริมให้มี
การรวมตัวกันขององค์กรภาคเอกชนในรูปแบบสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ต่างมีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะกลุ่มในการดูแล ส่งเสริม และเป็นตัวแทน
ของกลุ่มเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่ม แต่การเป็นตัวแทนของผู้บริโภคมีข้อจํากัดทางกฎหมาย
และทางปฏิบัติอยู่หลายประการ ทําให้ไม่สามารถมีอํานาจต่อรองกับผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ได้
เท่าท่ีควร อีกท้ังความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคเอกชนกับ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐอันได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะไม่เป็นเอกภาพ ไม่สามารถแสดงบทบาทการ
เป็นตัวแทนในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จรงิ                        
  ท้ังท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ มีอํานาจหน้าท่ีในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีอํานาจการต่อรองกับ
ผู้ให้บริการท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และบทบาทในการกําหนดนโยบาย
เพ่ือให้การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะ แต่กลับไม่มีการกําหนดการเป็นตัวแทน
ตามกฎหมายของผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายซึ่งเป็นผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ดําเนินการเรียกร้องการเยียวยาความเสียหายโดยเฉพาะกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นอีกประเด็นปัญหาท่ีทําให้การเยียวยาความเสียหายของผู้ใช้บริการท่ีเป็น
บุคคลธรรมดาหรือธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีจํานวนมากเป็นไปได้ยากยิ่งหากไม่มีตัวแทนขององค์กรท่ีได้รับ
การรับรองโดยผลของกฎหมายในการดําเนินการแทน 
   นอกจากนั้นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติยังไม่ได้มีการกําหนดวิธีการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่มแทนผู้ใช้บริการท่ี
ได้รับความเสียหายเพ่ือการเยียวยาความเสียหายท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความเสียหายท่ีเกิดกับ
ผู้ใช้บริการ กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มทําให้มีผู้ท่ีได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากแตกต่าง
กัน จึงจําเป็นต้องศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางกําหนดวิธีการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่ม
แทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากเพ่ือเป็นการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับ
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. 2555 และถึงแม้มีการศึกษาการนํา
วิธีการดําเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้กับคดีท่ีมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมาก เช่น กรณีคดีผู้บริโภคและคดี
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดทําร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี…) พ.ศ.... เพ่ือกําหนดกระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่ม แต่ยังอยู่ในข้ันตอนการยกร่าง อีกท้ังการ
ออกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ไม่มีวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภคแบบกลุ่มมาใช้เพ่ือลดปัญหา ลดข้ันตอน เพ่ิมความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย  
 
 1.1.2  ความสําคัญของการศึกษา 
 การติดต่อสื่อสารผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในยุคหลอมรวมบริการท้ังในรูปแบบเสียง ภาพ 
วิดีโอ ข้อมูลข่าวสาร และการประยุกต์ใช้งานในหลายรูปแบบมีความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม
ไปท่ัวโลก ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็วในยุคสังคมโลกไร้
พรมแดน สําหรับประเทศไทยปัจจุบันมีการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจํานวนกว่า 79 ล้านเลขหมาย 
(สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 
2555: 133) ในขณะท่ีประชากรในประเทศมีจํานวนกว่า 63 ล้านคน1 จึงกล่าวได้ว่าประชาชนทุกคน
เก่ียวข้องกับการใชบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการติดต่อสื่อสาร ท้ังตามแนวพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา 100 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข และ
วันสื่อสารแห่งชาติ วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า 
 

…การสื่อสารเป็นปัจจัยท่ีสําคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ในการพัฒนาสร้างสรรค์ความก้าวหน้า 
รวมท้ังรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ท่ี
สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารท่ีรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ ย่อมมีความสําคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กับ
การสื่อสารของประเทศจึงควรจะได้ร่วมมือกัน ดําเนินงานและประสานผลงานกัน
อย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง สําคัญท่ีสุดควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและ
เทคโนโลยีอันทันสมัยได้ลึกและกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนท่ีดี มี
ประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่มให้พอเหมาะพอสมกับฐานะ 
และสภาพบ้านเมืองของเรา เพ่ือให้กิจการสื่อสารของชาติมีโอกาสได้พัฒนาอย่าง
เต็มท่ี และสามารถอํานวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และ
เสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 47 กําหนดให ้ 
 

                                                 
1 ตามประกาศ สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 จํานวนราษฎรท่ัว
ราชอาณาจักรแยกตามกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จํานวน 63,878,267 คน 
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คลื่นความถ่ีท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมเป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ
องค์กรหนึ่งทําหน้า ท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ท้ังในด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
ความม่ันคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมท้ัง
ต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ          
(ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 1) 

 
ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ [กสทช.] ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในด้านการกํากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม [กทค.] และคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมเป็นหน่วยงานภายใต้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [สํานักงาน กสทช.] ในการกํากับดูแลการใช้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการท่ีได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายให้ได้รับการเยียวยาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และพัฒนามาตรฐานการ
เยียวยาความเสียหายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในประเทศเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  สภาพการณ์การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเม่ือพิจารณาจากสถิติการร้องเรียนมายัง
สํานักงาน กสทช. พบว่าในปี พ.ศ. 2554 มีการร้องเรียนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีจํานวนสูงสุด
ถึงร้อยละ 75 จากจํานวนเรื่องท่ีร้องเรียนท้ังสิ้นจํานวน 2,184 เรื่อง ตามตารางท่ี 1.1 ดังนี ้
 
ตารางท่ี 1.1  ประเภทบริการโทรคมนาคมท่ีได้รับเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ. 2554 
 
ลําดับ ประเภทบริการ จํานวนเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 
1 บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 1,640 75.09 
2 บริการอินเตอร์เน็ต 418 19.14 
3 บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน 86 3.94 
4 บริการสถานีวิทยุคมนาคม 17 0.87 
5 บริการอ่ืน 23 1.05 
 รวม 2,184 100.00 

 
แหล่งท่ีมา:  สํานักงาน กสทช., 2555. 
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และในช่วงต้นปี พ.ศ. 2555 มีเรื่องร้องเรียนมายังสํานักงาน กสทช. จํานวน 993 เรื่อง เป็นปัญหาการ
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมากท่ีสุดอีกเช่นกันถึงจํานวน 727 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ในจํานวน
เรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีการร้องเรียนด้านคุณภาพการให้บริการสูงสุดถึงร้อยละ 26 และการร้องเรียน
ด้านการคิดค่าบริการท่ีผิดพลาดมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24 (กรุงเทพธุรกิจ, 2555: 4) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มได้รับการวิจารณ์จากสังคมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมี
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการท่ีต้องการติดต่อสื่อสารเป็นจํานวนมากไม่เพียงในประเทศเท่านั้นแต่รวมถึง
การติดต่อถึงกันท่ัวโลก และท่ีสําคัญปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนบ่อยครั้ง แตม่าตรการเยียวยาความเสียหาย
โดยผู้ให้บริการกลับไม่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้ด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม ในสภาพความ
เป็นจริงผู้ใช้บริการไม่สามารถกําหนดค่าเสียหายของตนเองได้อย่างชัดเจนและต่างคิดว่าค่าเสียหายมี
จํานวนเงินเพียงเล็กน้อยในแต่ละราย ซึ่งไม่คุ้มค่ากับเวลาท่ีเสียไปในการเรียกร้องสิทธิ จึงไม่ได้สนใจ
เรียกร้องสิทธิของตนเองอย่างแท้จริง ปัญหาการเยียวยาความเสียหายจากการใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนจึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงการใช้สิทธิและหน้าท่ีของตน อีกท้ังยังไม่
ทราบถึงการใช้สิทธิการเยียวยาความเสียหายของตนเองได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมไม่มีการออกมาตรการทางกฎหมายท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้สามารถตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาของสังคมท่ีมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
  1.2.1  เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี พ้ืนฐานการคุ้มครองผู้บริโภคและหลักการเยียวยาความ
เสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

1.2.2  เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการ
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม 

1.2.3  เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการกําหนดการเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความ
เสียหายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติใน
การไกล่เกลี่ยและดําเนินคดแีบบกลุ่ม กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและประชาชน
จํานวนมากจําเป็นต้องมีการคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายเป็นพิเศษ โดยศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี 
หลักกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคและการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
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เป็นการเฉพาะของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติในด้านการกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการ และการกําหนดการเป็นตัวแทน
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายท่ีมีจํานวนมากในคราวเดียวกันในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบ
กลุ่ม กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม รวมถึงแนวทางตามกฎหมายต่างประเทศกับบทบัญญัติ
กฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 
 
1.4  สมมุติฐานของการศึกษา 
 
 การท่ีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไม่สามารถใช้บริการได้ตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดอันเกิดจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มและผู้ใช้บริการไม่ได้
รับการพิจารณาเยียวยาความเสียหายตามสิทธิของตน จึงมีข้อสมติฐานการศึกษากรณีนี้ว่าหากได้มี
การกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ ให้บริการได้อย่างชัดเจนไว้ในสัญญาให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมาย รวมถึงมีการกําหนดตัวแทนตามกฎหมายของ
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติสามารถเพ่ิมอํานาจการต่อรองในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่มแทน
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจขนาดเล็กจํานวนมากในการเรียกร้อง
การเยียวยาความเสียหายมีโอกาสประสบผลสัมฤทธิ์ กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม ซึ่งน่าจะเป็น
วิธีการท่ีเหมาะสมทําให้กระบวนการเยียวยาความเสียหายเป็นไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
 
  วิธีการศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเอกสารจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิท่ี
เป็นบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิท่ีเป็นตํารา
วิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความในวารสารวิชาการ รายงานการศึกษาวิจัย ข่าวสารและเอกสารอบรม
ทางวิชาการ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ิมเติมจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกิจการ
โทรคมนาคม: มาตรการการป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ โดยปิตุภูมิ นิตยานันทะ ซึ่งศึกษาปัญหาใน
สัญญาระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในกิจการโทรคมนาคม และจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยประจักร
ธรรม โรจนะภิรมย์ ซึ่งศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านข้ันตอนการร้องเรียนและการระงับข้อพิพาทท่ีเกิด
จากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ส่วนวิทยานิพนธฉ์บับนี้เน้นศึกษาถึงปัญหาการเยียวยาความเสียหายของ
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ศึกษากรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มทําให้มีผู้ใช้บริการท่ีได้รับ
ความเสียหายท่ียังไม่ได้รับการพิจารณาชดเชยเยียวยาอยู่เป็นจํานวนมาก โดยศึกษาปัญหาและแนว
ทางการกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการท่ีชัดเจนง่ายต่อการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
และการกําหนดตัวแทนตามกฎหมายของผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายของคณะกรรมการกิจการ
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กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบ
กลุ่มแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากในคราวเดียวกัน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
เป็นธรรมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 
  1.6.1  ทําให้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี พ้ืนฐานการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและหลักการเยียวยา
ความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
  1.6.2  ทําให้เข้าใจปัญหาและเสนอแนวทางการกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้
ให้บริการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม 
  1.6.3  ทําให้เข้าใจปัญหาและเสนอแนวทางการกําหนดการเป็นตัวแทนตามกฎหมายของ
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดแีบบกลุ่ม กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

บทที่ 2 
 

พ้ืนฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 
 
  การศึกษาปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ศึกษากรณี
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มนั้น ควรต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง อีกท้ังองค์กรการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและคุ้มครองผู้บริโภคท้ังใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย เพ่ือนําไปสู่การพิจารณาประกอบการเยียวยาความเสียหายของ
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมท่ีจะไดก้ล่าวถึงในบทต่อไป  
 
2.1  กิจการโทรคมนาคม 

 
  กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคมโดยเป็นผลจาก
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีท่ัวโลกต่างให้ความสําคัญ เพ่ือให้เข้าใจความหมายและ
ขอบเขตของกิจการโทรคมนาคมโดยดูจากการกําหนดความหมายของคําท่ีเก่ียวข้อง   
  ตามข้อตกลงด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค.ศ.1988 ไม่ได้กําหนดความหมายของคําว่า 
กิจการโทรคมนาคมไว้เป็นการเฉพาะแต่มีการกําหนดความหมายของคําว่า “โทรคมนาคม หมายถึง 
การส่ง การแพร่กระจายหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ข้อเขียน ภาพ เสียง โดยใช้ระบบสาย 
ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืนใด2” จึงอาจกล่าวได้ว่า “กิจการโทรคมนาคม หมายถึง 
กิจการท่ีเก่ียวของกับการการส่ง การแพร่กระจายหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ข้อเขียน ภาพ 
เสียง โดยใช้ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืนใด” 
  ส่วนพระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความหมายของคําว่า 
“กิจการโทรคมนาคม หมายถึง กิจการท่ีจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมเพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้อ่ืน” ความหมายของคําว่า “บริการโทรคมนาคม หมายถึง การสื่อสารเพ่ือผู้อ่ืนโดยใช้เครื่องอุปกรณ์
โทรคมนาคม หรือกระทําการอ่ืนใด เพ่ือจัดหาเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับใช้ในการสื่อสารของ
ผู้อ่ืน” หรือกล่าวได้ว่า “กิจการโทรคมนาคม หมายถึง กิจการท่ีจัดให้มีการสื่อสารเพ่ือผู้อ่ืนโดยใช้
เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม หรือกระทําการอ่ืนใด เพ่ือจัดหาเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับใช้ใน
การสื่อสารเพ่ือสนองความต้องการของผู้อ่ืน” (เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ และพิทยาพล จันทนะสาโร,    
ผู้แปล, 2543: 13) 

                                                 
2 International Telecommunications Convention 1988: Telecommunication is any Transmission, 
Commission or Reception of Sign, Signals, Writing, Image, Sounds or Intelligence of any Nature by 
Wire, Optical, Electromagnetic System or Other. 
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 สําหรับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ของประเทศไทย ได้
กําหนดความหมายของคําว่า  
 

กิจการโทรคมนาคม หมายถึง กิจการซึ่งให้บริการส่ง การแพร่หรือการรับเครื่องหมาย 
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจ
ความหมายได้โดยระบบคลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ
ระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกันและรวมถึงกิจการซึ่งให้บริการ
ดาวเทียมสื่อสาร หรือกิจการอ่ืนท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดให้เป็นกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่
รวมถึงกิจการท่ีเป็นการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุคมนาคม   
(ราชกิจจานุเบกษา, 2553: 1-46) 
 
ดังนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าคําว่า “กิจการโทรคมนาคม” มีความหมายกว้างครอบคลุม

กิจการโทรคมนาคมหลายรูปแบบ แต่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้หมายถึงเฉพาะกิจการท่ีเป็นการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีให้บริการส่ง การแพร่หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ 
เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบ
แสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกันเพ่ือสนองความ
ต้องการของผู้อ่ืน และรวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร หรือกิจการอ่ืนท่ีคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดให้เป็นกิจการ
โทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึงกิจการท่ีเป็นการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุคมนาคม  
 

2.1.1  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม    
 ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากรูปแบบ
การให้สัมปทานมาเป็นรูปแบบการให้ใบอนุญาตท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีในต่างประเทศท่ีมีการ
ปฏิรูปใหม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป ซึ่งในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีต้อง
ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้กําหนดประเภทของใบอนุญาตตามลักษณะโครงข่าย
โทรคมนาคมโดยพิจารณาจากหลักกรรมสิทธิ์และสิทธิการครอบครองโครงข่ายโทรคมนาคมแบ่ง
ออกเป็นสามแบบ ดังนี ้

1)  ใบอนุญาตโครงข่ายโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง สําหรับผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และเป็นกิจการท่ีมีลักษณะสมควรให้มีบริการโดยเสร ี

2)  ใบอนุญาตโครงข่ายโทรคมนาคมแบบท่ีสอง สําหรับผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีมีหรือไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงค์
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ให้บริการจําเพราะกลุ่มบุคคล หรือเป็นการประกอบกิจการท่ีไม่มีผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรือต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค 

3)  ใบอนุญาตโครงข่ายโทรคมนาคมแบบท่ีสาม สําหรับผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง โดยการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่
บุคคลท่ัวไปจํานวนมาก หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือมีเหตุจําเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นพิเศษ 
  ดังนั้น ใบอนุญาตโครงข่ายโทรคมนาคมแบบท่ีสามท่ีให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดย
ส่วนใหญ่จะออกให้แก่กลุ่มบริษัทท่ีให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่จึงเก่ียวข้องโดยตรงกับประเด็น
ปัญหาท่ีผู้เขียนกําลังศึกษาถึงกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีมีผลประทบต่อประชาชนจํานวน
มาก ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับขอบเขตในการพิจารณาตามเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตโครงข่าย
โทรคมนาคมแบบท่ีสามท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเองในการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงค์เป็นการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแก่บุคคลท่ัวไปมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก และมี
ความจําเป็นต้องคุ้มครองผู้ใช้บรกิารเป็นพิเศษ 
  

2.1.2  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 การประกอบกิจการโทรคมนาคมในอดีตของประเทศไทยมีลักษณะเป็นการผูกขาดโดย
รัฐวิสาหกิจสองแห่ง คือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันคือ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) และการสื่อสารแห่งประเทศไทยในปัจจุบันคือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
แต่ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2544 จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และสามารถจําแนกผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมออกเป็นสามประเภท ดังนี ้

1)  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตแบบท่ีหนึ่ง ได้แก่ ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมท่ีไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการท่ีมีลักษณะสมควรให้
มีการให้บริการโดยเสร ี

2)  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตแบบท่ีสอง ได้แก่ ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมท่ีมีหรือไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงค์
ให้บริการจํากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือเป็นการประกอบกิจการท่ีไม่มีผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรือต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค 

3)  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตแบบท่ีสาม ได้แก่ ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริการแก่บุคคลท่ัวไปจํานวนมากหรืออาจมีผลกระทบโดยนยัสําคัญต่อการแข่งขันโดยเสรเีป็นธรรม 
  เนื่องจากคําว่า “ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม” ซึ่งถือเป็นการประกอบการธุรกิจการค้า
ประเภทหนึ่งจึงมีความหมายเป็นส่วนหนึ่งของคําว่า “ผู้ประกอบธุรกิจการค้า” ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และถือเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเน้นเฉพาะการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานสัญญาให้บริการโทรคมนาคม 



 

 

พ.ศ. 2549 ผู้เขียนจึงใช้คําว่า 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม
รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานหรือสัญญาจากบริษัท ทีโอที จํากัด 
จํากัด (มหาชน) โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นบริษัทท่ีให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ท่ี
กิจการมีวัตถุประสงค์ในการให้บริ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
กําลังศึกษาถึงกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีมีผลประทบต่อประชาชนจํานวนมาก
สรุปถึงผู้ประกอบกิจการโท
 

ภาพท่ี 2.1  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

  คณะกรรมการกิจการ
(2554: 86) ได้ดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบ
คมนาคมท่ียังอยู่ในตลาดตั้งแต่ปี พ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม
โทรคมนาคมแบบท่ีสอง จํานวน 
สาม จํานวน 24 ราย ตามตารางท่ี 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ

ตามประกาศค กทช
ผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมท่ีได้รับ
ใบอนุญาตแบบท่ี 

ไม่มีโครงข่าย       
ให้บริการปะชาชนท่ัวไป
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ผู้เขียนจึงใช้คําว่า “ผู้ให้บริการ” ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หมาย
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและ
รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานหรือสัญญาจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม 

โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นบริษัทท่ีให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลท่ัวไปจํานวนมาก มีผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการ

แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและมีผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีมีผลประทบต่อประชาชนจํานวนมาก

สรุปถึงผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ตามภาพท่ี 2.1

 
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชา

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2554 รวมท้ังสิ้น 209 ราย คือ 

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง จํานวน 164 ราย (2) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
จํานวน 21 ราย และ (3) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
ตารางท่ี 2.1 ดังนี ้

ผู้ประกอบธุรกิจ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541

ผู้ประกอบธุรกิจการค้า 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม / ผู้รับใบอนุญาต / ผู้รับสัมปทาน                          
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

ผู้ให้บริการ 

ตามประกาศค กทช. เรื่องมาตรฐานสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ
ผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมท่ีได้รับ
ใบอนุญาตแบบท่ี 1                   

ไม่มีโครงข่าย       
ให้บริการปะชาชนท่ัวไป

ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีได้รับ
ใบอนุญาตแบบท่ี 2                  
มีหรือไม่มีโครงข่าย
ให้บริการเฉพาะกลุ่ม

ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีได้รับ
ใบอนุญาตแบบท่ี 

มีโครงข่าย          
ให้บริการประชาชนท่ัวไป

ถึง ผู้ได้รับใบอนุญาต
การกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและหมาย

หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นบริษัทท่ีให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ท่ีประกอบ

มีผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการ
และมีผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับประเด็นท่ีผู้เขียน

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีมีผลประทบต่อประชาชนจํานวนมาก โดยผู้เขียนได้
2.1 ดังนี ้

 

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทร 

ราย คือ (1) ผู้รับใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี

2541

2540

ผู้รับสัมปทาน                          
2544                            

ศ. 2549
ผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมท่ีได้รับ
ใบอนุญาตแบบท่ี 3                  

มีโครงข่าย          
ให้บริการประชาชนท่ัวไป
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ตารางท่ี 2.1  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2554 
 

จํานวนใบอนุญาต แบบท่ีหนึ่ง แบบท่ีสอง แบบท่ีสาม รวม 
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ียังอยู่ในตลาด 129 19 23 171 
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ียกเลิกไปแล้ว 35 2 1 38 
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท้ังหมด 164 21 24 209 
 
แหล่งท่ีมา:  สํานักงาน กสทช.  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ, 2554: 87. 
 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าจากสภาพความเป็นจริงแม้จะมีจํานวนมีผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะแบบท่ีสามเป็น
จํานวนมาก แต่มีกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในตลาดรายใหญ่อยู่เพียงไม่ก่ีกลุ่มเท่านั้น จึงยังมี
ลักษณะก่ึงผูกขาดโดยธรรมชาติของธุรกิจท่ีไม่มีความเสรีเท่าเทียมกันได้อย่างแท้จริง 
 

2.1.3  ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคท่ัวไปย่อมได้รับการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 3 กําหนดความหมายของคําว่า
“ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวน
จากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการ และหมายรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจาก
ผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบแม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม” การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็น
ธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญารวมถึงอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งกําหนดความหมายของคําว่า “ผู้บริโภค 
หมายถึง ผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เข้าทําสัญญาอ่ืนใด
เพ่ือให้ได้มา ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ท้ังนี้การเข้าทําสัญญานั้นต้อง
เป็นไปโดยมิใช่เพ่ือการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น และให้หมายรวมถึงผู้เข้าทํา
สัญญาในฐานะผู้คํ้าประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิได้กระทําการเพ่ือการค้าด้วย”  
  ส่วนคําว่า “ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” จึงมีความหมายครอบคลุมถึง “ผู้ขอใช้บริการ” 
ท่ีเป็นคู่สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยตรง หรือ “ผู้ใช้บริการตามความเป็นจริง” แม้มิได้เสีย
ค่าตอบแทน รวมถึง “ผู้ใช้บริการปลายทาง” ท่ีเป็นผู้ได้รับบริการจากผู้ให้บริการโดยชอบ แต่ไม่
รวมถึงผู้เข้าทําสัญญาเพ่ือการค้าในลักษณะผู้ท่ีเข้าทําสัญญาขายส่ง-ขายต่อจากผู้ให้บริการอีกทอด
หนึ่ง ซึ่งผู้เขียนสรุปขอบเขตตามความหมายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมตามภาพท่ี 2.2 ดังนี ้
 



 

 

 
ภาพท่ี 2.2  ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

  ดังนั้น ผู้เขียนจึงใช้คําว่า 
โทรคมนาคมซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโทร
ธรรมดาและนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาต
ซึ่งนําบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
  ตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รายงานจํานวนผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีตั้งแต่ปี พ
 
ตารางท่ี 2.2  ผูใ้ช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ตั้งแต่ปี พ
 
 
จํานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
(ล้านคน) 
อัตราขยายตัวบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
(ร้อยละ) 
 
แหล่งท่ีมา: สํานักงาน กสทช
 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัวของบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสูงข้ึน
อย่างต่อเนื่องและมีจํานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสะสมรวมเกินกว่าจํานวนประชากรของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ถึงแม้ประชาชนทุกคนยังไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแต่มีประชาชนอีกจํานวนมา
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ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
 

จึงใช้คําว่า “ผู้ใช้บริการ” ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หมายถึง 
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ธรรมดาและนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาต
ศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีได้รับในฐานะผู้ใช้บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง

ตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานักงาน
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รายงานจํานวนผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2554 ตามตารางท่ี 2.2 ดังนี ้

ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2554 

2548 2549 2550 2551 2552
จํานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 30 40 53 62 

อัตราขยายตัวบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 47 61 80 93 

สํานักงาน กสทช.  ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม, 2554: 137

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัวของบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสูงข้ึน
อย่างต่อเนื่องและมีจํานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสะสมรวมเกินกว่าจํานวนประชากรของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ถึงแม้ประชาชนทุกคนยังไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแต่มีประชาชนอีกจํานวนมา

ผู้บริโภค               
ในกิจการโทรคมนาคม

ผู้ใช้บริการปลายทาง

ผู้ใช้บริการ

ตามความเป็นจริง

ผู้ขอใช้บริการ

ตามสัญญา
 

หมายถึง ผู้บริโภคในกิจการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ังท่ีเป็นบุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาต
ท่ีได้รับในฐานะผู้ใช้บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง  

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รายงานจํานวนผู้ใช้บริการ

2552 2553 2554 
66 72 79 

99 103 116 

2554: 137. 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัวของบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสูงข้ึน
อย่างต่อเนื่องและมีจํานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสะสมรวมเกินกว่าจํานวนประชากรของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ถึงแม้ประชาชนทุกคนยังไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแต่มีประชาชนอีกจํานวนมากท่ี
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มีการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหลายเลขหมายในขณะเดียวกัน รวมถึงการประยุกต์นําบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีไปใช้ในธุรกิจบริการ อุตสาหกรรม และการพาณิชย์มากมาย ได้แก่ การนําไปใช้ใน
การติดตามรถบรรทุกสินค้า การตรวจวัดปริมาณสินค้า การบันทึกข้อมูล ภาพและเสียง  
 
  2.1.4  กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนสนับสนุนให้มีการดําเนินกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างท่ัวถึง การวิจัยและพัฒนาด้านโทรคมนาคม และการพัฒนา
บุคลากรด้านโทรคมนาคม รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยการบริหารรายรับ
และการจัดสรรใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่า
ด้วยการบริหารและการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 
2549 โดยมีคณะกรรมการกํากับการบริหารกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะทําหน้าท่ีเสนอแนะแก่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการบริหารกองทุน ซึ่ง
ปัจจุบันเปลี่ยนรูปเป็นกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
 ในการจัดตั้งกองทุนมีเงินทุนเริ่มต้นท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐและแหล่งเงินทุนในการ
ดําเนินการมาจากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีซ่ึงแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของค่าธรรมเนียม
บริการอย่างท่ัวถึงรายปีไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต และอีกส่วน
หนึ่งมาจากเงินส่วนท่ีเหลือจากรายได้ของสํานักงาน กสทช. หลังหักค่าใช้จ่ายท่ีได้รับจากค่าธรรมเนียม
การประมูลคลื่นความถ่ี รวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีของใบอนุญาตการใช้คลื่นความถ่ีอีกไม่เกินร้อยละ
สองของรายได้ก่อนหักภาษีค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต การบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งมีประธาน 
กสทช. เป็นประธานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยุ ด้าน
โทรทัศน์ ด้านโทรคมนาคมพ้ืนฐาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านคุ้มครองสิทธิผู้ พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านละหนึ่งคน คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
 ผู้เขียนมีความเห็นว่าในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
จําเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอต่อการดําเนินการท้ังในด้านการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ี
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สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง รวมท้ังการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเยียวยาความเสียหาย
ของผู้ใช้บริการให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายท่ีเป็นตัวเงินข้ันต้นท่ีเหมาะสม  
 
2.2  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
  
 พ้ืนฐานบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงเฉพาะองค์ประกอบ
กระบวนการทํางานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีส่วนสําคัญท่ีทําให้ผู้ ใช้บริการสามารถ
ติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยสะดวกและท่ัวถึงท้ังผู้ใช้บริการท่ีอยู่ในโครงข่ายเดียวหรือข้ามโครงข่าย 
รูปแบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี คุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพข้ันต่ําของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และสัญญาให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีใช้ในปัจจุบัน 

 
2.2.1  องค์ประกอบพื้นฐานโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

 การพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในการรองรับบริการโทรคมนาคมท่ีมีความต้องการหลากหลายมากข้ึน 
ลักษณะโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ียังมีการใช้งานในปัจจุบัน โดยท่ัวไปประกอบด้วยพ้ืนฐานการ
ทํางานร่วมกันท้ังระบบของส่วนประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ผู้เขียนได้สรุปองค์ประกอบพ้ืนฐานโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ตามภาพท่ี 2.3 อันประกอบด้วยเครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรืออุปกรณ์ลูกข่าย 
สถานีฐาน อุปกรณ์ควบคุมสถานีฐาน ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี วงจรเชื่อมต่อสื่อสัญญาณ ฐานข้อมูล
กลางผู้ใช้บริการ ฐานข้อมูลเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ศูนย์ตรวจสอบการใช้งาน และระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลบัญชีค่าใช้บริการ ซึ่งมีรายละเอียดหน้าท่ีการทํางาน ดังนี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.3  องค์ประกอบพ้ืนฐานโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  

 
แหล่งท่ีมา:  เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน,์ บรรณาธิการ, 2552: ค-4.  
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 โดยท่ัวไปโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยพ้ืนฐานการทํางาน
ร่วมกันท้ังระบบของส่วนประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ดังนี้ (วรางคณา ตวงวุฒิกุล, 2554: 11-13)  

1)  เครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือเครื่องอุปกรณ์ลูกข่าย (Mobile Equipment: 
ME) ทําหน้าท่ีในการแปลงสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ท้ังการเข้ารหัส-ถอดรหัสเป็นสัญญาณเสียง 
ภาพ วิดีโอ และข้อมูลเพ่ือรับ-ส่งกับเครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรืออุปกรณ์ปลายทาง ทําให้
ผู้ใช้บริการสามารถสื่อความหมายตามท่ีต้องการ โดยเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะต้องมีรหัสประจําตัว
ผู้ใช้บริการซึ่งเก็บข้อมูลไว้ในซิม (Subscriber Identity Module: SIM) ซึ่งมีหน่วยความจําบรรจุข้อ 
มูลจําเพราะของผู้ใช้บริการและใช้ในการอ้างอิงเลขหมายผู้ใช้บริการ และสามารถนําไปใช้กับ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีรองรับระบบการทํางานเดียวกันได ้

2)  สถานีฐาน (Base Transceiver Station: BTS) ทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการติด 
ต่อรับส่งข้อมูลระหว่างชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมกับเครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
และตรวจสอบระดับคุณภาพสัญญาณเพ่ือพิจารณาส่งต่อสัญญาณไปยังสถานีฐานถัดไป 

3)  อุปกรณ์ควบคุมสถานีฐาน (Base Station Controller: BSC) ทําหน้าท่ีตรวจ 
สอบควบคุมการทํางานของสถานีฐานท่ีอยู่ ในขอบเขตการดูแลและทําหน้าท่ีเชื่อมต่อวงจร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างสถานีฐาน 

4)  ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Service Controller: MSC) ทําหน้าท่ีเป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างชุมสาย ควบคุมการสลับสายและบันทึกข้อมูลการใช้งานท้ังหมดท่ี
จําเป็นในการติดต่อระบบท้ังหมด 

5)  อุปกรณ์การเชื่อมต่อผ่านชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Gateway Mobile Service 
Controller: GMSC) ทําหน้าท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อและควบคุมการเชื่อมต่อผ่านระหว่างชุมสายอ่ืนกับชุม 
สายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

6)  วงจรเชื่อมต่อสื่อสัญญาณ (Transmission) ทําหน้าท่ีเป็นเส้นทางในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลและคําสั่งถึงกันระหว่างชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือระหว่างสถานีฐานด้วยกัน โดยท่ีขนาดของ
วงจรเชื่อมต่อมีความสําคัญในการรองรับปริมาณในการใช้งานของผู้ใช้บริการ 

7)  ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการกลาง (Home Location Register: HLR) ทําหน้าท่ีเก็บข้อ 
มูลเลขหมาย ตําแหน่งท่ีอยู่ลงทะเบียนการใช้บริการในปัจจุบันล่าสุด และข้อมูลจําเพาะอ่ืนของ
ผู้ ใช้บริการ โดยอ้างอิงหมายเลขแสดงตนผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระหว่างประเทศ 
(International Mobile Subscriber Identity: IMSI) 

8)  ฐานข้อมูลเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Equipment Identity Register: EIR) ทํา
หน้าท่ีเก็บข้อมูลหมายเลขแสดงตนระหว่างประเทศของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (International 
Mobile Equipment Identity: IMEI) ซึ่งเป็นหมายเลขท่ีระบุถึงรายละเอียดของเครื่องโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ีถึงท่ีมาของแหล่งผลิต 

9)  ศูนย์ตรวจสอบการใช้งาน (Authentication Center: AUC) ทําหน้าท่ีตรวจสอบ
ข้อมูลและยืนยันการใช้งานของแต่ละหมายเลขท่ีเก็บอยู่ในศูนย์กลางการตรวจสอบกับฐานข้อมูล
ผู้ใช้บริการกลางและข้อมูลท่ีอยู่ในซิมต้องตรงกัน 
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10)  ระบบจัดเก็บข้อมูลการเก็บเงินค่าใช้บริการ (Billing) ทําหน้าท่ีในการเก็บข้อมูล
การใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพ่ือประมวลผลในการเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการตามอัตราท่ีกําหนดกันในสัญญา ซึ่งจะประกอบไปด้วยบันทึกรายละเอียดการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Call Detail Record: CDR) หมายเลขโทรศัพท์เรียกออกปลายทาง ปริมาณในการ
รับ-ส่งข้อมูล (Data Transfer Record) รวมถึงระยะเวลาในการใช้งาน (Duration) 
 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะส่งและรับข้อมูลท้ัง เสียง ภาพ วิดีโอ โดยผ่านทางคลื่นวิทยุ
โทรคมนาคม ความถ่ีสัญญาณวิทยุท่ีส่งจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไปยังสถานีฐานท่ีใกล้ท่ีสุดและ
สัญญาณรับเข้าจะถูกส่งจากสถานีฐานไปยังเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีความถ่ีแตกต่างกันเล็กน้อย 
สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเชื่อมโยงกับส่วนท่ีเหลือของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยส่งไปยัง
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหลัก สถานีฐานแต่ละแห่งสามารถครอบคลุมการให้บริการตามพ้ืนท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ในรูปลักษณะของเชลล ์และสถานีฐานมีการเชื่อมต่อกับสถานีฐานอ่ืนโดยศูนย์ควบคุมสถานี
ฐานซึ่งติดตามการโอนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจากสถานีฐานหนึ่งไปยังอีกสถานีฐานอ่ืน โครงสร้าง
เซลล์ของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแทนด้วยภาพตาข่ายของเซลล์หกเหลี่ยมติดต่อกันคล้ายรวงผึ่งโดย
มีสถานท่ีตั้งของสถานีฐานท่ีเป็นศูนย์กลาง เซลล์ซ้อนทับกันอยู่ท่ีขอบเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ียังคงอยู่เสมอตลอดช่วงของการโอนสัญญาณระหว่างสถานีฐาน โดยท่ีต้องมีสถานี
ฐานเพียงพอในสถานท่ีท่ีเหมาะสม หากไม่เพียงพอโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะไม่สามารถทํางานในการ
สื่อสารได้เต็มประสิทธิภาพหรือถึงข้ันไม่สามารถทํางานได้ โดยท่ีขนาดของแต่ละเซลล์ข้ึนอยู่กับสาม
ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญ คือ  

ปัจจัยท่ีหนึ่ง ลักษณะภูมิประเทศซึ่งสัญญาณวิทยุอาจถูกปิดกันหรือลดทอนสัญญาณได้โดย
ต้นไม้ อาคาร และภูเขา  
  ปัจจัยท่ีสอง ความถ่ีในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีใช้ เนื่องจากความแรงของสัญญาณท่ีส่ง
ลดลงไปอย่างรวดเร็วตามระยะห่างจากสถานีฐานและโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจําเป็นต้องมีความแรงของ
สัญญาณเพียงพอ  

ปจัจัยท่ีสาม ขนาดความจุจํานวนช่องสัญญาณท่ีรองรับได้ในแต่ละสถานีฐาน คลื่นความถ่ีของ
วิทยุเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค่าท่ีมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือรองรับปริมาณการใช้
งานท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ผู้ให้บริการต้องใช้อย่างเต็มท่ีในจํานวนท่ีมีจํากัดตาม
ความถ่ีวิทยุได้รับอนุญาตเพ่ือรองรับจํานวนสูงสุดของผู้ใชบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี   
  ส่วนกระบวนการทํางานในการติดต่อสื่อสารถึงกันของบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใต้
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีนั้นสามารถแบ่งแยกออกเป็นสองส่วนหลัก คือ ส่วนการทํางานของเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและส่วนการทํางานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งต้องดําเนินการควบคู่กันไปท้ัง
สองกระบวนการ จึงสามารถจะติดต่อสื่อสารถึงกันได้ กระบวนการทํางานเริ่มตั้งแต่เม่ือเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเปิดใช้บริการแล้วเปิดเครื่องซึ่งจะมีการตรวจสอบหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ี
ลงทะเบียนในการใช้บริการ ทันท่ีท่ีตรวจสอบกับสถานีฐานท่ีจับสัญญาณได้ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
จะทราบตําแหน่งใช้งานปัจจุบันในระบบโครงข่าย เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต้องทําการลงทะเบียนกับ
ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการกลางเพ่ือให้รับทราบถึงตําแหน่งใหม่ โดยข้อมูลถูกส่งผ่านไปยังอุปกรณ์ควบคุม
สถานีฐาน ไปยังชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และมีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลท่ีตรงกันกับฐานข้อมูล



 
 
19 

 

 
 

ผู้ใช้บริการท้องถ่ินซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมต่อสัญญาณและปรับปรุงข้อมูลสถานะของเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีอยู่ตลอดเวลาท่ีเปิดเครื่อง ผู้เขียนมีความเห็นว่าการเปิดเครื่องโทรศัพท์ถือเป็นการ
แสดงเจตจํานงของผู้ใช้บริการท่ีต้องการติดต่อสื่อสารท้ังกรณีเรียกออกและเรียกเข้า ดังนั้น การถือเอา
เกณฑ์ท่ีผู้ใช้บริการท่ีได้ลงทะเบียนกับฐานข้อมูลผู้ใช้บริการกลางแล้วขณะเปิดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ก่อนเกิดกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มนั้น น่าจะเข้าข้อสันนิฐานของกรณีเป็นผู้เสียหายท่ีเป็น
ผู้ใช้บริการท่ีสมควรได้รับการเยียวยาความเสียหายในพ้ืนท่ีครอบคลุมโครงข่ายท่ีไม่สามารถให้บริการ
ได้ตามปรกต ิ  
  ส่วนกระบวนการเชื่อมต่อวงจรการสนทนา สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ 
กระบวนการเรียกออก (Mobile Originate Call: MOC) และกระบวนการเรียกเข้า (Mobile 
Terminated Call: MTC) สําหรับการเรียกออก เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะส่งสัญญาณขอจอง
ช่องสัญญาณซึ่งเม่ือได้รับการตอบกลับจากระบบแล้ว เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะส่งเลขหมายท่ี
ต้องการเรียกและระบุตําแหน่งช่องสัญญาณท่ีได้รับการตอบกลับในการเชื่อมต่อไปยังเครื่องรับ
ปลายทาง เม่ือเครื่องรับปลายทางได้รับสายเรียกเข้า (ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. 2550: 154 อ้างถึงใน 
วรางคณา ตวงวุฒิกุล, 2554: 10-14) ดังนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าปัญหาการท่ีไม่สามารถติดต่อถึงกัน
ได้ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีนั้นต้องพิจารณาประกอบไปด้วยสองส่วนหลักคือ ส่วนท่ีเป็นตัวเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ังในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในกระบวนการเรียกออกและเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีใน
กระบวนการเรียกเข้าซึ่งท้ังสองกรณีหากปรากฏว่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่
สามารถทํางานได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ได้แก่ ไม่ได้เปิดเครื่อง แบตเตอรี่หมด เครื่องทํางานผิดปรกติ 
ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนก็ไม่สามารถดําเนินการได้ซึ่งผลกระทบจะเกิด
เฉพาะเป็นรายบุคคล และอีกส่วนหนึ่งคือโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มหรือทํางานผิดปรกติจะส่งผล
ให้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ังระบบท่ีเชื่อมต่อถึงกันท้ังภายในโครงข่ายเดียวกันและข้ามโครงข่ายจะไม่
สามรถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก ฉะนั้น การบริหารจัดการ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ังระบบจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง ตั้งแต่ระดับการกําหนดนโยบาย การ
ออกแบบ ติดตั้งระบบให้มีระบบสํารองและป้องกันปัญหาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการปรับปรุงระบบและขีดความสามารถในการรองรับปริมาณความต้องการการติดต่อสื่อสารได้
อย่างเพียงพอ 
 

2.2.2  รูปแบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ทรูคอรป์อเรชั่น, 2554: 13-14) 
 โดยท่ัวไปเม่ือกล่าวถึงรูปแบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีนั้นในยุคแรกจะมีลักษณะการ
ให้บริการสื่อสารท่ีเป็นเสียงเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
ก้าวหน้าไปเป็นอย่างมากเป็นยุคท่ีมีรูปแบบการสื่อสารแบบสื่อประสมท้ังเสียง ภาพ วิดีโอ ข้อมูล ท่ีมี
ความเร็วในการเชื่อมต่อเพ่ิมข้ึน แต่ก็ยังสามารถจําแนกรูปแบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ออกเป็นรูปแบบพ้ืนฐานได้แก่ บริการเสียง (Voice Services) บริการท่ีไม่ใช่เสียง (Non-Voice) 
บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming: IR) และบริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ (International Direct Dialing: IDD) ซึ่งมีลักษณะรูปแบบบริการ ดังนี ้
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2.2.2.1  บริการเสียง (Voice Services)  
   บริการท่ีผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในรูปแบบการสนทนาติดต่อ
ถึงผู้ใช้บริการรายอ่ืนได้เพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน หรือต่างพ้ืนท่ีกันท้ังในและนอก
ประเทศในลักษณะบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ โดยมีบริการเสริมในลักษณะการรับสาย
เรียกซ้อน การโอนสายเรียกเข้า การสนทนาสามสาย และการแสดงเลขหมายเรียกเข้า 

2.2.2.2  บริการท่ีไม่ใช่เสียง (Non-Voice Services) 
   ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้หลายรูปแบบซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ 

1)  บริการส่งข้อความ ซึ่งประกอบไปด้วย บริการส่งข้อความสั้น (Short 
Messaging Service: SMS) บริการส่งข้อความกราฟิกส์ (Enhance Message Service: EMS) 
บริการส่งข้อความสื่อประสม (Multimedia Messaging Service: MMS)  

2)  บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือ โมบาย
อินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้บริการเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) ตลอดจน
บริการวิดีโอและเสียงและบริการเสริมอ่ืน  

3)  บริการคอนเทนต์และคอนเทนต์มัลติมิเดีย (Content and Multi-
media) ซึ่งประกอบไปด้วยบริการเสียงรอสาย บริการเพลง ข้อมูล การเงิน กีฬา ข่าว 

2.2.2.3  บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming: IR) 
   บริการท่ีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสามารถนําโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไปใช้ได้ใน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ให้บริการในต่างประเทศท่ีมีสัญญาโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ
ระหว่างกันของผู้ให้บริการ 

2.2.2.4  บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Direct Dialing: IDD)  
   บริการเรียกออกโดยผู้ใช้บริการเองโดยผ่านเลขหมายสําหรับบริการเรียกออก
ต่างประเทศ หรือสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนการเรียกออกต่างประเทศของผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันกับผู้ให้บริการ 
  

2.2.3  คุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 คุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นสิ่งสําคัญท่ีผู้ใช้บริการคาดหวังท่ีจะได้รับบริการ
จากผู้ให้บริการซึ่งอาจมีข้อจํากัดทางเทคโนโลยีท่ีเลือกในการให้บริการ แม้ว่าคุณภาพการให้บริการ
บางอย่างไม่สามารถกําหนดได้แน่ชัดก็ตามแต่สามารถเปรียบเทียบได้กับผู้ให้บริการรายอ่ืนในตลาด
หรือแม้แต่เปรียบเทียบกับการให้บริการในกลุ่มประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม ซึ่งตัวบงชี้ท่ีสามารถวัดคุณภาพการให้บริการมีอยู่หลายประการ ได้แก่ พ้ืนท่ีครอบคลุม
สัญญาณการให้บริการ (Coverage Area) การเชื่อมต่อความต่อเนื่องของสัญญาณการให้บริการ 
(Network Availability) และความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าใช้บริการ (Billing Complain) 
  พ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญาณการให้บริการ (Coverage Area) เนื่องจากคุณลักษณะของการให ้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญาณการให้บริการไม่แน่ชัดแม้ว่าจะเปิดให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการมานานแล้ว พ้ืนท่ีการครอบคลุมสัญญาณการให้บริการยังแปรเปลี่ยนไปตามระดับกําลังส่ง-
รับสัญญาณของสถานีฐานและเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรืออุปกรณ์เครื่องลูกข่าย การเปลี่ยนแปลง
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ตําแหน่งและทิศทางของเสาสัญญาณ อีกท้ังข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมอ่ืน ได้แก่ สิ่งกีดขวางลดทอน
สัญญาณ หรือสภาพอากาศในขณะท่ีใช้บริการจงึเป็นการยากท่ีจะกําหนดได้แน่ชัด อีกท้ังการใช้งานใน
สภาพความเป็นจริงมีการเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องจึงอาจเข้าสู่พ้ืนท่ีไม่ครอบคลุมสัญญาณได้ หรือ
เรียกว่า “พ้ืนท่ีอับสัญญาณ” ทําให้ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือมีความต่อเนื่องของการให้บริการ 
  การเชื่อมต่อและความต่อเนื่องของสัญญาณการให้บริการ (Network Availability) ถือเป็น
มาตรฐานท่ีจําเป็นในการกําหนดคุณภาพในการให้บริการท่ีดี ในบางขณะอาจเกิดความไม่ต่อเนื่องของ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีขณะมีการใช้งาน หรือท่ีเรียกว่า “สายหลุด” สาเหตุอาจเกิดจากการใช้งาน
ท่ีมีการเคลื่อนท่ีอย่างรวดเร็วทําให้การส่งต่อระหว่างสถานีฐานหนึ่งไปยังอีกสถานีฐานหนึ่งท่ีอยู่ติดกัน
ไม่สามารถส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง   
  ความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการและการคิดค่าบริการ (Billing Complain) มีความ 
สําคัญเป็นอย่างยิ่งท้ังในแง่ของความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ เนื่องจากการตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวเลขค่าบริการของผู้ใช้บริการเป็นไปได้ยาก เพราะโดยท่ัวไปผู้ใช้บริการรายบุคคลท่ัวไปหรือ
ธุรกิจขนาดเล็ก แม้แต่องค์กรขนาดใหญ่ก็ไม่ได้มีการบันทึกการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในแต่ละครั้ง
หรือไม่มีระบบการบันทึกค่าบริการท่ีเป็นอัตโนมัติตามการใช้บริการจริงท่ีสามารถเปรียบเทียบกับค่า
ใช้บริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ให้บริการท่ีสอดคล้องกับโปรแกรมส่งเสริมการขายท่ีมีความหลากหลาย
รูปแบบได ้
  

2.2.4  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพข้ันต่ําของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีสําคัญสามารถจําแนก
ออกเป็นสองกลุ่มตามประเภทของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี คือ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเสียง และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ประเภทข้อมูล 

2.2.4.1  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเสียง  
  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานและ

คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง กําหนดความหมายของคําว่า “คุณภาพการ
ให้บริการ” หมายถึง ผลกระทบสะสมของสมรรถนะของการให้บริการซึ่งเป็นตัวกําหนดระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการตามข้อเสนอแนะ ITU-TE800 โดยการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะต้องมี
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซึ่งคุณภาพการให้บริการสําหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ท่ีสําคัญได้แก่ อัตราส่วนการเรียกสําเร็จ 
(Successful Call Ratio) อัตราส่วนของกรณีท่ีสายหลุด (Drop Call Rate) และอัตราข้อเรียกร้องท่ี
เก่ียวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ (Billing Complain) ท้ังนี้ ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีต้อง
เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมให้ผู้ใช้บริการทราบโดย
เปิดเผยเห็นได้ง่ายหรือเข้าถึงได้โดยง่ายเป็นการท่ัวไปทุก 3 เดือน และต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ให้
สามารถตรวจสอบได้เม่ือมีการร้องขอ อีกท้ังหากผู้ให้บริการได้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับมาตรฐานและ
คุณภาพการให้บริการแล้ว ให้ถือว่าผู้ให้บริการยืนยันมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโดยมีหน้าท่ี
ต้องให้บริการให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานท่ีโฆษณาดังนี ้(ราชกิจจานุเบกษา, 2551: 58-60) 
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1)  อัตราส่วนการเรียกสําเร็จ (Successful Call Ratio) เป็นการกําหนด
อัตราส่วนจํานวนการเรียกท่ีสําเร็จต่อจํานวนการเรียกท้ังหมด วัดในช่วงเวลา 20.00 - 21.00 น. เฉลี่ย
ทุก 3 เดือน โดยมีเกณฑ์กําหนดเป้าหมายข้ันต่ําไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กรณีท่ีเป็นการโทรศัพท์ภายใน
เครือข่ายของผู้ให้บริการเดียวกัน และไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 กรณีท่ีเป็นการโทรศัพท์ข้ามเครือข่าย
ต่างผู้ให้บริการ ไม่รวมเหตุภัยพิบัติ เหตุสุดวิสัย และเหตุอ่ืนท่ีมิใช้ความผิดของผู้ให้บริการ 

2)  อัตราส่วนของกรณีท่ีสายหลุด (Drop Call Rate) เป็นการกําหนดอัตรา 
ส่วนของจํานวนสายหลุดต่อจํานวนการเรียกใช้ท้ังหมดภายใน 24 ชั่วโมง วัดในช่วงเวลา 20.00 - 
21.00 น. เฉลี่ยทุก 3 เดือน โดยมีเกณฑ์เป้าหมายข้ันต่ําไม่มากกว่าร้อยละ 2 ภายในเครือข่ายผู้
ให้บริการเดียวกัน ไม่รวมเหตุภัยพิบัติ เหตุสุดวิสัย และเหตุอ่ืนท่ีมิใช้ความผิดของผู้ให้บริการ 

3)  อัตราข้อเรียกร้องท่ีเก่ียวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ เป็น
การกําหนดจํานวนข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ / จํานวนผู้ใช้บริการ
ท้ังหมด X 100 วัดเป็นรายเดือน ทุกเดือนเป็นเวลา 3 เดือน โดยมีเกณฑ์เป้าหมายข้ันต่ําไม่มากกว่า
ร้อยละ 2 ต่อเดือน ไม่รวมเหตุภัยพิบัติ เหตุสุดวิสัย และเหตุอ่ืนท่ีมิใช้ความผิดของผู้ให้บริการ 

2.2.4.2  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทข้อมูล  
  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสําหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยหมายรวมถึงบริการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ได้มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีสําคัญ ได้แก่ ร้อยละของระยะเวลาท่ีไม่สามารถให้บริการผ่านคลื่น
ความถ่ีวิทยุ (Radio Network Unavailability) ค่า Round Trip Time (RIT) อัตราส่วนจํานวนครั้งท่ี
ทํา FTP สําเร็จ (FTP Success Ratio) และอัตราส่วนจํานวนครั้งท่ีทํา HTTP สําเร็จ (HTTP Success 
Ratio) ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ําดังนี ้(ราชกิจจานุเบกษา, 2555: 20-22) 

1)  ร้อยละของระยะเวลาท่ีไม่สามารถให้บริการผ่านคลื่นความถ่ีวิทยุ (Radio 
Network Unavailability) เป็นการกําหนดผลรวมของระยะเวลาท่ีแต่ละ Cell Site ไม่สามารถ
ให้บริการได้ (Down Time) / ระยะเวลาท่ีให้บริการท้ังหมด x จํานวน Cell Site ท้ังหมด x 100 (%) 
ให้รายงานค่าทุกไตรมาสโดยไม่มีการกําหนดเป้าหมายข้ันต่ํา 

2)  ค่า Round Trip Time (RIT) เป็นการกําหนดค่าประวิงเวลาของแพ็คเก็ต
จากฝั่งส่งไปยังฝั่งรับจนกระท่ังกลับมายังฝั่งส่งอีกครั้งหนึ่ง = เวลาท่ีแพ็คเก็ตถูกส่งออกไปจากฝั่งส่ง 
(ms) เกณฑ์ข้ันต่ํากรณี 2G ไม่เกิน 1,000 ms กรณี 3G ไม่เกิน 500 ms โดยดําเนินการวัดจาก
อุปกรณ์ปลายทางถึง Server กลางท่ีจัดเตรียมโดยหน่วยงานของสํานักงาน กสทช. จนกระท่ังแพ็คเก็ต
กลับมายังอุปกรณ์ปลายทางอีกครั้งหนึ่ง 

3)  อัตราส่วนจํานวนครั้งท่ีทํา FTP สําเร็จ (FTP Success Ratio) เป็นการ
กําหนดจํานวนครั้งท่ีตัวรับ FTP ได้รับแพ็คเก็ตสุดท้ายของข้อมูลโดยสมบูรณ์ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด / จํานวนครั้งท่ีเข้าใช้ HTTP x 100 (%) เกณฑ์เป้าหมายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 กรณี 
Download และกรณี Upload ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 โดย ข้อมูลจะถูกส่งระหว่างอุปกรณ์ปลายทาง
และ Server กลางท่ีจัดเตรียมโดยหน่วยงานของสํานักงาน กสทช.  
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4)  อัตราส่วนจํานวนครั้งท่ีทํา HTTP โหลดได้สําเร็จ (HTTP Success Ratio) 
เป็นการกําหนดจํานวนครั้งท่ี HTTP โหลดแพ็คเก็ตสุดท้ายของข้อมูลโดยสมบูรณ์ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด/จํานวนครั้งท่ีเข้าใช้ HTTP x 100 (%) เกณฑ์เป้าหมายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 สําหรับ 2G และ 
90 สําหรับ 3G โดย Website ท่ีใช้ทดสอบจะอยู่ท่ี Server กลางท่ีจัดเตรียมโดยหน่วยงานของ
สํานักงาน กสทช. 
    ผู้เขียนมีความเห็นว่าคุณภาพการให้บริการตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้ เป็น เกณฑ์กําหนดมาตรฐานคุณภาพการ ข้ันต่ํ าการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีสามารถระบุให้ชัดเจนในสัญญาบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและนํามาเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาการเยียวยาความเสียหายของผู้ให้บริการ กรณีท่ีผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพข้ันต่ําการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ได้แก่ กรณีท่ีผู้ใช้บริการอยู่ในพ้ืนท่ีครอบคลุม
การให้บริการตามท่ีผู้ให้บริการได้ประกาศโฆษณาหรือเคยใช้ได้เป็นปรกติ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อใช้
บริการได้ หรือเชื่อมต่อใช้บริการได้แต่ไม่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและการเรียก
เก็บค่าบริการไม่ถูกต้องโดยไม่ได้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีไม่สามารถใช้บริการได้หรือใช้ได้ไม่
ต่อเนื่อง เช่น ในกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มเป็นระยะเวลานาน 
 

2.2.5  ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 การกําหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 55 ซึ่งได้ให้อํานาจคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ง 
ชาติออกประกาศกําหนดประเภทและอัตราข้ันสูงของค่าธรรมเนยีมและค่าบริการท่ีผู้ให้บริการจะเรียก
เก็บกับผู้ใช้บริการ โดยท่ีอัตราข้ันสูงท่ีเรียกเก็บจะต้องไม่เป็นอัตราท่ีเป็นการกีดกันการค้า จํากัดการ
แข่งขัน และจะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของตนในอัตราเดียวกันสําหรับบริการโทรคมนาคมใน
ลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ส่วนการปรับสมดุลด้านเพดานราคามีความสําคัญและความจําเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและประโยชน์สาธารณะ (จิรศิลป์ จยาวรรณ และคณะ, 2552:  
ข้อสังเกตท้ายเล่ม) 

ส่วนค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบันผู้ให้บริการได้มีการปรับวิธีการคิดค่าบริการท่ี
สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในหลายรูปแบบซึ่งค่าบริการส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น (1) 
ค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการ (Subscribe Fee) เป็นค่าบริการจ่ายครั้งเดียวในตอนเริ่มต้นในการทํา
สัญญา (2) ค่าเช่า (Recurring Charge) ซึ่งเป็นค่าบริการท่ีเป็นการจ่ายเป็นรายงวดเท่ากันทุกงวด
จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ถึงแม้จะมีการใช้บริการหรือไม่ก็ตามซึ่งโดยส่วนใหญ่นิยม
คิดเป็นค่าเช่ารายเดือนเท่ากันทุกเดือน และ (3) ค่าใช้บริการตามการใช้บริการ (Usage Charge) เป็น
ค่าบริการตามปริมาณการใช้บริการจริงในแต่ละงวดตามอัตราท่ีตกลงกันระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการซึ่งอาจคิดตามปริมาณการใช้เป็นจํานวนครั้ง จํานวนเวลา หรือจํานวนข้อมูลท่ีใช้รับ-ส่ง
ข้ึนอยู่ประเภทและรูปแบบการให้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ส่วนรูปแบบการเรียกเก็บและชําระค่าบริการใน
ปัจจุบันโดยท่ัวไปสามารถจําแนกได้เป็นรูปแบบการชําระค่าบริการล่วงหน้า รูปแบบการชําระ
ค่าบริการภายหลัง และรูปแบบการชําระค่าบริการผสม (ทรูคอร์ปอเรชั่น, 2554: 13-14) 
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2.2.5.1  การชําระค่าบริการล่วงหน้า (Pre Paid) หรือ “แบบเติมเงิน”  
  เป็นรูปแบบการเรียกเก็บและชําระค่าบริการท่ีผู้ใช้บริการต้องมีการชําระเงินก่อนใช้
บริการจึงสามารถใช้บริการได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเรียกเก็บค่าบริการเป็นลักษณะล่วงหน้า โดยมีการ
กําหนดระยะเวลาในการใช้ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าบริการเป็นรายเดือน เพียงผู้ใช้บริการซื้อซิม
การ์ดพร้อมมูลค่าท่ีสามารถใช้บริการเริ่มต้น และเม่ือมูลค่าท่ีสามารถใช้บริการเริ่มต้นหมดก็สามารถ
เติมเงินได้หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ บัตรเติมเงิน เครื่องเอทีเอ็ม การโอนเงินจากผู้ ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายอ่ืน และการเติมเงินอัตโนมัติผ่านการหักเงินในบัญชีธนาคาร ส่วนการคิด
ค่าบริการอาจมีการคิดค่าบริการแบบตามการใช้จริง (Pay per Used) ซึ่งมีลักษณะเป็นการเรียกเก็บ
ค่าบริการ หรือการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงตามอัตราท่ีกําหนด ไม่ว่าจะในรูปแบบการโทรศัพท์ 
การใช้บริการอินเตอร์เน็ตตามจํานวนขอมูลท่ี รับ-ส่ง หรือตามจํานวนเวลาท่ีมีการใช้บริการ 

2.2.5.2  การชําระค่าบริการภายหลัง (Post Pay) หรือ “แบบรายเดือน”  
  เป็นรูปแบบการเรียกเก็บและชําระค่าบริการท่ีผู้ใช้บริการจะได้รับวงเงินการใช้

บริการ โดยท่ีผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ภายในวงเงินท่ีกําหนดและจะมีใบแจ้งค่าใช้บริการเรียก
เก็บในภายหลัง โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกอัตราค่าบริการรายเดือนสําหรับบริการเสียงเพียงอย่าง
เดียว หรือบริการด้านข้อมูลเพียงอย่างเดียว หรือบริการท้ังด้านเสียงและข้อมูลได้ตามความต้องการใน
อัตรารายเดือนข้ันต่ําโดยใช้บริการได้ในปริมาณและอัตราท่ีกําหนด ส่วนเกินคิดค่าบริการเพ่ิมเติมตาม
อัตราท่ีกําหนด ส่วนการคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย ซึ่งอาจะเป็นลักษณะอัตราเหมาจ่ายข้ันต่ําเป็น
รายวัน หรือรายเดือนท่ีจํากัดจํานวนการใช้งาน หรือแม้แต่อัตราเหมาจ่ายแบบไม่จํากัดจํานวนการใช้
บริการ 

2.2.5.3  การชําระค่าบริการแบบผสม (Hybrid Pay)  
  เป็นรูปแบบการเรียกเก็บค่าบริการแบบผสมระหว่างการเรียกเก็บและชําระ

ค่าบริการแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน โดยท่ีผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเริ่มต้นแบบรายเดือนตาม
อัตราค่าบริการรายเดือนท่ีมีการเรียกเก็บในอัตราคงท่ีในแต่ละเดือนตามวงเงินท่ีกําหนด ส่วน
ค่าบริการส่วนเกินจากอัตรารายเดือนผู้ใช้บริการต้องเติมเงินก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได ้
   

2.2.6  สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นสัญญาลักษณะหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญาซึ่งเป็นสัญญาระหว่างผู้ขอใช้บริการกับผู้ให้บริการในการทําสัญญาเช่า
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งผู้ขอใช้บริการมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีตามท่ีได้ตกลงกับผู้ให้บริการ  
  และสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นสัญญาท่ีมีการทําข้อตกลงท่ีเป็นสาระสําคัญเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจจึงมีลักษณะเป็นสัญญาสําเร็จรูปตาม
พระราชบัญญัติข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 โดยกําหนดให้ข้อตกลงใดในสัญญา
สําเร็จรูปท่ีทําให้ผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูปได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควรถือเป็นข้อสัญญาท่ี
ไม่เป็นธรรมให้มีผลบังคับได้เท่าท่ีเป็นธรรมและสมควรแก่กรณีเท่านั้น และการตีความสัญญาสําเร็จรูป
หากมีข้อสงสัยให้ตีความไปในทางท่ีเป็นคุณแก่ผู้ท่ีมิได้เป็นฝ่ายกําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น 
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 นอกจากนี้สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ียังอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ท่ีกําหนดให้ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ใช้บริการมีสิทธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมในการทํา
สัญญาและคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
โดยเฉพาะ   
  อีกท้ังในสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต้องมีข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เนื่องจาก
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการโทรคมนาคม โดยสัญญาจะประกอบด้วย
ส่วนสาระสําคัญ เริ่มตั้งแต่ข้อความท่ัวไปแสดงรายละเอียดของคู่สัญญาและเงื่อนไขท่ัวไป คํานิยาม
ความหมายของข้อความในสัญญา การขอใช้บริการ การให้บริการ อัตราค่าใช้บริการ วงเงินการ
ให้บริการ การแจ้งค่าบริการ สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ การระงับการ
ให้บริการ การบอกเลิกสัญญา เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการ
ให้บริการ ดังนี ้(อ้างถึงสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ดูจากภาพผนวก ข) 

1.  ข้อความท่ัวไป เป็นส่วนท่ีระบุถึงรายละเอียดของคู่สัญญา เลขท่ีสัญญา วัน เวลา สถานท่ี
ทําสัญญา รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขท่ัวไปท่ีใช้ในสัญญา 

2.  คํานิยาม เป็นส่วนท่ีกําหนดความหมายท่ีเป็นการเฉพาะท่ีใช้ในสัญญา ได้แก่ 
 

‘ผู้ให้บริการ’ หมายถึง บริษัทท่ีให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ‘ผู้ขอใช้บริการ’ หมายถึง 
ผู้ขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจากผู้ให้บริการตามสัญญา ‘ผู้ใช้บริการ’ หมายถึง 
บุคคลท่ีเป็นพนักงาน เจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทน หรือผู้กระทําการแทนของผู้ขอใช้
บริการ ‘บริการ’ หมายถึง การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีตามสัญญาเพ่ือให้ผู้ส่งและ
ผู้รับสามารถสื่อสารถึงกันได้เป็นคําพูด เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพ เสียง 
หรือการอ่ืนใดท่ีสามารถสื่อความหมายถึงกันได้ และหมายรวมถึงบริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ หรือบริการข้ามแดนระหว่างประเทศ หรือบริการเพ่ือการรับส่ง
ข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเพ่ือรับบริการอินเตอร์เน็ต ‘ค่าบริการ’ หมายถึง ค่าตอบ 
แทนการใช้บริการ ค่าเช่าเลขหมายรายเดือน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีผู้
ให้บริการกําหนดเก่ียวกับการใช้บริการตามสัญญาหรือตามท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต รวมถึงค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากการใช้บริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรือผู้ให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ‘วงเงินค่าใช้บริการ’ 
หมายถึงจํานวนเงินค่าใช้บริการสูงสุดท่ีผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงร่วมกันแต่ไม่
รวมถึงค่าใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัต ิ
 
3.  การขอใช้บริการและการให้ใช้บริการ เป็นส่วนท่ีกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอใช้บริการของ

ผู้ใช้บริการและการตกลงให้บริการของผู้ให้บริการ 
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4.  อัตราค่าใช้บริการ วงเงินค่าใช้บริการ และการแจ้งค่าบริการ เป็นส่วนท่ีกําหนดเงื่อนไขท่ี
ให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ือตอบแทนการให้บริการจากผู้ใช้บริการในอัตราท่ีผู้ให้บริการ
กําหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการท่ัวไป  

5.  สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดของผู้ให้บริการ เป็นส่วนท่ีกําหนดสิทธิ หน้าท่ี และความรับ
ผิดของผู้ให้บริการต่อผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
 

ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีตามมาตรฐานและคุณภาพไม่ต่ํา
กว่าหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดและตามท่ีผู้ให้บริการได้โฆษณาไว้ และในกรณี
ท่ีเกิดเหตุขัดข้องทําให้ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามปรกติหรือ
ตามท่ีได้โฆษณาไว้ ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีต้องดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการกับผู้ใช้บริการจนกว่า
ผู้ให้บริการจะสามารถให้บริการได้ตามปรกติ เว้นแต่เหตุข้อขัดข้องดังกล่าวเกิดจาก
ความผิดของผู้ใช้บริการ หรือเหตุสุดวิสัย ท้ังนี้ผู้ให้บริการจะให้มีการดําเนินการแก้ไข
เหตุขัดข้องดังกล่าวโดยเร็ว 
 
6.  สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดของผู้ใช้บริการ เป็นส่วนท่ีกําหนดสิทธิ หน้าท่ี และความรับ

ผิดของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการ ได้แก่  
 

ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้บริการอันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสื่อสารเฉพาะตน โดยสุจริต
ตามวิธีการใช้ปรกติประเพณีของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ัวไปท่ีจะพึงกระทําเท่านั้นมิใช่
เพ่ือประโยชน์หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจถือเอาประโยชน์ได้โดยมิได้เป็นไปตามท่ีบุคคลหรือ
ธุรกิจนั้นจะปฏิบัติกันไม่ว่าจะทําเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน อีกท้ังจะไม่ใช้ นํามาใช้ 
ดัดแปลง หรือกระทําการใดด้วยเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือเชื่อมต่อหรือ
เก่ียวข้องกับการใช้บริการดังกล่าวและจะไม่กระทําการ หรือละเว้นกระทําการใด
อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าเป็นการล่วงละเมิด หลอกลวง หยาบ
คาย ลามก ข่มขู่ หรือจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้บริการ หรือบุคคลอ่ืนใดไม่ว่าในทางใดท้ังในทางตรงและทางอ้อม 
หรือเป็นการรบกวน หรือก่อให้เกิดความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อโครงข่าย
โทร ศัพท์ เคลื่ อน ท่ี  หรือ ทํา ให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ง านของโครง ข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือส่วนใดของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเกิดความขัดข้องไม่
เป็นไปตามปกติ ท้ังนี้ไม่ว่าโดยวิธีการใดก็ตาม หากผู้ใช้บริการกระทําอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังได้กล่าวมาแล้วให้ถือว่าเป็นการทําผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ผู้ให้บริการขอ
ยกเลิกการให้บริการในทันที 
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7.  การระงับการให้บริการของผู้ให้บริการ เป็นส่วนท่ีกําหนดเงื่อนไขการระงับการให้บริการ
ของผู้ให้บริการเป็นการชั่วคราวเม่ือมีเหตุจําเป็น ได้แก่  
 

ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมระบุสาเหตุ
ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้ให้บริการ
สามารถระงับการให้บริการได้ ทันที เ ม่ือเ กิดเหตุสุดวิสัย ข้ึนแก่ผู้ ให้บริการ              
(2) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล (3) ผู้ใช้บริการใช้เอกสาร
ปลอมในการขอรับบริการ (4) ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีให้แก่
ผู้ใช้บริการถูกนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนต่อสัญญาให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (5) ผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็นต้องบํารุงรักษา หรือแก้ไขระบบโทร 
คมนาคมท่ีใช้ในการให้บริการ 
 
8.  การระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เป็นส่วนกําหนดเงื่อนไขการระงับการใช้บริการ

ของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวโดยมีเหตุจําเป็น ได้แก่ 
 

ผู้ใช้บริการมีสิทธิจะขอระงับการให้บริการชั่วคราวได้โดยแจ้งเป็นหนังสือ หรือทาง
โทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีผู้ให้บริการกําหนดซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็น
ผู้ใช้บริการจริง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน และขอระงับบริการชั่วคราวได้ไม่
เกิน 30 วัน โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการ
แจ้งขอระงับการใช้บริการชั่วคราวมีผล เว้นแต่หนี้ท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลมาจากการ
กระทําของผู้ใช้บริการเองก่อนการแจ้งระงับการใช้บริการชั่วคราว 

 
9.  การบอกเลิกสัญญาและเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาของผู้ให้บริการ เป็นส่วนกําหนด

เงื่อนไขของการใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผู้ให้บริการ ได้แก่  
เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาของผู้ให้บริการ คือ (1) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือ
สินสุดสภาพนิติบุคคล (2) ผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็นอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรม
ฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนําบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามใน
สัญญาให้บริการ (3) ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ โดยเหตุท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของผู้ให้บริการ (4) เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย 
 
10.  การบอกเลิกสัญญาและเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ เป็นส่วนท่ีกําหนด

เงื่อนไขของการใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
 

ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเวลาใดก็ได้ โดยบอก
กล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ให้บริการทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ หรือ
ด้วยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ให้บริการกําหนด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการ
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สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาให้บริการได้ทันที (1) ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการ
จากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และอยู่เหนือการควบคุมของผู้
ให้บริการ (2) ผู้ให้บริการละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสําคัญของสัญญาให้บริการโทร 
ศัพท์เคลื่อนท่ี (3) ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย (4) ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อ 
ตกลง หรือเงื่อนไขในสัญญาให้บริการซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิ หรือประโยชน์อันพึง
ได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุท่ีกฎหมายกําหนด 

 
11.  การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขอ่ืน เป็นส่วนท่ีกําหนดขอบเขตเงื่อนไขในการ

เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดท้ังโดยตรงจากสัญญา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดโดยผลจากกฎหมาย 
และในกรณีท่ีมีความขัดแย้งกันเกิดข้ึนในสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายยังให้ถือว่า
สาระสําคัญในสัญญาข้ออ่ืนท่ีไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมายคงยังมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป  
 
2.3  กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
  
 บทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นมีรายละเอียดจํานวนมากท้ังท่ีเป็น
การคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวไปและการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะในกิจการโทรคมนาคม ในวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้จึงขอกล่าวถึงภาพรวมเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับประเด็นท่ีศึกษาการเยียวยาความ
เสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยเริ่มจากความเข้าใจถึงสิทธิผู้บริโภคท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ี
เป็นท่ียอมรับจากนานาชาติและบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 

2.3.1  สิทธิผู้บริโภคข้ันพื้นฐาน   
  สิทธิผู้บริโภคข้ันพ้ืนฐาน (Consumer Bill of Rights) ได้ถูกประกาศข้ึนเป็นครั้งแรกในปี 
ค.ศ. 1962 โดย John F. Kennedy ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมากลายเป็นหลักการ
พ้ืนฐานขององค์กรภาคธุรกิจและองค์กรภาครัฐในการกําหนดนโยบายโดยสิทธิพ้ืนฐานดังกล่าว
ประกอบด้วย  
 

สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัย (The right to safety) ผู้บริโภคต้องได้รับความคุ้ม 
ครองจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึง
อันตรายท้ังหมดท่ีเกิดจากการบริโภคสินค้าโดยตรงหรือโดยอ้อม สิทธิท่ีจะได้รับ
ข่าวสาร (The right to be informed) ผู้บริโภคมีสิทธิท่ีจะได้รับข่าวสารอย่างเพียง 
พอเก่ียวกับสินค้าหรือบริการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการนั้น สิทธิท่ีจะเลือกสินค้าหรือบริการ (The right to choose) ผู้บริโภคมีอิสระ
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตามความพอใจของตนเอง และสิทธิท่ีจะได้รับ
การไต่สวนร้องเรียน (The right to hear) ผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิร้องเรียน
เพ่ือให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการใช้สินค้าและบริการ (สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2556) 
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 คําประกาศสิทธิผู้บริโภคข้ันพ้ืนฐานนี้ได้กลายเป็นฐานสําคัญในการพัฒนากฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคและมีการขยายการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน โดยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในระดับ
นานาชาติได้มีการรับรองสิทธิผู้บริโภคไว้โดยสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคนานาชาติ (Consumers 
International) ซึ่งรับรองสิทธิผู้บริโภคไว้ คือ 
 

สิทธิท่ีจะเข้าถึงสินค้าและบริการท่ีจําเป็นข้ันพ้ืนฐาน (The right to basic need) 
สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ (The right to safety) 
สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนท่ีจําเป็นเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ (The right 
to be information) สิทธิท่ีจะเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างอิสระ (The right 
to choose) สิทธิท่ีจะร้องเรียนเพ่ือความเป็นธรรม (The right to be heard) ได้รับ
ความรู้เก่ียวกับการบริโภค (The right to consumer education) สิทธิท่ีดํารงชีวิต
อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและปลอดภัย (The right to healthy environment) และท่ี
สําคัญสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาและค่าชดเชยความเสียหาย (The right to 
redress) (จุฑามาศ วัฒนะศิริขจร, 2555: 41) 
 

  สหประชาชาติ (United Nations) ได้ออกข้อกําหนดเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค (United 
Nations Guidelines for Consumer Protection) ข้ึนในปี ค.ศ. 1999 เพ่ือให้ประเทศสมาชิกตระ 
หนักถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ การศึกษา และอํานาจการต่อรอง เพ่ือความเป็นธรรม 
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
บัญญัติเป็นกฎหมายต้องมีหลักการ ดังนี ้
 

การคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย การส่งเสริมและ
การคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค การเข้าถึงข้อมูลท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของ
ตนเอง การให้การศึกษาแก่ผู้บริโภคซึ่งครอบคลุมถึงผลกระทบของทางเลือกของ
ผู้บริโภคต่อสภาพแวดล้อมตามความต้องการของตนเอง การเข้าถึงกระบวนการ
เยียวยาความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีเสรีภาพในการก่อตั้งองค์กรเพ่ือ
การคุ้มครองผู้บริโภค หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเสนอความเห็นในการกําหนด
นโยบายท่ีมีผลกระทบต่อผู้บริโภค และการสนับสนุนการบริโภคท่ียั่งยืน (United 
Nation, 2010: 14-16) 
 
สําหรับประเทศไทยนั้นสิทธิผู้บริโภคเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีได้รับการรับรองคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีให้ความสําคัญ
ของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 กําหนดว่าสิทธิของบุคคลซึ่ง
เป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับปัจจุบันก็บัญญัติรับรองถึงสิทธิของผู้บริโภคอันเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ี
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ได้รับการรับรองคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 61 กําหนดว่าสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อม
ได้รับการคุ้มครองในการได้รับข้อมูลท่ีเป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยา
ความเสียหาย รวมท้ังสิทธิรวมตัวกันเพ่ือพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
  จากสิทธิผูบ้ริโภคข้ันพ้ืนฐานดังท่ีได้กล่าวมา สิทธิท่ีจะได้รับการไต่สวนร้องเรียนกรณีผู้บริโภค
ถูกละเมิดสิทธิ มีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้ได้รับการพิจารณาชดเชยเยียวยาความเสียหาย และการเข้าถึง
กระบวนการเยียวยาความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิทธิผู้บริโภคท่ีผู้เขียนนํามาเป็นประเด็นใน
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้   
 

2.3.2  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวไปในประเทศไทย 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวไปในประเทศไทย คือ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2541 ตามมาตรา 21 กําหนดว่าหากกรณีท่ีมีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วให้
บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้นําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าท่ี
ไม่ซํ้าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกลา่ว ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าโดยท่ัวไปแล้วผู้บริโภคท่ีได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายท่ัวไปนั้นครอบคลุมผู้บริโภคทุกประเภทและรวมถึงผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของผู้บริโภคท่ัวไปด้วย ส่วนพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เป็น
กฎหมายวิธีสบัญญัติท่ีกําหนดวิธีการพิจารณาคดีผู้บริโภคท่ัวไปท่ีทําให้ผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหาย
ได้รับการเยียวยาความเสียหายด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทฺธิภาพ 
          พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (ราชกิจจานุเบกษา, 2522: 20-47) และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 (ราชกิจจานุเบกษา, 2541: 1-9) ได้บัญญัติ
ถึงสิทธิของผู้บริโภคท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายห้าประการ ดังนี ้

1.  สิทธิท่ีจะได้รับข่าวสารรวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอเก่ียวกับสินค้า
หรือบริการ ได้แก่ สิทธิท่ีจะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษ
ภัยแก่ผู้บริโภค รวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องเพียงพอท่ีจะ
ไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม  

2.  สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิท่ีจะเลือกซื้อสินค้าหรือรับ
บริการโดยความ สมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม  

3.  สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิท่ีจะได้รับสินค้า
หรือบริการท่ีปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการ
นั้นแล้ว  

4.  สิทธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา ได้แก่ สิทธิท่ีจะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูก
เอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ  

5.  สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครอง
และชดใช้ค่าเสียหาย เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 
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  ท้ังนี้ สิทธ ิหน้าท่ีเป็นสิ่งท่ีคู่กันเสมือนเหรียญท่ีมีสองด้าน เม่ือผู้บริโภคมีสิทธิผู้บริโภคย่อมต้อง
มีหน้าในการปฏิบัติเช่นกันโดยมีข้อควรปฏิบัติท่ีคํานึงถึงหลักกฎหมายพ้ืนฐานร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็น
หลักสุจริต หรือแม้แต่หลักผู้ซื้อต้องระวัง เม่ือพิจารณาถึงข้ันตอนการตกลงซื้อสินค้าและใช้บริการ
สามารถแยกหน้าท่ีของผู้บริโภคออกได้เป็นสองช่วงเวลา คือ หน้าท่ีของผู้บริโภคก่อนซื้อสินค้าและใช้
บริการควรต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ โดยตรวจสอบพิจารณา
ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ อีกท้ังการทําสัญญาและข้อตกลงท่ีต้องการให้มีผลบังคับควรทําเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้ท่ีต้องรับผิดไว้เป็นสําคัญ และหน้าท่ีของผู้บริโภคหลังซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ผู้บริโภคมี
หน้าท่ีเก็บรักษาพยานหลักฐานท่ีแสดงถึงการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้เพ่ือทําการเรียกร้องตามสิทธิ
ของผู้บริโภค และเม่ือมีการละเมิดสิทธิ ผู้บริโภคมีหน้าท่ีร้องเรียนตามสิทธิ (ประทีป อ่าววิจิตรกุล, 
2551: 13-14) 

ดังนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าผู้บริโภคท่ีดีควรมีความรับผิดชอบยิ่งข้ึนและคํานึงถึงหลักสุจริตใน
การใช้สิทธิของผู้บริโภคเป็นสําคัญโดยไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรมในสังคม อีกท้ังควรเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้บริการท่ีมี
จรรยาบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าหรือใหบ้ริการท่ีมีความรับผิดชอบอย่าง
มีคุณภาพต่อสังคมสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมท้ังควรหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ
ประกอบกับใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างเพียงพอ 
  

2.3.3  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะในกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย  
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะในกิจการโทรคมนาคมของ

ประเทศไทยท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีศึกษา ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และประกาศท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติ ลักษณะเป็นการออกมาตรการทางกฎหมาย และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการ
กําหนดกฎเกณฑ์หรือการออกประกาศเพ่ือบังคับกับผู้ให้บริการถือปฏิบัติเป็นลักษณะการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการโดยทางอ้อม ได้แก่ (1) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตร 
ฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (2) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ (3) ประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราข้ันสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงิน
ค่าบรกิารล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (4) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง (5) ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (6) ประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการ
โทรคมนาคม (7) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (8) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการท่ีดีสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
และ (9) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้าน
โทรคมนาคม พ.ศ. 2555 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่าถึงแม้จะมีการออกประกาศหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมหลายฉบับ แต่ยังไม่มีการกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้
ให้บริการท่ีให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และไม่มีการ
กําหนดการเป็นตัวแทนตามกฎหมายของผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายในการไกล่เกลี่ยและ
ดําเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งถือเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีสําคัญท่ีจะทําให้ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้
ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมมีแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการเยียวยา
ความเสียของผู้ใช้บริการให้ดําเนินไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ในกรณีเกิดปัญหาโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มข้ึนในอนาคต 
 
2.4  องค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและคุ้มครองผู้บริโภค 
  

การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมตามข้อแนะนําขององค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาท่ีให้คํานึงถึงการกํากับดูแลคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการและควร
สนับสนุนให้ผู้ให้บริการและองค์กรกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมพัฒนากฎเกณฑ์เก่ียวกับสิทธิ
ผู้ใช้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอ เข้าถึงได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ใช้กระบวนการท่ีเสียค่าใช้จ่ายน้อย (ปิตุภูมิ นิตยานันทะ, 2553: 14-16) 
  เนื่องจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุโทรคมนาคม
อันเป็นสมบัติของชาติ ดังนั้นการใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพอีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศ องค์กรการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการ
แข่งขันระหว่างผู้ให้บริการรวมถึงการให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการโดยศึกษาถึงแนวทางการจัดตั้ง
องค์กรคุ้มครองผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคมท้ังในต่างประเทศและในประเทศไทย 
  

2.4.1  แนวคิดการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 แนวคิดในการจัดตั้ งองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามทฤษฎี
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration Theory) (อารดา เทพยายน, 2540: 54) มองว่าการกํากับดูแลโดย
ผ่านองค์กรควบคุมดูแลท่ีเป็นอิสระจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางเศรษฐกิจโดยมี
ความคิดเห็นสนับสนุนแยกเป็นสองแนวทางตามแนวความคิดเห็นของของ Baldwin และ Goldberg 
ดังนี ้  
 ตามความเห็นของ Baldwin มองว่าทฤษฎีอนุญาโตตุลาการ เป็นทฤษฎีการกํากับดูแลใน
ลักษณะทางการเมือง (Political Theory) ซึ่งการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีเป็นอิสระก็เพ่ือขจัดการควบคุมทางการเมืองและเพ่ือมิให้การเมืองซึ่งเป็นเรื่องของ
ผลประโยชน์ของนักการเมืองท่ีไม่ยึดถือหลักการของผลประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีตั้ง (จริยาภรณ์ 



 

 

โกมลวัจนะ, 2549: 31) ในข้อเท็จจริง
มูลค่ามหาศาลในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความม่ันคงของประเทศท่ีมีผลกับกลุ่ม
ผลประโยชน์หลายฝ่าย ท้ังยังมี
ค่าบริการท่ีเหมาะสม ดังนั้นการควบคุมโดยผ่านองค์กร
ช่วยลดข้อขัดแย้งได้ด้วยความเป็นธรรม
 ตามความเห็นของ 
ลักษณะสัญญา (Contract Theory) 
ให้ทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผู้
ปรับสมดุลของอํานาจในการต่อรองท่ีไม่เท่าเทียมกัน
จริงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
รายจนเสมือนเป็นกิจการก่ึงผู
เท่าเทียม  
 จากแนวคิด ทฤษฎี
โทรคมนาคมจงึมีบทบาทอยู่
กันเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้
รักษาดุลความเท่าเทียมกันในการต่อรอง
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศรวมท้ังประเทศไทย
แนวคิดการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
 

  
ภาพท่ี 2.4  แนวคิดการกํากับดูแล
 
 
 
 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
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ในข้อเท็จจริงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นเรื่องของผลประโยชน์ท่ีมี
มูลค่ามหาศาลในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความม่ันคงของประเทศท่ีมีผลกับกลุ่ม
ผลประโยชน์หลายฝ่าย ท้ังยังมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการท้ังในด้านคุณภาพบ

ดังนั้นการควบคุมโดยผ่านองค์กรกํากับดูแลท่ีเป็นตัวกลางและมีความอิสระจะ
ช่วยลดข้อขัดแย้งได้ด้วยความเป็นธรรม 

ตามความเห็นของ Goldberg มองว่าทฤษฎีอนุญาโตตุลาการ เป็นทฤษฎีการเจรจาต่อรองใน
Contract Theory) ซึ่งการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการในการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการซึ่งเป็น
ปรับสมดุลของอํานาจในการต่อรองท่ีไม่เท่าเทียมกัน (จริยาภรณ์ โกมลวัจนะ, 
จริงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นกิจการท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงทําให้มีผู้ให้บริการในตลาดน้อย
รายจนเสมือนเป็นกิจการก่ึงผูกขาด ซึ่งทําให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถต่อรองกับผู้

ทฤษฎแีละความเห็นสนับสนุนในการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการ
งมีบทบาทอยูส่องด้านท่ีสําคัญคือ ด้านการเป็นตัวกลางในการออกกฎกติกาการแข่งขัน

กันเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการด้วยกัน และด้านการเป็นตัวแทนผู้
รักษาดุลความเท่าเทียมกันในการต่อรองกับผู้ให้บริการซึ่งมีอิทธิพลในการจัดตั้งองค์กรอิสระในการ
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศรวมท้ังประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวม
แนวคิดการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามภาพท่ี 2.4 ดังนี ้

กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

องค์กรกํากับดูแล

การประกอบกิจการโทรคมนาคม

ผู้ให้บริการ                         
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม

ผู้ใช้บริการ                     
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

• ความเป็นอิสระและเปน็ธรรม
• ตัวกลางเพ่ือเสรีภาพในการแข่งขัน
• ตัวแทนเพ่ือความเท่าเทียม 

• การเติบโตในการดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง
• ผลตอบแทนการลงทุนท่ีคุ้มค่า

• คุณภาพบริการโทรคมนาคมท่ีดี
• อัตราค่าบริการโทรคมนาคมท่ีตํ่า

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นเรื่องของผลประโยชน์ท่ีมี
มูลค่ามหาศาลในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความม่ันคงของประเทศท่ีมีผลกับกลุ่ม

ท้ังในด้านคุณภาพบริการและอัตรา
กลางและมีความอิสระจะ

เป็นทฤษฎีการเจรจาต่อรองใน
การประกอบกิจการโทรคมนาคม

เป็นแนวทางหนึ่งในการ
, 2549: 31) ในข้อเท็จ 

มีผู้ให้บริการในตลาดน้อย
ไม่สามารถต่อรองกับผู้ให้บริการได้ด้วยความ

เห็นสนับสนุนในการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการ
กลางในการออกกฎกติกาการแข่งขัน
การเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการในการ

ซึ่งมีอิทธิพลในการจัดตั้งองค์กรอิสระในการ
ซึ่งผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวม

 

ความเป็นอิสระและเปน็ธรรม
ตัวกลางเพ่ือเสรีภาพในการแข่งขัน
ตัวแทนเพ่ือความเท่าเทียม 

การเติบโตในการดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง
ผลตอบแทนการลงทุนท่ีคุ้มค่า

คุณภาพบริการโทรคมนาคมท่ีดี
อัตราค่าบริการโทรคมนาคมท่ีตํ่า



 
 
34 

 

 
 

2.4.2 องค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและคุ้มครองผู้บริโภค             
ในต่างประเทศ 

 ต่างประเทศท้ังในกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ (Common Laws) 
และกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ (Civil Laws) ต่างมีการบัญญัติกฎหมายและจัดตั้ง
องค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของแต่ละประเทศข้ึน ซึ่งมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในแต่ละ
ประเทศ 

2.4.2.1 องค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว ์

  ประเทศอังกฤษเป็นประเทศท่ีจัดในกลุ่มท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และเป็น
แม่แบบของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการสื่อสาร ค.ศ. 2003 
(Communication Act 2003) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และได้มีการจัดตั้งสํานักงานการสื่อสาร 
(Office of Communication: Ofcom) ข้ึนตามพระราชบัญญัติสํานักงานการสื่อสาร ค.ศ. 2002 
(Office of Communication Act 2002) ซึ่งเป็นองค์กรกํากับดูแลการสื่อสารองค์กรเดียวท่ีเป็น
อิสระและควบคุมดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   
ในส่วนการคุ้มครองผู้บริโภคได้ดําเนินการจัดตั้งสํานักงานผู้ตรวจการโทรคมนาคม (Office of 
Telecommunications Ombudsman: Otelo) และ หน่วยงานระงับข้อพิพาทด้านการสื่อสารและ
บริการอินเตอร์เน็ต (Communications and Internet Services Adjudication Scheme: CISAS) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและระงับข้อพิพาทด้านโทรคมนาคมรวมถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
และอินเตอร์เน็ต (Telecommunications Ombudsman and the Communications and 
Internet Services Adjudication Scheme, 2013) โดยให้ผู้ใช้บริการร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการก่อน
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากไม่เป็นผลจึงให้ร้องเรียนต่อสํานักงานผู้ตรวจการโทรคมนาคมโดยท่ี
สํานักงานผู้ตรวจการโทรคมนาคมมีอํานาจให้ผู้ให้บริการดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือกระทําการ
บางอย่างท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการหรือจ่ายค่าเสียหายในอัตราเริ่มต้น 70 ปอนด์ สูงสุดไม่เกิน 
5,000 ปอนด์ ถ้าเห็นว่าสมควรและสามารถระงับข้อพิพาทในแต่ละรายได้ แต่ในกรณีท่ีผู้ให้บริการ
ไม่ได้ดําเนินการตามคําวินิจฉัย สํานักงานผู้ตรวจการโทรคมนาคมจะส่งเรื่องไปสํานักงานการสื่อสาร 
(สารภี อารีย,์ 2547: 110) ซึง่มีอํานาจตามพระราชบัญญัติการสื่อสาร ค.ศ. 2003 มาตรา 453 ในการ

                                                 
3 Communication Act 2003 Chapter 21 Section 45: Ofcom’s power to set a condition under this 
section making provision authorized or required by this Chapter includes each of the following— 

(a) power to impose a requirement on the person or persons to whom the condition is 
applied to comply with such directions with respect to the matters to which the condition relates 
as may be given from time to time by Ofcom or by another person specified in the condition; 

(b) power to impose an obligation with respect to those matters that is framed by 
reference to, or is conditional upon, the giving of a consent or of and approval, or on the making 
of a recommendation, by Ofcom or by another person so specified; 
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แจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการยังเพิกเฉย สํานักงานการสื่อสารสามารถลงโทษปรับผู้ให้
บริการเป็นเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของผลประกอบการประจําปีของผู้ให้บริการ หากผลการแก้ไข
เยียวยาความเสียหายยังไม่เป็นท่ีพอใจผู้ใช้บริการสามารถนําคดีข้ึนสู่ศาลต่อไป 
  ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีจัดในกลุ่มท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์อีก
ประเทศหนึ่งท่ีรับเอาแนวคิดของระบบกฎหมายมาจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศใช้กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการสื่อสารท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ใน
ส่วนภาครัฐมีการสื่อสารและสื่อแห่งประเทศออสเตรเลีย (The Australian Communications and 
Media Authority: ACMA) เป็นองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการสื่อสารและสื่อโดยเฉพาะทํา
หน้าท่ีกํากับดูแลโดยการออกกฎระเบียบเก่ียวกับกิจการสื่อสารและสื่อโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
การแพร่ภาพกระจายเสียง ค.ศ. 1992 (Broadcasting Act 1992) กฎหมายโทรคมนาคม ค.ศ. 1997 
(Telecommunication Act 1997) และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและมาตรฐานบริการ ค.ศ. 1999 
(Telecommunications Consumer Protection and Service Standard Act 1999) และมี
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวไปในรูปของคณะกรรมการผู้บริโภคและการแข่งขันออสเตรเลีย 
(Australian Competition & Consumer Commission: ACCC) ส่วนในภาคเอกชนมีการส่งเสริม
ให้ผู้ให้บริการกํากับดูแลกันเองในลักษณะพันธมิตรการสื่อสาร (Communications Alliance) ท่ีมี
สมาชิกเป็นท้ังผู้ให้บริการและสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการกําหนดมาตรฐานข้อพึงปฏิบัติ 
(Code of Practice) รว่มกันในด้านโครงข่าย (Network Code) ด้านการปฏิบัติ (Operation Code) 
และด้านผูบ้ริโภค (Consumer Code) (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และธราธร รัตนนฤมิตศร, 2546: 13) 
ส่วนองค์กรอิสระจะอยู่ในรูปของผู้ตรวจการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications 
Industry Ombudsman: TIO) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ วินิจฉัย และให้คําแนะ 
นําในการปัญหาการร้องเรียนการใช้บริการโทรคมนาคมรวมถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี4  
  

                                                                                                                                            

(c) power for the purposes of provision made by virtue of either of the preceding 
paragraphs, to confer a discretion exercisable from time to 
time by Ofcom or by another person specified in the condition or determined in accordance with 
provision contained in it; 

(d) power (subject to section 51(3)) to set different conditions for different cases 
(including different conditions in relation to different parts of the United Kingdom); and 

(e) power to revoke or modify the conditions for the time being in force. 
4 Telecommunications Consumer Protection and Service Standard Act 1999 Section 128: 
Telecommunications Industry Ombudsman scheme (4) The scheme must provide for the 
Telecommunication Industry Ombudsman to;   
 (a)  investigate; and 
 (b)  make determination relating to; and 
 (c)  give directions relating to; complaints about carriage services by end-users of those 
services. 
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2.4.2.2   องค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ 

   ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ท่ีมีลักษณะ
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมตะวันออกและมีระบบกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศไทย การประกอบกิจการ
โทรคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการสื่อสารและกิจการ
ภายใน (Ministry of Internal Affairs and Communication: MIC) มีอํานาจหน้าท่ีความรับผิด 
ชอบครอบคลุมท้ังด้านกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หน้าท่ีส่วน
หนึ่งรับผิดชอบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศญี่ปุ่น และกํากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
(Telecommunication Business Act) โดยจัดตั้งสํานักงานโทรคมนาคม (Telecommunication 
Bureau) รับผิดชอบด้านกิจการโทรคมนาคมโดยตรง (ประเสริฐ อภิปุญญา, 2552: 13)  
 

2.4.3   องค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและคุ้มครองผู้บริโภค 
ในประเทศไทย 

  ประเทศไทยมีการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเริ่มต้นคือ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ท่ีมีอํานาจ
หน้าท่ีกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ในเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม การออกประกาศ 
ระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างฯ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แต่ในปัจจุบัน
ถูกแทนท่ีด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการ
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทร 
ทัศน์ และการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีอํานาจหน้าท่ีส่วนหนึ่งในการควบคุมกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมท่ีได้รับอนุญาตเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพบริการ ท้ังทางด้านเทคนิค 
มาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และกรอบอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ตลอดจน
การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ อีกท้ัง
จัดทําประกาศท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ จัดตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมและหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภายใต้
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมี
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในสํานักงาน กสทช. ตามภาพท่ี 2.5 เพ่ือทําหน้าท่ีส่วนหนึ่งในการพิทักษ์
สิทธิ ส่งเสริมความเข้มแข็ง และความเท่าทันของผู้บริโภค นอกจากนี้แล้ว ได้กําหนดให้ผู้ให้บริการ
หรือผูร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นหน่วยงานเฉพาะ
แยกต่างหากจากศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขโดยไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
 



 

 

 
ภาพท่ี 2.5  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสํานักงาน กสทช

แหล่งท่ีมา:  สํานักงาน กสทช
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสํานักงาน กสทช. 
 

สํานักงาน กสทช., 2555. 

 
 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
บทที่ 3 

 
การเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  

 
จากแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมท่ีได้กล่าวมาแล้วเห็นได้ว่ารัฐ

จําเป็นต้องเข้าแทรกแซงระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ใช้บริการโดยบัญญัติ
กฎหมายรวมถึงจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้
เกิดการแข่งขันด้วยความเป็นธรรมท้ังระหวา่งผู้ให้บริการด้วยกันและระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ 
ในส่วนการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจําเป็นต้องศึกษาถึงแนวคิดและ
หลักหารเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมรวมถึงการเยียวยาความเสียหาย
ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมท้ังในต่างประเทศและในประเทศไทย เพ่ือให้เข้าใจและหาแนว
ทางการเยียวยาความเสียหายท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
3.1  แนวคิดและหลักการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
 

แนวคิดและหลักการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในบทนี้จะ
กล่าวถึงในด้านการวินิจฉัยความรับผิดและค่าเสียหาย ข้อจํากัดความรับผิดและภาระการพิสูจน ์
รวมท้ังรูปแบบวิธกีารเยียวยาความเสียหายท่ีเป็นตัวเงินและท่ีไม่ใช่ตัวเงิน อีกท้ังยังต้องทําความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวคิดและหลักการเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย หลักการไกล่เกลี่ยและ
ดําเนินคดีแบบกลุ่มเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีท่ีมีผู้ใช้บริการจํานวนมากได้รับความเสียหายใน
คราวเดียวกันในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ
อํานวยความยุติธรรมได้อย่างท่ัวถึง 
 
 3.1.1  แนวคิดและหลักการวินิจฉัยค่าเสียหาย    
 การวินิจฉัยว่าผู้ใช้บริการรายใดท่ีมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการท่ีไม่สามารถ
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ตามปกติอันเนื่องมาจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม ส่วนการพิจารณา
การกําหนดค่าเสียหายเพ่ือการชดเชยเยียวยาความเสียหายนั้นจะต้องคํานึงถึงความรับผิดและ
ค่าเสียหายท่ีสําคัญท้ังความรับผิดโดยสัญญาและค่าเสียหายตามสัญญา หรือความรับผิดโดยละเมิด
และค่าเสียหายตามความเป็นจริงเป็นแนวทางการพิจารณา 

3.1.1.1  ความรับผิดและค่าเสียหายตามสัญญา                          
 โดยท่ัวไปความรับผิดโดยสัญญา (Contract Liability) ประกอบด้วยหลักกฎหมายท่ี

เป็นหลักสําคัญ ได้แก่ หลักความรับผิดของคู่สัญญา (Privities of Contract) และหลักความรับผิดใน
คํารับประกัน (Warranty) โดยท้ังสองหลักมีพ้ืนฐานมาจากการแสดงเจตนาของบุคคลในการก่อให้เกิด
สัญญาอันมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาเกิดสิทธิและหน้าท่ีพึงต้องปฏิบัติต่อกัน พ้ืนฐานแนวคิดมาจากหลัก
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ปรัชญากฎหมาย เรื่องปัจเจกนิยม (Individualism) หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of 
Contract) โดยหลักเสรีภาพในการทําสัญญาอธิบายว่ารัฐจะต้องรับรู้ถึงสิทธิส่วนบุคคลให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากได้ โดยรัฐจะไม่เข้าไปทําลายสิทธิข้ันพ้ืนฐานของบุคคล บุคคลทุกคนมีเสรีภาพ เว้นแต่ใน
บางเรื่องท่ีเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน อีกท้ังหนี้ท่ีเกิดจาก
สัญญาจะเป็นหนี้ท่ียุติธรรมสําหรับคู่สัญญา เพราะคู่สัญญามีเสรีภาพท่ีจะตกลงทําสัญญาหรือไม่ก็ได้ 
ถ้าอีกฝ่ายเห็นว่ามีการเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป หรือหนี้ท่ีตนรับภาระไว้มากกว่าหนี้ท่ีอีกฝ่ายต้อง
ตอบแทนจนไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่จําเป็นต้องยอมรับตกลงก่อให้เกิดหนี้นั้น โดยการไม่ตกลงทําสัญญา
ด้วย (ดาราพร ถิระวัฒน์, 2555: 5-8) แต่ในสภาพข้อเท็จจริงผู้ท่ีเข้ามาทําสัญญานั้นกลับไม่ได้มีเสร ี
ภาพอย่างแท้จริงท่ีสามารถไตร่ตรองความผูกพันท่ีจะเกิดตามสัญญา โดยอยู่ในสภาพจําต้องยอมรับข้อ
สัญญานั้นท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ส่วนหลักความรับผิดในคํารับประกัน (Warranty) นั้นเป็นการให้การ
รับรองข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับสินค้าหรือบริการและยืนยันจะรับผิดหากไม่ได้เป็นไปตามท่ีได้รับรองไว้ 
การรับรองนั้นอาจเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้ง (Express Warranty) หรือการรับประกันโดยปริยาย 
(Implied Warranty) ซึ่งตามกฎหมายถือว่ามีการรับประกันไว้แล้วโดยผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ 
(ปรินทร ใจแก้ว, 2552: 13-16) 
    ผู้เขียนเห็นด้วยกับสภาพความไม่เท่าเทียมกันทางด้านอํานาจทางเศรษฐกิจ สังคม 
และอํานาจต่อรองในการทําสัญญาอีกท้ังคู่สัญญาไม่มีความเป็นอิสระในการเข้าทําสัญญาอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะในกิจการโทรคมนาคมท่ีเป็นกิจการขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนมหาศาลทําให้มีจํานวนผู้
ให้บริการในตลาดน้อยรายเสมือนก่ึงผูกขาดผู้ให้บริการ ถึงแม้จะมีการแข่งขันกันแต่ผู้ใช้บริการก็มี
ทางเลือกในการใช้บริการน้อย ดังนั้นการนําหลักเกณฑ์ท่ีเคร่งครัดของหลักเสรีภาพในการทําสัญญา 
และหลักความศักดิ์สิทธิของการแสดงเจตนาจึงไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคอีกท้ังหลักกฎหมายท่ีว่า “สัญญาต้องเป็นสัญญา” ก่อให้เกิดสิทธิหน้าท่ีผูกพันเฉพาะคู่สัญญา 
เท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิหรือก่อให้เกิดหนี้ผูกพันต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับการเยียวยาความเสียหายและการบังคับใช้สิทธิ ซึ่งทําให้มีผลกระทบต่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมท่ีมิใช้คู่สัญญาโดยตรงจะเห็นได้จากในการวินิจฉัยว่าข้อสัญญา
จะมีผลบังคับใช้เพียงใดจึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ี
ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 กําหนดว่าควรพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ท้ังปวง รวมถึงความสุจริต อํานาจ
ต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ความสันทัดจัดเจน ความคาดหมาย แนวทางปฏิบัติ 
ทางเลือกอย่างอ่ืน และทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตามสภาพท่ีเป็นจริง ตามปรกติประเพณีของ
สัญญานั้น อีกท้ังเวลาและสถานท่ีในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา และการรับภาระท่ี
หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

3.1.1.2  ความรับผิดโดยละเมิดและค่าเสียหายตามความเป็นจริง   
    ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนส่วนหนึ่งเป็นค่าเสียหายท่ีไม่ได้มีการระบุไว้โดยชัดแจ้งในสัญญา
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี แต่เป็นค่าเสยีหายท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย จิตใจ 
ทรัพย์สิน เสรีภาพ รวมถึงค่าเสียโอกาสทางธุรกิจหรือสิทธิอ่ืนใดซึ่งถือว่าเป็นค่าเสียหายตามความเป็น
จริง ส่วนจะสามารถกําหนดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินเพ่ือการเยียวยาได้หรือไม่โดยท่ัวไปต้องพิจารณาจาก
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หลักความรับผิดในทางละเมิดประกอบ5 ส่วนการพิจารณาว่าการกระทําใดท่ีผู้กระทําต้องรับผิดโดย
ละเมิดและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่เพียงใดนั้น ต้องคํานึงถึงหลักความรับผิดโดยละเมิดท่ีมี
องค์ประกอบสําคัญสามประการ คือ 1) ความเสียหาย 2) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล และ 3) 
การกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยหากไม่ครบองค์ประกอบท้ังสามประการย่อมไม่ถือว่ามีความ
รับผิดทางละเมิดซึ่งมีรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังนี ้(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553: 4-1) 

1)  ความเสียหาย (Damage)  
    การกระทําท่ีจะถือว่าเป็นการกระทําท่ีผู้กระทําหรือผู้ให้บริการมีความรับ
ผิดทางละเมิดก็ต่อเม่ือการกระทํานั้นก่อให้เกิดความเสียหายข้ึน การกระทําท่ีผิดกฎหมายแต่ยังไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนยังไม่ถือว่าเป็นการกระทําท่ีต้องรับผิดทางละเมิด ท้ังนี้ความเสียหาย
ดังกล่าวจะต้องเป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงหรือสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553: 4-2) 

2)  ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Causation)  
    การพิจารณาว่าการกระทําใดมีความรับผิดทางละเมิดหรือไม่นั้นข้ึนกับว่า
การกระทํานั้นมีความสัมพันธ์กับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ โดยทฤษฎีท่ีนิยมใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลมีสองทฤษฎีท่ีสําคัญ คือ “ทฤษฎีความเท่ากันแห่งเหตุ” และ 
“ทฤษฎีมูลเหตุท่ีเหมาะสม” 

(1)  ทฤษฎีความเท่ากันแห่งเหตุ กล่าวว่าผู้ทําละเมิดจะต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายทุกอย่างท่ีมีสาเหตุมาจากการกระทําของตน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะสามารถ
คาดหมายได้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นทฤษฎีท่ีถือความเท่ากันของเหตุท่ี
เกิดข้ึนทุกเหตุมีผลทําให้เกิดผลเช่นนั้น โดยครอบคลุมความเสียหายท้ังหมดท่ีสืบเนื่องมาจากเหตุนั้น 
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553: 4-3) 

(2)  ทฤษฎีเหตุท่ีเหมาะสม กล่าวว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นผล
ต่อเนื่องซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทําของผู้ทําละเมิดโดยตรง หรือเกิดจากเหตุท่ีผู้ก่อความเสียหายไม่
สามารถคาดเดาได้ว่าจะนํามาซึ่งผลลัพธ์นั้น ดังนั้น การกําหนดให้ผู้ทําละเมิดรับผิดเฉพาะเหตุตาม
ปรกติท่ีก่อให้เกิดผลนั้น โดยคํานึงถึงหลักความใกล้ชิดของเหตุและผล (Proximate Cause) กล่าวอีก
นัยหนึ่ง การกระทําท่ีจะถือว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือการกระทํานั้นเป็นสาเหตุ
โดยตรงของความเสียหาย (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553: 4-4) 

3)  การกระทําท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย (Wrongful Act)  
    การกระทําอันมีความรับผิดทางละเมิดนอกจากเป็นการกระทําท่ีก่อให้เกิด

ความเสียหายแล้ว ยังต้องเป็นการกระทําท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย โดยแบ่งการกระทําท่ีมิชอบด้วย
กฎหมายตามประเภทของหลักความรับผิดได ้ดังนี ้

(1)  หลักความประมาทเลินเล่อ (Negligence Rule) กล่าวถึงการ
กระทําท่ีมิชอบด้วยกฎหมายโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ซึ่งโดยท่ัวไปแล้ว
                                                 
5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอ่ืนโดยผิด
กฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี 
ท่านว่าผู้น้ันทําละเมิด จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” 
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การตัดสินว่าผู้กระทําหรือผู้ให้บริการใช้ความระมัดระวังอย่างพอเพียงตามท่ีกําหนดในกฎระเบียบของ
รัฐหรือไม่ หรือปฏิบัติตามท่ีวิญญูชนซึ่งมีพฤติการณ์และฐานะในสังคมในระดับเดียวกันพึงกระทํา
หรือไม่ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553: 4-7) 

(2)  หลักความรับผิดในการกระทําของผู้อ่ืน (Vicarious Liability 
Rule) กล่าวถึงความรับผิดของผู้ให้บริการท่ีสามารถควบคุมการกระทําท่ีมิชอบด้วยกฎหมายของ
พนักงานหรือตัวแทนได้ โดยต้องรับผิดร่วมรับผิดกับพนักงานหรือตัวแทนท่ีมีการกระทําละเมิดข้ึน 
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553: 4-8) ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ประเทศไทยได้นําหลักความรับผิดในการกระทําของผู้อ่ืนมาใช้ ได้แก่ ความรับผิดของนายจ้างเม่ือ
ลูกจ้างทําละเมิด6 และความรับผิดของตัวการเม่ือตวัแทนทําละเมิด7  
      ผู้เขียนมีความเห็นว่ากรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มอันเกิดจากการ
กระทําหรือละเว้นการกระทําเพ่ือป้องกันผลของผู้ให้บริการทําให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถติดต่อสื่อสาร
ถึงกันได้เป็นเวลานาน เม่ือพิจารณาถึงหลักความรับผิดดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายก็ต่อเม่ือผู้ใช้บริการมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน
หรือสิทธอ่ืินใดและพิสูจน์ได้อันเป็นผลโดยตรงท่ีคาดเห็นได้จากการกระทําท่ีมิชอบด้วยกฎหมายของผู้
ให้บริการหรือตัวแทนของผู้ให้บริการ อีกท้ังต้องไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจาก
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย แต่กรณีท่ีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไกลเกิน
กว่าเหตุมากเป็นข้อยกเว้นความรับผิดได ้
    จุดมุ่งหมายท่ีสําคัญในการนําหลักความรับผิดโดยละเมิดมากําหนดค่าความ
เสียหายท่ีสําคัญคือ การชดเชยให้ผู้ใช้บริการทีได้รับความเสียหายกลับสู่สภาพเดิมเสมือนว่าไม่มีการ
ละเมิดเกิดข้ึนและการยับยั้งการกระทําท่ีก่อให้เกิดความเสียหายโดยจูงใจให้ผู้ให้บริการใช้ความ
ระมัดระวังในระดับท่ีเหมาะสม ซึ่งอธิบายในรายละเอียดท่ีสําคัญอยู่สองประการ ดังนี ้
      ประการท่ีหนึ่ง การชดเชยให้ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายกลับสู่สภาพ
เดิมเสมือนว่าไม่มีการละเมิดเกิดข้ึน โดยให้ผู้ให้บริการจ่ายค่าเสียหายเป็นหนึ่งในวิธีการท่ีใช้เยียวยา
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย โดยค่าเสียหาย คือ จํานวนเงินท่ีกําหนดให้ผู้ให้บริการต้องจ่ายให้แก่
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเท่ากับมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จริง โดยผู้ให้บริการอาจชดเชยเป็นตัวเงินหรือสิ่งของก็ได้ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 
2553: 2-7)  
     ประการท่ีสอง กา รยั บยั้ ง ก ารกระ ทํ า ท่ี ก่อ ให้ เ กิ ดความ เสี ยหาย 
(Deterrence) ท่ีเป็นการกระทําโดยไม่เจตนา ประมาท หรือโดยจงใจ ดังนี้ (สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย, 2553: 2-3) 

(1)  การยับยั้งความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยไม่เจตนา การ
กําหนดให้ผู้ให้บริการต้องแบกรับความเสียหายท่ีตนเองก่อข้ึนแก่ผู้ใช้บริการ เสมือนว่าความเสียหาย
                                                 
6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 บัญญัติว่า “ให้นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด
ซึ่งลูกจ้างได้กระทําไปในทางท่ีจ้างนั้น”  
7 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427 บัญญัติว่า “ให้นําบทบัญญัติในมาตรา 425 มาใช้แก่ตัวการและ
ตัวแทนโดยอนุโลม”  
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นั้นเกิดข้ึนแก่ตนเองท้ังหมดจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการใช้ความระมัดระวังในระดับท่ี
เหมาะสม (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553: 2-4) 

(2)  การยับยั้งความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยประมาท การ
กําหนดมาตรฐานของการใช้ความระมัดระวังตามสมควรท่ีวิญญูชนพึงกระทําหรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ในทางปฏิบัตศิาลในประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดวิธีโดยใช้กฎของแฮนด์ (Hand Rule) ซึ่งถูก
สร้างข้ึนโดยผู้พิพากษาชื่อ Learned Hand ในการตัดสินคดี United States v. Carroll Towing 
Co. ในปี ค.ศ. 1947 “กฎของแฮนด์ กล่าวถึงระดับการใช้ความระมัดระวังท่ีเหมาะสมท่ีมีต้นทุนของ
การเพ่ิมการใช้ความระมัดระวังมีค่าเท่ากับผลประโยชน์ท่ีได้รับ โดยหากผู้ให้บริการใช้ความระมัดระวัง
ต่ํากว่าระดับท่ีเหมาะสมจะถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาทและมีความรับผิดฐานละเมิด” 
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553: 2-11) 

(3)  การยับยั้งความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยจงใจ การ
กําหนดใหผู้้ให้บริการท่ีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ แม้จะรู้ว่าการกระทําดังกล่าวอาจ
ทําให้ผู้ ให้บริการได้รับความเสียหายก็ตาม เจตนาดังกล่าวเกิดจากการท่ีผู้ ให้บริการได้รับ
อรรถประโยชน์เป็นอย่างมากจากการทําละเมิด การกระทําผิดซ้ํากันหลายครั้งสมควรท่ีจะต้องถูกป้อง
ปรามโดยกําหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษเพ่ิมเติม จึงสมควรกําหนดค่าเสียหายให้สูงกว่ามูลค่าความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้ความเสียหายครอบคลุมถึงอรรถประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการได้รับจากการใช้ความ
ระมัดระวังในระดับท่ีต่ํากว่าระดับท่ีเหมาะสม (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553: 2-15) 
     ผู้เขียนมีความเห็นว่าการยับยั้งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการ กรณี
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มทําให้มีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากในคราวเดียวกันนั้น ท้ังในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการในแต่ละข้ันตอนของการให้บริการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการได้ หากผู้ให้บริการได้มีการวิเคราะห์ วางแผน และดําเนินการทุกข้ันตอนอย่างละเอียดถ่ี
ถ้วนซึ่งต้องใช้ต้นทุนในการดําเนินการท่ีสูงข้ึน หรืออาจกล่าวได้ว่าการใช้ระดับความระมัดระวังท่ีต่ําลง
อันหมายถึงต้นทุนการดําเนินการต่ําลงเช่นกัน ฉะนั้น การกําหนดค่าเสียหายให้ผู้ให้บริการแบกรับได้
อย่างน้อยเท่ากับความเสียหายของผู้ใช้บริการท้ังหมดน่าจะเป็นการยับยั้งการก่อให้เกิดความเสียหาย
โดยการใช้ความระมัดระวังสูงข้ึนได้ หรือกรณีเป็นการจงใจกระทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ 
การกําหนดค่าเสียหายให้เท่ากับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการได้รับหรือผลกําไรก็เป็นการกําหนด
ค่าเสียหายเพ่ือการยับยังในลักษณะค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ในอีกลักษณะหนึ่ง และในส่วนการชดเชย
ความเสียหายให้กลับสู่สภาพท่ีเหมือนว่าไม่ได้มีการทําละเมิดเกิดข้ึนท่ีเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคใน
ปัจจุบันอาจมีแนวทางการได้รับการเยียวยาความเสียหาย ได้แก่ การประกันการชดเชยเยียวยาความ
เสียหายซึ่งทําให้ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายมีหลักประกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะได้รับการ
ชดเชย รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภค   

4)  ข้อจํากัดความรับผิดและภาระการพิสูจน ์
    ข้อจํากัดความรับผิดตามกฎหมายโทรคมนาคมของประเทศเยอรมัน มาตรา 
85 เรื่องการระงับการให้บริการ กําหนดให้ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวได้ 
กรณีท่ีเป็นการดําเนินการให้โครงข่ายมีความปลอดภัย การซ่อมบํารุงและป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดการ
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ความเสียหายอย่างร้ายแรงกับระบบ รวมถึงการป้องกันข้อมูล ท้ังนี้ให้คํานึงถึงผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการปลายทางในวงจํากัดเท่าท่ีในทางเทคนิคจะเป็นไปได้8 
    สําหรับข้อจํากัดความรับผิดตามสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีใน
ประเทศไทยโดยท่ัวไปผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะกําหนดเหตุท่ีทําให้ผู้ให้บริการสามารถระงับการ
ให้บริการได้โดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนของผู้ใช้บริการได้โดยในกรณีมีเหตุจําเป็น 
ได้แก่  
 

 (1) เกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนแก่ผู้ให้บริการ (2) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสภาพ
นิติบุคคล (3) ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ (4) ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้
ว่าบริการหรือเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนําไปใช้โดยมิชอบด้วย
กฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (5) ผู้ใช้บริการใช้บริการ
แบบรายเดือนได้ใช้บริการเกินกว่าวงเงินค่าบริการท่ีได้ตกลงกันไว้ ซึ่งผู้ให้บริการได้
แจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเม่ือเห็นว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงิน
แล้ว (6) ผู้ใช้บริการผิดนัดชําระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาสอง
คราวติดต่อกัน (7) ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการนําบริการไปใช้เพ่ือแสวงหา
รายได้โดยมีเจตนาไม่ชําระค่าบริการ (8) ผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็นต้องบํารุงรักษาหรือ
แก้ไขระบบท่ีใช้ในการให้บริการ (9) ผู้ใช้บริการแจ้งให้ผู้ให้บริการระงับการใช้บริการ
เนื่องจากอุปกรณ์สูญหายหรือถูกขโมย9 
 

   สําหรับข้อจํากัดความรับผิดท่ีระบุไว้ในสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
หากไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการจะนํามาเป็นข้อจํากัดความรับผิดไม่ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ
สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 8 บัญญัติว่า “ข้อตกลง ประกาศ หรือคําแจ้งความไว้
ล่วงหน้า เพ่ือยกเว้นความรับผิดหรือจํากัดความรับผิดเพ่ือการละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหาย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อ่ืน อันเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตก
ลง ผู้ประกาศ ผู้แจ้งความ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งผู้ตกลง ผู้ประกาศ หรือผู้แจ้งความต้องรับผิดด้วย จะ

                                                 
8 Telecommunication Act (TKG) Section 85 Suspension of Service (1) Any undertaking obliged 
under section 81 to provide universal services or providing services under section 150(9) may 
suspend or restrict such services only temporality on account requests confirming with 
Community law. It shall have regard to the interests of end-users and limit, as far as technically 
feasible, such suspension or restriction to the service concern. (2) Essential requirements justifying 
limited universal services are 1. security of network operation; 2. maintenance of network 
integrity, in particular the prevention of serious interference to the network or damage to 
software or stored data; interoperability of services; and data protection.   
9 บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคช่ัน (มหาชน) จํากัด สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบเซลลูล่า ประเภท
จดทะเบียน สําหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธุรกิจ ข้อ 12 การระงับการให้บริการช่ัวคราว
ของผู้ให้บริการ 
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นํามาเป็นข้อยกเว้นหรือข้อจํากัดความรับผิดไม่ได ้แต่หากนอกเหนือจากนี้ไม่เป็นโมฆะให้มีผลบังคับได้
เพียงเท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น” 
    ผู้เขียนมีความเห็นว่ากรณีท่ีผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็นต้องบํารุงรักษาหรือ
แก้ไขระบบท่ีใช้ในการให้บริการ แต่หากไม่ได้มีการใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดําเนินการทํา
ให้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยอ้างเหตุสุดวิสัยอาจไม่เป็นธรรมแก่
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ดังนั้น จึงสมควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
บํารุงรักษาไม่เกินกว่าระยะเวลาตามมาตรฐานคุณภาพข้ันต่ําของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดย
ท้ังนี้หากล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการถือว่าไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการ ผิดข้อตกลงในสัญญาจําต้องมีการชดใช้เยียวยาแก่ผู้ใช้บริการในพ้ืนท่ีท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงโดยอัตโนมัติ  
     ส่วนภาระการพิสูจน ์โดยท่ัวไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 84 กําหนดให้ฝ่ายท่ีกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดต้องเป็นฝ่ายต้องนําสืบซึ่งเป็นภาระการพิสูจน์ตาม
หลักความรับผิดโดยละเมิดท่ัวไป แตกต่างจากภาระการพิสูจน์ตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด 
“ตามสุภาษิตกฎหมายในภาษาละตินว่า ‘res ipsa loquitur’ หรือภาษาอังกฤษว่า ‘thing speak 
for itself’ หมายความว่า ‘ข้อเท็จจริงย่อมปรากฏอยู่ในตัวแล้วว่าฝ่ายใดควรเป็นฝ่ายรับผิด’ กล่าวคือ
พฤติการณ์และข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ในขณะเกิดความเสียหาย ไม่มีใครนอกจากผู้กระทําความเสียหาย
เท่านั้นท่ีต้องเป็นผู้รับผิด” (ศักดา ธนิตกุล, 2553: 46)  
      ผู้เขียนมีความเห็นว่ากรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มทําให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หากมีการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเป็นคดีความ ผู้ให้บริการมีภาระการพิสูจน์ให้
เห็นว่าได้กระทําโดยอ้างเหตุข้อยกเว้นหรือข้อจํากัดความรับผิดตามกฎหมาย และในกรณีผู้ใช้บริการ
เห็นวา่ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูลการใช้บริการของตนได้ และ
ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการ และแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด แต่ในข้อเท็จจริงบางกรณีท่ีมีการลักลอบใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยบุคคลอ่ืนโดยท่ีผู้ขอใช้บริการไม่ได้ยินยอมและเกิดค่าใช้จ่ายข้ึน หากผู้
ให้บริการสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้บริการจริง ผู้ขอใช้บริการจําต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
และถือสิทธิไล่เบี้ยกับผู้ลักลอบใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมอีกทอดหนึ่ง 

3.1.1.4  รูปแบบการเยียวยาความเสียหาย                            
   โดยท่ัวไปแล้วความเสียหาย (Losses) สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ 
ประเภทความเสียหายท่ีเป็นตัวเงิน (Pecuniary Losses) และประเภทความเสียหายท่ีไม่ใช่ตัวเงิน 
(Non-pecuniary Losses) ความเสียหายท่ีเป็นตัวเงินส่วนใหญ่แล้วผู้เสียหายมักจะได้รับการชดเชย
อย่างเหมาะสมเนื่องจากสามารถระบุมูลค่าความเสียหายได้โดยอ้างอิงจากราคาตลาด ได้แก่ มูลค่า
ตลาดของทรัพย์สินหรือค่าเช่า ในทางตรงกันข้ามความเสียหายท่ีไม่เป็นตัวเงินท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่ 
ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ความกลัว นั้นเป็นความเสียหายท่ีไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้โดยอ้างอิง
จากราคาตลาด ดังนั้นรูปแบบการเยียวยาความเสียหายจึงมีได้ในสองลักษณะ (สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย, 2553: 2-3) ดังนี ้
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1) การเยียวยาความเสียหายในรูปแบบตัวเงิน  
    ความเสียหายในลักษณะท่ีสามารถกําหนดความเสียหายได้ชัดเจนใน
รูปแบบตัวเงินได้ ได้แก่ ค่าปรับตามสัญญาท่ีกําหนดจํานวนท่ีแน่นอน ส่วนลดค่าบริการตามจํานวนท่ี
ไม่สามารถใช้บริการได้ตามสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี การขยายเวลาการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ส่วนรูปแบบวิธีการชดเชยเยียวยาสามารถทําได้โดยการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ขอใช้
บริการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรงในกรณีของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีไม่สามารถใช้บริการ
ได้ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการคืนค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าเช่าให้กับผู้ขอใช้บริการท่ีเป็นคู่สัญญา
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยตรง หรือแม้กระท้ังการให้ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายใช้บริการ
เพ่ิมข้ึนโดยมีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าท่ีต้องการชดใช้ความเสียหาย หรืออาจอยู่ในรูปแบบบริการอ่ืน
ของผู้ให้บริการ 

2) การเยียวยาความเสียหายในรูปแบบไม่ใช่ตัวเงิน  
    ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446 กําหนดความหมาย

ของคําว่า “ความเสียหายท่ีไม่ใช่ตัวเงิน หมายถึง ความเสียหายอันไม่อาจคํานวณเป็นเงินได้” การ
เยียวยาความเสียหายในบางลักษณะไม่อาจกําหนดเป็นตัวเงินหรือมูลค่าได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ความ
เศร้าเสียใจ ความทุกข์ทรมาน หรือความกลัว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะต้องเป็นความเสียหายท่ีมีผล
เก่ียวเนื่องโดยตรงจากความเสียหายทางร่างกาย อนามัย จึงจะสามารถเรียกร้องเยียวยาความเสียหาย
ท่ีไม่ใช่ตัวเงินได้ และการกําหนดค่าความเสียหายปัจจุบันอยู่ในดุลยพินิจของศาลเป็นผู้กําหนดเพ่ือ
ความเหมาะสมและเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ซึ่งต่างจากกฎหมายอังกฤษท่ีความเสียหายท่ี
ไม่ใช่ตัวเงินต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเช่นเดียวกันในขณะท่ีศาลไทยยังไม่ยอมให้เรียกค่า
สินไหมทดแทนกันได ้(ไพจิตร ปุญญพันธุ,์ 2553: 151) 

   ผู้ เขียนมีความเห็นว่าการเยียวยาความเสียหายท่ีไม่ใช่ตัวเงินในกรณี
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีมีผู้ใช้บริการไม่ได้ท่ีได้รับความเสียหายท่ีเคยเกิดข้ึนครั้งหนึ่งกว่า 20 
ล้านคน ซึ่งลักษณะความเสียหายมีความแตกต่างกัน การกําหนดค่าความเสียหายท่ีไม่ใช่เป็นตัวเงินจึง
เป็นการลําบากและใช้เวลาในการพิสูจน์ความเสียหายของท้ังผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายและของ
ผู้ให้บริการ อีกท้ังในทางปฏิบัติไม่อาจทําได้โดยง่ายและแน่ชัด  
 
 3.1.2  แนวคิดและหลักการเป็นตัวแทนผู้เสียหาย 
 หลักกฎหมายในเรื่องของตัวแทนมีหลักสําคัญอยู่ท่ีว่าบุคคลใดก็ตามไม่จําเป็นท่ีจะต้องกระทํา
การในเรื่องต่างฯด้วยตนเองเสมอไปในอันท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางกฎหมายของ
บุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวโดยแท้ และเม่ือบุคคลนั้นยอมรับการกระทําดังกล่าวแล้ว 
กฎหมายก็ยอมรับว่าการกระทําของตัวแทนมีอํานาจต่อสถานะทางกฎหมายของตัวการเสมือน
เช่นเดียวกับท่ีตัวการได้กระทําการดังกล่าวด้วยตนเอง และการเป็นตัวแทนอาจเกิดจาการแต่งตั้งแทน
กันโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยผลของกฎหมายบัญญัติไว ้(ไผทชิต เอกจริยากร, 2553: 15) 
 ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ การเกิดข้ึนของตัวแทนมีอยู่ด้วยกันห้าวธิีการด้วยกัน ดังนี ้
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1)  ตัวแทนท่ีเกิดโดยความตกลง (Agency by agreement) กรณีท่ีมีการตกลงโดย
ชัดแจ้ง (Express agreement) หรือเป็นการตกลงโดยปริยาย (Implied agreement) ไม่ว่าจะด้วย
วาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ตาม (Stone, 1996: 19-38) 

2)  ตัวแทนท่ีเกิดข้ึนโดยการให้สัตยาบัน (Agency by ratification) กรณีท่ีบุคคลใด
กระทําไปโดยปราศจากอํานาจหรือตัวแทนได้กระทําเกินขอบเขตอํานาจ แต่ได้กระทําไปในนามของ
ตัวการหรือเพ่ือตัวการ แล้วตัวการให้การรับรองหรือให้สัตยาบันแก่การกระทําดังกล่าว ทําให้มีผล
ย้อนหลังไปเสมือนกับบุคคลนั้นหรือตัวแทนได้รับมอบอํานาจมาตั้งแต่แรก ซึ่งการให้สัตยาบันอาจเป็น
การแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายของตัวการ 

3)  ตัวแทนโดยผลของกฎหมาย (Agency by operation of law) กรณีท่ีกฎหมาย
กําหนดถึงความสัมพันธ์เรื่องตัวแทนข้ึน โดยให้บุคคลหนึ่งเป็นตัวแทนของอีกบุคคลหนึ่ง 

4)  ตัวแทนโดยปิดปาก (Agency by estoppels) กรณีท่ีบุคคลใดแสดงออกด้วย
วาจาหรือการกระทําท่ีแสดงต่อบุคคลภายนอกว่าบุคคลอ่ืนเป็นตัวแทนของตน แต่ความเป็นจริงบุคคล
นั้นไม่ได้ถูกแต่งตั้ งให้ เป็นตัวแทน บุคคลท่ีกระทําการดังกล่าวจึงถูกปิดปากมิให้ปฏิ เสธต่อ
บุคคลภายนอกว่า บุคคลอ่ืนมิได้เป็นตัวแทนของตนและต้องผูกพันในการกระทําของบุคคลนั้น 
(Reynold, 1991: 37-101) 
   จากแนวคิดและหลักกฎหมายตัวแทนดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่ากรณีท่ีผู้ใช้บริการท่ีมีการ
ยื่นร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เพ่ือให้ช่วยเหลือในการเรียกร้องการแก้ไขเยียวยาปัญหาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เช่น 
กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม น่าจะถือได้ว่ามีการแต่งตั้งให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการท่ีได้รับ
ความเสียหาโดยปริยายแล้ว และอีกท้ังหากการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการ หรือหากจะให้มีผลท่ีชัดเจนก็น่าจะเสนอให้มีการบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย 
 แม้ว่าการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีลกัษณะความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในรูปของสัญญา
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการก็ตาม และเม่ือเกิดประเด็นปัญหาข้อ
พิพาทท่ีเป็นได้ท้ังประเด็นการผิดสัญญาหรือประเด็นการละเมิดสิทธ ิแต่เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกัน
ของอํานาจทางเศรษฐกิจ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จึงทําให้ต้องมีการรวมตัวกันของ
ผู้ใช้บริการหรือตัวแทนผู้ใช้บริการตามกฎหมายเพ่ือเพ่ิมอํานาจการต่อรอง และสุดท้ายหากไม่สามารถ
ยุติข้อพิพาทได ้จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจําต้องใช้กระบวนการยุติธรรมผ่านทางองค์กรตุลาการ  
 การกําหนดว่าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใดท่ีเป็นผู้เสียหายท่ีมีสิทธิได้รับการชดเชย
เยียวยามีความสําคัญอย่างยิ่งซึ่งหากไม่มีผู้เสียหายหรือไม่สามารถกําหนดตัวผู้เสียหายได้แล้ว การ
ชดเชยเยียวยารวมท้ังการกําหนดตัวแทนผู้เสียหายก็ไม่สามารถกระทําได้ ดังนั้นโดยท่ัวไปในกิจการ
โทรคมนาคมสามารถแบ่งผู้ เสียหายออกเป็นสองกรณี คือ กรณีผู้ เสียหายตามสัญญาบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี และกรณีผู้เสียหายตามความเป็นจริงจากการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ส่วนตัวแทน
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายในการเรียกร้องสิทธิโดยท่ัวไปตั้งอยู่บนหลักของการมอบอํานาจให้
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กระทําการแทนในลักษณะตัวแทน แต่ในบางกรณีกฎหมายกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ
ทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผู้เสียหายในการดําเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท หรือแม้กระท้ัง
ดําเนินการฟ้องเป็นคดีความต่อศาลแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย  
  ดังนั้น ผู้ใช้บริการท่ีเป็นผู้เสียหายตามสัญญาบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือเป็นผู้เสียหายตาม
ความเป็นจริงจากการใช้บริการสามารถพิจารณาผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายได ้ดังนี ้

1)  ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายตามสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี คือ 
คู่สัญญาท่ีเป็นผู้ขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคคลท่ีเป็นพนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
หรือตัวแทน หรือผู้กระทําการแทนของผู้ขอใช้บริการ โดยไม่รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีได้รับความ
เสียหาย 

2)  ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายตามความเป็นจริง คือ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ีไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ตามปรกติแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน และสิทธิอ่ืนใดหากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่ใช้ผลโดยตรงท่ี
ใกล้ชิดกับเหตุโดยแท้และอาจคาดหมายได้ก็ไม่อาจถือได้ว่าเกิดความเสียหายจากการไม่สามารถใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได ้
 

3.1.3  แนวคิดและหลักการไกล่เกลี่ยและการดําเนินคดีแบบกลุ่ม 
 แนวคิดและหลักการไกล่ เกลี่ยและการดําเนินคดีแบบกลุ่มเป็นแนวทางการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมท่ีมีแนวคิด หลักการ และรูปแบบวิธีการดําเนินการท่ีแตกต่างกันแต่มีจุดมุ่งหมาย
ปลายทางเดียวกันคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยความเป็นธรรม ความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด จึงมีความจําเป็นต้องศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทท่ีเป็น
ทางเลือกท่ีดี และการดําเนินคดีแบบกลุ่มท่ีเหมาะสําหรับกรณีท่ีมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากท่ีมี
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน  

3.1.3.1  การไกล่เกลี่ย                 
     แนวคิดการไกล่เกลี่ยซึ่งถือเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute 
Resolution: ADR)10 ท่ีอาศัยการเจรจาต่อรองท่ีถือว่าเป็นวิธีการพ้ืนฐานท่ีทําได้โดยง่าย สามารถ
รักษาความลับของคู่พิพาทได้เป็นอย่างดี แต่ท้ังนี้การเจรจาท่ีมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ต้องตั้งอยู่
บนหลักของความยินยอมร่วมมือเข้าร่วมและอํานาจต่อรองท่ีใกล้เคียงกันของคู่พิพาท หากคู่พิพาทมี
                                                 
10 การระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) เป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
(Access to justice) โดยถือเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการอํานวยความยุติธรรมเป็นปอย่างรวดเร็ว
และเท่าเทียมกันโดยแบ่งออกเป็นสามรูปแบบ คือ 

1. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) ซึ่งเป็นวิธีพ้ืนฐานท่ีสุด ทําได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายนอ้ยท่ีสุด และรักษา
ความลับได้เป็นอย่างดี ซึ่งรูปแบบนีจ้ะได้ผลต่อเมื่อคู่พิพาทกันมีอํานาจต่อรองใกล้เคียงกันและมีความจริงใจต่อกัน 

2. การไกล่เกลี่ย (Conciliation or Mediation) ซึ่งเป็นการตัดสินใจเป็นของคู่พิพาทและความเห็นของผู้
ไกล่เกลี่ยไม่ผูกผันคูพิ่พาท 

3. อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซึ่งมีลักษณะคล้ายการดําเนินคดีทางศาลแต่ยืดหยุ่นกว่า มีความ
รวดเร็วและเช่ียวชาญในเรื่องพิจารณาและสามารถบังคับตามคําช้ีขาดได้หลายประเทศตามอนุสัญญากรุงนิวยอร์ก 
ค.ศ. 1958 
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อํานาจในการต่อรองท่ีแตกต่างกันมาก เช่น ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทบุคคลธรรมดาหรือ
ประเภทธุรกิจขนาดเล็กกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่การเจรจาต่อรองจึงอาจไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร ส่วนการไกล่เกลี่ยเป็นแนวทางในการระงับข้อพิพาทและเป็นวิธีการเยียวยาความเสียหายได้
เป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่ง เพราะทุกฝ่ายพอใจในข้อตกลง ทําให้เกิดรู้สึกว่าตนเองได้รับความเป็นธรรม 
โดยอาศัยคนกลางท่ีให้ความเชื่อถือและไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องท่ีพิพาทมาทําหน้าท่ีประสานและ
ดําเนินการให้คู่พิพาทหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธี ซึ่งผิดจากการระงับข้อพิพาทโดยการตัดสินคดี
เพราะจะทําให้ท้ังสองฝ่ายพึงพอใจย่อมเป็นไปได้ยาก ฝ่ายท่ีไม่พอใจก็จะรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม 
(สุวิทย์ ธีรพงษ์, 2539: 15-20)  
    หลักวิธีการไกล่เกลี่ยโดยท่ัวไปเริ่มตั้งแต่ การสํารวจสถานการณ์ (Symptom) ความ
คาดหวังของแต่ละฝ่าย การวิเคราะห์ (Diagnose) ข้อเรียกร้อง การหากลยุทธ์ (Strategy) แก้ปัญหา
อย่างยุติธรรม และการบรรลุข้อตกลง (Action) ให้เสร็จสมบูรณ์ (สุวิทย์ ธีรพงษ์, 2539: 92) ส่วน
โครงสร้างกระบวนการไกล่เกลี่ยโดยท่ัวไปมีอยู่ห้าข้ันตอน ดังนี ้(สุวิทย์ ธีรพงษ์, 2539: 47-49) 

1)  ข้ันตอนการเตรียมความพร้อมของผู้เจรจาไกล่เกลี่ย  
2)  ข้ันตอนการเริ่มดําเนินการไกล่เกลี่ย โดยสร้างบรรยากาศการเจรจา

ไกล่เกลี่ยและสร้างสัมพันธ์ภาพระหวา่งคู่ความ ชี้แจ้งกระบวนการไกล่เกลี่ย อธิบายประโยชน์ของการ
ไกล่เกลี่ยและนําเข้าสู่ประเด็นการเจรจา  

3)  ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลและชี้ประเด็นพิพาท โดยให้คู่พิพาทเริ่ม
เจรจาโดยแถลงความเป็นมาของข้อพิพาทและทางแก้ไขปัญหาท่ีละฝ่าย ชี้ประเด็นพิพาทท่ีต้องหา
ทางแก้ไข กําหนดแนวปฏิบัติในการเจรจาและให้คู่พิพาทต่อรองกัน  

4)  ข้ันตอนการทําความเข้าใจแนวคิดท่ีแตกต่างกัน ผู้เจรจาไกล่เกลี่ยต้อง
วิเคราะห์แนวคิดขอคู่พิพาท เก่ียวกับท่ีมาของแนวคิด ความรู้สึกของคู่พิพาท วัตถุประสงค์และความ
ต้องการท่ีแท้จริง ปัญหาข้อกฎหมาย และช่วยคู่พิพาทแต่ละฝ่ายวินิจฉัยแนวคิดของตน แสดง
ความรู้สึกออกมาว่าเข้าใจถึงแนวคิดของแต่ละฝ่าย ช่วยให้คู่พิพาทเข้าใจเข้าใจแนวคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง 
การแก้ไขข้อโต้แย้ง ค้นหาความต้องการท่ีตรงกันของคู่พิพาท ผู้ไกลเกลี่ยชี้แนะข้อตกลงในประเด็นให้
คู่ความคิดและตัดสินใจ หากตกลงกันยังไม่ได้ ให้หาทางออกอย่างอ่ืนด้วยการกําหนดทางเลือกใหม่  

5)  ข้ันตอนการร่างสัญญาประนีประนอมยอมความเพ่ือพิจารณาสัญญา
ประนีประนอมยอมความเสนอต่อศาลเพ่ือพิพากษาตามยอม 

3.1.3.2  การดําเนินคดแีบบกลุ่ม 
   การนําคดีข้ึนสู่การพิจารณาคดีของศาลซึ่งเป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรมท่ีเป็น
ปลายทางของการยุติปัญหาข้อขัดแย้งของคู่พิพาทหรือกรณีท่ีต้องการให้การรับรองคุ้มครองตามสิทธิ
ของตน ปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการซึ่ง
เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้นสามารถนําคดีมาสู่ศาลท่ีมีเขตอํานาจได้ท้ังในคดีแพ่งและคดี
ผู้บริโภคตามลําดับชั้นศาล การใช้สิทธิทางศาลตาม “ทฤษฎีการใช้สิทธิทางศาล” (น้ําแท้ มีบุญสร้าง, 
2550: 77) มีแนวคิดพ้ืนฐานว่าศาลควรบรรเทาทุกข์ให้เฉพาะผู้ท่ีจําเป็นต้องได้รับการเยียวยาเท่านั้น 
ส่วนการดําเนินคดีแบบกลุ่มตามความเห็นของ Antonio Gidi (2003: 334) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจําแห่ง University of Detroit Mercy School of Law อธิบายว่า 
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การดําเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) หมายถึง การท่ีผู้แทนคดีดําเนินคดีแทนผู ้
เสียหายอ่ืนโดยผู้เสียหายเหล่านั้นไม่ได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดี และไม่ได้มีการมอบ
อํานาจให้ผู้แทนคดีดําเนินคดีแทน โดยผู้แทนคดีทําหน้าท่ีดําเนินคดีในนามของตนเอง
และดําเนินคดีแทนผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากการกระทําเดียวกันของผู้ก่อให้เกิด
ความเสียหายคนเดียวกัน และมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ีใช้เรียกร้องเป็นอย่าง
เดียวกัน และคําพิพากษาจะผกูพันสมาชิกท้ังหมด 

 
    หลักกฎหมายพ้ืนฐานเก่ียวกับการดําเนินคดีแบบกลุ่ม (รชฎ บุญสินสุข, 
2545: 15) โดยท่ัวไปมี ดังนี ้

1)  หลักอํานาจฟ้อง เป็นหลักท่ีกําหนดบุคคลท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลได้ต้อง
ปรากฏว่าเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย “ตามสุภาษิตในกฎหมายท่ีว่า ‘Ubi jus, ibi remedium’ 
ซึ่งแปลความว่า ‘ไม่มีสิทธิ ไม่มีการเยียวยา (no right, no remedy)’ ดังนั้น การเสนอคดีต่อศาล
โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนมีสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมาย” แต่หลักดังกล่าว
มีข้อยกเว้นโดยผลของกฎหมายท่ีบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐหรือสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายซึ่ง
มิใช่เป็นผู้ ถูกโต้แย้งสิทธิสามารถดําเนินคดีแทนเอกชนท่ีเป็นผู้ เสียหายท่ีแท้จริงแต่ละรายได ้
(Blomeyer, 1992: 4) 

2)  หลักฟังความสองฝ่าย เป็นหลักท่ีกําหนดสิทธิคู่ความมีอิสระในการ
นําเสนอข้ออ้างหรอืข้อต่อสู่ตลอดจนพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลโดยอิสระ หลักดังกล่าวนํามาใช้ใน
การกําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินคดีแบบกลุ่ม โดยในการบอกกล่าวแก่สมาชิกแต่ละบุคคลต้องบอก
กล่าวด้วยข้อมูลท่ีเพียงพอท่ีจะตัดสินใจได้ว่าจะให้ดําเนินคดีแทนหรือแสดงเจตนาออกจากกลุ่มและ
ได้รับการบอกกล่าวเก่ียวกับสิทธิในการดําเนินคดีท่ีสําคัญ (ไพโรจน์ อาจรักษา, 2553: 24) 

3)  หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งคําพิพากษา เป็นหลักท่ีกําหนดห้ามคู่ความ
เดียวกันในคดีก่อนฟ้องร้องเป็นคดีใหม่ในมูลแห่งคดีเดียวกัน ซึ่งมีผลให้คําพิพากษาเด็ดขาดท่ีตัดสินใน
ประเด็นแห่งคดีโดยมีข้อเรียกร้องเรื่องเดียวกันและเป็นคู่ความเดียวกัน หลักดังกล่าวนํามาใช้ในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินคดีแบบกลุ่มด้วยคือผลของคําพิพากษาจะมีผลผูกพันถึงสมาชิกกลุ่มท่ี
ได้รับการดําเนินคดีแทนท่ีผู้แทนในการดําเนินคดีได้มีการปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอย่าง
เพียงพอ 

  หลักวิธีการพิจารณาคดีผู้บริโภคในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 
255111 ดังนี ้

                                                 
11 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมีกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์ในการบัญญัติ
กฎหมายว่า ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีการนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากข้ึน ในขณะท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องของคุณภาพ
สินค้าหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ ท้ังยังขาดอํานาจต่อรองในการเข้าทําสัญญาเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ทําให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ นอกจาหนี้เมื่อเกิดข้อพิพาทข้ึน กระบวนการในการ
เรียกร้องค่าเสียหายต้องใช้เวลานานและสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้บริโภคท่ีต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงซึ่งไม่อยู่ในความรู้
เห็นของตนเอง อีกท้ังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีสูง ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสู่
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1)  หลักความสะดวก เป็นหลักท่ีทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยง่าย เกิดความสะดวกท้ังแก่คู่ความและศาล โดยท่ีโจทก์สามารถเสนอคําฟ้องด้วยวาจาได้และ
จําเลยก็สามารถให้การด้วยวาจาได้ โดยพนักงานคดีจะเป็นผู้จดบันทึกรายละเอียดแห่งคําฟ้องและ
คําให้การ 

2)  หลักความรวดเร็ว เป็นหลักท่ีทําให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความ
เสียหายโดยเร็ว ไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร ได้แก่ การกําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความกันหรือกระบวนการพิจารณาท่ี
รวบรัดกว่าคดีแพ่งท่ัวไป 

3)  หลักประหยัด เป็นหลักท่ีทําให้ผู้บริโภคได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรม
เนียมและไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างทนาย 

4)  หลักไม่เป็นทางการ เป็นหลักในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีท่ีไม่
เคร่งครัดต่อระเบียบวิธีการเหมือนคดีแพ่งท่ัวไป และให้อํานาจศาลในการแก้ไขข้อผิดพลาด ผิดหลงใน
ระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีศาลเห็นสมควร อีกท้ังยืดหรือย่นระยะเวลาไว้ตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์
แห่งความยุติธรรม 

5)  หลักสุจริต เป็นหลักท่ัวไปท่ีผู้ใช้สิทธิไม่ว่าจะเป็นคู่ความฝ่ายใดต้องใช้
สิทธิโดยสุจริต 
   ดังนั้น จากแนวคิดการดําเนินการแบบกลุ่มและหลักวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคดังท่ีได้
กล่าวมาผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นการดําเนินคดีแบบกลุ่มมีความเหมาะสมท่ีนํามาใช้พิจารณาคดี
ผู้บริโภคระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายจากการดําเนินการของผู้ให้บริการท่ี
กระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก เช่น กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด ในการอํานวยความยุติธรรม 

  
3.2  การเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศ 

 
การทําความเข้าใจเก่ียวกับการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมใน

ต่างประเทศเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้แต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันท้ังในด้านความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบกฎหมายท่ีแตกต่างกัน ร่วมถึงรูปแบบการปกครองและ
วัฒนธรรมของสังคม แต่ก็สามารถนําพิจารณาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือ
สามารถนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 
  
 

                                                                                                                                            

การใช้วิธีท่ีรุนแรงและก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับกลุ่มผู้บริโภคท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมอัน
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาด้วยความ
รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
หันมาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งข้ึน  
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3.2.1 การกําหนดการเยียวยาความเสียหาย      
การกําหนดการการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการท่ีไม่สามารถใช้บริการได้ท้ังเสียง 

ข้อความ ภาพ และอินเตอร์เน็ต กรณีเกิดปัญหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มในต่างประเทศส่วนใหญ่
จะมีรูปแบบการชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีคล้ายคลึงกัน คือ การแสดงความเสียใจและขออภัยใน
ความไม่สะดวกท่ีเกิดข้ึนโดยผู้บริหารสูงสุดหรือตัวแทนของผู้ให้บริการ การชี้แจงข้อเท็จจริงของปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนรวมถึงแนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้ึนอีก และสุดท้ายคือการชดเชยเยียวยา
ให้ผู้ใช้บริการท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมท่ีไม่สามารถใช้บริการได้ ส่วนจะเป็นจํานวน
เท่าใด รูปแบบหรือวิธีการใดไม่ได้มีการกําหนดท่ีแน่ชัด ข้ึนอยู่กับนโยบายแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้ให้บริการในแต่ละราย ดังกรณีท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างฯ ท้ังในกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย
แบบคอมมอนลอว์และกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว ์

3.2.1.1  การกําหนดการเยียวยาในกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย 
       แบบคอมมอนลอว ์

     ประเทศอังกฤษ ค่าเสียหายท่ีจะเรียกร้องการชดเชยเยียวยาได้ตามหลักกฎหมาย
ประเทศอังกฤษต้องเป็นค่าเสียหายท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เกิดข้ึนเป็นผลธรรมดาหรือตามปกติ
ของการทําสัญญาหรือคู่สัญญาได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าและตกลงทําสัญญากัน ดังนั้น ถ้าถือตามหลัก
กฎหมายอังกฤษการกําหนดและเรียกค่าเสียหายตามสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต้องกําหนดไว้
อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ในสัญญากันไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนหลัก
ความรับผิดในทางละเมิดให้ถือหลักทํานองเดียวกับเรื่องสัญญาซึ่งต้องรับผิดเม่ือคาดเห็นได้ แต่ใน
ปัจจุบันจะแตกต่างจากสัญญาโดยถือว่าแม้จะมิได้คาดเห็นก็ต้องรับผิด (สุนทร มณีสวัสดิ์, 2550: 81) 
ฉะนั้นหากถือตามหลักกฎหมายประเทศอังกฤษในกรณีท่ีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มไม่สามารถใช้
งานได้ต่อเนื่องแม้ผู้ให้บริการได้ป้องกันอย่างดีแล้วแต่หากเกิดปัญหากับโครงข่ายโทรศัพท์จนไม่
สามารถให้บริการได้ก็ต้องรับผดิในทางละเมิด 
    การกําหนดการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ใช้บริการท่ีไม่สามารถใช้บริการได้ในประเทศ
อังกฤษกรณีท่ีเกิดข้ึนกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่รายหนึ่งเม่ือปี ค.ศ. 2012 ท่ีผ่านมาท่ีมี
ปัญหาเกิดความความผิดปรกติข้ึนกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีทําให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีติดต่อกันได้ท้ังรูปแบบเสียง ข้อความและอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีผลกระทบในช่วงเวลา
หนึ่งวัน ซึ่งหลังจากเกิดกรณีดังกล่าวผู้ให้บริการมีการดําเนินการโดยผู้บริหารของผู้ให้บริการได้ออกมา
แถลงกล่าวคําขอโทษผู้ใช้บริการท่ีไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารถึงกันและชี้แจงปัญหาและ
การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้ึนอีก และพร้อมกันนั้นไดส้ัญญาว่าจะจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ใช้บริการกว่าล้าน
รายท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงในพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถใช้บริการได้ โดยให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการในรูปแบบ
ชําระค่าบริการภายหลัง (Post Pay) เป็นจํานวนเงินร้อยละ 10 ของค่าบริการรายเดือนในเดือนถัดไป
ซึ่งเทียบเท่ามูลค่าค่าบริการเป็นระยะเวลา 3 วัน และให้ส่วนเพ่ิมแก่ผู้ใช้บริการรูปแบบชําระค่าบริการ
ล่วงหน้า (Pre Paid) เป็นจํานวนเงินร้อยละ 10 ของมูลค่าท่ีเติมเงินในครั้งถัดไป และมีการชดเชย
เยียวยาผู้ใช้บริการท่ีอาจได้รับผลกระทบโดยอ้อมจะได้รับบัตรกํานัลมูลค่า 10 ปอนด์ โดยสามารถ
แลกรับคูปองบัตรกํานัลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้ภายใน 30 วัน ซึ่งท้ังหมดจะดําเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัต ิ(BBC news, 2012) 
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  ประเทศนิวซีแลนด์ การกําหนดการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ใช้บริการท่ีไม่สามารถใช้
บริการได้ กรณีท่ีเคยเกิดข้ึนกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ท่ีสุดรายหนึ่งท่ีมีปัญหาท่ีทําให้
ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการโทรศัพท์และส่งข้อความได้ในช่วงเวลา
กลางคืนจนถึงรุ่งเช้าครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวท้ังเกาะใต้ของประทศนิวซีแลนด์ เหตุท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากมีการ
รีบเร่งในการเปิดให้บริการโดยไม่ได้มีการทดสอบระบบให้ดีก่อน หลังจากเกิดกรณีดังกล่าวผู้บริหาร
สูงสุดของผู้ให้บริการรายนั้นได้ออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนเช่นกันถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทาง
ดําเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้ึนอีก แต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการชดเชยความเสียหาย
ของผู้ใช้บริการในทันที แต่ต่อมาได้เสนอการชดเชยโดยให้ผู้ใช้บริการท่ีได้รับผลกระทบให้ใช้บริการได้
ฟรีในวันทํางานปรกติเป็นเวลาหนึ่งวันและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อีกหนึ่งวนั (ONE news, 2012) 

3.2.1.2  การกําหนดการเยียวยาในประเทศในกลุ่มท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว ์
 ประเทศฝรั่งเศส การกําหนดการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ใช้บริการท่ีไม่สามารถใช้

บริการได ้กรณีท่ีเคยเกิดข้ึนกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ท่ีสุดรายหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสท่ี
มีปัญหาท่ีทําให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการโทรศัพท์และส่งข้อความได้เป็น
เวลากว่า 10 ชั่วโมง หลังจากเกิดกรณีดังกล่าวผู้บริหารสูงสุดของผู้ให้บริการรายนั้นได้ออกมาแถลงต่อ
สื่อมวลชนเช่นกันถึงสาเหตุของปัญหารวมถึงแนวทางดําเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้ึน
อีก พร้อมกันนั้นก็ได้แจ้งแผนการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงโดยให้
ใช้บริการฟรีในช่วงเวลาท่ีกําหนดในเดือนถัดไป (Bloomberg, 2012)   

  ประเทศญี่ปุ่น การการกําหนดการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ใช้บริการท่ีไม่สามารถใช้
บริการได้ กรณีท่ีเคยเกิดข้ึนกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ทําให้
ผู้ใช้บริการไม่สามารถส่งข้อความ เสียง และอินเตอร์เน็ตได้แต่เป็นช่วงระยะเวลาไม่นานนัก จึงไม่ได้มี
การชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้ใช้บริการเพราะไม่ได้มีการกําหนดการชดเชยเยียวยาไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน 
อีกท้ังการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วสืบเนื่องมาจากประเทศญี่ปุ่นเคยเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะครั้งท่ีเกิดข้ึนจากแผนดินไหวทําให้เกิดคลื่นซึนามิขนาดใหญ่พัดเข้าชายฝั่งทาง
ตอนเหนือเป็นเหตุทําให้กระแสไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง รวมถึงการสื่อสารถูกตัดขาด รัฐบาลประเทศ
ญี่ปุ่นจึงมุ่งเน้นเร่งพัฒนาวางแผนปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในทุกด้านโดยเฉพาะด้าน
โครงข่ายโทรคมนาคมให้สามารถรองรับการเกิดเหตุภัยพิบัติในอนาคตโดยการมีโครงข่ายสํารองท่ี
ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถึงวิธีปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนท้ังระบบภายใต้การกํากับดูแลของ
กระทรวงการภายในและการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications: MIC) 
ทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อยเม่ือเกิดเหตุขัดข้องข้ึน  
 

3.2.2 ตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย     
ตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศต่างฯ ท้ังในกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์และกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบ
กฎหมายแบบซีวิลลอว ์  
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3.2.2.1 ตัวแทนผู้ใช้บริการในกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว ์
   ประเทศอังกฤษมีการออกพระราชบัญญัติการสื่อสาร ค.ศ.2003 (Communication 
Act 2003) กําหนดให้มีสํานักงานการสื่อสาร (Office of Communication: Ofcom) เป็นองค์กร
อิสระท่ีกํากับดูแลกิจการสื่อสารให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรมรวมถึงคุ้มครองประโยชน์
ของผู้บริโภค (Office of Communication, 2013) ซึ่งไม่มีหน้าท่ีเป็นตัวแทนผู้บริโภคโดยตรง แต่ได้
มอบหมายให้สํานักงานผู้ตรวจการโทรคมนาคม ท่ีเป็นหน่วยงานอิสระท่ีเป็นตัวแทนในการรับเรื่อง
ร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะระหว่างผู้ให้บริการท่ีเป็นสมาชิกกับผู้ใช้บริการท่ีได้รับความ
เสียหายโดยการเข้ามาสอบสวนอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีผลบังคับได้จริงในการแก้ไขเยียวยาปัญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยหากผลการตัดสินในการแก้ไขเยียวยายังไม่เป็นท่ีพอใจของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถ
นําคดีข้ึนสู่ศาลได้ต่อไป (Office of The Telecommunication Ombudsman, 2013) 

  ประเทศออสเตรเลียมีองค์กรการสื่อสารและสื่อแห่งประเทศออสเตรเลีย (The 
Australian Communication and Media Authority: ACMA) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระหลักท่ีมีอํานาจ
หน้าท่ีส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนการแข่งขันในอุตสาหกรรมการสื่อสารและคุ้มครองผู้บริโภคใน
ขณะเดียวกัน ในส่วนเรื่องการเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเตอร์เน็ตนั้น ได้
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรผู้ตรวจการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication 
Industry Ombudsman: TIO) ท่ีมีหน้าท่ีเป็นท้ังตัวกลางและตัวแทนในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจขนาดเล็กในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาล 
และมีอํานาจในการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ีมีผลผูกพันผู้ให้บริการท่ีเป็นสมาชิกมูลค่าไม่เกิน 30,000 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย และมีข้อเสนอแนะในการระงับข้อพิพาทได้ไม่เกินมูลค่า 85,000 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย โดยผู้ให้บริการยังต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ตรวจการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตาม
จํานวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากผู้ใช้บริการ 

3.2.2.2 ตัวแทนผู้ใช้บริการในกลุ่มประเทศในกลุ่มท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว ์
  ประเทศญี่ปุ่นมีสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค (Office of Consumer Protection) ท่ี
เป็นหน่วยงานของรัฐในการทําหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคโดยไม่ได้แยกเป็นสําหรับผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึ่งการดําเนินการของสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นท้ังตัวกลาง
และตัวแทนในการไกล่เกลี่ยและการดําเนินการฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ทางสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค
สามารถดําเนินการได้โดยตรงโดยเฉพาะกรณีท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ส่วนการกํากับดูแล
ของกระทรวงการภายในและการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications: 
MIC) จะเน้นการกํากับดูแลเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศและส่งเสริมการ
พัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นหลัก 
 

3.2.3  วิธีการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่ม 
 การไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่มโดยเฉพาะในกิจการโทรคมนาคมนั้นมีการดําเนินการ
เป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ โดยมีรูปแบบ วิธีการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงระบบกฎหมาย
ท่ีบังคับใช้แตกต่างกัน    
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3.2.3.1 การไกล่เกลี่ยแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
   ประเทศอังกฤษ ตามพระราชบัญญัติการสื่อสาร ค.ศ. 2003 มาตรา 52(1)(2)(3) 
[Communication Act 2003 Section 52(1)(2)(3)]12 กําหนดให้จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้อง 
เรียนและระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายภายในประเทศและ
ผู้ใช้บริการท่ีเป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีพนักงานน้อยกว่า 10 คน หรือมีค่าใช้จ่ายต่อปีน้อยกว่า 5,000 
ปอนด์  โดยท่ีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจะต้องง่าย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และต้องไม่มีการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย อีกท้ังยังกําหนดหลักเกณฑ์ในการใช้วิธีการระงับข้อ
พิพาททางเลือก โดยกําหนดให้ผู้ให้บริการต้องเป็นสมาชิกของหน่วยงานระงับข้อพิพาททางเลือกและ
ผูกพันตนกับคําวินิจฉัยของหน่วยงานระงับข้อพิพาททางเลือกนั้น อีกท้ังกําหนดหน้าท่ีของผู้ให้บริการ
ในการให้ข้อมูลเรื่องการร้องเรียนแก่ผู้ใช้บริการ โดยกําหนดให้ผู้ใช้บริการร้องเรียนกับผู้ให้บริการก่อน 
ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหายท่ีเหมาะสมภายใน 8 สัปดาห์ ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียน
ต่อหน่วยงานระงับข้อพิพาททางเลือกตามท่ีผู้ให้บริการนั้นเป็นสมาชิกอยู่ โดยเรื่องร้องเรียนนั้นต้อง
เป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนไม่เกิน 9 เดือน เม่ือหน่วยงานระงับข้อพิพาททางเลือกวินิจฉัยแล้วและผู้ใช้บริการยัง
ไม่พอใจ สามารถนําคดีข้ึนสู่ศาลต่อไป  
    ข้ันตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานระงับข้อพิพาททางด้านการสื่อสาร
และบริการอินเตอร์เน็ต (Communication & Internet Services Adjudication Scheme: CISAS) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเตอร์เน็ต ตามภาพท่ี 3.1 ดังนี ้
                                                 
12 Communication Act 2003 Section 52 Condition relating to customer interests  

(1)  It shall be the duty of Ofcom to set such general conditions (if any) as they consider 
appropriate for securing that – (a) public communication providers, or (b) such descriptions of 
them as Ofcom considers and policies with respect to the matters mentioned in subsection (2). 

(2)  Those matters are – (a) the handling of complaints made to public communications 
providers by any of their domestic and small business customer; (b) the resolution of disputes 
between such providers and any of their domestic and small business customer; (c) the provision 
of remedies and redress in respect of matters that form the subject0matter of such complaints or 
disputes; (d) the information about services standards and about the rights of domestics and 
small business customers that is to be made available to domestic and small business customers 
that is to be made available to those customers by public communications providers; (e) any 
other matter appearing to Ofcom to be necessary for securing effective protection for the 
domestic and small business customers of such providers. 

(3)  It shall be that the duty of Ofcom, in setting conditions in accordance with 
subsection (1), to secure so far as they consider appropriate – (a) that the procedures established 
and maintained for the handling of complaints and the resolution of disputes are easy to use, 
transparent and effective; (b) that domestic and small business customers have the right to use 
those procedure free of charge; and (c) that where public communications providers are in 
contravention of conditions set in accordance with the preceding provisions of this section, the 
providers follow such procedures as may be required by the general conditions. 
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ภาพท่ี 3.1  ข้ันตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่าน CISAS 
 

แหล่งท่ีมา: CISAS, 2011. 
 
   ป ร ะ เทศออส เต ร เ ลี ย มี อ ง ค์ ก ร ผู้ ต ร ว จก าร อุ ตส าหกร รม โทรคมนาคม 
(Telecommunication Industry Ombudsman: TIO) เป็นหน่วยงานอิสระท่ีมีหน้าท่ีให้ความช่วย 
เหลือผู้ใช้บริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจขนาดเล็กในการร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการและนําเสนอ
กลไกในการยุติข้อพิพาทนอกศาล กําหนดข้ึนโดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและมาตรฐานบริการด้าน
โทรคมนาคม ค.ศ. 1999 (Telecommunication Consumer Protection and Service Standard 
Act 1999) ซึ่งบังคับให้ผู้ให้บริการทุกรายต้องเข้าเป็นสมาชิกและปฏิบัติตามเงื่อนไขของ TIO13 โดยมี

                                                 
13 Telecommunications Consumer Protection and Service Standard Act 1999, Section 127: Eligible 
carriage service providers  

For the purposes of this part, an eligible carriage service provider is; 
(a) a carriage service provider who supplies; 

ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการทราบเพื่อตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขภายใน 14 วัน

แจ้งผลการดําเนินการของผู้ให้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบและกําหนดเวลาพิจารณา 7 วัน

แจ้งผลการพิจารณาให้ท้ังผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทราบภายใน 3 สัปดาห์

ผู้ใช้บริการแจ้งผลการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธภายใน 6 สัปดาห์

หากผู้ใช้บริการยอมรับผลการพิจารณา

ผู้ให้บริการดําเนินการภายใน 4 สัปดาห์

หากผู้ใช้บริการปฏิเสธผลการพิจารณา

ผู้ร้องเรียนสามารถดําเนินการทางศาลต่อไป

หากผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ให้บริการไม่ได้
ดําเนินการใดฯ CISAS จะดําเนินการแทน

หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งว่าจะดําเนินการ
อย่างไรต่อภายใน 6 สัปดาห์ CISAS จะ

ระงับเรื่องร้องเรียน
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อํานาจหน้าท่ีครอบคลุมถึงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเตอร์เน็ต การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรับประกันการบริการลูกค้า (Customer Service Guarantee Standard) หรือปฏิบัติตามข้อพึง
ปฏิบัติในอุตสาหกรรม (Industry Codes of Practice) รวมถึงกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ี
ศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ด้วย ในส่วนข้ันตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนดังนี ้(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ
คณะ, 2554: 76-78) 

1)  ข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ใช้บริการท่ี
ได้รับความเสียหายสามารถยื่นคําร้องเรียนมาท่ี TIO ได้ภายใน 12 เดือนหลังพบปัญหาการใช้บริการ 
และตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ TIO หรือไม่ อีกท้ังได้ผ่านการติดต่อไปยังผู้ให ้
บริการเพ่ือแก้ไขปัญหาแล้วเพิกเฉยหรือไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาท่ีน่าพอใจ TIO จะส่งเรื่องร้องเรียน
กลับไปให้ผู้ให้บริการตรวจสอบและเสนอทางออกให้ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายอีกครั้งภายใน
ระยะเวลา 10 วัน และตรวจสอบกับผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายว่าได้รับการแก้ไขเป็นท่ีน่าพอใจ
หรือไม่อีกครั้ง 

2)  ข้ันตอนการสอบสวนเรื่องร้องเรียนหากผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย
ไม่ได้รับการแก้ไขเป็นท่ีน่าพอใจ โดย TIO จะเข้าสอบสวนในรายละเอียดจากข้อมูลของท้ังฝ่ายท้ังผู้ใช ้
บริการท่ีได้รับความเสียหายและผู้ให้บริการเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการเสนอการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุผลสอดคล้องกับกฎหมายและหลักปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง14 

3)  ข้ันตอนการตัดสินชี้ขาดภายหลังสิ้นสุดการสอบสวนเรื่องร้องเรียน โดย
การทําข้อเสนอการไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน โดยการตัดสินมีข้อผูกพันผู้ให้บริการท่ีเป็นสมาชิกได้ไม่เกิน 
10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และมีข้อเสนอแนะในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทได้ไม่เกิน 50,000 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย หากผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายยอมรับข้อเสนอดังกล่าวถือว่าเรื่องร้องเรียน
เป็นการยุติและได้รับการแก้ไขแล้ว แต่หากผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายยังไม่ยอมรับหรือไม่พอใจ
ผลการตัดสินผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายสามารถดําเนินการผ่านช่องทางองค์กรการสื่อสารและ
สื่อแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Communication and Media Authority: ACMA) เป็นผู้
                                                                                                                                            

(i)  a standard telephone service where any of the customer are resident 
customer or small business customer; or 

(ii)  a public mobile telecommunications service; or a carriage service that 
enables end-users to access the internet; or 

(iii)  a carriage service that enables end-users to access the internet;  
(b) a carriage service intermediary who arranges for the supply of service 

referred to in subparagraph (a)(i)(ii)(iii).  
14 Telecommunications Consumer Protection and Service Standard Act 1999 – Section 128: 
Telecommunication Industry Ombudsman scheme 

(4)  the scheme must provide for the Telecommunications Industry Ombudsman to; 
(a) investigate; and 
(b) make determinations relating to; and 
(c) give directions relating to; 
complaints about carriage services by end-users of those services. 
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มีอํานาจบังคับต่อไปกับผู้ให้บริการได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคและบริการในกิจการโทร 
คมนาคม ค.ศ. 1999 มาตรา 132 (Telecommunication Consumer Protection and Service 
Act 1999 - Section 132) ได้รวมถึงการนําคดีข้ึนสู่ศาล 
   ผู้เขียนมีความเห็นว่าวิธีการไกล่เกลี่ยโดยองค์กรท่ีเป็นกลางและมีอํานาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายสามารถยุติข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการท่ีเป็นรายย่อยท้ังบุคคลธรรมดาหรือ
ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีอํานาจในการต่อรองในการใช้บริการน้อยได้เป็นอย่างดี โดยกําหนดขอบเขตอํานาจ
ในการพิจารณาตัดสินเยียวยาความเสียหายท่ีเป็นตัวเงินได้ในกรณีท่ีมูลค่าความเสียหายไม่มากเพ่ือ
ความสะดวก รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน 

3.2.3.2  การดําเนินคดีแบบกลุ่ม 
   การดําเนินคดีแบบกลุ่มในการชดเชยเยียวยาความเสียหายในต่างประเทศมีการ
ดําเนินการในหลายประเทศ เกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นวิธี ท่ีได้รับ
ความสําเร็จอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหลักการสําคัญสี่ประการ (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553) ดังนี ้

1)  ความเหมือนของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของโจทก์และสมาชิกกลุ่ม 
2)  ผลของการดําเนินการผูกพันบุคคลอ่ืนท่ีไม่ได้เข้ามาในคดีโดยวิธีการแจ้ง

หรือประกาศเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ทราบความเคลื่อนไหวในคดีและทราบถึงสิทธิของตน 
3)  การออกจากกลุ่มถึงแม้จะมีการกําหนดความหมายของผู้ท่ีจะมาเป็น

สมาชิกกลุ่มและจะต้องตามคําพิพากษาในคดีแบบกลุ่มไว้ก็ตาม แต่สมาชิกกลุ่มก็มีสิทธิแสดงเจตนาต่อ
ศาลในการขอออกจากสมาชิกโดยไม่ประสงค์จะผูกพันในคําพิพากษาในคดีแบบกลุ่มและต้องการท่ีจะ
ฟ้องคดีด้วยตนเอง 

4)  โจทก์และทนายความฝ่ายโจทก์ในการดําเนินคดีแบบกลุ่มจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมและมีหน้าท่ีคุ้มครองประโยชน์ให้กับสมาชิกกลุ่มได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม 
โดยศาลจะต้องคัดเลือกผู้จะมาเป็นโจทก์และทนายฝ่ายโจทก์โดยละเอียดและรอบคอบ  

  ผู้เขียนมีความเห็นว่าเม่ือพิจารณากรณีโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีล่มทําให้ไม่
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ส่งผลต่อผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากต่อ
เหตุการณ์ครั้งเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นประเด็นท้ังข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันตรงตาม
เงื่อนไขการดําเนินคดีแบบกลุ่มข้างต้น จึงน่าจะนําการดําเนินคดีแบบกลุ่มมาปรับใช้ในกระบวน
พิจารณาคดีได้ อีกท้ังยังสอดคล้องกับหลักการดําเนินคดีแบบกลุ่มในคดีท่ีมีผู้เสียหายจํานวนมากอัน
เกิดจากมูลละเมิดหรือผิดสัญญา หรือความเสียหายท่ีเกิดจากกฎหมายเฉพาะท่ีมุ่งประสงค์จะคุ้มครอง
บุคคลจํานวนมากเป็นการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รวมถึงยังรับรองและเปิดโอกาสให้
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายสามารถเข้าเป็นตัวแทนในการฟ้องคดีแทนผู้บริโภคท่ีได้รับความ
เสียหายได้แม้จะไม่ใช้ผู้เสียหายก็ตาม เนื่องจากการฟ้องคดีแบบกลุ่มนั้นเป็นการฟ้องคดีท่ีทําให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายตลอดจนเป็นการลดปริมาณคดีท่ีข้ึนสู่ศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพทางหนึ่ง 
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3.3  การเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 
 
จากกรณีปัญหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงของผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่รายหนึ่งเม่ือต้นปี พ.ศ. 2555 ทําให้ผู้ใช้บริการกว่า 20 ล้านเลขหมาย 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่าร้อยละ 20 ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมดไม่สามารถใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง หากจะพิจารณาถึง
เรื่องความเสียหายและการกําหนดความเสียหายท้ังตามสัญญาและตามความเป็นจริงแล้วในทาง
ปฏิบัติเป็นไปได้ยากและใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นาน ผู้ให้บริการจึงพิจารณาชดเชยโดยการให้ใช้
บริการเพ่ิมข้ึนเป็นระยะเวลา 100 นาทีสําหรับระบบรายเดือน และเป็นระยะเวลา 80 นาทีสําหรับ
ระบบเติมเงิน ท้ังนี้ ต้องใช้สิทธิผ่านทางช่องทางศูนย์บริการและเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ส่วนบทบาทการเป็นตัวแทนในการเรียกร้องสิทธิและบังคับตามสิทธิของ
ผู้ใช้บริการขององค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังไม่ได้แสดง
บทบาทท่ีชัดเจน แต่ถึงอย่างไรก็ตามสุดท้ายผู้ใช้บริการก็เป็นผู้ใช้สิทธิเรียกร้องเองตามวิธีการและ
ระยะเวลาท่ีผู้ให้บริการกําหนดไม่ได้เป็นไปโดยผลของกฎหมายโดยอัตโนมัติ  

 
3.3.1 การกําหนดการเยียวยาความเสียหาย      

 เม่ือมีการกระทําท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแล้วการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาความ
เสียหายอันเกิดแต่การนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 กําหนดว่าค่าสินไหม
ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานท่ีใด เพียงใด นั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่ง
ละเมิด อนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้
ราคาทรัพย์สินนั้น รวมท้ังค่าเสียหายอันพึงบังคับให้ใช้เพ่ือความเสียหายอย่างใดฯอันได้เกิดข้ึนนั้นด้วย 
ซึ่งจะแตกต่างจากบทบัญญัติในมาตรา 222 อันเป็นบทบัญญัติโดยท่ัวไปในลักษณะหนี้ท่ีเกิดความรับ
ผิดข้ึนเม่ือเกิดการผิดสัญญาท่ีไม่ปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญา ดังนั้น ความรับผิดในหนี้ละเมิดจึงไม่
ถูกจํากัดแคบเฉพาะแต่ความเสียหายท่ีอาจคาดหมายได้เหมือนหนี้ผิดสัญญา (สุษม ศุภนิตย์, 2550: 
204-205) 
  การกําหนดค่าเสียหายจึงสามารถพิจารณาได้เป็นสองลักษณะ คือ การกําหนดค่าเสียหาย
ตามสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และการกําหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริงจากการละเมิด
สิทธิผู้บริโภค ซึ่งในบางครั้งการกระทําอันเดียวกันอาจก่อให้การผิดสัญญาและละเมิดได้พร้อมกันกรณี
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มไม่สามารถใช้งานได้ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาและได้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการในระหว่างท่ีผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้ถือว่าการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดการผิดสัญญา
และเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคในการได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายไปพร้อมกันเป็นลักษณะ
ความรบัผิดเกิดข้ึนขณะเดียวกัน (Concurrent liability) (ไพจิตร ปุญญพันธุ,์ 2553: 51) 

3.3.1.1  การกําหนดค่าเสียหายตามสัญญาบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
   สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีนอกจากจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการทํานิติ
กรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังมีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับใช้เป็นการ
เฉพาะไม่ว่าจะเป็นประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการ
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โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 
 

กรณีตัวอย่างสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีระบุถึงความเสียหายตามสัญญา
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีผู้เสียหายสามารถเรียกร้องกับผู้ให้บริการได้ในกรณี
ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายโดยตรงจากการใช้บริการตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จริงและพิสูจน์ได้ อย่างไรก็ตามความเสียหายท่ีผู้ให้บริการต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการ
ตามข้อนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจาก (1) ความเสียหายท่ีมิใช่ความผิดของผู้
ให้บริการ (2) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยทางอ้อม หรือท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้โดย
มีเหตุอันสมควร (3) ความเสียหายในการสูญเสียกําไร รายได้ การชะงักงันทางธุรกิจ 
การสูญเสียข้อมูลท่ัวไป (4) ความเสียหายท่ีเกิดแกบุคคลในข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อ 
ความท่ีส่งผ่านบริการไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมท้ังไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนได้ล่วงรู้ข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อความของผู้ใช้บริการโดยมิ
ชอบและมิใช้ความผิดของผู้ให้บริการ (สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี อ้างถึงใน
ภาคผนวก ข) 
 
  ในกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม ตามสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไม่ได้มี

การระบุเรื่องการกําหนดค่าเสียหายไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่มีการกําหนดไว้ว่าผู้ให้บริการไม่มีสิทธิ
เรียกเก็บค่าบริการกับผู้ใช้บริการจนกว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการได้ตามปรกติเท่านั้น อีกท้ังไม่
สามารถเรียกร้องความเสียหายอ่ืนได้  
    ผู้เขียนมีความเห็นว่าอุปสรรคในการเยียวยาความเสียหายท่ีสําคัญ คือ การไม่ได้มี
การกําหนดการชดเชยความเสียหายโดยผู้ให้บริการท่ีชัดเจนในสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหาก
ผู้ใช้บริการไม่ได้รับบริการตามสัญญาตามมาตรฐานคุณภาพข้ันต่ําของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
แต่กลับมีการกําหนดข้อยกเว้นความรับผิดไว้อย่างครอบคลุม 

3.3.1.2  การกําหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริง  
   แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จะมีบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิของ
ผู้บริโภคหลายประการ โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาและชดเชยเยียวยาความเสียหายตาม
มาตรา 4 (4) อันเป็นสิทธิท่ีผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองก็ตาม แต่เม่ือมิได้บัญญัติในเรื่องค่าสินไหม
ทดแทนไว้โดยเฉพาะ ผู้ใช้บริการจึงมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ให้บริการได้ภายใต้หลักเกณฑ์
ท่ัวไปในการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น (สมบัติ พฤฒิพงศ
ภัค, 2552: 110)  
   ความเสียหายของผู้ใช้บริการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
ให้อํานาจศาลในการกําหนดค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีแท้จริงในการ
เยยีวยาความเสียหายของผู้ใช้บริการในแต่ละราย กรณีเกิดปัญหาความเสียหายในการเสียโอกาสทาง
ธุรกิจซึ่งไม่อาจกําหนดมูลค่าได้แน่นอน ซึ่งตามความมุ่งหมายในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ท่ี



 
 
 

60 
 

 
 

เสียหายกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือใกล้เคียงกับฐานะเดิมให้มากท่ีสุดซึ่งหากไม่สามารทําได้ก็ชดใช้เป็น
จํานวนเงินซึ่งเป็นวิธีการชดเชยเยียวยาท่ัวไป 
  

3.3.2  ตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย 
 เนื่องจากผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคท่ัวไป ดังนั้น องค์กร
คุ้มครองผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องท่ีมีบทบาทในการให้ความคุ้มครองจึงมีหลายองค์กร และมีขอบเขต
อํานาจ หน้าท่ี แตกต่างกันซึ่งสามารถจําแนกออกได้เป็นสามประเภท ดังนี ้
  ประเภทท่ีหนึ่ง องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐเป็นองค์กรของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายท่ีมี
วัตถุประสงค์ บทบาท อํานาจหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการท่ัวไปหรือเป็นการเฉพาะ ดังนี้  

1)  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นองค์กรภาครัฐท่ีทําหน้าท่ีในการ
ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการท่ัวไป โดยได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการจาก
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งกําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีอํานาจ
หน้าท่ีตามมาตรา 1015 ในเรื่องการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือ

                                                 
15 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 10 บัญญัติว่า “คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้

(1)  พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทํา
ของผู้ประกอบธุรกิจ 

(2)  ดําเนินการเก่ียวกับสินค้าท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา 36 
(3)  แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกับสินค้าหรือบริการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิ

ของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุช่ือสินค้าหรือบริการ หรือช่ือของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได ้
(4)  ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์คําสั่งของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
(5)  วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ 
(6)  สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าท่ี ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ปฏิบัติการตามอํานาจและ

หน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ดําเนินคดีในความผิดเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค 

(7)  ดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภคท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา 39 
(8)  รับรองสมาคมตามมาตรา 40 
(9)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค และพิจารณาให้

ความเห็นในเรื่องใดฯท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(10)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไปได”้ 



 
 
 

61 
 

 
 

เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ และดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภคท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา 3916 รวมถึงการ

รับรองสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 4017 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

2)  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นองค์กรภาครัฐท่ีเป็นอิสระท่ีทําหน้าท่ีในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมเป็นการเฉพาะ จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หมวด 5 
มาตรา 56 และมาตรา 60 วรรคแรก กําหนดให้เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน โดยมีเลขาธิการ กสทช. คนหนึ่งรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ข้ึนตรงต่อประธาน กสทช. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างของสํานักงาน กสทช. และมาตรา 38 ประกอบมาตรา 40 กําหนดให้ กสทช. แต่งตั้งคณะ 
กรรมการกิจการโทรคมนาคม เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยมีอํานาจ
หน้าท่ีส่วนหนึ่งเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านการสื่อสารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคมและส่งเสริมเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่น
ความถ่ีท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคม การดูแลเรื่องการประกอบกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และเป็นธรรม ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการพัฒนา ปรับปรุง กําหนดหลักเกณฑ์ 
กฎ กติกา ท่ีเก่ียวข้อง กับการประกอบกิจการโทรคมนาคม อนุญาตและกํากับดูแลประกอบกิจการ 
มาตรการเพ่ือป้องกันการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย อัตรา
ค่าธรรมเนียม และการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม และการกําหนดมาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเทคนิค 

                                                 
16 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 บัญญัติว่า “ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเข้า
ดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคําร้องขอจากผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าการดําเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้ง
พนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เพ่ือให้มีการดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทําการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้
แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือแจ้งศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมายได้ ในการดําเนินคดีในศาล ให้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือ
ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท่ีร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมท้ังปวง” 
17 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 40 บัญญัติว่า “สมาคมใดมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า และข้อบังคับของสมาคมดังกล่าวในส่วนท่ีเก่ียวกับ
คณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจ
ยื่นขอให้คณะกรรมการรับรองเพ่ือให้สมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจฟ้องตามมาตรา 41 ได”้ 
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  ประเภทท่ีสอง องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคเอกชนเป็นองค์กรท่ีส่วนใหญ่ถือกําเนิดมาจาก
กลุ่มบุคคลท่ีมีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมกันดําเนินภารกิจเพ่ือช่วยเหลือสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์
ร่วมกันในการท่ีจะมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคตามแนวทางหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร 
การจัดตั้งอาจอยู่ในรูปของสมาคม ชมรม มูลนิธิ โดยมีบทบาทหน้าท่ีเน้นในด้านการให้ความรู้ กระตุ้น
จิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ประโยชน์ของผู้บริโภค ตลอดจนให้ความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมกับองค์กรภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคและหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้วสามารถมีอํานาจฟ้องและดําเนินคดี
แทนผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4118 
รวมท้ังเสนอปัญหาและแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภค ลักษณะขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคเอกชน ในทางอุดมการณ์นั้นมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือช่วยคลี่คลายปัญหาสังคมและ
พัฒนาสังคม โดยมิใชเ่พ่ือผลประโยชน์เฉพาะของกลุ่มหรือประโยชน์ของสมาชิกในองค์กร ไม่แสวงหา
กําไรหรือประโยชน์มาแบ่งปันกันภายในสมาชิกของกลุ่ม เป็นองค์กรท่ีดําเนินการโดยอิสระอยู่นอก
ระบบโครงสร้างทางราชการ มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลโดยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
มูลนิธิ หรือสมาคม แต่หากมิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการจัดรูปองค์กรเป็นคณะกรรมการ 
หรือคณะบุคคลทําหน้าท่ีในการบริหารงาน องค์กรภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมมีอยู่หลายองค์กร ได้แก่ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค 
สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
  ประเภทท่ีสาม องค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นองค์กรท่ีมีการบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้มีองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐและให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการของ
องค์การอิสระ แต่จนถึงปัจจุบันองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่สามารถจัดตั้งข้ึนได้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งจากหลายฝ่ายยังมีความคิดเห็นท่ีขัดแย้งกันอยู่ในการเสนอกฎหมายในการจัดตั้ง ซึ่ง
แนวคิดหลักของรัฐบาลเห็นว่าองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคไม่จําเป็นต้องตราเป็นกฎหมาย
ใหม่เป็นการเฉพาะ แต่สามารถอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และเห็นว่า
ความเป็นอิสระนั้นมิใช่การแยกสํานักงานธุรการออกจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
แต่เป็นเรื่องหลักการบริหารจัดการท่ีไม่ทําให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย ภาระในการ
บริหารและความสามารถของรัฐในเรื่องงบประมาณตลอดจนความคุ้มค่าต่อจํานวนงบประมาณท่ีรัฐมี
หน้าท่ีจะต้องให้การสนับสนุน อีกท้ังหากมีการแยกสํานักงานธุรการออกไปต่างหากจากสํานักงาน

                                                 
18 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 41 บัญญัติว่า “ในการดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภค ให้สมาคมท่ีคณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือดําเนิน
กระบวนพิจารณาใดฯในคดีเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคได้ และให้มีอํานาจฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได้ 
ถ้ามีหนังสือมอบหมายให้เรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มิให้สมาคมถอน
ฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็นว่าการถอนฟ้องนั้นไม่ผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวมสําหรับคดี
แพ่งเก่ียวกับการเรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม การถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีท่ีคู่ความตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความกัน จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผู้มอบหมายให้เรียกค่าเสียหายแทนมา
แสดงต่อศาลด้วย” 
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คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะส่งผลให้ความเชื่อมโยงรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาคเอกชนกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐท่ีเก่ียวข้องจะไม่เป็นเอกภาพขาดประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวม แต่แนวคิดของผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคภาคเอกชนมีความเห็นว่า
องค์การอิสระควรเป็นอิสระอย่างแท้จริง ท้ังรูปแบบของการบริหารจัดการและอํานาจหน้าท่ีของ
องค์การอิสระเอง ดังนั้นจึงควรตราเป็นกฎหมายใหม่เฉพาะ (อัครพงษ์ เวชยานนท์. ม.ป.ป.:  )  
  ผู้เขียนมีความเห็นว่าการจะทําให้องค์การอิสระผู้บริโภคเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดข้ึนไม่
ควรรอแต่การผลักดันกฎหมายเพียงอย่างเดียว ควรสร้างวัฒนธรรมการปกป้องเรียกร้องสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภคโดยสร้างอํานาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจและเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคบน
พ้ืนฐานท่ีเป็นธรรมและความพอดี อีกท้ังควรมีการพัฒนากลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอ่ืนรวมถึง
ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันในรูปองค์กรเอกชนท่ีเข็มแข็งมีความสามารถต่อรองเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม คู่ขนานไปด้วยกันกับการเตรียมความพร้อมของประชาชนผู้บริโภคใน
การมีส่วนร่วมและผลักดันแนวคิดเก่ียวกับองค์การอิสระเพ่ือกาคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ี
แท้จริงอย่างยั่งยืน 
  

3.3.3  วิธีการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดแีบบกลุ่ม    
 โดยหลักการแล้วการเยียวยาความเสียหายตามท่ี กําหนดไว้ ในสัญญาให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะแตกต่างจากการเยียวยาความเสียหายจากการทําละเมิดท่ีต้องทําให้ผู้ใช้บริการ
กลับคืนสู่สภาพเดิม ซึ่งในความเป็นจริงนั้นไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังในรูปสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ท่ีไม่อาจกลับสู่สภาพเดิมได้ หากมีวิธีทางอ่ืนท่ีเป็นทางเลือกท่ีสามารถตกลง
กันได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว รู้สึกพอใจท้ังสองฝ่าย ก็น่าจะถือว่าการเยียวยาความเสียหายก็
บรรลุผลในระดับท่ีน่าพอใจ ซึ่งการไกล่เกลี่ยในกิจการโทรคมนาคมสามารถแบ่งออกเป็นลําดับชั้น
ออกเป็น การไกล่เกลี่ยในชั้นผู้ให้บริการ การไกล่เกลี่ยในชั้น กสทช. และการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล 

3.3.3.1  การไกล่เกลี่ยในชั้นผู้ให้บริการ 
         การไกล่เกลี่ยในชั้นผู้ให้บริการถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีในการระงับข้อพิพาททางแพ่ง
ทางเลือกท่ีเกิดข้ึนด้วยความสมัครใจ อันนําไปสู่การยอมรับและตกลงร่วมกันในการระงับข้อพิพาท 
โดยท่ัวไปผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีแนวทางในการแข่งขันการให้บริการท่ีเป็นเลิศกับผู้ใช้บริการ
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและยังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และในต่างประเทศส่วนใหญ่
เริ่มต้นให้มีการร้องเรียนบริการและให้มีการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเป็น
อันดับแรก สําหรับประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการได้กําหนดให้ผู้ให้บริการท่ีเป็น
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายของผู้ใช้บริการ และกําหนดข้ันตอนและกรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนตาม 
ภาพท่ี 8 ดังนี ้
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ภาพท่ี 3.2  ข้ันตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในชั้นผู้ให้บริการ 

 
แหล่งท่ีมา:  สํานักงาน กสทช., 2555 
 

3.3.3.2  การไกล่เกลี่ยในชั้น กสทช. 
    การไกล่เกลี่ยในชั้น กสทช. เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการท่ี
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการของผู้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยมีข้ันตอนในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการในชั้น กสทช. ตามภาพท่ี 3.3 ดังนี ้
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 3.3  ข้ันตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในชั้น กสทช, 

 
แหล่งท่ีมา:  สํานักงาน กสทช., 2555. 

ผู้ใช้บริการประสบปัญหาการใช้บริการร้องเรียน

ผู้ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ให้บริการดําเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน 

หากไม่แล้วเสร็จส่งเรื่องไปยังสํานักงาน กสทช.

แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ใช้บริการ

จบกระบวนการร้องเรียน

แจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงาน กสทช.

จบกระบวนการร้องเรียน

สํานักงาน กสทช. รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการทราบเพื่อตรวจสอบและดําเนินการแก้ไข

ผู้ให้บริการตรวจสอบและแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขให้สํานักงาน กสทช. ทราบ

สํานักงาน กสทช. สรุปข้อเท็จจริงเสนอ กทค. พิจารณา

สํานักงาน กสทช. แจ้งผลไปยังผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทราบ
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3.3.3.3  การไกล่เกลี่ยในชั้นศาล 
 การไกล่เกลี่ยในชั้นศาลในคดีแพ่งเดิมเป็นหน้าท่ีของผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนและ

ดําเนินการไกล่เกลี่ยในวันนัดพิจารณา และในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ทวิ วรรค สอง บัญญัติว่า “เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู่ความฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ศาลอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ประนีประนอม เพ่ือไกล่เกลี่ยให้คู่ความ
ได้ประนีประนอมยอมความกัน ศาลมีอํานาจเปรียบเทียบให้คู่ความตกลงกันได้ไม่ว่าการพิจารณาคดี
จะดําเนินไปแล้วเพียงใดก็ได้” นอกจากนี้ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กําหนดว่า เม่ือมีคดีข้ึนสู่ศาล ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์
คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้งผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกผู้ใดผู้หนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้ประนีประนอมเพ่ือช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ในกรณีเช่นว่า
นี้ ให้ผู้ประนีประนอมท่ีได้รับการแต่งตั้ง ดําเนินการไกล่เกลี่ยไปตามระเบียบนี้ และในปัจจุบันประเทศ
ไทยได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจําศาล โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาท่ีจะนําคดีเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย เพราะแม้เป็นคดีท่ี
ผ่านการไกล่เกลี่ยมาแล้ว หรือเป็นคดีท่ีอยู่ระหว่างวันนัดพิจารณาต่อเนื่อง หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
คู่ความมีแนวโน้มจะสามารถตกลงกันได้ก็สามารถนําคดีนั้นมาไกล่เกลี่ยได้ ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ย
โดยคนกลางหรือโดยผู้พิพากษาท่ีนั่งพิจารณาคดี การไกล่เกลี่ยในชั้นศาลในศาลแพ่งมีข้ันตอนแนว
ปฏบิัต ิตามภาพท่ี 3.4 ดังนี ้
 

 
 

1. ข้ันตอนการเตรียมความพร้อมของผู้ไกล่เกลี่ยและการเตรียมคดี

2. ข้ันตอนการเริ่มดําเนินการไกล่เกลี่ย 

เริ่มตั้งแต่การสร้างบรรยากาศการไกล่เกลี่ยและสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างคู่ความ ชี้แจง
กระบวนการไกล่เกลี่ย อธิบายประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย และการเข้าสู่ประเด็นของการเจรจา

3. ข้ันตอนการรวบรวมและช้ีประเด็นพิพาท 

ให้คู่ความเริ่มเจรจาโดยแถลงความเป็นมาของข้อพิพาทและทางแก้ปัญหาท่ีละฝ่าย ชี้ประเด็น
พิพาทท่ีต้องหาทางแก้ไข กําหนดแนวปฏิบัติในการเจรจา และให้คู่ความได้เจรจาต่อรอง
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ภาพท่ี 3.4  ข้ันตอนการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล 
 
แหล่งท่ีมา:  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2544 
 
    การไกล่เกลี่ยในชั้นศาลในกรณีท่ีเป็นคดผีู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และตามข้อกําหนดประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาและ
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กําหนดให้เจ้าพนักงานคดีเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ให้คู่ความได้เจรจาตกลงกัน เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้ผู้ประนีประนอมประจําศาลทํา
หน้าท่ีไกล่เกลีย่แทนในการดําเนินคดีในวันพิจารณาและในการไกล่เกลี่ยให้ผู้ทําหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ย
พยายามช่วยเหลือให้คู่ความบรรลุถึงข้อตกลงร่วมกัน  

3.3.3.4 การดําเนินคดีแบบกลุ่ม 
   ปัจจุบันไม่มีการบัญญัติวิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มในคดีผู้บริโภคเป็นการเฉพาะใน
ประเทศไทย ส่วนการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
กําหนดขอบเขตของคดีผู้บริโภคและข้ันตอนการดําเนินการแตกต่างจากการดําเนินคดีทางแพ่งท่ัวไป
ดังนี้  

1)  ต้องเป็นคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตาม
มาตรา 19 หรือตามกฎหมายอ่ืนกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมาย
อันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ  

2)  คดีแพ่งตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย  

3)  คดีแพ่งท่ีเก่ียวกับคดีตาม 1) หรือ 2)   
4)  คดีแพ่งท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้  

4. ข้ันตอนการทําความเข้าใจแนวคิดท่ีแตกต่างกัน

 ผู้ไกล่เกลี่ยต้องวิเคราะห์แนวคิดของคู่ความ ความรู้สึก วัตถุประสงค์ ความต้องการท่ีแท้จริง 
ปัญหาข้อกฎหมาย และช่วยให้คู่ความเข้าใจเข้าใจแนวคิดของแต่ละฝ่าย

5. ข้ันตอนการแก้ไขข้อโต้แย้ง 

การค้นหาความต้องการท่ีตรงกันของคู่ความ กําหนดทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสียของแต่ละทางเลือก

6. ข้ันตอนการสรุป

ร่างสัญญาประนีประนอมยอมความ ส่งสํานวนพร้อมสัญญาประนีประนอมยอมความคืน
เจ้าของสํานวนเพ่ือพิพากษาตามยอม
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    โดยท่ีผู้บริโภคมีสิทธิในการดําเนินคดีผู้บริโภคและสามารถฟ้องคดีด้วยวาจาหรือเป็น
หนังสือได้ หากฟ้องด้วยวาจา ศาลจะให้เจ้าพนักงานคดีบันทึกรายละเอียดแล้วให้ผู้ฟ้องลงลายมือชื่อ 
ผู้บริโภคได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการฟ้อง เว้นแต่เป็นการเรียกค่าเสียหายเกินควร และแม้
สัญญาจะไม่ได้ทําเป็นหนังสือ หรือสัญญาท่ีทําไว้ไม่ถูกต้อง แต่ได้วางมัดจําหรือชําระหนี้ไปบางส่วน
แล้ว ก็สามารถฟ้องเพ่ือเรียกคืนได้ อีกท้ังประกาศ โฆษณา คํารับรอง หรือการกระทําด้วยประการใด
ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งทําให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าผู้ประกอบธุรกิจตกลงจะมอบให้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาท่ีนํามาเป็นหลักฐานใช้ฟ้องคดีได้ ส่วนภาระการพิสูจน์เก่ียวกับการผลิต การประกอบ การ
ออกแบบ หรือส่วนผสมของสินค้าเป็นหน้าท่ีของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากวิธีพิจารณาความ
แพ่งท่ัวไปท่ีให้ผู้กล่าวหาเป็นผู้พิสูจน์ โดยเฉพาะอายุความ ความเสียหายโดยผลของสารท่ีสะสมใน
ร่างกาย หรือต้องใช้เวลาในการแสดงอาการต้องใช้สิทธิฟ้องร้องภายในสามปี นับแต่รู้ถึงความเสียหาย 
และรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจท่ีต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่รู้ถึงความเสียหาย และหากก่อนฟ้องคดีถ้ามี
การเจรจาเก่ียวกับค่าเสียหาย ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ให้อายุความสะดุดหยุดอยู ่  

  ผู้เขียนมีความเห็นว่ากรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีทําให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ความเสียหายตามสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีถือเป็นประเด็นข้อพิพาททางแพ่งระหว่าง
ผู้ใช้บริการท่ีเป็นผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการท่ีเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
อันเกิดจากการใช้บริการถือเป็นคดีผู้บริโภคท่ีสามารถดําเนินกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคได้ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน แต่ยังมี
ข้อจํากัดท่ียังไม่มีบทบัญญัติให้สามารถใช้กระบวนพิจารณาแบบกลุ่มในคดีผู้บริโภคได้ จากกรณี
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีลม่ดังกล่าวในข้อเท็จจริงท่ีเคยเกิดข้ึนมีผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายท่ีไม่
สามารถใช้บริการได้ในคราวเดียวกันกว่า 20 ล้านคน ถึงแม้ว่าจะมีกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคท่ี
สะดวก รวดเร็วเพียงใด แต่หากผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายต้องการใช้สิทธิทางศาลในเวลาเดียวก็
ไม่สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามความเป็นจริง ดังนั้นหากได้มีการบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกระบวน
พิจารณาแบบกลุ่มในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคก็จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
บทที่ 4 

 
อุปสรรคการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม            
ในต่างประเทศและประเทศไทย กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่ม  

 
  จากแนวคิดและหลักการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รวมท้ัง
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมท้ังในต่างประเทศ
และในประเทศไทยท่ีได้กล่าวมาแล้วต่างมีแนวคิด หลักการ รวมถึงรูปแบบการแก้ไขปัญหาท่ี
คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันเพียงในรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเท่านั้น เม่ือพิจารณาถึงประเด็นปัญหาท่ี
เป็นอุปสรรคท่ีสําคัญในการเยียวยาความเสียหายของผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายกรณีโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มซึ่งมีโอกาสเกิดข้ึนได้สูงและส่งผลกระทบผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก คือ การ
กําหนดการชดเชยเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการและการกําหนดตัวแทนของผู้ใช้บริการท่ีได้รับ
ความเสียหายในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่ม  
  
4.1  ปัญหาการกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการ  
   

การกําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ี
สมเหตุสมผลเป็นท่ียอมรับและเข้าใจง่ายจากท้ังผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยอ้างอิงกับกรณีท่ีเกิดข้ึน
ในต่างประเทศท่ีมีประสบการณ์ในการกําหนดค่าเสียหายและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการอันนํามาซึ่งความม่ันคงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และความพึงพอใจของสังคม
โดยรวม อุปสรรคในการกําหนดการชดเชยเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการ หากพิจารณาจาก
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีมีอยู่หลายเกณฑ์ด้วยกัน ซึ่งแต่ละเกณฑ์
ไม่ได้กําหนดความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับการคิดค่าเสียหาย เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพึงต้องทํา
ความเข้าใจชัดแจ้งในลักษณะสําคัญท่ีเป็นมาตรฐานคุณภาพข้ันต่ําของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
เพ่ือการกําหนดการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้สอดคล้องตามรูปแบบการชําระค่าบริการ 
 
 4.1.1  การกําหนดการเยียวยาความเสียหายตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการข้ันต่ํา 
 เม่ือพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีอ้างอิงตาม
มาตรฐาน ITU-TE800 ท่ีเป็นมาตรฐานตามข้อแนะนําของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการ
วัดผลกระทบของการให้บริการท่ีเป็นตัวกําหนดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับ
คุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม แต่เนื่องจากมีเกณฑ์ท่ีใช้
วัดอยู่หลายค่า อีกท้ังการรายงานผลเป็นการรายงานผลย้อนหลังเป็นเวลากว่า 3 เดือน ทําให้เกิดความ
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ล่าช้าในการตรวจสอบและรายงานผล ตัวอย่างเช่น ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง กําหนดให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซึ่ง
คุณภาพการให้บริการสําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนมีมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ท่ีสําคัญได้แก่ อัตราส่วน
การเรียกสําเร็จ (Successful Call Ratio) อัตราส่วนของกรณีท่ีสายหลุด (Drop Call Rate) และ
อัตราข้อเรียกร้องท่ีเก่ียวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ (Billing Complain) และตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
โดยหมายรวมถึงบริการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้มีการกําหนดมาตรฐานท่ี
สําคัญ ได้แก่ ร้อยละของระยะเวลาท่ีไม่สามารถให้บริการผ่านคลื่นความถ่ีวิทยุ (Radio Network 
Unavailability) ค่า Round Trip Time (RIT) อัตราส่วนจํานวนครั้งท่ีทํา FTP สําเร็จ (FTP Success 
Ratio) และอัตราส่วนจํานวนครัง้ท่ีทํา HTTP สําเร็จ (HTTP Success Ratio) ท้ังนี้ผู้ให้บริการมีหน้าท่ี
ต้องเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมให้ผู้ใช้บริการทราบโดย
เปิดเผยเห็นได้ง่ายหรือเข้าถึงได้โดยง่ายเป็นการท่ัวไปทุก 3 เดือน และต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ให้
สามารถตรวจสอบได้เม่ือมีการร้องขอ อีกท้ังหากผู้ให้บริการได้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับมาตรฐานและ
คุณภาพการให้บริการแล้ว ให้ถือว่าผู้ให้บริการยืนยันมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโดยมีหน้าท่ี
ต้องให้บริการให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานท่ีโฆษณา 

กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มในบางกรณีไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการจํากัดยกเว้นความ
รับผิดได้ ได้แก่ กรณีท่ีผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็นต้องบํารุงรักษาหรือแก้ไขระบบท่ีใช้ในการให้บริการ แต่
หากไม่ได้มีการใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดําเนินการทําให้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม
ต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยอ้างเหตุสุดวิสัยอาจไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
ดังนั้นจึงสมควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการบํารุงรักษาไม่เกินกว่าระยะเวลาตามมาตรฐาน
คุณภาพการข้ันต่ําของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยท้ังนี้หากล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้
ให้บริการถือว่าไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ผิดข้อตกลงในสัญญา
จําต้องมีการชดใช้เยียวยาแก่ผู้ใช้บริการในทุกกรณีในพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบโดยอัตโนมัติโดยตรง หากมี
การร้องเรียนหรือฟ้องร้องเป็นคดีความ ผู้ให้บริการมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นว่าได้กระทําโดยอ้างเหตุ
ข้อยกเว้นหรือข้อจํากัดตามกฎหมาย และในกรณีผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการไม่
ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูลการใช้บริการของตนได้ และผู้ให้บริการมีหน้าท่ีพิสูจน์ข้อเท็จจริง
เพ่ือยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด หากผู้ให้บริการไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ให้บริการสิ้นสิทธิใน
การเรียกเก็บค่าบริการในจํานวนท่ีผู้ใช้บริการได้โต้แย้ง 
  ผู้เขียนมีความเห็นว่าคุณภาพการให้บริการตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการดังกล่าวข้างต้น
สามารถใช้เป็นเกณฑ์กําหนดมาตรฐานคุณภาพการข้ันต่ําของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเฉพาะ
เกณฑ์ท่ีมีนัยสําคัญและเข้าใจง่าย สะดวกต่อการรายงานผล โดยสามารถระบุให้ชัดเจนในสัญญา
ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและนํามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการชดเชยเยียวยาความเสียหาย กรณี
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ท่ีผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพข้ันต่ําการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ร่วมถึงต้องปรับปรุงวิธีการรายงานผลท่ีมีความรวดเร็วยิ่งข้ึนกว่าในปัจจุบัน 
 

4.1.2  การกําหนดการเยียวยาความเสียหายข้ันต้นตามรูปแบบการชําระค่าบริการ 
 เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแต่ละรายท้ังในต่างประเทศและในประเทศ
ต่างแข่งขันในการนําเสนอรูปแบบการให้บริการท่ีมีความหลากหลายในลักษณะหลอมรวมบริการท่ีมี
อัตราค่าบริการท่ีแตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การกําหนดการชดเชยเยียวยา
ความเสียหายตามรูปแบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มทําให้
ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้นั้นเป็นการไม่สะดวกในการดําเนินการในทางปฏิบัติ อีกท้ังเป็น
ภาระเกินควรต่อท้ังผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในการตรวจสอบและพิสูจน์ความเสียหาย เพ่ือเป็นการ
ง่ายและสะดวกควรกําหนดการเยียวยาความเสียหายข้ันต้นตามรูปแบบการชําระค่าบริการซึ่งมีอยู่
ด้วยกันสองรูปแบบ คือ รูปแบบการชําระค่าบริการล่วงหน้า (Pre Paid) และรูปแบบการชําระค่า 
บริการภายหลัง (Post Pay) ท่ีเป็นบริการภายในประเทศซึ่งมีความสะดวกและเข้าใจง่ายโดยไม่ต้อง
คํานึงถึงว่าจะเป็นรูปแบบบริการเสียง หรือข้อมูล แต่ท้ังนี้ไม่รวมรูปแบบบริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศและบริการข้ามแดนระหว่างประเทศ เนื่องจากการให้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่าง
ประเทศมีข้อกําหนดตามกฎหมายและเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน รวมถึงมีปัจจัยภายนอกประเทศท่ีไม่อาจ
ควบคุมได้ทําให้เกิดความไม่สะดวกและมีข้อโต้แย้งในการกําหนดการพิจารณาชดเชยเยียวยา 
 ระยะเวลาท่ีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มไม่สามารถใช้บริการได้จนกระท้ังผู้ใช้บริการ
สามารถใช้บริการได้เป็นปรกติมีระยะเวลาท่ีแตกต่างกันมากตั้งแต่ระยะเวลาไม่ก่ีนาท่ีจนผู้ใช้บริการ
แทบไม่รับรู้หรอืรู้สึกถึงความเดือดร้อนเสียหายจนถึงระยะเวลานานหลายวันทําให้เกิดความเดือดร้อน 
เสียหายสูญเสียโอกาสทางธุรกิจเป็นมูลค่ามากโดยรวม ดังนั้น การกําหนดให้การชดเชยในลักษณะท่ี
เป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะเวลาท่ีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม ตามท่ีระบุในสัญญาให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีไม่ให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการในระหว่างท่ีผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้
ตามปรกติ แต่เม่ือพิจารณาประกอบกับหลักการเยียวยาความเสียหายเพ่ือเป็นการป้องปรามให้ผู้
ให้บริการใช้ความระมัดระวังในระดับท่ีเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืนโดยประมาท จึง
เห็นสมควรกําหนดการเยียวยาความเสียหายท่ีเป็นจํานวนเงินข้ันต่ําเป็นค่าบริการท่ีเทียบเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อยสามวันหรือคิดเป็นมูลค่าส่วนลดร้อยละ 10 ของค่าบริการรายเดือน ซึ่งถือเป็น
จํานวนเงินท่ีมีนัยสําคัญท่ีทําให้ผู้ให้บริการตระหนักถึงการใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ท้ังใน
รูปแบบการชําระค่าบริการแบบล่วงหน้า หรือรูปแบบการชําระค่าบริการภายหลัง เช่นเดียวกับ
ประเทศอังกฤษ 
  รูปแบบการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีผลต่อการกําหนดรูปแบบการเยียวยาความ
เสียหายท่ีเป็นตัวเงินกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม โดยหากเป็นการเรียกเก็บค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบชําระล่วงหน้าแล้ว ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพข้ันต่ําของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี แต่เนื่องจากผู้ให้บริการไม่ได้หักเงินจาก
การท่ีผู้ใช้บริการท่ีไม่ได้ใช้บริการผู้ให้บริการจงึไม่จําเป็นต้องคืนเงินเพ่ือเป็นการชดเชยเยียวยาในกรณี
นี้เพียงผู้ให้บริการควรจะชดเชยเวลาท่ีผู้ใช้บริการท่ีต้องเติมเงินเพ่ืออยู่ในระบบในช่วงเวลาท่ีไม่
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สามารถใช้บริการได้ ส่วนการเรียกเก็บค่าบริการแบบชําระภายหลังเป็นรายเดือนซึ่งจะกําหนดอัตรา
ค่าบริการรายเดือนข้ันต้นท่ีต้องชําระ หากผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 
ผู้ใช้บริการยังคงต้องเสียค่าบริการในช่วงเวลาท่ีไม่สามารถใช้บริการได้ ดังนั้น ผู้ให้บริการจึง
จําเป็นต้องคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นสัดส่วนจํานวนเวลาท่ีไม่สามารถใช้ได้ในเดือนนั้น 
 ในส่วนการเยียวยาความเสียหายท่ีไม่ใช่ตัวเงินท้ังในต่างประเทศและในประเทศไทยในกรณี
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีมีผู้ใช้บริการไม่ได้ท่ีได้รับความเสียหายในประเทศไทยท่ีเคยเกิดข้ึนครั้ง
หนึ่งจํานวนกว่า 20 ล้านคน ครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 20 ของประเทศ ซึ่งลักษณะความเสียหายมีความ
แตกต่างกัน การกําหนดค่าความเสียหายท่ีไม่ใช่เป็นตัวเงินจึงเป็นการลําบากและใช้เวลาในการพิสูจน์
ความเสียหายของท้ังผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายและของผู้ให้บริการ อีกท้ังในทางปฏิบัติไม่อาจทํา
ได้โดยง่ายและแน่ชัด และในต่างประเทศก็ไม่มีการกําหนดการชดเชยความเสียหายในลักษณะท่ีไม่ใช้
ตัวเงินเช่นกัน เพียงแต่การแสดงความรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และให้คําม่ันว่าจะดําเนินการ
แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้ึนอีกในอนาคต  
 
ตารางท่ี 4.1  การเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการในต่างประเทศและในประเทศไทย 
 
 การเยียวยาในต่างประเทศ การเยียวยาในประเทศไทย 
รูปแบบการเยียวยาความ
เสียหายท่ีเป็นตัวเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เสนอให้ใช้บริการฟรีเทียบเท่า
มูลค่าระยะเวลาการใช้งาน 3 วัน 
กรณีโครงข่ายโทรศัพท์ล่มเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ส่วนเกิน
ให้ชดเชยเพ่ิมตามจํานวนวันท่ีไม่
สามารถให้บริการได ้ 
-รูปแบบการชําระค่าบริการแบบ
ชํ า ระล่ ว งหน้ า  ให้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ของมูลค่าท่ี
เติมเงินครั้งถัดไป  
-รูปแบบการชําระค่าบริการแบบ
ชําระภายหลัง ให้ส่วนลดจํานวน
ร้อยละ 10 ของมูลค่ารายเดือนใน
งวดชําระค่าบริการในเดือนถัดไป 
-ท้ังนี้ ผู้ใช้บริการได้รับการชดเชย
จากผู้ให้บริการโดยอัตโนมัต ิ

-ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการ
ในช่วงท่ีผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้
บริการได้ตามปรกติ และชดเชย
บริการได้ไ ม่ต่ํ ากว่ามูลค่าตาม
ระยะเวลาท่ีไม่สามารถใช้บริการ
ได้ตามปกต ิ
-รูปแบบการชําระค่าบริการแบบ
ชําระล่วงหน้า ให้ใช้บริการ
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าจํานวนชั่วโมงท่ี
ใช้บริการไม่ได้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด  
-รูปแบบการชําระค่าบริการแบบ
ชําระภายหลัง ให้ใช้บริการ
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าจํานวนชั่วโมงท่ี
ใช้บริการไม่ได้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
-ท้ังนี้ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิการ
เยียวยาผ่านทางช่องทางและ
ระยะเวลาท่ีผู้ให้บริการกําหนด 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 
 
 
รูปแบบการเยียวยาความ
เสียหายท่ีไม่ใช่ตัวเงิน 

 
 

การเยียวยาในต่างประเทศ 
 

-ไม่มีการเยียวยาความเสียหาย 
-แสดงคําขอโทษ ให้คําอธิบาย 
หรือดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้บริการ 
 

 
 

การเยียวยาในประเทศไทย 
 
-ไม่มีการเยียวยาความเสียหาย 
-แสดงคําขอโทษ ให้คําอธิบาย 
หรือดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้บริการ 

  
4.2  ปัญหาการกําหนดตวัแทนผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหาย 
  
   ประเทศในกลุ่มท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ อย่างเช่น ประเทศอังกฤษมีการจัดตั้ง
องค์กรท่ีเป็นอิสระท่ีทําหน้าท่ีเป็นท้ังตัวกลางระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และเป็นตัวแทน
ผู้ใช้บริการในการดําเนินการเรียกร้องการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการโดยมีมาตรการท้ังทางด้านการ
ลงโทษทางการเงิน การลดระยะเวลาของใบอนุญาต รวมถึงการถอนใบอนุญาต รวมถึงมีหลักการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายไม่มากนัก ไม่คุ้มค่าท่ีจะฟ้องคดีเพ่ือเรียกค่าเสียหาย
เฉพาะตัวให้ได้รับการชดเชยค่าเสียหาย และเป็นมาตรการจูงใจผู้ประกอบการให้ดําเนินธุรกิจด้วย
ความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
  ประเทศในกลุ่มท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ท่ีมีระบบกฎหมายและอยู่ในภูมิภาคเดียวกับ
ประเทศไทยอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นมีการจัดตั้งสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีให้
การคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวไปท่ีได้รับความเสียหายจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท 
คล้ายคลึงกับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย โดยไม่ได้แยกสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยท่ีมีการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภายใต้
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จาก
ท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าความเป็นอิสระขององค์กรกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแต่เพียงอย่างเดียว
ไม่ได้เป็นตัวกําหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ
ประเทศ หากไม่ได้มีการกําหนดเป้าหมายภารกิจและการถูกตรวจสอบและประเมินจากองค์กรอ่ืนหรือ
สังคมอย่างเหมาะสมอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษท่ีมีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทําหน้าท่ีในการทํางานของหน่วยงานอิสระกันเองเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน ส่วนแม้เทศญี่ปุ่นแม้จะมีหน่วยงานกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมท่ียังไม่เป็นอิสระและข้ึนตรงกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (Ministry 
of Internal Affairs and Communications: MIC) แต่ยังมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
สื่อสารโทรคมนาคมอย่างมากรวมถึงการคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิผล  
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4.2.1  ตัวแทนในการไกล่เกลี่ย  
 การเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผ่านทางหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภายใต้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่ีจะประสพความสําเร็จจะต้องรักษาดุลยภาพและการเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการมีอนาคตท่ีดีร่วมกันในการคุ้มครองประโยชน์ของคู่พิพาท โดยการเป็นท้ังตัวแทน
และตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเพ่ือให้ท้ังผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถตกลงระงับข้อพาทกันได้ 
ส่วนการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิผ่านทางหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ภายใต้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติยังไม่สามารถแสดงบทบาทความเป็นตัวแทนในการเจรจาท่ีชัดเจน และตามระเบียบ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ.2555 ไม่มีการ
กําหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็น
ตัวแทนในการไกล่เกลี่ยโดยผลของกฎหมายโดยตรง เพียงแต่ได้มีการกําหนดให้คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่งตั้งบุคคลภายนอกหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและข้ึนทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว สามารถดําเนินการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามท่ีกําหนดได้เท่านั้น 
 

4.2.2  ตัวแทนในการดําเนินคดแีบบกลุ่ม             
แนวคิดในต่างประเทศท่ีให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินคดีแทนเอกชนรายอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้ข้อเท็จจริง

และข้อกฎหมายเดียวกันได้โดยมิต้องมอบหมายให้มีการดําเนินคดีแทน (Private Attorney) โดยผล
ของคําพิพากษาผูกพันกลุ่มบุคคลท่ีได้รับการดําเนินคดีแทนท้ังหมด แต่ท้ังนี้เอกชนผู้ดําเนินคดีแทน
จะต้องพิสูจน์ต่อศาลว่าตนมีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะดําเนินคดีแทนเอกชนรายอ่ืน โดย
แนวคิดนี้เกิดข้ึนในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ โดยปรากฏ
ในศาลแชนเซอรี่ (Chancery Courts) ท่ีใช้ในการดําเนินคดีแบบกลุ่มเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีและป้องกันผลประโยชน์ของคู่ความเป็นจํานวนมาก ซึ่งต่อมาประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้นําเอาหลักกฎหมายอีควิตี้ (Equity) มาปรับใช้ในการดําเนินคดีแบบกลุ่มโดยเอกชน
และพัฒนาจนเป็นตนแบบท่ีได้รับความนิยมและใช้แพร่หลายในอีกหลายประเทศ (จุฑามาศ วัฒนะศิริ
ขจร, 2555: 13-16) 

ในประเทศไทยการเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายในการดําเนินการเรียกร้อง
เพ่ือการเยียวยาความเสียหายนั้นแบ่งออกเป็นกรณีท่ีกฎหมายกําหนดและกรณีการมอบอํานาจให้
ดําเนินการแทนโดยชัดแจ้ง ส่วนการเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคท้ังของภาครัฐ
และภาคเอกชนต้องมีบทบญัญัติของกฎหมายให้อํานาจไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
พ.ศ. 2551 มาตรา 19 กําหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมท่ีคณะกรรมการ
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คุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอํานาจฟ้องคดีและดําเนินคดี
ผู้บริโภคแทนผู้ใช้บริการได้ การเป็นตัวแทนตามกฎหมายในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 กําหนดว่าในกรณีท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็น 
สมควรเข้าดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค หรือเม่ือได้รับคําร้องจากผู้บริโภคท่ีถูกละเมิด
สิทธิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าการดําเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคส่วนรวม 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรม
อัยการหรือข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทาง
นิติศาสตร์เป็นเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้มีหน้าท่ีดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทํา
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาลและเม่ือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรม
เพ่ือแจ้งให้ศาลทราบแล้วให้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามท่ีคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายได้ ในการดําเนินคดีในศาลให้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจฟ้อง
เรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท่ีร้องขอด้วย และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรม
เนียมท้ังปวง    
 ในส่วนสมาคม มูลนิธิ ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการรับรองตาม
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มีอํานาจดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้ทําละเมิดสิทธิผู้บริโภครวมถึงมี
อํานาจฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนสมาชิกได้ ถ้ามีหนังสือจากสมาชิกมอบหมายให้เรียกค่าเสียหายแทน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ในการดําเนินการแทนสมาชิก กฎหมาย
ห้ามมิให้ถอนฟ้องหรือดําเนินการท่ีเป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยส่วนรวม เว้นแต่ศาลจะ
อนุญาต อีกท้ังในการถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจาก
สมาชิกมาแสดงต่อศาล (ประทีป อ่าววิจิตร, 2551: 37-39)   
 แต่สําหรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ไม่มีการกําหนดการเป็นตัวแทนตามกฎหมายของผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายในการ
ดําเนินคดีแทนผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับความเสียหายท้ังในคดีแพ่งและคดีผู้บริโภคใน
การฟ้องร้องเพ่ือการชดเชยเยียวยาความเสียหายจากผู้ให้บริการ 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่ากรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มเป็นเวลานานทําให้ผู้ใช้บริการไม่
สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ โดยผู้ขอใช้บริการมีสิทธิได้รับการชดเชยเยียวยาตามสัญญาให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หากผู้ให้บริการเพิกเฉยไม่ดําเนินการชดเชยความเสียหาย คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภคมีสิทธิดําเนินคดีแทนผู้บริโภคเพ่ือประโยชน์เป็น
การส่วนรวมได้โดยปริยายตามท่ีกฎหมายกําหนดรวมถึงเป็นตัวแทนในการฟ้องคดีผู้บริโภค ส่วน
สมาคม มูลนิธิ หรือแม้กระท้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาตหิรือหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลยังไม่มีการกําหนดให้มีอํานาจดําเนินคดีแทน
ได้โดยปริยาย ต้องให้ผู้เสียหายมอบอํานาจให้ดําเนินการโดยชดัแจ้ง 
 ดังนั้น จากท่ีได้ศึกษาการเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายในต่างประเทศและใน
ประเทศไทยนั้น ในส่วนตัวแทนผู้ใช้บริการในการไกล่เกลี่ยและตัวแทนผู้ใช้บริการในการดําเนินคดี
แบบกลุ่มสามารถข้อมูลได้ตามตารางท่ี 4.2 ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.2  ตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายในต่างประเทศและในประเทศไทย 
 
 ตัวแทนผู้ใช้บริการในต่างประเทศ ตัวแทนผู้ใช้บริการในประเทศไทย 

 
ตัวแทนผู้ใช้บริการใน

การไกล่เกลี่ย 

 
ประเทศอังกฤษ 

-สํานักงานผู้ตรวจการโทรคมนาคม
(Office of the 
Telecommunications 
Ombudsman: Otelo) 
-หน่วยงานระงับข้อพิพาทด้านการ
สื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ต
(Communications and 
Internet Services Adjudication 
Scheme: CISAS) 
 

ประเทศญี่ปุ่น 
-สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค 
(Office of the Consumer 
Protection: OCP) 
 

 
ประเทศไทย 

-ผู้ประนีประนอมในศาลแพ่ง 
-เจ้าพนักงานในคดีผู้บริโภค 
-ผู้ไกล่เกลี่ย 
 

ตัวแทนผู้ใช้บริการใน
การดําเนินคดแีบบกลุ่ม 

ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 
-เอกชนดําเนินคดีแทน 
(Private Attorney) 

ประเทศไทยในคดีผู้บริโภค 
-อัยการ 
-เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภคของ 
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
-องค์กรเอกชน / สมาคม / มูลนิธิ  
ท่ีได้รับการรับรองตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
บทที่ 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 
5.1  บทสรุป            
 
 ปัญหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนเป็น
จํานวนมาก สามารถสรุปผลในประเด็นท่ีศึกษาท่ีสําคัญสองประเด็น คือ ประเด็นการกําหนดการ
เยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการ และประเด็นการกําหนดตัวแทนผู้ใช้บริการในการไกล่เกลี่ยและ
ดําเนินคดีแบบกลุ่ม นํามาสู่ข้อเสนอแนะในการออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยเรื่อง กําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้
ให้บริการท่ีให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และกําหนด
ตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งถือเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีสําคัญท่ีจะทําให้ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมมีแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้ใช้บริการให้ดําเนิน
ไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว กรณีเกิดปัญหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มในอนาคต 

 
5.1.1  สรุปการกําหนดการชดเชยเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการ   

  จากการศึกษาการกําหนดการชดเชยเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการท่ีให้บริการไม่
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ังในต่างประเทศและในประเทศไทย 
เห็นได้ว่ามีการกําหนดมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) ซึ่งเป็นตัวแทน
ของประเทศภาคีสมาชิกท่ีมีส่วนสําคัญในการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อกัน
ได้ท่ัวโลก แต่ในส่วนการกําหนดการเยียวยาความเสียหายนั้นไม่ได้มีการกําหนดไว้โดยชัดเจน 
มาตรฐานคุณภาพข้ันต่ําของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นสิ่งสําคัญท่ีผู้ใช้บริการคาดหวังท่ีจะ
ได้รับบริการจากผู้ให้บริการ และท่ีสําคัญมาตรฐานคุณภาพข้ันต่ําของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ควรสามารถตรวจสอบและทําความเข้าใจได้โดยง่ายรวมถึงสามารถบังคับใช้ได้สะดวก ท้ังมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเสียงและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทข้อมูล อีกท้ังควรกําหนดเป็นเงื่อนไขสําคัญท่ีระบุในสัญญาให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งมีผลผูกพันคู่สัญญาและควรบัญญัติบังคับไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
โดยเฉพาะประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจ
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543  
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5.1.2  สรุปการกําหนดตัวแทนผู้ใช้บริการในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่ม   
 จากแนวคิดการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีบทบาทอยู่สองด้านท่ีสําคัญ คือ ด้านการเป็นตัวกลางในการออกกฎกติกาการแข่งขันกัน
อย่างเสรเีพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการด้วยกัน และด้านการเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการใน
การรักษาดุลความเท่าเทียมกันในการต่อรองกับผู้ให้บริการ จากการศึกษาความเหมาะสมของการเป็น
ตัวแทนขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศและในประเทศไทยมีการ
กําหนดให้องค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมมีความเป็นอิสระและเป็นกลางท่ีเด่นชัด 
ส่วนการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียนและ
แก้ไขเยียวยาความเสียหายผู้ใช้บริการในลักษณะเสมือนเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย 
โดยท้ังนี้ผู้ใช้บริการต้องมีการดําเนินการร้องเรียนหรือแก้ไขปัญญากับผู้ให้บริการก่อน คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจึงมี
ความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายกรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ี
ประทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
   อีกท้ัง ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและการกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 กําหนด
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติท่ีสัมพันธ์โดยตรงกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยการพิจารณาอนุญาต
และกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพ
ของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของ
ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีท่ีใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม รวมถึงการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับคลื่นความถ่ี
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
อันเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
  รวมถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หรือหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติมีความเหมาะสมในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความ
เสียหายเนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของกิจการโทรคมนาคม
เป็นอย่างดี อีกท้ังมีบทบาทเป็นท้ังผู้ควบคุมกําหนดกฎเกณฑ์ในการแข่งขันของผู้ให้บริการและการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการให้เกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีท่ีเกิดประเด็นปัญหาและมีผู้ร้องเรียนเป็น
จํานวนมากในคราวเดียวกัน เช่น กรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม การไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีใน
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ลักษณะเป็นกลุ่มอาจจะต้องพิจารณาถึงแนวทางเป็นการเฉพาะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมท่ีถือปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
   ดังนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ซึ่งมีบทบาท หน้าท่ีโดยตรงควรมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพ่ือแสดงบทบาทความเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยประสานความ
ร่วมมือกับผู้ใช้บริการท่ีได้รับผลกระทบกรณีมีข้อพิพาทกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอันเป็น
การพัฒนามาตรการทางกฎหมายท่ีสําคัญในการแก้ปัญหาซึ่งนําไปสู่ความร่วมมือกันสมานฉันท์อย่าง
แท้จริง เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัต ิ
   
5.2  ข้อเสนอแนะ          

 
  ถึงแม้จะมีการออกประกาศหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมหลายฉบับ แต่ยังไม่มีการกําหนดการชดเชยเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการท่ี
ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และไม่มีการกําหนดการเป็น
ตัวแทนตามกฎหมายของผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่ง
ถือเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีสําคัญท่ีจะทําให้ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมมีแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหายของ
ผู้ใช้บริการให้ดําเนินไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ในกรณีเกิดปัญหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม
ข้ึนในอนาคต 

 
5.2.1   ข้อเสนอแนะการออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดการเยียวยาความเสียหายของผู้
ให้บริการท่ีให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

การออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการท่ีให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เพ่ือให้มีสภาพเป็นกฎท่ีใช้บังคับผู้ให้บริการในการกําหนด
มาตรการเยียวยาความเสียหายข้ันต้นให้กับผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายในกรณีโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่มท่ีไม่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ อันเป็น
แนวทางหนึ่งในการกําหนดค่าเสียหายและวิธีการชดเชยความเสียหายให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
ชําระค่าบริการท้ังรูปแบบการชําระค่าบริการภายหลังและรูปแบบการชําระค่าบริการล่วงหน้า ซึ่งกรณี
ท่ีผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งวัน ผู้ให้บริการควรชดเชยให้กับ
ผู้ใช้บริการเป็นจํานวนเงินส่วนลดค่าบริการเป็นเวลาสามวันในกรณีท่ีเป็นผู้ใช้บริการแบบชําระ
ค่าบริการภายหลังโดยให้มีผลในรอบการใช้บริการในเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ ส่วนกรณีท่ีเป็น
ผู้ใช้บริการแบบชําระค่าบริการล่วงหน้าควรกําหนดให้ผู้ให้บริการชดเชยระยะเวลาในการใช้บริการ
เป็นมูลค่าเทียบเท่าสามวันในการเติมเงินครั้งถัดไปครั้งแรก หากกรณีท่ีมีระยะเวลาท่ีผู้ใช้บริการไม่
สามารถใช้บริการได้นานกว่าหนึ่งวัน วันถัดไปควรกําหนดให้ผู้ให้บริการชดเชยให้ผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึนอีก
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วันละหนึ่งวันจนกว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการได้โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่จําเป็นต้องร้องขอการ
ชดเชยเยียวยา    
   

5.2.2 ข้อเสนอแนะการออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความ
เสียหายในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีแบบกลุ่ม   

 การออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหายในการไกล่เกลี่ยและ
ดําเนินคดีแบบกลุ่ม เพ่ือให้มีความชัดเจนในอํานาจหน้าท่ีในการเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการท่ีได้รับความ
เสียหายในการไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการกรณีท่ีมีผลกระทบกับ
ประชาชนและประโยชน์สาธารณะนั้น ผู้ท่ีทําหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยท่ีและดําเนินคดีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ควรจะเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
หน่วยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเป็นการเฉพาะอย่างหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ร่วมกับผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เช่น เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดของ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของกิจการโทรคมนาคมเป็นอย่างดี อีกท้ังมี
อํานาจหน้าท่ีโดยตรงในการกําหนดกฎเกณฑ์ในการแข่งขันของผู้ให้บริการและการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้เกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะประเด็นปัญหาและมีผู้ร้องเรียนเป็นจํานวนมากในคราวเดียวกันกรณี
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีล่ม การไกล่เกลี่ยและดําเนินคดีในลักษณะเป็นกลุ่มอาจจะต้องพิจารณาถึง
วิธีการดําเนินการเพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริงต่อไป 
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แบบชําระค่าบริการภายหลัง (Post Pay) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ภาคผนวก ก 

 
สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

แบบชําระค่าบริการภายหลัง (Post Pay)19 
 
            สัญญาเลขท่ี………………………………....………………  

ทําท่ี………………………………..………….………………. 
       วันท่ี……...............................................................  
 

บริษัท…………………………………..……..……….จํากัด สํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี…….…….……………… 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ  

บริษัท...........................................................จํากัด สํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี................................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ลูกค้า” อีกฝ่ายหนึ่ง  

บริษัทตกลงให้บริการและลูกค้าตกลงใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรวมถึงซิมการ์ด
และ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ถ้ามี) ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญาได้ตก
ลงเป็นหนังสือเพ่ือเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นอย่างอ่ืน ดังต่อไปนี ้

1. บริษัทตกลงให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี แก่ลูกค้าด้วยหมายเลขโทรศัพท์
ประจําตัวท่ีระบุในซิมการ์ดและเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ถ้ามี) (“บริการ”) ภายใต้สัญญานี้ โดยมี
รายละเอียดการให้บริการตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ ซึ่ง
รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาหรือเอกสารแนบท้ายสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่ง  

2. กรณีลูกค้าประสงค์จะขอใช้บริการเสริมเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญา
จะทําการตกลงค่าบริการของบริการเสริมท่ีขอเพ่ิมเติมกันเป็นคราวๆ ไป 

3. ลูกค้าตกลงชําระค่าใช้บริการรายเดือนตามวันท่ีระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการ  ใน
กรณีท่ีลูกค้าไม่ชําระค่าใช้บริการภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของค่าใช้บริการท่ีค้างชําระนับแต่วันท่ีครบกําหนดชําระจนถึงวันท่ีชําระครบถ้วน  
และลูกค้าตกลงว่าบริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีชั่วคราว จนกว่าลูกค้าได้
ชําระหนี้ท่ีมีอยู่กับบริษัทครบถ้วน และตกลงชําระค่าต่อสัญญาณตามท่ีบริษัทกําหนดหรือให้บริษัท
ยกเลิกหรือระงับการให้บริการก็ได้  ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทแต่ผู้เดียว  

4. หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับรายการใดๆ ในใบแจ้งหนี้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ลูกค้า
จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วันนับจากวันท่ีท่ีระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
ดังกล่าว หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้วให้ถือว่ารายละเอียดท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี้ถูกต้องทุกประการ  
ท้ังนี้ ลูกค้าตกลงชําระเงินตามใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการท้ังหมดให้แก่บริษัทภายในกําหนดเวลาท่ีระบุใน
ข้อ 3 และเม่ือข้อโต้แย้งดังกล่าวยุติ บริษัทจะทําการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป (ถ้ามี) 
                                                 
19 สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบรายเดือน บริษัท ทรมููฟ จํากัด 
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5. หลังจากการลงทะเบียนขอใช้บริการ ลูกค้าสามารถแจ้งความจํานงขอเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิม ยกเลิก ข้อมูลการใช้บริการและบริการเสริมใดๆ ของบริษัท ลูกค้าตกลงว่าจะแจ้งเป็นหนังสือให้
ทางบริษัททราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันท่ีออกใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือน โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลในรอบการชําระเงินถัดไป แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรูปแบบการคิดค่าบริการของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญานี ้

6. ระยะเวลาแห่งสัญญา การบอกเลิกสัญญา และค่าปรับ 
6.1. คู่สัญญาตกลงว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับและวันท่ีสิ้นสุดตามท่ีระบุไว้ใน

เอกสารแนบท้ายสัญญา 
6.2. หากลูกค้าต้องการท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบกําหนดลูกค้าต้องทํา

หนังสือแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันท่ีสิ้นสุดการใช้บริการ ท้ังนี้ ลูกค้าตกลง
ชําระค่าปรับเนื่องจากบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนดตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา  

7. ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที หากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือซิม
การ์ดท่ีบริษัทจัดให้บริการตามสัญญานี้สูญหาย ถูกขโมย หรือชํารุดเสียหายอันมิได้เกิดจากบริษัท 
และบริษัทจะหยุดการให้บริการสําหรับซิมการ์ดนั้นโดยทันที ลูกค้ายังคงต้องชําระค่าใช้บริการท่ี
เกิดข้ึนจนกว่าการแจ้งดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะดําเนินการส่งเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ/
หรือ ซิมการ์ดใหม่ทดแทนให้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะปฏิบัติได้ แต่ไม่ช้าเกินกว่า 7 วัน โดยบริษัทมีสิทธิท่ี
จะเรียกเก็บค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือ ซิมการ์ด และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวจาก
ลูกค้า 

8. ลูกค้าตกลงว่า จะใช้บริการท่ีบริษัทจัดให้ตามวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจปกติ
เท่านั้น  และลูกค้าจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญานี้ไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด รวมท้ังจะไม่ใช้
บริการโดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือดําเนินธุรกิจให้เช่า/ใช้ช่วงบริการต่อ หรือปลอมแปลงเอกสารใดๆ เพ่ือให้ขอรับสิทธิตามสัญญานี ้
ในกรณีท่ีลูกค้ากระทําผิดสัญญาข้อนี้หรือบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีการกระทําใดๆ ตามข้างต้น    บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะระงับการให้บริการหรือยกเลิกการใช้บริการตามสัญญานี้ โดยไม่มีความรับผิดใดๆ 
ต่อผู้ใช้บริการ และในกรณีนี้จะถือว่าลูกค้าได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและลูกค้าจะต้องจ่ายเงินชดใช้ให้กับ
บริษัทตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 

9. หากมีประกาศหรือคําสั่งใดๆท่ีออกโดยคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ
หน่วยงานรัฐใดๆ และประกาศหรือคําสั่งนั้นๆ มีผลกระทบต่อข้อกําหนดหรือเงื่อนไขท่ีทําไว้กับลูกค้า 
บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และคู่สัญญาตกลงว่าบริษัทไม่มีความรับผิดใดๆอันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาได้ตามท่ี
เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และลูกค้าตกลงว่าบริษัทอาจบันทึกข้อตกลงการสนทนา
ระหว่างลูกค้ากับศูนย์บริการของบริษัท เพ่ือวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม  
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11. ในขณะทําสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าขอรับรองว่าการทําธุรกรรมตามสัญญานี้ไม่เป็น
รายการระหว่างกัน20 ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ในระหว่างอายุสัญญา หาก ลูกค้ารับทราบว่าหรือเห็นว่าธุรกรรมตามสัญญานี้อาจจะเข้า
ข่ายเป็น “รายการระหว่างกัน” ตามวรรคแรก ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้ บริษัททราบโดยเร็วเพ่ือพิจารณา
ต่อไป ท้ังนี้ ลูกค้าตกลงจะให้ความร่วมมือกับ บริษัทสําหรับรายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามท่ี
บริษัทร้องขอ 

12. ในกรณีท่ีหน่วยงานราชการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดต่อขอข้อมูลการใช้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของลูกค้า เช่นมีหมายศาลขอทราบรายละเอียดการโทรเข้า-ออก หรือขอ
ข้อมูลของลูกค้าท่ีเก่ียวข้องตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทราบ 

12.1 ข้อมูลการใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการเสริมของลูกค้าหรือ
ข้อมูลใดๆท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาและรายละเอียด ของวิธีการท่ีลูกค้าปฏิบัติตามสัญญา 

12.2 การเปิดเผยใดๆ ท่ีจําเป็นอันเป็นผลมาจากคําสั่งศาลท่ีมีเขตอํานาจ หรือ
โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย 

13.  สัญญานี้ให้ใช้บังคับ และตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อความใดๆ ในสัญญานี้ 
ไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ให้ข้อกําหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับเพียงเฉพาะส่วนท่ีถูกตีความว่าไม่
มีผลตามกฎหมาย โดยให้ข้อกําหนดอ่ืนท่ีเหลืออยู่คงมีผลใช้บังคับตามกฎหมายต่อไป 

คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายโดยผู้มีอํานาจลงนามได้อ่านและเข้าใจข้อกําหนด และเงื่อนไขท่ีระบุไว้
ดังกล่าวข้างต้นดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานในสัญญานี้  

 
        บริษัท………..........................……จํากัด    บริษัท………………………..………...จํากัด  
 _______________ผู้มีอํานาจลงนาม       _______________ผู้มีอํานาจลงนาม 
 (…………….…………….)                          (……………………..…….) 
 _______________ผู้มีอํานาจลงนาม _______________ผู้มีอํานาจลงนาม 
 (…………………….…….)                          (………………...………….) 
 _______________พยาน           ________________พยาน                              

(……………………….….)                          (…………….…………..….)          

                                                 
20“รายการระหว่างกัน” หมายถึง การทํารายการระหว่าง…………………………………………………………….…………………
ทํากับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ได้แก่   
(1)ผู้บรหิารของ ............................................................................................................................................................. 
(2)ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ................................................................................................................................................ 
(3)ผู้มีอํานาจควบคุมของ .............................................................................................................................................. 
(4)บคุคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (1), (2) 
หรือ (3) ซึ่งได้แก่บิดา มารดา คูส่มรส บตุร หรือญาตสินิทอ่ืนๆ 
(5)นิติบุคคลใดๆ ท่ีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้น หรือมีอํานาจควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอ่ืนใด ไมว่่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมอย่างมีนัยสําคญั 
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สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

แบบชําระค่าบริการล่วงหน้า (Pre Paid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

แบบชําระค่าบริการล่วงหน้า (Pre Paid)21 
 
 ผู้ใช้บริการซึ่งได้นําซิมการ์ดประเภทเติมเงินตามท่ีผู้ให้บริการกําหนดไปใช้งานกับเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีถือว่าตกลงเข้าทําสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเติมเงินกับผู้ให้บริการ
ภายใต้ข้อกําหนด และเงื่อนไขของสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเติมเงินฉบับนี้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

1.  คํานิยาม 
   1.1  “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ ท่ีตกลงใช้เลขหมายและบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเติมเงินของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
   1.2  “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า บริษัท………………...จํากัด (มหาชน) 
   1.3  “การขอใช้บริการ” หมายความว่า การนําซิมการ์ดประเภทเติมเงินตามท่ีผู้
ให้บริการกําหนดไปใช้งานกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และให้หมายความรวมถึงการยื่นคําขอใช้บริการ
โดยทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร รวมท้ังการพิมพ์ หรือการเลือกข้อความ และการกระทําใด ๆ 
ท่ีทําให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการท่ีผู้ให้บริการกําหนด ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง หรือสื่ออ่ืนใดตามท่ีผู้ให้บริการกําหนด ท้ังท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีจะกําหนดข้ึนในอนาคต 
   1.4  “คําขอ” หมายความว่า คําขอทุกประเภทตามแบบท่ีผู้ให้บริการกําหนด 
และหมายความรวมถึงคําขอท่ีส่งผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง หรือสื่ออ่ืนใดตามท่ีผู้ให้บริการกําหนด ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีจะ
กําหนดข้ึนในอนาคต ท้ังนี ้คําขอให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการนี้ด้วย 
   1.5  “บริการ” หมายความว่า บริการปกติ และบริการเสริม 
   1.6  “บริการปกติ” หมายความว่า การให้บริการสื่อสารทางเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีผู้ส่งหรือผู้รับสามารถสื่อสารกันได้เป็นคําพูด เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ 
ภาพ เสียง หรือ การอ่ืนใดท่ีสามารถสื่อความหมายได้ และหมายความรวมถึงบริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ หรือบริการข้ามแดนอัตโนมัติ หรือบริการเพ่ือการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อ หรือเข้าถึง
บริการโทรคมนาคมอ่ืนท่ีให้บริการผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเติมเงินของผู้ให้บริการด้วย 
เช่น การเชื่อมต่อเพ่ือรับบริการอินเตอร์เน็ต 
   1.7  “บริการเสริม” หมายความว่า บริการใด ๆ นอกเหนือจากบริการปกติท้ังท่ี
ให้บริการโดยผู้ให้บริการเอง หรือตามข้อตกลงร่วมของผู้ร่วมให้บริการเสริมอ่ืนใด 
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   1.8  “โทรศัพท์เคลื่อนท่ี” หมายความว่า บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีให้บริการ
โดยผู้ให้บริการ 
   1.9  “สัญญาให้บริการ” หมายความว่า สัญญาให้บริการฉบับนี้ และท่ีอาจมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใต้ข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 
    1.10  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้ใช้บริการ 
ดังต่อไปนี ้

(1)  ข้อเท็จจริงท่ีบ่งชี้ถึงตัวผู้ใช้บริการ 
     1.1)  กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง ชื่อ ท่ีอยู่ วันเดือนปีเกิด 
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนใดท่ีออกโดยส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานท่ีสามารถกําหนดตัวบุคคลของผู้ใช้บริการได้แน่นอนตรงตามความ
เป็นจริง 
     1.2)  กรณีนิติบุคคล หมายถึง ชื่อ สถานท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ 
เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนใดของผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนของนิติบุคคลนั้นท่ีออกโดยส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานอ่ืนใดท่ีสามารถกําหนดตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ และผู้มีอํานาจกระทําการแทนของ
ผู้ใช้บริการได้แน่นอนตรงตามความเป็นจริง 
    (2)  ข้อมูลการใช้บริการ การเติมเงิน ระยะเวลาการใช้งาน รวมท้ัง
ข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน หรือสิ่งอ่ืนใดอันเก่ียวข้องกับผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่าของ ผู้ให้บริการ 
   1.11  “การประมวลผลข้อมูล” หมายความว่า การดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการ
เก็บรวบรวม การบันทึก การจัดเรียบเรียง การเก็บรักษา การแก้ไขเพ่ิมเติม การนํากลับมา การใช้ การ
เปิดเผย การพิมพ์ การให้เข้าถึง การลบหรือการทําลาย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และให้
หมายความรวมถึง การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจการให้บริการ วิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่าของผู้ให้บริการ 
   1.12  ค่าบริการ หมายความว่า ค่าตอบแทนการใช้บริการ ค่าเช่าเลขหมายราย
เดือน ค่าใช้บริการเสริม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีผู้ให้บริการกําหนดเก่ียวกับการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในสัญญานี ้รวมท้ังค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึน จากการใช้
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรือบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ซึ่งผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกเก็บในนาม
ของผู้ให้บริการ หรือเรียกเก็บแทนผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรือผู้ให้บริการข้ามแดน
อัตโนมัติ และค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บริการเสริมของผู้ร่วม
ให้บริการเสริม ตามอัตราท่ีกําหนดไว้ในสัญญาให้บริการนี ้หรือตามท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   1.13  “บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Direct Dialing: IDD)” 
หมายความว่า การเรียกออกต่างประเทศโดยผู้ใช้บริการเอง โดยเรียกผ่านเลขหมายสําหรับบริการ
เรียกออกต่างประเทศ หรือสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนรหัสเรียกออกต่างประเทศของผู้ให้บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศซึ่งมีข้อตกลงร่วมกับผู้ให้บริการ 
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   1.14  “บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming: IR)” หมายความว่า 
การนําเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ใช้บริการไปใช้ในโครงข่ายของผู้ให้บริการอ่ืนในต่างประเทศ 
ตามข้อตกลงร่วมของผู้ให้บริการ 
   1.15  “ผู้ร่วมให้บริการเสริม” หมายความว่า ผู้ท่ีมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการในการ
ให้บริการเสริมตามข้อ 1.7 
   1.16  “วงเงินค่าใช้บริการ” หมายความว่า จํานวนเงินค่าใช้บริการสูงสุดท่ี
ผู้ใช้บริการได้ทําการเติมเงิน หรือชําระค่าบริการล่วงหน้าตามประเภท จํานวน หรือวิธีการท่ีผู้
ให้บริการกําหนด 
   1.17  “เติมเงิน” หรือ “การเติมเงิน” หมายความว่า การชําระค่าบริการล่วงหน้า
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีผู้ให้บริการกําหนด และเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นการท่ัวไป ผ่าน
เว็บไซต์ และสํานักงานบริการของผู้ให้บริการ เช่น บัตรเติมเงิน การชําระเงินออนไลน์ การชําระเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือร้านบริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ การ
ชําระเงิน ณ สํานักงานบริการของผู้ให้บริการ ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน การชําระเงินผ่านเครื่อง 
ATM การชําระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคาร เป็นต้น 
   1.18  “รายการส่งเสริมการขาย” หมายความว่า รายการส่งเสริมการให้บริการ
ของ ผู้ให้บริการ เช่น โปรโมชั่น แพ็กเกจอัตราค่าบริการ ส่วนลดค่าบริการ เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการ
กําหนดข้ึนสําหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย
ดังกล่าวกับการใช้บริการของตนได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีผู้ให้บริการกําหนด 
   1.19  “สิทธิพิเศษอ่ืนๆ” หมายความว่า สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
รายการส่งเสริมการขายท่ีผู้ให้บริการกําหนดข้ึนสําหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการมี
สิทธิเลือกรับสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ดังกล่าวเพ่ิมเติมจากการใช้บริการได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีผู้ให้บริการกําหนด 
   1.20  “ประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมูล
ส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม หรือท่ีมี
การแก้ไขเพ่ิมเติม 
   1.21  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี 
   1.22  “ประกาศคณะกรรมการ” หมายถึง ประกาศของคณะกรรมการ รวมถึงท่ีมี
การแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.  การขอใช้บริการและการอนุมัติให้เปิดใช้บริการ 
   2.1  ในการขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีตามสัญญาให้บริการนี้ ผู้ใช้บริการ
มีหน้าท่ีต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการ เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ
ผู้ใช้บริการตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   2.2  ในกรณีท่ีผู้ให้บริการเสนอให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการเสริมอ่ืนใดเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในสัญญาให้บริการนี้ ข้อสัญญาในเรื่องบริการเสริมดังกล่าวจะมีผลผูกพัน
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ต่อเม่ือปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมท่ีจะใช้บริการเสริมดังกล่าว (ซึ่งความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งของผู้ใช้บริการนั้น ให้รวมถึงกรณีท่ีผู้ใช้บริการยืนยันการใช้บริการเสริม โดยการ
พิมพ์ การเลือกข้อความ หรือการกระทําใด ๆ ท่ีทําให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการท่ีผู้ให้บริการ
กําหนด ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง หรือ
สื่ออ่ืนใดตามท่ีผู้ให้บริการกําหนด) เว้นแต่เป็นกรณีท่ีผู้ใช้บริการได้ใช้บริการนั้นอยู่แล้ว ซึ่งให้ถือว่า
ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการเสริมนั้นต่อไปหากมิได้ปฏิเสธหรือขอยกเลิกการใช้บริการ และหาก
ผู้ใช้บริการขอยกเลิกบริการเสริมดังกล่าวเม่ือใด ผู้ให้บริการต้องดําเนินการยกเลิกบริการเสริมดังกล่าว
ในทันที ในกรณีมีข้อโต้แย้ง หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอม ท่ีจะใช้
บริการเสริมดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการเสริมดังกล่าว 
  3.  มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   3.1  ภายใต้ประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการสามารถประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้เม่ือได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการได้แจ้ง
วัตถุประสงค์การขอข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้ว ท้ังนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอ
ตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนารับรองถูกต้องเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้ถูกต้องสมบูรณ์ ขอระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้บริการ หรือเพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 
   3.2  ผู้ให้บริการจะดําเนินการจัดให้มีมาตรการป้องกันการดักฟัง ตรวจ กัก
สัญญาณ หรือเปิดเผยสิ่งสื่อสารถึงกันโดยทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีผู้ใช้บริการติดต่อถึงกันไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใด ๆ 

4.  การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด และเงื่อนไข 
   4.1  บรรดาข้อตกลง ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และเอกสารแนบท้าย
สัญญาให้บริการอ่ืนใดท่ีมีอยู่ก่อนแล้วระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ใช้บริการในส่วนท่ีกําหนดไว้แล้วใน
สัญญาให้บริการนี้ซ่ึงขัดหรือแย้งกับสัญญาให้บริการนี ้ให้ใช้สัญญาให้บริการนี้แทน 
   4.2   ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาให้บริการ
นี้ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด โดยจะแจ้ง
ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ และสํานักงานบริการลูกค้าของผู้ให้บริการ ตัวแทน
ศูนย์บริการหรือศูนย์บริการรับข้อร้องเรียนของผู้ให้บริการ หรือผ่านเลขหมายของผู้ใช้บริการ ท้ังนี้ ไม่
ตัดสิทธิผู้ใช้บริการท่ีจะบอกเลิกสัญญาให้บริการได้ทันที ในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้บริการมี
ผลเป็นการลดสิทธิ หรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการให้น้อยลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
   4.3  กรณีสัญญาข้อหนึ่งข้อใดขัด หรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ 
ซึ่งออกโดยคณะกรรมการ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงกัน
ให้ถือว่าสาระสําคัญของสัญญาในข้ออ่ืน ๆ ท่ีไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ
ดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 
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5.  การใช้บริการ 
   5.1  ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามข้อกําหนด และเงื่อนไขท่ีผู้ให้บริการ
กําหนด รวมท้ังการใช้บริการต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
    (1)  ใช้บริการ หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้บริการในลักษณะหยาบคาย 
ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
    (2)  ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือเป็น
การกระทําละเมิดต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือทําให้บุคคลอ่ืนเสื่อมเสียชื่อเสียง 
(3) กระทําการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
    (4)  ใชเ้พ่ือการสร้างความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงประชาชน 
    (5)  ใช้ในลักษณะท่ีต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ 
หรือประกาศใด ๆ ท่ีใช้บังคับ 
    (6)  ดําเนินการใด ๆ ในลักษณะของการแทรกแซงการให้บริการของผู้
ให้บริการ หรือผู้ให้บริการรายอ่ืนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการ หรือโครงข่าย
โทรคมนาคมอ่ืน ๆ 
   5.2  หากผู้ใช้บริการได้ใช้บริการอันเป็นการขัดต่อสัญญาให้บริการนี้ หรือขัดต่อ
กฎหมายใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลภายนอก และมีความเสียหายเกิดข้ึน ผู้ใช้บริการต้องรับผิด
ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
   5.3  ผู้ใช้บริการจะต้องเติมเงินผ่านช่องทาง วิธีการ และด้วยจํานวนเงินข้ันต่ํา
ตามท่ี ผู้ให้บริการกําหนด ท้ังนี้ หากผู้ใช้บริการตกลงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือขอรับสิทธิ
พิเศษอ่ืน ๆ ท่ีผู้ให้บริการเสนอ ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6.  การตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการ 
   ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการ ณ สํานักงานบริการของ ผู้
ให้บริการ เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือตัวแทนศูนย์บริการตามท่ีผู้ให้บริการกําหนด หรือช่องทางอ่ืน
ตามท่ีผู้ให้บริการกําหนดเพ่ิมเติม ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 
   ในกรณีท่ีผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการ 
มีสิทธิขอข้อมูลเก่ียวกับการใช้บริการของตนจากผู้ให้บริการได้ เม่ือผู้ใช้บริการมีคําขอทราบข้อมูล
เก่ียวกับการใช้บริการของตน ผู้ให้บริการจะต้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความ
ถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว และจะต้องแจ้งผลให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีผู้ใช้บริการมีคําขอ (สําหรับกรณีท่ีเป็นการตรวจสอบการใช้งานบริการภายในประเทศ และ
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ) หากผู้ให้บริการไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า ผู้
ให้บริการสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการในจํานวนท่ีผู้ใช้บริการได้โต้แย้งนั้น 
   หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการเกินกว่า
จํานวนท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บริการจริง และผู้ใช้บริการได้ชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการส่วนท่ีเกิน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการไปแล้ว ผู้ให้บริการจะต้องคืนเงินส่วนต่างของค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ี
เรียกเก็บเกินให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีข้อเท็จจริงยุติ และผู้ให้บริการต้องชําระ
ดอกเบี้ยในส่วนต่างนับแต่วันผิดนัดในอัตราเดียวกันกับอัตราท่ีได้กําหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจาก
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ผู้ใช้บริการในกรณีท่ีผู้ใช้บริการผิดนัด เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงกับผู้ให้บริการในการคืนเงินส่วน
ต่างเป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้ การคืนเงินส่วนต่างอาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือนําเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ให้บริการจะได้ตกลงกับผู้ใช้บริการ 

7.  อัตราค่าบริการ และการเรียกเก็บค่าบริการ 
   7.1  ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า รจะ เ รี ย ก เ ก็บ ค่ าบริ กา ร เ พ่ื อตอบแทนการ ใช้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีจากผู้ใช้บริการล่วงหน้าตามอัตราท่ีผู้ให้บริการกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ซึ่งผู้ให้บริการได้เผยแพร่ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการท่ัวไป ณ ท่ีทําการ และ
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ท้ังนี้ ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ
นอกเหนือจากท่ีกําหนดดังกล่าว 
   7.2  ภายใต้อัตราค่าบริการตามข้อ 7.1 ผู้ให้บริการอาจลดหรือยกเว้นการเรียก
เก็บค่าบริการตามสัญญาให้บริการนี้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนได้ โดยข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของรายการ
ส่งเสริมการขาย หรือสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีผู้ใช้บริการเข้าร่วมหรือได้รับ ท้ังนี้ ตามท่ีผู้ใช้บริการได้แจ้ง
ความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทราบภายใต้เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือการขอรับ
สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท้ังนี ้เงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายแต่ละรายการ หรือการขอรับสิทธิ
พิเศษอ่ืน ๆ รวมถึงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ หรือการรับสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ 
จะเป็นไปตามท่ีผู้ให้บริการกําหนด และอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามท่ีผู้ให้บริการเห็นสมควร 
 8.  การขอระงับการใช้บริการชั่วคราวของผู้ใช้บริการ 
   8.1  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็น ผู้ใช้บริการมีสิทธิท่ีจะขอระงับการใช้บริการชั่วคราว
ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือ หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีผู้ให้บริการ
กําหนดซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ใช้บริการจริง โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และ
ขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ไม่เกิน 30 วัน โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนี้ ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังจากการแจ้งขอระงับการใช้บริการชั่วคราวมีผล เว้นแต่ภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลจากการ
กระทําของผู้ใช้บริการเองก่อนการแจ้งระงับการใช้บริการชั่วคราว 
   8.2 กรณีเม่ือครบกําหนดการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวดังกล่าวแล้ว หากในรอบ
ระยะเวลาการใช้บริการถัดมาผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการ และไม่ชําระค่าบริการ หรือจะขอระงับการใช้
บริการชั่วคราวเกินกว่าระยะเวลาท่ีผู้ให้บริการกําหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาให้บริการได ้
โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  9.  การระงับการให้บริการชั่วคราวของผู้ให้บริการ 
   เม่ือมีเหตุจําเป็นผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการโทรคมนาคมต่อผู้ใช้บริการเป็น
การชั่วคราวก็ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมระบุเหตุให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ทันที 

(1)  เกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนแก่ผู้ให้บริการ 
(2)  ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล 
(3)  ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ 
(4)  ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีให้แก่ผู้ใช้บริการถูก

นําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสัญญาให้บริการ 
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(5)  ผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็นต้องบํารุงรักษา หรือแก้ไขระบบโทรคมนาคม ท่ีใช้
ในการให้บรกิาร 

10.  เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผู้ให้บริการ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุดังต่อไปนี ้ผู้ให้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาให้บริการได้ทันที 

(1)  ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล 
(2)  ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้

บริการหรือนําบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
ให้บริการ 

(3)  ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได ้โดยเหตุท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ 
ให้บริการ 

   (4)  เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย 
11.  เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ 

   ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาให้บริการในเวลาใดก็ได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ให้บริการ
กําหนด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ้ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาให้บริการได้ทันที 

(1)  ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุท่ีเกิดข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง และอยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ 

(2)  ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสําคัญของสัญญาให้บริการ 
(3)  ผู้ให้บรกิารตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือเงื่อนไขในสัญญาให้บริการซึ่งมีผล

เป็นการลดสิทธิ หรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิด
จากเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด 

12.  การขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศหรือบริการข้ามแดนอัตโนมัต ิ
   12.1  การเปิดให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศหรือบริการข้ามแดนอัตโนมัติ
เป็นสิทธิของผู้ให้บริการท่ีจะพิจารณาอนุมัติให้เปิดใช้บริการ ท้ังนี้ เม่ือได้รับอนุมัติให้เปิดใช้บริการแล้ว 
ผู้ใช้บริการสามารถเรียกไปยังเลขหมายปลายทางในต่างประเทศ หรือนําไปใช้บริการในเครือข่ายของผู้
ให้บริการรายอ่ืนในต่างประเทศตามข้อตกลงร่วมของผู้ให้บริการได ้
   12.2  ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โดยการเรียก
ผ่านเลขหมายสําหรับบริการเรียกออกต่างประเทศ หรือสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนรหัสเรียกออกต่างประเทศ 
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศซึ่งมีข้อตกลงร่วมกับผู้ให้บริการ 
   12.3  การใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเครือข่ายอัตโนมัติ
ตามการตั้งค่าของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง (เฉพาะเครือข่ายของผู้ท่ีมี
ข้อตกลงร่วมกับผู้ให้บริการ) ท้ังนี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายร่วมในต่างประเทศแต่ละรายอาจมีพ้ืนท่ี
ให้บริการ อัตราค่าบริการ และบริการเสริมท่ีแตกต่างกัน 
   12.4  การใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศหรือการใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ
ตามสัญญาให้บริการนี้ เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการท่ีได้ยื่นคําขอใช้บริการนี้ไว้เท่านั้น และใน
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ระหว่างท่ีใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศหรือบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการต้องไม่ทําการ
จําหน่าย จ่ายโอน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้บริการตามสัญญาให้บริการนี้ รวมท้ังต้องไม่นําสิทธิ
การใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศหรือบริการข้ามแดนอัตโนมัตินี้ไปแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง
หรือเพ่ือผู้อ่ืน หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้บริการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนสําหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืน ซึ่งผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้บริการท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 

13.  การขอเปิดใช้บริการเสริม 
  13.1  การเปิดให้บริการเสริมใด ๆ เป็นสิทธิของผู้ให้บริการท่ีจะพิจารณาอนุมัติให้
ผู้ใช้บริการเปิดใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกําหนดของการใช้บริการตามท่ี
ผู้ให้บริการ หรือผู้ร่วมให้บริการเสริมกําหนด 
   13.2  ในกรณีใชบ้ริการเสริมในต่างประเทศ ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการข้ามแดน
อัตโนมัติตามท่ีผู้ให้บริการประเทศนั้น ๆ กําหนด ท้ังนี้ รายการส่งเสริมการขายสําหรับการใช้บริการ
เสริมภายในประเทศ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการข้ามแดนอัตโนมัต ิ
และ/หรือบริการเสริมระหว่างประเทศ เว้นแต่ผู ้ให้บริการจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   13.3  บริการเสริมดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิกําหนดระยะเวลาการเปิดใช้
บริการ ระยะเวลาการใช้งาน หรือวงเงินค่าใช้บริการข้ันต่ําได ้

(1)  บริการเสริมในลักษณะของการโอนวงเงินค่าใช้บริการไปยังเลข 
หมายปลายทางอ่ืน 

(2)  บริการเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นการเฉพาะคราวโดยผู้ใช้บริการ
ตกลง ให้ผู้ให้บริการหักชําระค่าบริการภายหลังท่ีมีการการเติมเงิน 

(3)  บริการแจ้งเลขหมายของผู้ใช้บริการไปยังเลขหมายปลายทางอ่ืน 
ทุก เครือข่ายภายในประเทศให้เรียกกลับเนื่องจากผู้ใช้บริการมี
วงเงิน ค่าใช้บริการไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ 

(4)  บริการขยายระยะเวลาการใช้งานเป็นการเฉพาะคราว โดย
ผู้ใช้บริการ ตกลงชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราท่ีผู้
ให้บริการกําหนด 

14.  กรณีเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือซิมการ์ดสูญหายหรือถูกโจรกรรม 
  ในกรณีเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือซิมการ์ดสูญหายหรือถูกโจรกรรม ให้ผู้ใช้บริการ
แจ้งเหตุสูญหาย หรือถูกโจรกรรมให้ผู้ให้บริการทราบ ณ สํานักงานบริการ ของผู้ให้บริการเป็นหนังสือ 
หรือทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ให้บริการกําหนดและสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็น
ผู้ใชบ้ริการจริง ผู้ให้บริการจะดําเนินการทันทีท่ีได้รับแจ้งเพ่ือระงับการให้บริการโดยเร็วท่ีสุด หากมีค่า
ใช้บริการเกิดข้ึนหลังจากการแจ้งสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ค่าใช้
บริการจะเกิดข้ึนจากการกระทําของผู้ใช้บริการเอง 
  ผู้ใช้บริการได้ศึกษารายละเอียดของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทเติมเงิน
สําหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลของผู้ให้บริการอย่างชัดเจน ครบถ้วน และ
เข้าใจข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการฉบับนี้แล้ว จึงตกลงใช้บริการโดยยินยอมปฏิบัติตาม
สัญญาให้บริการนี้ทุกประการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
 

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน 

พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ภาคผนวก ค 

 
ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนระหว่าง
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของคู่กรณี ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมช่องทางในการระงับข้อพิพาท และเปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถตกลงยุติข้อพิพาทกันได้
อย่างรวดเร็ว ยังเป็นผลให้ข้อพิพาทระงับลงด้วยความพอใจของคู่กรณีอันมีส่วนในการรักษา
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และสร้างความสมดุลต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคม และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้วย การไกล่เกลี่ยจึงเป็นทางเลือกท่ีสําคัญท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต้องนํามาปรับใช้เพ่ือประโยชน์ในการระงับข้อ
พิพาทท่ีเกิดข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๓) (๑๙) มาตรา ๕๗ (๔) และมาตรา ๕๘ (๗) (๘) 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกระเบียบนี้ไว้ ดังนี ้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
 “กสทช.” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 “กทค.” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
 “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 “เรขาธิการ” หมายความว่า เรขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
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 “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทานหรือ
สัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ใช้บังคับ 
 “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมจากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาตซึ่งนําบริการโทรคมนาคมท่ี
ได้รับในฐานะผู้ใชบ้ริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ผู้ใช้บริการหรือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการ
ให้บริการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต 
 “ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อพิพาทเก่ียวกับการให้บริการโทรคมนาคมระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตกับผู้ร้องเรียน 

“คู่กรณี หมายความว่า ผู้ร้องเรียนและผู้รับใบอนุญาต ซึ่งประสงค์จะระงับข้อพิพาทด้วยการ
ไกล่เกลี่ย และให้ความรวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นฯตามกฎหมาย 
 “ผู้ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า ผู้ชํานาญการเฉพาะด้านตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกหรือเป็นพนักงานของสํานักงานท่ีข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ชํานาญการเฉพาะ
ด้าน และสํานักงานได้แต่งตั้งให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามระเบียบนี ้
 “ทะเบียนรายชื่อ” หมายความว่า ทะเบียนรายชื่อผู้ชํานาญการเฉพาะด้านซึ่งสํานักงานอาจ
แต่งตั้งให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามระเบียบนี ้
 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติรักษาการณ์ตามระเบียบนี ้

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  
ข้อ ๕ ให้สํานักงานจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามระเบียบนี้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

คู่กรณีให้สามารถยุติข้อพิพาทในกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และให้ดําเนินงานธุรการท่ี
เก่ียวข้องกับการไกล่เกลี่ยดังกล่าว 

ข้อ ๖ ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี ้
(๑) ดําเนินการเพ่ือให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามท่ีผู้ร้องเรียนร้องขอ 
(๒) ส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ย 
(๓) จัดทําสาระบบและสํานวนเรื่องไกล่เกลี่ย 
(๔) จัดทําและรายงานข้อมูลและสถิติเก่ียวกับการดําเนินการไกล่เกลี่ย ตลอดจนการ

ประเมินผลการดําเนินงานไกล่เกลี่ย เสนอต่อ กทค. และ กสทช. เพ่ือทราบทุกรอบเดือน 
(๕) จัดทําทะเบียนรายชื่อและประสานงานกับผู้ไกล่เกลี่ย 
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(๖) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเก่ียวกับวิธีการดําเนินการระงับข้อพิพาททางเลือก 
(๗) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ี กทค. มอบหมาย 

 
หมวด ๒ 
ผู้ไกล่เกลี่ย 

 
ส่วนท่ี ๑ 

การข้ึนทะเบียนรายช่ือและการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 
 
 ข้อ ๗ ให้สํานักงานจัดให้มีทะเบียนรายชื่อ ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก หรือพนักงานของ
สํานักงาน ท้ังนี้ บุคคลตามทะเบียนรายชื่อต้องเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน โดยผ่านการอบรม
หลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยท่ีสํานักงานจัดหรือรับรอง 
 ข้อ ๘ ผู้ข้ึนทะเบียนรายชื่อท่ีมาจากพนักงานของสํานักงาน ต้องเป็นผู้บริหารระดับกลาง 
หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

ข้อ ๙ ผู้ข้ึนทะเบียนรายชื่อท่ีมาจากบุคคลภายนอก นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ 
แล้วยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้

(๑) มีอายุต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางานด้าน

โทรคมนาคม 
(๓) เป็นผู้มีความพร้อมท่ีจะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าท่ีผู้ไกล่เกลี่ยประจําสํานักงาน 
(๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันด ี
(๕) ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทํากิจการใดอันอาจกระทบกระเทือนถึงการ

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ไกล่เกลี่ย 
(๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพนตัว 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนรายชื่อตามข้อ ๗ ให้ยื่นคําขอต่อ
สํานกังานพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(๓) สําเนาวุฒิการศึกษา 
(๔) สําเนาหลักฐานรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยท่ี

สํานักงานจัดหรือรับรอง 
(๕) หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน 

  ในกรณีผู้ท่ีเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อแล้วประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนรายชื่ออีกอาจขอใช้
หลักฐานเดิมก็ได ้
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 ให้สํานักงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และเอกสารหลักฐานของผู้ขอข้ึน
ทะเบียนรายชื่อแล้วเสนอต่อเลขาธิการ เพ่ือนําเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อ กทค. ก่อนข้ึนทะเบียนรายชื่อ 
เพ่ือให้ความเห็นชอบและข้ึนทะเบียนรายชื่อตามระเบียบนี ้
 ข้อ ๑๑ ให้ทะเบียนชื่อมีอายุสองปีนับตั้งแต่วันจัดทําทะเบียนรายชื่อโดยไม่ต้องคํานึงว่าผู้มี
รายชื่อในทะเบียนรายชื่อได้รับการข้ึนทะเบียนราชื่อไว้ ณ เวลาใด 
 ในกรณีท่ีการจัดทํารายชื่อใหม่ไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีทะเบียนรายชื่อเดิมสิ้นผล ให้
ถือว่าบุคคลในทะเบียนรายชื่อเดิมยังคงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยท่ีข้ึนทะเบียนรายชื่ออยู่จนกว่าทะเบียนรายชื่อ
ใหม่จะแล้วเสร็จ 
 การท่ีทะเบียนรายชื่อสิ้นผลตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยในช่วงเวลาตาม
วรรคหนึง่หรือวรรคสองของข้อพิพาทท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการไกล่เกลี่ย 
 ข้อ ๑๒ ผู้ท่ีเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อแล้วและไม่เคยเป็นผู้ท่ีเคยถูกจําหน่ายชื่ออกจาก
ทะเบียนรายชื่อเพราะเหตุใดฯนอกเหนือจากการลาออก อาจขอข้ึนทะเบียนรายชื่อได้อีก 
 ในการพิจารณาเสนอชื่อผู้ท่ีเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อเพ่ือข้ึนทะเบียนรายชื่ออีก ให้
เลขาธิการคํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าท่ี และการอุทิศเวลามาปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนความประพฤติตนและดํารงตนในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยอย่างเหมาะสมของ
บุคคลดังกล่าวในรอบระยะเวลาท่ีข้ึนทะเบียนท่ีผ่านมา 
 ข้อ ๑๓ ให้สํานักงานแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจากผู้ท่ีข้ึนทะเบียนรายชื่อ โดยคํานึงถึงลักษณะของ
ข้อร้องเรียนและความเหมาะสมของผู้ไกล่เกลี่ย เว้นแต่คู่กรณีประสงค์ร่วมกันท่ีจะเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่งท่ีข้ึนทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
 ข้อ ๑๔ บุคคลภายนอกหรือพนักงานของสํานักงานท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้มี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนครั้งละสองพันบาทแต่รวมแล้วไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทต่อข้อพิพาทหนึ่งเรื่อง 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ย 

 
 ข้อ ๑๕ คู่กรณีอาจคัดค้าผู้ไกล่เกลี่ยได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุอันควรสงสัยถึง
ความเป็นกลางของผู้ไกล่เกลี่ย 
 ข้อ ๑๖ คู่กรณีประสงค์จะคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้งเหตุแห่งหารคัดค้านต่อสํานักงานก่อน
เริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย ท้ังนี้ การคัดค้านต้องกระทําก่อนกระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุด โดย
สํานักงานเป็นผู้พิจารณาและมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีไดรับแจ้งเหตุแห่งการ
คัดค้าน 
 ผู้ไกล่เกลี่ยถอนตัวไม่ถือว่าเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงตามท่ีคู่กรณียกข้ึนคัดค้าน 
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ส่วนท่ี ๓ 
การพ้นจากหน้าท่ีการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในข้อพิพาท 

 
ข้อ ๑๗ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยพ้นจากหน้าท่ีในข้อพิพาทท่ีได้รับแต่งตั้งในกรณีดังต่อไปนี ้
(๑) ผู้ไกล่เกลี่ยถอนตัว 
(๒) สํานักงานจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อ 
(๓) สํานักงานมีคําสั่งไม่ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงว่า 

(ก) มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางในการทําหน้าท่ีผู้ไกล่เกลี่ย 
(ข) บกพร่องต่อหน้าท่ีหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีผู้ไกล่เกลี่ย 
(ค) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
(ง) กระทําหรือละเว้นกระทําตามหน้าท่ีของผู้ไกล่เกลี่ย โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

จนเป็นเหตุให้คู่กรณีเสียหาย 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ (๕) (๖) และ (๗) 

  ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีผู้ไกล่เกลี่ยพ้นจากหน้าท่ีตามข้อ ๑๗ สํานักงานอาจมีคําสั่งให้กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง หรือแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยใหม่จากทะเบียนรายชื่อตามข้อ ๗ เข้าดําเนินการไกล่เกลี่ย
ในข้อพิพาทนั้นต่อไปก็ได ้
 สิทธิในการรับค่าตอบแทนตามข้อ ๑๔ ของผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่ถูกจํากัดโดยสิทธิในการรับ
ค่าตอบแทนของผู้ไกล่เกลี่ยท่ีพ้นจากหน้าท่ี 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การจําหน่ายช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือ 

  
ข้อ ๑๙ ให้เลขาธิการจําหน่ายชื่อผู้ชํานาญการเฉพาะด้านออกจากทะเบียนรายชื่อเม่ือ

ปรากฏขอเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ 
(๔) ขาดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดถึงสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๕) กระทําผิดหรือฝ่าฝืนต่อจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ยอย่างร้ายแรง 

  ข้อ ๒๐ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๙ (๑) และ (๒) ให้สํานักงานทํารายงานเสนอต่อ
เลขาธิการเพ่ือพิจารณาจําหน่ายชื่อโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๙ (๓) (๔) และ (๕) ให้สํานักงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรับฟังคําชี้แจ้งของผู้ไกล่เกลี่ยท่ีเก่ียวข้อง เสร็จแล้วให้ทํารายงานเสนอจ่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณา 
 ในกรณีท่ีเลขาธิการเห็นว่ามีเหตุตามวรรคสอง แต่ถ้าเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการ
กระทําผิดหรือฝ่าฝืนต่อจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ยอย่างไม่ร้ายแรง ให้เลขาธิการตักเตือนผู้ไกล่เกลี่ยนั้น
เป็นหนังสือ 
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ส่วนท่ี ๕ 
จริยธรรมสําหรับผู้ไกล่เกลี่ย 

 
 ข้อ ๒๑ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเคารพและสนับสนุนให้คู่กรณีตัดสินใจด้วยตนเองบนพ้ืนฐานของการ
ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เพ่ือตกลงระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจ รวมท้ังต้องละเว้นไม่ออกคําสั่งหรือ
คําตัดสินใดฯ ท่ีเก่ียวกับประเด็นข้อพิพาทและทางเลือกในการตกลงระงับข้อพิพาท ตลอดจนต้องไม่
พยายามโน้มน้าวหรือบังคับให้คู่กรณีเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยหรือให้ทําการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในกระบวนการไกล่เกลี่ย 
 ข้อ ๒๒ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องดําเนินการไกล่เกลี่ยด้วยความเป็นกลาง 
 ข้อ ๒๓ ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าท่ีในการเปิดเผยความขัดแย้งในผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนของผู้ไกล่
เกลี่ยตลอดเวลาในกระบวนการไกล่เกลี่ย 
 ภายหลังจากเปิดเผยถึงความขัดแย้งในผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยต้องปฏิเสธ
หรือขอถอนตัวออกจากการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เว้นแต่คู่กรณีทุกฝ่ายจะตกลงร่วมกันให้ผู้ไกล่เกลี่ยทํา
หน้าท่ีต่อไป 
 ข้อ ๒๔ ในระหว่างการไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องไม่รับทํางานใดฯให้กับคู่กรณีท่ีตนกําลัง
ไกล่เกลี่ยอยู่ และจะต้องเปิดเผยในทันท่ีถึงความพยายามของการติดต่อผู้ไกล่เกลี่ยให้ทํางานให้เว้นแต่
จะกระทําในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย 

ข้อ ๒๕ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องไม่กระทําการใดฯให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายหลังการไกล่
เกลี่ยสิ้นสุดลงในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการไกล่เกลี่ย โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่กรณีทุก
ฝ่ายในกระบวนการไกล่เกลี่ย 
 ข้อ ๒๖ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเก็บบรรดาข้อมูลท้ังหลายท่ีเก่ียวข้องกับการไกล่เกลี่ยเป็นความลับ 
เว้นแต่จะต้องมีการเปิดเผยตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการดําเนินการหรือบังคับ
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือคู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ ๒๗ ห้ามผู้ชํานาญการเฉพาะด้านท่ีมีชื่อในทะเบียนรายชื่อโฆษณาและเชิญชวนให้คู่กรณี
แต่งตั้งตนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และต้องละเว้นท่ีจะรับประกันว่าคู่กรณีจะตกลงกันได้ หรือสัญญาว่าจะ
เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีสมประโยชน์ของข้อพิพาท 
 ข้อ ๒๘ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเก่ียวกับการศึกษา ประวัติการทํางาน และ
ประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ย 
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หมวด ๓ 
การไกล่เกลี่ย 

 
ส่วนท่ี ๑ 

การเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย 
 
 ข้อ ๒๙ เม่ือสํานักงานรับเรื่องร้องเรียนตามประกาศคณะกรรมากรกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการให้เจ้าหน้าท่ี
ดําเนินการดังต่อไปนี ้

(๑) กรณีเป็นข้อพิพาทตามระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
หลักฐานท่ีเก่ียวข้อง และประเด็นเบื้องต้น เพ่ือชี้แจ้งทําความเข้าใจกับคู่กรณีเก่ียวกับ
ประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หากคู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาท ให้
เจ้าหน้าท่ีดําเนินการให้คู่กรณีทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แต่หากคู่กรณีตกลง
ยุติข้อพิพาทกันไม่ได้ และเป็นกรณีท่ีสามารถไกล่เกลี่ยได้ ให้เจ้าหน้าท่ีสอบถามคู่กรณีว่า
ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือไม่ หากคู่กรณีตกลงเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ยให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ต่อไป แต่หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือท้ังสองฝ่ายไม่
ตกลงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยตามระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการต่อไป 

(๒) กรณีไม่เป็นข้อพิพาทตามระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน แต่
หากผู้ร้องเรียนยังคงยืนยันท่ีจะให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ให้เจ้าหน้าท่ี
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการต่อไป 

ข้อ ๓๐ หากคู่กรณีสมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ให้ถือเป็นเหตุให้ระยะเวลาการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนสามสิบวันตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ยังไม่เริ่มนับเป็นระยะเวลา
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน แต่หากการไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จก็ให้ดําเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไป 
โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันท่ีสํานักงานได้รับแจ้งจากผู้ไกล่เกลี่ยว่า
การไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ 
  ข้อ ๓๑ ในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนหลายรายร้องเรียนผู้รับใบอนุญาตรายเดียวกันในเรื่องเดียวกัน 
ให้สํานักงานรวมเป็นข้อพิพาทเดียวกัน และให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทหนึ่งเรื่องในการคิดค่าตอบแทนผู้
ไกล่เกลีย่ตามข้อ ๑๔ 
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ส่วนท่ี ๒ 
วิธีการไกล่เกลี่ย 

 
ข้อ ๓๒ เม่ือมีการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยในข้อพิพาทแล้ว ให้สํานักงานประสานงานผู้ไกล่เกลี่ย

เพ่ือจัดให้มีการเริ่มไกล่เกลี่ยภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันท่ีสํานักงานแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 
ข้อ ๓๓ คู่กรณีพึงเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็น

อ่ืนอันไม่อาจก้าวล่วงได้ คู่กรณีอาจแต่งตั้งตัวแทนท่ีมีอํานาจตัดสินใจและทําบันทึกความตกลง
ประนีประนอมยอมความเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยก็ได ้

ข้อ ๓๔ ในกรณีท่ีคู่กรณีมิได้ตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ไกล่เกลี่ยอาจกําหนดข้ันตอนหรือ
แนวทางในการดําเนินการไกล่เกลี่ยตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งข้อพิพาท ความ
ประสงค์ของคู่กรณี การปฏิบัติต่อคู่กรณีอย่างเป็นธรรมและความต้องการท่ีจะระงับข้อพิพาทด้วย
ความรวดเร็ว 

ก่อนการไกล่เกลี่ยให้ผู้ไกล่เกลี่ยแจ้งข้ันตอนให้คูกรณีทราบข้อเสนอแนะคําแถลงเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงในชั้นไกล่เกลี่ย สํานักงานจะเก็บเป็นความลับ คู่กรณีไม่มีสิทธิใช้อ้างอิงไม่ว่ากรณีใดฯและ
ไม่ผูกมัดคู่กรณีหรือสํานักงานให้ต้องปฏิบัติตาม 

ภายใต้บังคับข้อ ๔๔ วรรคสอง หากข้อพิพาทไม่สามารถตกลงกันได้ ข้อเท็จจริงในชั้นไกล่
เกลี่ยไม่สามารถนําไปใช้โดยตรงในการพิจารณาและคําชี้ขาดของ กทค. 

ข้อ ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยอาจให้คู่กรณีเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
เบื้องต้นแห่งข้อพิพาทตลอดจนข้อเสนอในการระงับข้อพิพาทต่อผู้ไกล่เกลี่ยหรืออาจเสนอให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวระหว่างคู่กรณีก็ได ้

คู่กรณีอาจข้อให้ผู้ไกล่เกลี่ยดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ไกล่เกลี่ย
จะจัดให้มีการดําเนินการตามท่ีคู่กรณีขอหรือไม่ก็ได ้ 
 ข้อ ๓๖ การไกลเกลี่ยจะทําด้วยวิธีใด ณ วันเวลา สถานท่ีใด ให้เป็นไปตามท่ีสํานักงาน
กําหนด โดยแจ้งให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบ 
 ข้อ ๓๗ การไกล่เกลี่ยต้องกระทําต่อหน้าคู่กรณีท้ังสองฝ่าย เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในการไกล่
เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยอาจกระทําการไกล่เกลี่ยเฉพาะแต่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ ท้ังนี้ผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้ง
ถึงข้ันตอนการดําเนินการไกล่เกลี่ยนั้นให้คู่กรณีฝ่ายท่ีไม่ได้เข้าร่วมทราบด้วย 
 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ตัวแทน ทนายความ ท่ีปรึกษาของคู่กรณีหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งท่ีผู้ไกล่เกลี่ยอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยด้วย 
 ข้อ ๓๘ เม่ือผู้ไกล่เกลี่ยได้รับข้อมูลอันเก่ียวกับข้อพิพาทจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่ง ผู้ไกล่เกลี่ยอาจ
เปิดเผยสาระของข้อมูลนั้นให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบ เว้นแต่กรณีห้ามมิให้เปิดเผย 
 ข้อ ๓๙ กระบวนการไกล่เกลี่ยให้ดําเนินการเป็นการลับ และไม่ให้มีการบันทึกรายละเอียด
ของการไกล่เกลี่ยไว้เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันให้บันทึกรายละเอียดของการไกล่เกลี่ยท้ังหมดหรือ
บางส่วน 
 ข้อ ๔๐ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความให้แก่คู่กรณีหรือจะให้
ทนายความของคู่กรณีหรือเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความให้ก็ได ้



 
 
 

109 
 

 
 

 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่ได้เป็นผู้จัดทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความนั้น ผู้ไกล่
เกลี่ยอาจขอให้เจ้าหน้าท่ีช่วยตรวจสอบว่าข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นการฝ่าฝืน
ตอ่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนดก็ได ้
 ข้อ ๔๑ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องดําเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่
วันท่ีเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย 
 หากผู้ไกล่เกลี่ยเห็นสมควรหรือคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจขยายระยะเวลา
ดําเนินการไกล่เกลี่ยออกไปอีกก็ได้ถ้าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ของคู่กรณีทุกฝ่าย
และมิได้ทําให้การพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร ท้ังนี้ ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสิบห้า
วัน และขยายได้ไม่เกินสองครั้ง โดยให้ขอขยายระยะเวลาก่อนครบกําหนดตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยห้า
วันทําการ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
การสิ้นสุดแห่งกระบวนการไกล่เกลี่ย 

 
 ข้อ ๔๒ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามระเบียบนี ้

(๑) คู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทได้ ให้ทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความ 
(๒) คู่กรณีไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ให้สํานักงานสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานท้ังหมด

เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนนั้นโดยเร็ว ท้ังนี้ 
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวจะต้องไม่ได้มาจากการไกล่เกลี่ยโดยตรง 

ข้อ ๔๓ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุด 
(๑) คู่กรณีได้ทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๒) คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการถอนข้อพิพาท 
(๓) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ให้ทําการไกล่เกลี่ยอีกต่อไป 
(๔) คู่กรณีไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข้อ ๔๑ 
(๕) ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการดําเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์แก่ข้อพิพาท 
การสิ้นสุดการไกล่เกลี่ยตาม (๓) (๔) (๕) ให้มีผลนับตั้งแต่วันท่ีสํานักงานได้รับแจ้งเหตุ

ดังกล่าวจากผู้ไกล่เกลี่ย และให้สํานักงานดําเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการต่อไป และไม่สามารถนําเรื่องดังกล่าวสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้อีก 
  ข้อ ๔๔ เม่ือกระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกแจ้งผลการไกล่เกลี่ยต่อ
สํานักงาน เพ่ือรายงานให้ กทค. ทราบโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีคู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทเพียงบางส่วนหรือตกลงระงับข้อเท็จจริงบางประการ 
และยินยอมนําข้อตกลงเช่นว่านั้นไปใช้อ้างอิงในการวินิจฉัยของ กทค. ให้ผู้ไกล่เกลี่ยจัดทําบันทึก
ข้อตกลงและบันทึกแจ้งต่อสํานักงานเพ่ือรายงานให้ กทค. ทราบโดยเร็ว 
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ส่วนท่ี ๔ 
การรักษาความลับของข้อมูลในการไกล่เกลี่ย 

 
 ข้อ ๔๕ ในกรณีท่ีคู่กรณีไม่ได้ตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้รักษาข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทเป็นความลับ เว้นแต่เป็นการใช้เท่าท่ีจําเป็นเพ่ือปฏิบัติหรือบังคับให้เป็นไปตามบันทึก
ความตกลงประนีประนอมยอมความ 
 ข้อ ๔๖ ห้ามมิให้คู่กรณีท่ีเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยหรือบุคคลภายนอก รวมท้ังผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการไกล่เกลี่ยนําความลับไปอ้างอิง หรือนําสืบเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการ
พิจารณาของสํานักงาน หรือเพ่ือดําเนินการอ่ืนใดไม่ว่าจะนําไปใช้ในรูปแบบใดเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี ้

(๑) ความประสงค์หรือความเต็มใจของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย 
(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับข้อพิพาทของคู่กรณี

ในการไกล่เกลี่ย 
(๓) การยอมรับหรือข้อความท่ีกระทําโดยคู่กรณีในการไกล่เกลี่ย 
(๔) ข้อเสนอใดฯท่ีเสนอโดยผู้ไกล่เกลี่ย 
(๕) ข้อเท็จจริงท่ีได้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจท่ีจะยอมรับข้อเสนอในการไกล่เกลี่ย 
(๖) เอกสารท่ีจัดทําโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะใช้หรือใช้ในการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะ 
อนึ่ง พยานหลักฐานใดท่ีใช้ในการไกล่เกลี่ย หากเป็นพยานหลักฐานท่ีนําสืบได้อยู่แล้วใน
กระบวนการพิจารณาของสํานักงานหรือเพ่ือดําเนินการอ่ืนใด ย่อมไม่ต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง 
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