รายงานความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่มีตอ สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

จัดทําโดย
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สํานักงาน กสทช.
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สารบัญ
หนา

บทสรุปผูบริหาร

I

1. ความเปนมา

1

2. วัตถุประสงค

2

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั

2

4. ขอบเขตในการดําเนินงาน

2

5. ผลตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห

3

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 องคความรู
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการบริการ

3
8
14

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

20

ภาคผนวก
ผนวก ก. หนาที่ภารกิจของสํานัก
ผนวก ข. แบบสอบถามและตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม

23

บทสรุปผูบริหาร
โดยที่การปฏิบัติภารกิจของสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมมีความเกี่ยวของกับการ
ใหบริการประชาชน และนิติบุคคลที่ประสงคจะยื่นคําขอรับบริการทดสอบ รับรอง จดทะเบียน รับรองตนเอง
ของผูประกอบการ และขอรับใบอนุญาตจัดตั้งหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และ
ภารกิจอื่นๆที่ ได รั บ มอบหมาย การจัดทํ ารายงานความพึง พอใจในครั้งนี้เ ปนการดําเนินการครั้ง แรกของ
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม เพื่อจะไดรับทราบถึงความตองการของผูรับบริการวาความพึง
พอใจตอการใหบริการของสํานักมากนอยเพียงใด ผูรับบริการมีความรับรูกฎ ระเบียบ และประกาศมากนอย
เพียงใด เพื่อที่สํานักจะไดปรับปรุงและพัฒนาการบริการในทุกๆ ดานใหเหมาะสมยิ่งๆ ขึ้นไป
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สังกัดสํานักงาน กสทช. ไดจัดทําแบบสอบถาม และ
ไดจัดสง ไปยังผู มีส วนไดส วนเสี ย รวมถึง เผยแพรแบบสอบถามผานเว็บ ไซตสํานัก งาน กสทช. ตั้ง แตเดือ น
มกราคม – 15 ตุลาคม 2557 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 150 คน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม ไดดําเนินการจัดทํารายงานความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคมเสร็จเรียบรอยแลวรายงานมีเนื้อหาจํานวน 4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 องค
ความรู (กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานัก) ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการบริการ และ
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม จากแบบสอบถามไดผลสํารวจสรุป ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ผลสํารวจพบวา
ผูที่ใหความสนใจตอภารกิจสํานักเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เป นกลุมบุ คคลที่มี
ระดับอายุ 21- 59 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาขึ้นไป สถานภาพของผูมารับบริการมีจํานวนมากที่
เปนหาง ราน และบริษัทจํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการผูนําเขาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณเสียเปนสวนใหญ
ความถี่ของผูเขารับบริการตั้งแต 1 ครั้งขึ้นไป และผูรับบริการเนนความประสงคพบปะกับพนักงานโดยตรง
ตอนที่ 2 องคความรู (กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานัก) ผลสํารวจพบวา
มีผู รั บทราบในองค ความรูเ กี่ยวกับประกาศ กทช. เรื่อ งการตรวจสอบและรับ รอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และประกาศ กทช. เรื่องระเบียบสําหรับการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณฯ คิดเปนรอยละ 73 และ 66 ตามลําดับ
มีผูรับทราบในองคความรูเกี่ยวกับประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยตอ
สุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม และประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแล
ความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม คิดเปนรอยละ 48 และ 52 ตามลําดับ
สรุ ป โดยที่ อ งค ค วามรู ด า นกฎ ระเบี ย บ ประกาศ เป น สาระสํ า คั ญ ที่ เ จ า หน า ที่
ซึ่งเปนผูใหบริการ และผูรับบริการพึงตระหนักใหมีความรอบรูและมีมองมุมสอดคลองกัน เพื่อจะไดชวยทําให
การสื่อสารถูกตองตรงกัน และชวยทําใหการปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วและคลองตัว สํานักจึงไดจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน และแผนพับเผยแพร แจกจายใหแกผูประกอบการและผูที่ใหความสนใจ ในเบื้องตนสํานักไดนํา
ขอมูลองคความรูที่เกี่ยวของกับภารกิจสํานักเผยแพรผานเวปไซตสํานักงาน เพื่อใหประชาชนและผูที่สนใจได
สืบคนขอมูลที่ตองการ รวมถึงจัดทําชองทางใหสามารถติดตองานกับเจาหนาที่ไดอยางคลองตัวตอไป
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการบริการ ผลสํารวจพบวา
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางรอยละ 33 - 41 ถึงระดับมากรอยละ
29 – 44 ตอการใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีความรวดเร็วในการใหบริการ และการใหบริการ
ตามลําดับกอนหลัง

II
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางรอยละ 24 - 33 ถึงระดับมากรอยละ
37 – 41 ตอการไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ มีความเต็มใจ มีความพรอมใหบริการอยางสุภาพ นุมนวล
และความเหมาะสมในการแตงกาย
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางรอยละ 24 - 36 ถึงระดับมากรอยละ
33 – 43 ตอสิ่งอํานวยความสะดวก ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ ชองการ
ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก รวมถึงความสะอาดของสถานที่ใหบริการ
สรุ ป ความพึง พอใจของผู รั บ บริ ก ารที่ มี ตอ สํ านั ก ในภาพรวมอยู ในระดั บ ปานกลาง
โนม เอียงไปทางมากรอ ยละ 75 ที่เ กี่ยวขอ งกับ บุคลากร ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินงาน เอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการยื่นคําขอ และสภาพแวดลอมอาคารสถานที่ ความคิดเห็นตามผลสํารวจสํานักไดรับทราบความ
ตองการของผูรับบริการ ชองทางที่จะสามารถเขาถึงบริการของสํานักไดอยางสะดวก รวดเร็ว และคลองตัว
ไดอ ยางไร สํานั ก จะได นํามาปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการปฏิ บั ติง านให เ หมาะสม และเพื่อ เสริม สรางภาพลัก ษณ
องคกรใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เป น ข อ เสนอแนะที่ เ ป ด กว า งให ผู ต อบแบบสอบถามสามารถกรอกข อ มู ล อื่ น ๆ
ที่ประสงคใหสํานักไดมีการพัฒนาการใหบริการที่เหมาะสม ผูรับบริการใหขอเสนอแนะอันมีประโยชนอยางยิ่ง
อาทิ 1) ความเห็นตอบุ คลากรและการอธิบ ายของเจ าหน าที่ผูใหบริ การ ซึ่ งผลสํารวจพบวาความเห็นตอ
บุคลากรมีขอสนับสนุนเปนไปในทิศทางบวก 2) ความเห็นตอสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการ ผลสํารวจพบวามีขอปรับปรุงเพียง 1 ขอ คือความเปนระเบียบของสถานที่ทํางานยังดูรกไปไมสบาย
ตา และ 3) ความเห็นตอกฎ ระเบียบ ประกาศ เอกสารและขั้นตอนที่เกี่ยวของ ในภาพรวมผลสํารวจพบวามี
ขอปรับปรุงมากกวาขอสนับสนุนซึ่งเนื้อหารายละเอียดกระทบกับกฎ ระเบียบ ประกาศ ซึ่งอาจตองใชเวลา
พอสมควรในการพัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ สํานักไดทยอยดําเนินการแลวตั้งแตป พ.ศ.
2556 เปนตนมา
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

1. ความเปนมา
พระราชบั ญญัติองค กรจั ดสรรคลื่ นความถี่และกํากับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิท ยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ให กสทช. มีอํานาจหนาที่อันเกี่ยวของกับภารกิจ
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ไดแก (10) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดาน
เทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม
(13) คุมครองสิท ธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการและ คุมครองสิท ธิ
ในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและสงเสริมสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่ที่ใชในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
และตามพระราชบั ญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 หมวด 3 มาตรฐานของ
โครงขายโทรคมนาคมและอุปกรณ มาตรา 32 กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประเภท
ของโครงขายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคมที่มีผลตอการใหบริการ
โทรคมนาคมตองมีมาตรฐานทางเทคนิคตามที่กําหนดไดคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดใหอุปกรณที่ใช
ในโครงขายโทรคมนาคมเครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคมบางประเภทตองไดรับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานกอนนํามาใชในการใหบริการโทรคมนาคมได และมาตรา 35 กําหนดให
สํานัก งานมีอํ านาจรั บ ทํ า การตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานของอุป กรณที่ใชใ นโครงข ายโทรคมนาคม
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงมาตรา 36 กําหนดใหผูใดประสงคจะทําการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใหจัดตั้งเปนหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณที่ใชในโครงขาย
โทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคม ตองเปนนิติบุคคลและตองไดรับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการดวย
ปจ จุ บั นโครงสร า งองค ก รสํ านั ก งาน กสทช. ได ถูก จั ด แบง ตามระเบี ย บคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการแบงสวนงานภายในของสํานักงาน
กสทช. พ.ศ. 2557 ซึ่งไดแบงสวนงานภายในของสํานักงาน กสทช. ออกเปน 5 สายงาน โดยสํานักมาตรฐาน
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.) สังกัดอยูในสายงานกิจการโทรคมนาคม มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของกับใหบริการทดสอบ รับรอง และจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ การรับรองตนเอง
ของผูป ระกอบการ การอนุญาตใหอ อกเครื่องหมายด วยตนเองของผูป ระกอบการ การจัดตั้ง ใหปฏิ บัติการ
ทดสอบเครื่อ งโทรคมนาคม การตรวจพิสูจ น เ ครื่ อ งวิท ยุ คมนาคม การศึกษาและวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใชคลื่นความถี่ดานกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม จัดทําและ
ใหค วามเห็น เกี่ ย วกั บ มาตรฐานและลั ก ษณะอันพึ ง ประสงคท างดา นเทคนิค รว มจัด ทําแผนความถี่วิท ยุ
ประสานงานการใชความถี่วิท ยุในการประกอบกิ จ การวิ ท ยุ คมนาคมและกิ จ การโทรคมนาคม ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยที่ ก ารปฏิบั ติภารกิจ ของสํ านั กมาตรฐานและเทคโนโลยีโ ทรคมนาคมมีความเกี่ยวของกับการ
ใหบริการประชาชน และนิติบุคคลที่ประสงคจะยื่นคําขอรับบริการทดสอบ รับรอง จดทะเบียน รับรองตนเอง
ของผูประกอบการ และขอรับใบอนุญาตจัดตั้งหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และ
ภารกิจอื่นๆที่ ได รั บ มอบหมาย การจัดทํารายงานความพึง พอใจในครั้งนี้เ ปนการดําเนินการครั้ง แรกของ
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม เพื่อจะไดรับทราบถึงความตองการของผูรับบริการ ความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของสํานักมากนอยเพียงใด ผูรับบริการมีความรับรูกฎ ระเบียบ และประกาศมากนอยเพียงใด
เพื่อที่สํานักจะไดปรับปรุงและพัฒนาการบริการในทุกๆ ดานใหเหมาะสมตอไป

-22. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหองคความรูแกผูใชบริการในดานกฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อรับทราบความตองการของผูใชบริการ
2.3 เพื่อการพัฒนาภาพลักษณองคกร
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.1 ไดรับทราบระดับความสนใจของผูใชบริการตอองคความรูที่เกี่ยวของ
3.2 ไดเพิ่มชองทางใหผูใชบริการสามารถเขาถึงการบริการขององคกรหลากหลายทาง
3.3 ไดเขาถึงความตองการผูใชบริการเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.4 ไดประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณใหแกองคกร
4. ขอบเขตในการดําเนินงาน
4.1 กลุมเปาหมาย และจํานวนกลุมเปาหมาย
จํานวนกลุมเปาหมาย 150 ราย ไดแก ประชาชนทั่วไป ผูประกอบการ (เชน ราน หางหุนสวน
บริษัท เปนตน) องคกรชุมชน หรือเครือขายองคกรชุมชน และหนวยงานของรัฐ
4.2 พื้นที่บริเวณที่ทําการสํารวจแบบสอบถาม
ดําเนินการสํารวจครอบคลุมทุกพื้นที่ เชน ในระดับภาค ระดับจังหวัด เปนตน
4.3 ชองทางการจัดสงแบบสอบถาม
ผานชองทางตางๆ เชน ทางไปรษณีย ทางโทรศัพท Web Site ของสํานักงานฯ และสอบถาม
ขณะเขารับบริการ ณ กลุมงาน เปนตน
4.4 เนื้อหาสาระทีบ่ รรจุในแบบสอบถาม ไดแก
1) สถานภาพทางสังคม เชน เพศ การประกอบอาชีพ
2) ชองทางที่ตองการติดตอสอบถาม
3) องคความรูดานกฎ ระเบียบ ประกาศทีเ่ กี่ยวของ
4.5 รูปแบบการสํารวจ การวิเคราะห และการประเมินผล
1) จัดทําแบบสอบถามเปนเอกสาร
2) ใชขอมูลทางสถิติ วัดปริมาณเปนสัดสวนรอยละ
3) การวิเคราะหโดยใชขอมูลทางสถิติ รอยละ และแปลผลแบบบรรยาย
4) การประเมินผล โดยนําขอเท็จจริงที่ผานการวิเคราะหแลวมาประมวลผล เพื่อใหทราบขอ
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
4.6 ระยะเวลาดําเนินการ ในระยะเวลา 3 – 4 เดือน โดยประมาณในการสํารวจขอมูล

-35. ผลตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เปนผลที่ได จากการสํ ารวจผ านแบบสอบถามที่ สํานัก จัดทํ าขึ้ นผานหลากหลายชองทาง อาทิ จัดสง
แบบสอบถามให ก ลุ ม เป าหมายทางไปรษณีย หรือ ตอบแบบสอบถามผ านการเข าชมเว็ บ ไซต หรื อ ตอบ
แบบสอบถาม รวมจํานวน 150 ราย และในการจัดทํารายงานความพึงพอใจครั้งนี้พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 134 รายขึ้นไป หรือคิดเปนรอยละ 89.3 สํานักขอใหขอมูลเพิ่มเติมวาผูตอบแบบสอบถามอาจขาม
ไม ต อบคํ า ถามในบางข อ ก็ ไ ด ดั ง นั้ น ข อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ที่ นํ า มาแปลผลทั้ ง หมดจะอยู ที่ ตั ว เลข 130-140
โดยประมาณ สรุปผลการสํารวจ ดังนี้
1.1 เพศ
ชาย

74 ราย

คิดเปน 50%

หญิง

62 ราย

คิดเปน 42%

ผลสํารวจพบวา เพศชายใหความสนใจภารกิจของสํานักคิดเปนรอยละ 50 สวนเพศหญิงใหความ
สนใจคิดเปนรอยละ 42 นอกเหนือจากนั้นจะเปนลักษณะของผูเขาเยี่ยมชมภารกิจสํานักผานเวปไซตสํานักงาน
กสทช. แตไมไดตอบแบบสอบถามจึงทําใหไมอาจระบุเพศได อยางไรก็ตาม จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาผูที่ให
ความสนใจตอภารกิจสํานักเปนเพศชายมากกวาหญิง
1.2 อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21 – 40 ป
41 – 60 ป
60 ปขึ้นไป

0 ราย
87 ราย
44 ราย
3 ราย

คิดเปน 0%
คิดเปน 59%
คิดเปน 30%
คิดเปน 2%

ผลสํารวจพบวา ผูใหความสนใจภารกิจของสํานักมีระดับอายุหลากหลายไดแก ระดับอายุ 21 –
40 ป จํานวน 87 ราย คิดเปนรอยละ 59 ระดับอายุ 41 – 60 ป จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 30 และ
ระดับอายุ 60 ปขึ้นไป มีจํานวน 3 รายคิดเปนรอยละ 2 และไมพบวาผูที่มีระดับอายุต่ํากวา 20 ป เขาตอบ
แบบ สอบถามแตอยางใด จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา มีผูที่ใหความสนใจตอภารกิจสํานักเปนบุคคล
ที่มีระดับอายุ 21- 59 ป จํานวนมากถึงรอยละ 89 ซึ่งถือไดวาอาจเปนกลุมบุคคลที่อยูในชวงวัยชอบการ
ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจในดานกิจการโทรคมนาคมและอุปกรณ

-41.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา 0 ราย
คิดเปน 0%
มัธยมศึกษา/เทียบเทา 5 ราย คิดเปน 3%
ปริญญาตรี 90 ราย คิดเปน 61% สูง
กวาปริญญาตรี 40 ราย คิดเปน 27%
ผลสํารวจพบวา ผูใหความสนใจภารกิจ ของสํานัก มีร ะดับ การศึก ษาหลากหลายเชนกัน ไดแก
ระดับปริญญาตรี 90 ราย คิดเปนรอยละ 61 ระดับสูงกวาปริญญาตรี 40 ราย คิดเปนรอยละ 27 และระดับ
มัธยมศึก ษาและเทียบเทา 5 ราย คิ ดเปนรอ ยละ 3 และไมพ บวาผูที่มีร ะดับ ประถมศึก ษาเข าตอบแบบ
สอบถามแตอยางใด จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา ผูที่ใหความสนใจตอภารกิจสํานักมากที่สุดเปนผู
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวนสูงมากคิดเปนรอยละ 88 ซึ่งถือเปนกลุมผู
มีการศึกษาระดับสูง ที่ใหความสนใจในการประกอบธุร กิจกิจ การโทรคมนาคมและอุป กรณ อยางมาก ทั้ง นี้
เหตุผ ลหนึ่ง อาจเพราะป จ จุบัน การโทรคมนาคมมี ความล้ํ าสมั ยเปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ ว ประกอบกั บ
ระบบสื่อสารทางโทรคมนาคมสามารถเขาถึงไดงายในระดับปจเจกบุคคล และแทรกซึมอยูในทุกวงสังคม
1.4 สถานภาพของผูมารับบริการ

ประชาชน 21 ราย คิดเปน 14%
หนวยงานเอกชน 77 รายคิดเปน 52%
หนวยงานของรัฐ 36 รายคิดเปน 24%

ผลสํารวจพบวา สถานภาพของผูมารับบริการในภารกิจของสํานักเปนหนวยงานเอกชน จํานวน
77 ราย คิดเปนรอยละ 52 เปนหนวยงานของรัฐ จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 24 และเปนประชาชนทั่วไป
จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 14 จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา ผูที่ใหความสนใจตอภารกิจสํานัก
มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมอายุ และระดับการศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นวาสถานภาพของผูมา
รับบริการอาจมีจํานวนมากที่เปนหาง ราน และบริษัทจํากัด เสียเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจ
พบวาหนวยงานของรัฐและประชาชนทั่วไปมีสัดสวนใหความสนใจพอสมควรถึงรอยละ 38

-51.5 บทบาทผูรับบริการดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ (ตอบ
ไดมากกวาหนึ่งขอ)

-เปนผูแทนยื่นขอรับบริการดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 49 คิดเปน 33%
-เปนผูประกอบการผูนําเขาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 67 คิดเปน 46%
-เปนผูประสานงาน/ที่ปรึกษาดานกระบวนการตรวจสอบ/รับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 40 คิดเปน 27%
-อื่นๆ 13 คิดเปน 9%

การสํารวจบทบาทผูรับบริการดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องฯ รวมจํานวนทั้งสิ้น 169
คํ าตอบ จากจํานวนแบบสอบถาม 150 ชุ ด ซึ่ง มากกวาจํานวนที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 19 คํ าตอบ
ผูตอบแบบสอบถามสามารถใหคําตอบไดมากกวาหนึ่ง ขอ ซึ่งผลสํารวจพบวา บทบาทผูรับบริการดานการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องฯ กับสํานักเปนหนวยงานเอกชน จํานวน 49 คําตอบ คิดเปนรอยละ 33
เปนผูประกอบการผูนําเขาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ จํานวน 67 คําตอบ คิดเปนรอยละ 46 และเปน
ผู ป ระสานงาน/ที่ ป รึ ก ษาด า นกระบวนการตรวจสอบ/รั บ รองมาตรฐานเครื่ อ งโทรคมนาคมฯ จํ า นวน
40 คําตอบ คิดเปนรอยละ 27 และเปนบทบาทอื่นๆ จํานวน 13 คําตอบ คิดเปนรอยละ 9 จากขอมูลดังกลาว
สามารถสรุปไดวา บทบาทผูรับบริการดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องฯ เปนหนวยงานเอกชน
และเปนผูประกอบการนําเขาเครื่องฯ รวมกันมีมากถึงรอยละ 77 ผลสํารวจสอดคลองกับภารกิจของสํานักแลว
เพราะเปนจุดใหบริการที่เนนกลุมลูกคาภาคเอกชนเปนหลัก และโดยสวนใหญอาจเปนผูประกอบการรายยอย
1.6 ประเภทของการรับบริการ (ตอบไดมากกวาหนึง่ ขอ)

-6การสํารวจประเภทของการรับบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องฯ รวมจํานวนทั้งสิ้น 169
คําตอบ จากจํานวนแบบสอบถาม 150 ชุด ซึ่งมากกวาจํานวนที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 19 คําตอบเชนกัน
ผูตอบแบบสอบถามสามารถใหคําตอบไดมากกวาหนึ่งขอ ผลสํารวจพบวา เปนผูสนใจสอบถามขอมูลดาน
มาตรฐานการตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานเครื่ องฯ จํานวน 67 คําตอบ คิดเปนรอยละ 46 และเป น
ผูประกอบการที่ยื่นขอรับบริการตางๆ ไดแก
(1) รับรองเครื่องฯ จํานวน 71 คําตอบ คิดเปนรอยละ 48
(2) ทดสอบเครื่องฯ จํานวน 56 คําตอบ คิดเปนรอยละ 38
(3) จดทะเบียนเครื่องฯ จํานวน 53 คําตอบ คิดเปนรอยละ 36
(4) รับรองตนเองของผูประกอบการ (SDoC) จํานวน 41 คําตอบ คิดเปนรอยละ 28
(5) ตรวจสอบลักษณะทางเทคนิคของเครื่อง จํานวน 38 คิดเปนรอยละ 26
(๖) สอบถามเรื่องอื่นๆ จํานวน 8 คําตอบ คิดเปนรอยละ 5
จากขอมูลสถิติดังกลาว สามารถสรุปไดวาผูที่ติดตอภารกิจกับสํานักประสงคที่จะมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องฯ ในภาพรวมอยางสูง ลําดับรองลงมาคือการ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณเกือบรอยละ 50
1.7 ความถี่ในการเขารับบริการ

นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน 65 คิดเปน 44%
1-2 ครั้ง/เดือน 30 คิดเปน 20%
3-4 ครั้ง/เดือน 17 คิดเปน 12%
มากกวา 4 ครั้ง/เดือน 14 คิดเปน 10%
การสํารวจความถี่ในการเขารับบริการ พบวา ผูเขารับบริการนอยกวา 1 ครั้ง/เดือน จํานวน 65 ร า ย
หรือ คิดเปนร อ ยละ 44 ความถี่ ที่มี ผูเ ข ารั บ บริก าร 1-2 ครั้ง /เดือ น จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 20
สวนผูเขารับบริการ 3-4 ครั้ง/เดือน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12 และผูเขารับบริการที่มีความถี่มากกวา
4 ครั้ง/เดือน จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 10 อยางไรก็ตาม จากผลการสํารวจสรุปไดวาความถี่ของผูเขารับ
บริการตั้งแต 1 ครั้งขึ้นไปจนถึงมากวา 4 ครั้ง รวมจํานวน 61 คน หรือคิดเปนรอยละ 42 มีแนวโนมติดตอเขา
รับบริการจากสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมถี่มากขึ้น
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1.8 ทานรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ผานทางชองทางใด (ตอบไดมากกวาหนึง่ ขอ)

-ติดตอพนักงานโดยตรง 108 คิดเปน 73%
-ผานทางโทรศัพท 52 คิดเปน 35%
-ผานทาง E-mail 11 คิดเปน 7%
-ผานทางโทรสาร (Fax) 2 คิดเปน 1%
-หนังสือเวียน 13 คิดเปน 9%
-ผาน Website สํานักงาน 66 คิดเปน 45%
-อื่นๆ 2 คิดเปน 1%
การสํ ารวจวาผู รั บ บริ ก ารได รั บ ข อ มู ล ขา วสารเกี่ ยวกับ การตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานเครื่อ ง
โทรคมนาคมและอุ ปกรณผานทางชอ งทางใด นั้นจากผลการรวบรวมข อมูล แบบสํารวจจํ านวนทั้ง สิ้น 252
คําตอบ มีจํานวนแบบสอบถาม 150 ชุด ผูตอบแบบหนึ่งคนสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ ซึ่งปรากฏ
ขอมูลวามีจํานวน 102 คําตอบที่ตอบแบบสอบถามมากกวา 1 คําตอบ ผลสํารวจพบวา ผูรับบริการประสงค
พบปะกับพนักงานโดยตรง มากถึง 108 คําตอบ หรือคิดเปนรอยละ 73 ชองทางอันดับรองลงมาคือประสงค
ไดรับขอมูลขาวสารผาน Websiteสํานักงาน จํานวน 66 คําตอบ คิดเปนรอยละ 45 ชองทางที่ 3 ที่ผูรับบริการ
นิยมคือผานทางโทรศัพท จํานวน 52 คําตอบ คิดเปนรอยละ 35 ผลสํารวจสรุปไดวาแนวโนมที่ผูรับบริการ
ติดตองานกับสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมประสงคใหเปนชองทางที่สามารถทําใหพบปะพูดคุย
กับ เจ า หน า ที่ โ ดยตรง หรื อ ผ านทางโทรศั พ ท ทั้ง นี้ อาจเปน เพราะว า การพูด คุ ยสนทนาแต ล ะเรื่ อ งนั้ น
มีรายละเอียดที่จําเปนตองไดรับการอธิบายจากเจาหนาที่จึงจะทําใหเกิดความเขาใจไดถูกตองตรงกัน อยางไร
ก็ตาม จากผลสํารวจยังพบวาผูรับบริการมีความสนใจในการเสาะหาขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณผาน Website สํานักงานมากเชนกัน ดังนั้น เพื่อตอบสนองใหการ
เขาถึงของผูรับบริการใหมีจํานวนมากขึ้นการทําใหขอมูลบน Website สํานักงาน จึงควรมีความเปนปจจุบัน
อยางสม่ําเสมอ

-8-

ตอนที่ 2 องคความรู (กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานัก)
2.1 ทานทราบขอมูล ประกาศ กทช. เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณหรือไม

ผลสํารวจพบวาจํานวนผูรับทราบเกี่ยวกับประกาศ กทช. เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ จํานวน 108 ราย คิดเปนรอยละ 73 และยังไมทราบ จํานวน 27 ราย
คิดเปนรอยละ 18 แมประกาศดังกลาวจะมีผูที่ยังไมทราบจํานวนนอย แตผูที่เกี่ยวของควรที่เผยแพรแนะนํา
ประกาศใหกวางขวางมากขึ้น อยางไรก็ตามประกาศดังกลาวควรไดรับการปรับปรุงใหมีความเปนปจจุบันตอไป
2.2 ทานทราบขอมูล ประกาศ กทช. เรื่องระเบียบสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ โดยสํานักงาน กทช. หรือไม

ผลสํารวจพบวาจํานวนผูรับทราบเกี่ยวกับประกาศ กทช. เรื่องระเบียบสําหรับการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ โดยสํานักงาน กทช. จํานวน 97 ราย คิดเปนรอยละ
66 และยังไมทราบ จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 26 จะเห็นวาสัดสวนการผูไมทราบถึงประกาศดังกลาว
แมยังคงมีจํานวนน อ ยแต ก็ ยังมี ความไม ทราบเพิ่ม ขึ้นกวาประกาศในขอ 2.1 ซึ่ง ที่ผูเ กี่ยวขอ งตอ งเผยแพร
แนะนําประกาศให กว างขวางมากขึ้นเพราะประกาศดั งกล าวมี ความสํ าคั ญ ใกล ชิดกั บผู รับ บริก ารอย างยิ่ง
เนื่องเพราะมีเนื้อหารายละเอียดลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมขอรับบริการทุกประเภทของการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และอยางไรก็ตามประกาศดังกลาวควรไดรับการ
ปรับปรุงใหมีความเปนปจจุบันตอไป
2.3 ทานทราบขั้นตอน การยื่นแบบรับรองตนเองของผูประกอบการ (Supplier's Declaration of
Conformity : SDoC) หรือไม

-9ผลสํารวจพบวาจํานวนผูรับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบรับรองตนเองของผูประกอบการ
(Supplier's Declaration of Conformity : SDoC) พบวา จํานวน 76 ราย คิดเปนรอยละ 52 และยังไม
ทราบ จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งจะเห็นวาจํานวนผูไมทราบมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยที่การยื่น
แบบรับรองตนเองของผูประกอบการเกี่ยวของกับประกาศ กทช. เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และประกาศ กทช. เรื่องระเบียบสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ โดยสํานักงาน กทช. จึงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดวาผูรับบริการและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองเรงเผยแพรแนะนําเนื้อหาขั้นตอนการยื่นแบบรับรองตนเองของผูประกอบการให
มากยิ่งขึ้น เชน การจัดทําเอกสารแผนพับ เผยแพร เปนตน และอยางไรก็ ตามประกาศที่เกี่ยวขอ งกับ เรื่อ ง
ดังกลาวควรไดรับการปรับปรุงใหมีความเปนปจจุบัน
2.4 ท า นทราบขั้ น ตอน การยื่ น ขอรั บ บริ ก ารทดสอบเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ห รื อ ไม

ผลสํารวจพบวาจํานวนผูรับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอรับบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ จํานวน 87 ราย คิดเปนรอยละ 59 และยังไมทราบ จํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 32 ซึ่งจะ
เห็นวาจํานวนผูไมท ราบมีจํานวนมาก โดยที่การยื่นขอรับบริก ารทดสอบเครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เกี่ยวของกับประกาศ กทช. เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และ
ประกาศ กทช. เรื่องระเบียบสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณฯ
เชนเดียวกันเหมือนขอ 2.3 ควรเรงเผยแพรแนะนําขั้นตอนการยื่นขอรับบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณใหมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวของใหมีความเปนปจจุบันดวย
2.5 ทานทราบขั้นตอน การยื่นขอรับบริการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณหรือไม

ผลสํารวจพบวาจํานวนผูรับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอรับบริการรับรองเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ จํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ 67 และยังไมทราบ จํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 25 ซึ่งจะเห็น
วาจํานวนผูทราบมี จํานวนมาก แมจํ านวนผูที่ไมท ราบจะนอยแตควรไดรับ การเอาใจใส เนื่องเพราะงาน
ดังกลาวถือเปนงานหลักที่สําคัญที่ควรใหบริการอยางสมเหมาะแกผูรับบริการ งานการยื่นขอรับบริการรับรอง
เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณเกี่ยวของกับประกาศ กทช. ทั้งสองฉบับเชนเดียวกัน ดังนั้น ผูเกี่ยวของควรเรง
เผยแพรแนะนําขั้นตอนการยื่นขอรับบริการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณใหมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวของใหมีความเปนปจจุบัน
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2.6 ทานทราบขั้นตอน การยื่นขอรับบริการจดทะเบียนเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณหรือไม

ผลสํ า รวจพบว าจํ า นวนผู รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ ขั้ นตอนการยื่ น ขอรั บ บริ ก ารจดทะเบี ย นเครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ จํานวน 84 ราย คิดเปนรอยละ 57 และยังไมทราบ จํานวน 51 ราย คิดเปนรอยละ
35 ซึ่งจะเห็นวาจํานวนผูทราบมีจํานวนมาก แมจํานวนผูที่ไมทราบจะนอยแตควรไดรับการเอาใจใส เนื่อง
เพราะงานดังกลาวถือเปนงานหลักที่สําคัญที่ควรใหบริการอยางสมเหมาะแกผูรับบริการ งานการยื่นขอรับ
บริการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณเกี่ยวของกับประกาศ กทช. ทั้ง สองฉบับเชนเดียวกัน ดังนั้ น
ผูเกี่ยวของควรเรงเผยแพรแนะนําขั้นตอนการยื่นขอรับบริการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณให
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวของใหมีความเปนปจจุบันดวย
2.7 ทานทราบระยะเวลาดําเนินการ การยื่นแบบรับรองตนเองของผูประกอบการ (Supplier's Declaration of
Conformity : SDoC) หรือไม : หากเอกสารถูกตองครบถวนสามารถรอรับสําเนาแบบ SDoC ไดทันที

ผลสํารวจพบวาจํานวนผูรับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบรับรองตนเองของผูประกอบการ
จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 43 และยังไมทราบ จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 50 ซึ่งจะเห็นวาจํานวน
ผูไมท ราบมี จํานวนสูงมากควรที่ผูเ กี่ยวของตอ งเอาใจใส เพื่อ ใหผูบ ริการไดรับ ขอมูล ขาวสารอยางเพียงพอ
เนื่องเพราะงานดังกลาวถือเปนงานหลักที่สําคัญที่ควรใหบริการอยางสมเหมาะแกผูรับบริการ งานการยื่นแบบ
รับรองตนเองของผูประกอบการเกี่ยวของกับประกาศ กทช. ทั้งสองฉบับ ดังนั้น ผูเกี่ยวของควรเรงเผยแพร
แนะนําขั้ นตอนการยื่ นแบบรั บ รองตนเองของผูป ระกอบการใหม ากยิ่ง ขึ้น รวมถึง การปรับปรุง ประกาศ
ที่เกี่ยวของใหมีความเปนปจจุบัน
2.8 ถึง 2.10 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการรับทราบระยะเวลาดําเนินการ หรือไม ดังนี้
1) ขอ 2.8 การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ : ในกรณีปกติ ใชเวลาดําเนินการไมเกิน
10 วันทําการตามลําดับกอนหลัง (ขอ 2.8)

ทราบ 59 ราย คิดเปน 40% ไมทราบ 77 ราย คิดเปน 52%

-112) ขอ 2.9 การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ในกรณีปกติ ใชเวลาดําเนินการไมเกิน 5
วันทําการตามลําดับกอนหลัง (ขอ 2.9)

ทราบ 68 ราย คิดเปน 46%ไมทราบ 68 ราย คิดเปน 46%
3) ขอ 2.10 การจดทะเบียนเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ : ในกรณีปกติ ใชเวลาดําเนินการไม
เกิน 3 วันทําการตามลําดับกอนหลัง (ขอ 2.10)

ทราบ 64 ราย คิดเปน 44% ไมทราบ 69 ราย คิดเปน 47%
ผลสํารวจจํานวนผูรับทราบเกี่ยวกับรับทราบระยะเวลาดําเนินการทดสอบ รับรอง และจดทะเบียน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ในกรณีปกติ ใชระยะเวลาในการดําเนินการตามลําดับกอนหลัง 10 วัน 5 วัน
และ 3 วันทําการ พบวา การทดสอบฯ มีผูตอบแบบสอบถามรับทราบระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 59 ราย
คิดเปนรอยละ 40 ไมท ราบ จํ านวน 77 ราย คิ ดเป นรอยละ 52 การรับรองฯ มีผูรับทราบระยะเวลา
ดําเนินการ จํานวน 68 ราย ซึ่งเทากันกับผู ไมทราบ คิดเปนรอยละ 46 และการจดทะเบียนฯ มีผูรับทราบ
ระยะเวลา จํานวน 64 ราย คิดเป นร อยละ 44 และไม ทราบ จํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 47 ซึ่งใน
ภาพรวมรอยละ 40 – 50 ของผูตอบแบบสอบถามรับทราบและไมรับทราบระยะเวลาดําเนินการ จึงเปนเรื่องที่
เจาหนาที่ที่เ กี่ ยวข อ งต อ งเร ง ทํ าความเขาใจกับ ผูรับ บริการใหไดรับ ทราบระยะเวลาการดํ าเนิ นการอยาง
ตรงไปตรงมา อาทิ ปริมาณคําขอที่ผูรับบริการยื่นแบบไวในแตละวันจํานวนมากหรือนอย กวาจํานวนเจาหนาที่
ที่ตอ งปฏิบัติง าน แตอ ย างไรก็ ตาม ในแต ละวันไมอ าจคาดการณไดวาปริม าณงานที่รับ เขามาจะมากนอ ย
เพียงใด แตขอเท็จจริงคือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานลวนแตเปนผูมีประสบการณทํางานมานาน ควรที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานตามปริมาณงานที่รับเขามาในแตละวันใหคงเหลือนอยที่สุดในแตละวัน หรือไมมีงานคางดําเนินการ
อยางมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความทุมเทตอการทํางาน โดยใหคํานึงถึงความเดือดรอนของผูรับบริการ
เปนสําคัญวามีความจําเปนตองนําผลลัพธของงานที่ไดรับจากสํานักงาน กสทช. ไปประกอบการดําเนินธุรกิจ
ตอไป

-122.11 – 2.14 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับทราบอัตราคาธรรมเนียมของการยื่นแบบคําขอตางๆ กับสํานัก
มาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ดังนี้
1) ขอ 2.11 ทราบอัตราคาธรรมเนียมการยื่นแบบรับรองตนเองของผูประกอบการ (Supplier's
Declaration of Conformity : SDoC) หรือไม : ไมมีคาธรรมเนียม

ทราบ

73 ราย คิดเปน 50% ไมทราบ

62 ราย คิดเปน 42%

2) ข อ 2.12 ทราบอัตราคาธรรมเนี ยมการทดสอบเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ห รื อ ไม :
คาธรรมเนียม 20,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ทราบ 91 ราย คิดเปน 62%

ไมทราบ 45 ราย คิดเปน 31%

3) ขอ 2.13 ทานทราบอัตราคาธรรมเนียมการรับรองเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณหรือไม :
คาธรรมเนียม 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ทราบ 97 ราย คิดเปน 66% ไมทราบ 38 ราย คิดเปน 26%
4) ขอ 2.14 ทานทราบอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณหรือไม :
คาธรรมเนียม 1,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ทราบ 87 ราย คิดเปน 59% ไมทราบ

49 ราย คิดเปน 33%

-13การสํารวจจํานวนผูรับทราบอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ การทดสอบ การรับรอง การจดทะเบียน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ รวมถึงรับทราบวาการยื่นแบบรับรองตนเองของผูประกอบการ (SDoC) ไมมี
คาธรรมเนียม.ใดๆ นั้น ผลสํารวจพบขอมูล ดังนี้
การยื่นแบบ
ทดสอบ
รับรอง
จดทะเบียน
SDoC

ผูตอบแบบสอบถาม
ทราบ
ไมทราบ
91 ราย
62%
45 ราย
31%
97 ราย
66%
38 ราย
26%
87 ราย
59%
49 ราย
33%
73 ราย
50%
62 ราย
42%

ในภาพรวมรอยละ 50-66 ของผูตอบแบบสอบถามรับทราบอัตราคาธรรมเนียมของการยื่นแบบตางๆ
และรอยละ 20-40 ไมรับทราบเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมการยื่นแบบ เปนคารอยละที่เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ควรมั่นทําความเขาใจกับผูรับบริการใหไดรับทราบอัตราคาธรรมเนียมของการยื่นแบบตางๆ เมื่อมีโอกาส และ
พิจารณาเพิ่มชองทางประชาสัมพันธแจงอัตราคาธรรมเนียมของการยื่นแบบตางๆ ใหมากขึ้นดวย โดยเฉพาะ
การเรงย้ําใหผูรับบริการไดเขาถึงขอมูลที่ถูกตองวาการยื่นแบบรับรองตนเองของผูประกอบการ (SDoC) การ
ใหบริการดังกลาวไมมีคาใชจาย หรือคาธรรมเนียมใดๆ
2.15 และ 2.16 เกี่ยวกับการทราบขอมูลประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของ
มนุษยจ ากการใชเ ครื่องวิท ยุคมนาคม และประกาศ กทช. เรื่อ งหลัก เกณฑและมาตรการกํากับ ดูแลความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมหรือไม ตามลําดับ
ประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ทราบ 77 ราย คิดเปน 52%
ไมทราบ 59 ราย คิดเปน 40%
ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช
เครื่องวิทยุคมนาคม
ทราบ 70 ราย คิดเปน 48%
ไมทราบ66 ราย คิดเปน 45%
ในภาพรวมรอยละ 48-52 ของผูตอบแบบสอบถามรับทราบเกี่ยวกับประกาศทั้งสองฉบับดังกลาว
ใกลเ คียงกับ จํ านวนผู ที่ ไม รั บ ทราบในประกาศทั้ง สองรอ ยละ 40-45 ซึ่ง อาจเปนเพราะประกาศทั้ง สอง
อยูในความสนใจเฉพาะบางกลุม เชน ผูใหบริการโทรคมนาคม บางกลุมของผูใชบริการโทรคมนาคม เปนตน
ควรที่ผูเกี่ยวของทําการประชาสัมพันธใหมากขึ้น พรอมปรับปรุงประกาศใหเปนปจจุบันตอไป

-14ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการบริการ
3.1 ความพึงพอใจในการใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
มากที่สุด 3 ความเห็น คิดเปน 2%
มาก 43 ความเห็น คิดเปน 29%
ปานกลาง 61 ความเห็น คิดเปน 41%
นอย 20 ความเห็น คิดเปน 14%
นอยที่สุด 4 ความเห็น คิดเปน 3%

3.2 ความพึงพอใจในความรวดเร็วในการใหบริการ
มากที่สุด 5 ความเห็น คิดเปน 3%
มาก 42 ความเห็น คิดเปน 29%
ปานกลาง 59 ความเห็น คิดเปน 40%
นอย 20 ความเห็น คิดเปน 14%
นอยที่สุด 4 ความเห็น คิดเปน 3%

3.3 ความพึงพอใจในการใหบริการตามลําดับกอนหลัง เชน มากอนตองไดรับบริการกอน
มากที่สุด 4 ความเห็น คิดเปน 3%
มาก 64 ความเห็น คิดเปน 44%
ปานกลาง 49 ความเห็น คิดเปน 33%
นอย 8 ความเห็น คิดเปน 5%
นอยที่สุด 5 ความเห็น คิดเปน 3%

-15-

ผลสํารวจความพึง พอใจในการใหบ ริ การเป นไปตามระยะเวลาที่กํ าหนด ความรวดเร็วในการ
ใหบริการ และการใหบริการตามลําดับกอนหลัง :ซึ่งเปนการสอบถามผูรับบริการที่เกี่ยวของกับระยะเวลาของ
การใหบริการ พบวาความพึงพอใจในภาพรวมในดานระยะเวลา ความรวดเร็ว และการใหบริการตามลําดับ
กอนหลังผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางรอยละ 33 - 41 ถึงระดับมากรอยละ 29 – 44 และ
ระดับนอยที่สุดถึงนอยอยูที่รอยละ 3 ถึง 14 ซึ่งหากนํามารวมเขากับระดับปานกลางจะทําใหระดับความพึง
พอใจจากนอยที่สุดถึงระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 30 – 40 โดยประมาณคาดังกลาวจึงมีจํานวนสูงพอที่จะ
กระตุนเตือนผูที่เกี่ยวของปรับปรุงการใหบริการในดานระยะเวลา หรือหากจําเปนตองอธิบายสาเหตุของความ
ลา ช า หรื อ ทํ า ความเข า ใจในข อ จํ า กั ด ที่ เ กิ ด ขึ้น จนทํ า ใหง านที่ ใ ห บ ริก ารนั้ น ไม แล ว ในเวลาที่ เ หมาะสม
ในความเห็ น ของผูจั ดทํา รายงานพบวาอาจด วยสาเหตุ ที่ ผู รั บ บริ ก ารนิยมการติดต อ พู ดคุย กับ เจาหนา ที่
ผูปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งบางครั้งในบางลักษณะงานที่ควรตองทําหนังสือแจงผูรับบริการอยางเปนลายลักษณ
อักษรถูกละเลย จึงทําใหการทํางานถูกมองวาใชเวลาดําเนินการนาน แตในบางกรณีพบวาปริมาณงานที่เขาตอ
วันมีจํานวนมากกวาจํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ดังนั้น เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจึงควรที่มุงมั่นปฏิบัติงานใหไดผล
ผลิตจํานวนมากดวยโดยคํานึงถึงผลลัพธของงานมากกวาการคํานึงถึงเวลาเขา-ออกในที่ทํางานเปนหลัก
3.4 ความพึงพอใจในขั้นตอน ระเบียบ แบบฟอรม วิธีการในการขอรับบริการ
มากที่สุด 3 ความเห็น คิดเปน 2%
มาก 57 ความเห็น คิดเปน 39%
ปานกลาง 54 ความเห็น คิดเปน 37%
นอย 12 ความเห็น คิดเปน 8%
นอยที่สุด 4 ความเห็น คิดเปน 3%

3.5 ความพึงพอใจในความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัยให
คําแนะนําได เปนตน
มากที่สุด 19 ความเห็น คิดเปน 13%
มาก 61 ความเห็น คิดเปน 41%
ปานกลาง 45 ความเห็น คิดเปน 31%
นอย 3 ความเห็น คิดเปน 2%
นอยที่สุด 3 ความเห็น คิดเปน 2%
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ผลสํารวจความพึงพอใจในขั้นตอน ระเบียบ แบบฟอรม วิธีการในการขอรับบริการ การใหบริการและ
การใหความรูในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได เปนตน :ซึ่งเปนการ
สอบถามผูรับบริการในดานองคความรูและความสามารถของเจาหนาที่ที่ใหบริการ ซึ่งพบวาผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลางรอยละ 31 - 37 ถึงระดับมากรอยละ 39 – 41 และระดับนอยที่สุดถึงนอยอยูที่
รอยละ 3 ถึง 8 ซึ่งหากระดับปานกลาง มาก และมากที่สุดนํามารวมเขากับจะทําใหระดับความพึงพอใจคิดเปน
รอยละ 70-80 โดยประมาณคาดังกลาวจึงมีจํานวนสูงพอที่จะไดรับทราบแลววาเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับงาน
การใหบริการมีความรอบรูในองคความรูที่ตองนําไปอธิบายใหแกผูรับบริการไดทราบในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
รับบริการในแตละประเภท แตอยางไรก็ตาม การสะสมองคความรูและความรอบรูในภารกิจขององคกรเปน
เรื่องที่เจาหนาที่ผูใหบริการควรมั่นพัฒนาใหมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ
3.6 ความพึงพอใจในความโปรงใสในการใหบริการ
มากที่สุด 12 ความเห็น คิดเปน 8%
มาก 57 ความเห็น คิดเปน 39%
ปานกลาง 48 ความเห็น คิดเปน 33%
นอย 8 ความเห็น คิดเปน 5%
นอยที่สุด 4 ความเห็น คิดเปน 3%
3.7 ความพึงพอใจในความซื่อสัตยสจุ ริตในการปฏิบัตหิ นาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรบั สินบน ไมหา
ผลประโยชนในทางมิชอบ
มากที่สุด 20 ความเห็น คิดเปน 14%
มาก 71 ความเห็น คิดเปน 48%
ปานกลาง 35 ความเห็น คิดเปน 24%
นอย 2 ความเห็น คิดเปน 1%
นอยที่สุด 2 ความเห็น คิดเปน 1%
ผลสํารวจความพึ งพอใจในความโปรงใสในการให บริการ และความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบั ติ
หนาที่ พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางรอยละ 23 - 33 ถึงระดับมากรอยละ 39 – 48 และ
ระดับนอยที่สุดถึงนอยอยูที่ รอยละ 1 ถึง 5 ซึ่งหากระดับปานกลาง มาก และมากที่สุดนํามารวมเขากับจะ
ทําให ระดั บ ความพึงพอใจมากกวาร อ ยละ 80 โดยประมาณ ซึ่ง คาดัง กลาวมีจํานวนสูง ทํ าใหได ทราบวา
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับงานการใหบริการมีความซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใสในการใหบริการแกผูรับบริการ
แตอยางไรก็ตาม เจาหนาที่ผูใหบริการควรมีความตระหนักที่จะใหบริการที่เหมาะสมเปนนิจอยางสม่ําเสมอ
เพื่อภาพลักษณที่ดีขององคกร
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3.8 ความพึงพอใจในการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
มากที่สุด 15 ความเห็น คิดเปน 10%
มาก 61 ความเห็น คิดเปน 41%
ปานกลาง 45 ความเห็น คิดเปน 31%
นอย 4 ความเห็น คิดเปน 3%
นอยที่สุด 3 ความเห็น คิดเปน 2%
3.9 ความพึงพอใจในความเต็มใจและความพรอมใหบริการอยางสุภาพ นุมนวล
มากที่สุด 21 ความเห็น คิดเปน 14%
มาก 55 ความเห็น คิดเปน 37%
ปานกลาง 49 ความเห็น คิดเปน 33%
นอย 2 ความเห็น คิดเปน 1%
นอยที่สุด 4 ความเห็น คิดเปน 3%
3.10 ความพึงพอใจในความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ
มากที่สุด 30 ความเห็น คิดเปน 20%
มาก 57 ความเห็น คิดเปน 39%
ปานกลาง 36 ความเห็น คิดเปน 24%
นอย 4 ความเห็น คิดเปน 3%
นอยที่สุด 4 ความเห็น คิดเปน 3%
ผลสํ ารวจความพึง พอใจในความไมเ ลือ กปฏิบัติในการใหบ ริ การ มีความเต็ม ใจ มีความพรอ ม
ใหบริการอยางสุภาพ นุมนวล และความเหมาะสมในการแตงกาย พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางรอยละ 24 - 33 ถึงระดับมากรอยละ 37 – 41 และระดับนอยที่สุดถึงนอยอยูที่ รอยละ 2 – 4 ซึ่ง
หากระดับปานกลาง มาก และมากที่สุดนํามารวมเขากับ จะทํ าใหระดับ ความพึ งพอใจมากกว ารอ ยละ 80
โดยประมาณ ซึ่งเปนคาที่สูงทําใหทราบวาเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับงานการใหบริการไมเลือกปฏิบัติในการ
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ใหบริการ มีความเต็มใจความพรอมใหบริการอยางสุภาพ และการแตงกายเหมาะสม แตอยางไรก็ตาม เพื่อ
ภาพลัก ษณที่ ดีขององค ก รเจ าหน า ที่ ผู ให บ ริ ก ารควรมั่นพัฒ นาการให บ ริ ก ารที่ เ หมาะสมอย างสม่ํ าเสมอ
ยิ่งๆขึ้นไป
3.11 ความพึงพอใจในความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ
มากที่สุด 10 ความเห็น คิดเปน 7%
มาก 51 ความเห็น คิดเปน 35%
ปานกลาง 49 ความเห็น คิดเปน 33%
นอย 19 ความเห็น คิดเปน 13%
นอยที่สุด 3 ความเห็น คิดเปน 2%

3.12 ความพึงพอใจในจุดและชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก
มากที่สุด 14 ความเห็น คิดเปน 10%
มาก 48 ความเห็น คิดเปน 33%
ปานกลาง 53 ความเห็น คิดเปน 36%
นอย 14 ความเห็น คิดเปน 10%
นอยที่สุด 2 ความเห็น คิดเปน 1%
3.13 ความพึ งพอใจในความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่ง รอรับบริการ น้ําดื่ม
หนังสือพิมพ
มากที่สุด 21 ความเห็น คิดเปน 14%
มาก 53 ความเห็น คิดเปน 36%
ปานกลาง 45 ความเห็น คิดเปน 31%
นอย 8 ความเห็น คิดเปน 5%
นอยที่สุด 5 ความเห็น คิดเปน 3%
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3.14 ความพึงพอใจในความสะอาดของสถานที่ใหบริการ
มากที่สุด 27 ความเห็น คิดเปน 18%
มาก 63 ความเห็น คิดเปน 43%
ปานกลาง 35 ความเห็น คิดเปน 24%
นอย 5 ความเห็น คิดเปน 3%
นอยที่สุด 2 ความเห็น คิดเปน 1%
ผลสํารวจความพึงพอใจในความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ
ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก รวมถึงความสะอาดของ
สถานที่ใหบริการ พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางรอยละ 24 - 36 ถึงระดับมากรอยละ 33
– 43 และระดับนอยที่สุดถึงนอยอยูที่รอยละ 1 – 10 ซึ่งหากระดับปานกลาง มาก และมากที่สุดนํามารวมเขา
กับจะทําใหระดับ ความพึงพอใจมากกวารอยละ 75 โดยประมาณ ซึ่งเปนคาที่สูง พอที่จะทําใหทราบวาใน
ภาพรวมของสิ่ งอํานวยความสะดวกอยูในระดับดีพ อประมาณ และเพื่อเสริมใหภาพลักษณองคกรดียิ่งขึ้ น
ผูเกี่ ยวของควรตองรวมมือ รวมใจกันมิทําใหบรรยากาศสภาพแวดลอ ม อาคาร และสถานที่ดูส ะอาดอยาง
สม่ําเสมอ
3.15 ความพึงพอใจในทานมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการอยูในระดับใด
มากที่สุด 13 ความเห็น คิดเปน 9%
มาก 62 ความเห็น คิดเปน 42%
ปานกลาง 48 ความเห็น คิดเปน 33%
นอย 6 ความเห็น คิดเปน 4%
นอยที่สุด 3 ความเห็น คิดเปน 2%

ผลสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ พบวาผูรบั บริการมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลางรอยละ 33 ถึงระดับมากรอยละ 42 และระดับนอยที่สดุ ถึงนอยอยูที่รอ ยละ 2– 4 ซึ่งหากระดับปานกลาง
มาก และมากที่สุดนํามารวมเขากับจะทําใหระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ 80 โดยประมาณ ซึ่งเปนคาที่
สูงพอที่จะทําใหทราบวาในภาพรวมของการใหบริการอยูในระดับดีพอประมาณ
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
สําหรับ ตอนที่ 4 เป นข อ เสนอแนะที่เปดกวางใหผูตอบแบบสอบถามสามารถกรอกขอ มูล อื่นๆ
ที่ป ระสงคให สํ านั ก ได มี ก ารพั ฒ นาการให บ ริก ารที่เ หมาะสมยิ่ ง ๆขึ้นไป ผูรับ บริก ารใหขอ เสนอแนะอัน มี
ประโยชนอยางยิ่ง ดังนี้
4.1 ความเห็นตอบุคลากร และการอธิบายของเจาหนาที่ผูใหบริการ
มุมมองสงเสริม
เจาหนาที่ทํางานดีเปนกันเอง
เจาหนาที่ ผูให บริก ารเป นกันเองดีมากและเต็ม ใจช วยเหลืออํ านวยความสะดวก ตลอดจนแนะ
แนวทางดําเนินการเพื่อความรวดเร็วเปนอยางดี
ผูใหบริการหนาเคานเตอร นารัก ติดตามงานอยางตอเนื่อง
ชื่นชมการปรับปรุง การบริการแกผูไปรับการติดตอ ใหความรู ดูแล เอาใจใสดีมาก
มีความโปรงใสในการทํางาน
ไมมีอะไรตองแกไขสวนมากดีอยูแลว
การบริ ก ารของหน วยรั บ รองให บริก ารดีม าก คุณสุทินใหบ ริก ารดานขอมูล ไดดีม ากครับ และ
พนักงานทุกทานทํางานไดโปรงใสใหบริการเทาเทียมกัน
ผมยั งไมเ คยติดต อยื่ นทดสอบเครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ จึง ยัง ไมทราบรายละเอียดและ
ขั้นตอนของการดําเนินงานดังกลาว แตสวนใหญโดยรวมเจาหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาที่ดีมาก
การแตงกายและความสุภาพของพนักงานอยูในเกณฑที่ดี แตยังไมดีมาก ถาปรับปรุงจุดนี้ไดจะเปน
องคกรที่ดีมาก
มุมมองปรับปรุง
พนักงาน/เจาหนาที่ ควรใหความชัดเจนในรายละเอียดและขอมูลใหถูกตองแมนยําเหมือนกันทุก
คน และควรแจงใหผูรับบริการทราบทันทีหากเอกสารใดไมถูกหรือไมครบถวน จึงขอใหเจาหนาที่
อธิบายและแจงรายละเอียดใหถูกตองและครบถวนในวันที่มาขอรับบริการ
เจาหนาที่ของ ทท. ยังขาดความรูเกี่ยวกับการอธิบายขั้นตอนการขอรับใบรับรองเครื่อง
ตองเปดเผยโปรงใส และใหความเปนธรรมกับทุกฝายที่มีความประสงคขอทราบขอมูล ตางๆ ที่
เกี่ยวของ
4.2 ความเห็นตอสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
มุมมองปรับปรุง
ควรปรับปรุงดานความเปนระเบียบของสถานที่ทํางานยังดูรกไป ไมสบายตา
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4.3 ความเห็นตอกฎ ระเบียบ ประกาศ เอกสารและขั้นตอนที่เกี่ยวของ
มุมมองสงเสริม
ระบบวางไวดีมาก
ควรเปนตนแบบของหนวยงานราชการที่อื่น
ขั้นตอนการตรวจสอบขอใหเร็วกวานี้จะดีมากครับ
มุมมองปรับปรุง
ควรประชาสัมพันธใหผูรับบริการหรือประชาชนไดทราบขั้นตอนการขอรับใบรับรอง อยางชัดเจน
ขอเสนอแนะเวลาคนหาขอมูลบน website บางครั้งคนหาไมชัดเจนนัก
การยื่น class A และ class B ซึ่งกําหนดให เซ็น และตราประทับทุกหนานั้น ควรปรับเปลี่ยนให
ผูรับมอบอํานาจเซ็น (โดยไมตองประทับตราทุกหนา)
มีการเปลี่ยนระเบียบ และวิธีปฏิบัติ โดยไมประกาศเปนลายลักษณอักษร และไมแจงลวงหนา
ระเบี ยบและวิ ธี ป ฏิ บั ติของสํ านั ก งาน สรางป ญ หาและความล าชาใหกับ ผูนํา เขาถูก กฎหมาย
ในขณะที่การกํากับดูแล หละหลวม ทําใหผูนําเขาถูกตอง เสียเปรียบทางการคา เมื่อเทียบกับผู
นําเขาผิดกฎหมาย
เมื่อเกิดปญหาการนําเขาที่ไมถูกตอง สํานักงาน พยายามเพิ่มความเขมงวดกับผูที่นําเขาถูกตอง
แทนที่จะแกปญหาเพิ่มความเขมงวดกับผูที่นําเขาไมถูกตอง
เรื่องการขอจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณควรจะมีความชัดเจนมากกวานี้ เนื่องจาก
บริษัท ไดพบปญหาในหลายๆครั้งเรื่องการจดทะเบียน เพราะเรื่องเอกสารที่เพิ่มขึ้นทุกครั้ง เรื่อง
เอกสารเพื่อขอจดทะเบียนและควรชี้แจงขอมูลที่ถูกตองใหกับผูรับบริการ
ตองการใหทาง กสทช. มีก ารอบรมใหความรูแนะนําเกี่ยวกับ หนวยงาน กสทช. อีกทั้ง การยื่ น
รายละเอียดขอรับรอง อัตราคาใชจาย และระยะเวลาการดําเนินการ (เกี่ยวกับโทรคมนาคม) เพื่อ
การปฏิบัติที่ถูกตอง
ทุกวันนี้เห็นวามีผูประกอบการหลายราย เชน รานคาตามหาง กําลังจําหนายไมคไรสายในความถี่
ที่เกินกวากฎหมายอนุญาตอยางชัดเจน ไมทราบวาทางหนวยงานมีนโยบายอยางไรครับ
ตอนนี้ไมมีปญหาอะไรมาก แตเมื่อกอนมีการเปลี่ยนชื่อหนวยงานบอย บวกกับมีการเปลี่ยนแปลง
Form บอยๆ เลยทําใหสับสนเล็กนอย แตตอนนี้ปญหานี้ไมมีแลว
ควรลดคาธรรมเนียมในการทดสอบเครื่องและการรับรองเครื่องเนื่องจากสูงมากไปและเอกสารที่
ใชประกอบก็มีมากเกินความจําเปน
เครื่องวิทยุคมนาคมบางประเภททางทหาร เชน VHF/UHF ไมมีสัญญาณที่จะทําการทดสอบ เมื่อ
ทําการทดสอบแลว ก็ไมสามารถออก TYPE ใหได กรณีเชนนี้ จึงขอใหทานพิจารณายกเวน ใน
กรณีที่นําเขามาเพื่อใชในราชการทหารและความมั่นคง

-22เปนขอเสนอแนะที่เปดกวางใหผูตอบแบบสอบถามสามารถกรอกขอมูลอื่นๆที่ประสงคใหสํานักไดมี
การพัฒนาการใหบริการที่เหมาะสมยิ่งๆขึ้นไป ผูรับบริการใหขอเสนอแนะอันมีประโยชนอยางยิ่ง เกี่ยวของกับ
1) ความเห็นตอบุคลากรและการอธิบายของเจาหนาที่ผูใหบริการซึ่งผลสํารวจพบวาความเห็นตอบุคลากร
มีขอสนับสนุนเปนไปในทิศทางบวก 2) ความเห็นตอสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ผลสํารวจพบวามีขอปรับปรุงเพียง 1 ขอ คือความเปนระเบียบของสถานที่ทํางานยังดูรกไปไมสบายตา และ
3) ความเห็ น ต อ กฎ ระเบี ย บ ประกาศ เอกสารและขั้ นตอนที่ เ กี่ ยวข อ ง ในภาพรวมผลสํ ารวจพบว า มี
ขอปรับปรุงมากกวาขอสนับสนุนซึ่งเนื้อหารายละเอียดกระทบกับกฎ ระเบียบ ประกาศ ซึ่งอาจตองใชเวลา
พอสมควรในการพัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ ตอไป
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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ภาคผนวก

ผนวก ก. หนาที่ภารกิจของสํานัก

ผนวก ข. แบบสอบถามและตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม โทร. ๙๑๐ และ ๙๑๓
ที่ สทช ๕๐๐๔/
วันที่
ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานความพึงพอใจของผูร ับบริการ
0

เรียน ลสทช. ผาน ผชพ. (นายองอาจ เรืองรุงโสม)
ด วย ทท. ได จั ดทํ าแบบสอบถาม และไดจัด สง ไปยัง ผูมีสว นไดสวนเสีย รวมถึง เผยแพร
แบบสอบถามผานเวปไซตสํานักงาน ตั้ งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ถึงปจจุบัน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น ๑๕๐ คน
ทท. ไดดําเนินการจัดทํารายงานความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสํานักมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเสร็จเรียบรอยแลว โดยในรายงานมีเนื้อหาจํานวน ๔ ตอน ไดแก ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ องคความรู (กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานัก) ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจในการ
บริการ และตอนที่ ๔ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม รายละเอียดรายงานดังแนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลดําเนินการ กอน ทท. เผยแพรผานเว็บไซตตอไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางนุสรา หนาแนน)
อทท.

