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บ ม จ . ก ส ท 
โทรคมนาคม 
  
 

 - ร่ า ง ป ร ะก าศฯ  ข้ อ  ๓  ที่ กํ า หนด
ระยะเวลาคุ้มครองไม่ เกิน ๑ ปี เป็น
ระยะเวลาที่สั้นไป ทําให้ผู้ให้บริการราย
ใหม่ไม่สามารถดําเนินการสร้างโครงข่าย
ให้ครอบคลุมเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ได้ทัน ซึ่งอาจทําให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการ 

- ควรกําหนดบทเฉพาะกาลสําหรับการ
ขยายระยะเวลาการคุ้มครองเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 

- เห็นว่าระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ปี เป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่สามารถ
โอนย้ายเลขหมายได้แล้วเสร็จ  

- กระบวนการออกประกาศของ กสทช. 
มีความล่าช้า ในขณะที่สัญญาสัมปทาน
ระหว่าง บมจ. กสท และบริษัท ทรู มูฟ 
จะหมดอายุลงในวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๖ ดังนั้น การกําหนดให้ผู้ให้บริการ
ต้องจัดส่งแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการการ
ก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุด ไม่น้อยกว่า 
๙๐ วัน และให้คณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน เห็นว่าเป็น
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  
     นอกจากนี้ การที่ บมจ. กสท เจรจา
กับผู้รับสัมปทานเนื่องจากการทําแผน
คุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้มีประสิทธิภาพ
ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ก็อาจจะต้อง
ออกมาเป็นมาตรการคุ้มครองชั่วคราว 

- ควรกําหนดเป็นบทเฉพาะกาล โดย
สําหรับในกรณีของคู่สัญญาสัมปทานราย
อื่นนั้น ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดส่ง
แผนการเยียวยาดังกล่าว เป็น ๑๘๐ วัน  
 

- เห็นว่า ระยะเวลา ๙๐ วัน เป็นเวลาที่เหมาะสม
แล้วสําหรับกรณีทั่วไป เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่
เพียงพอสําหรับการทําแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
แต่สําหรับกรณีที่สัญญาสัมปทานมีระยะเวลา
สิ้นสุดไม่ถึง ๙๐ วัน นับแต่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
เช่น กรณีของ บจก. ทรู มูฟ และ บจก. ดีพีซี นั้น 
สํานักงานฯ เห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้ ใช้บริ การ  เห็นสมควรกํ าหนดให้มี ผลใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้
บังคับ 
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ส่วนในกรณีของ ดีแทค เป็นกรณีที่
แตกต่างออกไป เพราะสิ้นสุดภายใน  
ปี ๒๕๖๑ ในกรณีดีแทคนั้น บมจ. กสท 
มองว่าการกําหนดระยะเวลาเพียง ๙๐ 
วัน กระชันชิดเกินไป การทําแผนจึงควร
กําหนดระยะเวลาที่ยาวกว่านั้น จึงขอ
เสนอให้มีระยะมากกว่าอย่างอื่นคือ ๑๘๐ 
วัน ในกรณีของที่อื่นที่ไม่ใช่กรณีของ 
ทรูมูฟ และดีพีซี  

- ตามร่างประกาศฯ ควรตัดข้อ ๕ (๑) 
(๓) และ (๔) ออก เนื่องจากผู้ให้บริการมี
หน้าที่ต้องดําเนินการอยู่แล้ว  

 - เห็นว่า ควรยืนยันตามร่างประกาศฯ เดิม 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นและการคงไว้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 
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  - ร่างประกาศฯ ข้อ ๖ (๔) ในส่วนของ
การเร่งรัดการโอนย้ายผู้ใช้บริการนั้นเห็น
ว่า เป็นการดําเนินการที่ขัดต่อหลักการ
ของบริ ก า รคง สิทธิ เ ลขหมาย  และ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า รมี สิ ท ธิ จ ะ โ อนบอกย้ า ย
เครือข่ายได้ตามความสมัครใจ จึงเห็น
คว ร ให้ ตั ด ข้ อ  ๖  (๔ )  เ นื่ อ ง จ าก ไม่
สอดคล้องกับประกาศ  กทช .  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ เลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ร่างประกาศฯ ข้อ ๕ ควรให้จัดส่งเฉพาะ
แผนการประชาสัมพันธ์ในผู้ใช้บริการ
ทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเท่านั้น  
 

- เห็นว่า ควรยืนยันตามร่างประกาศฯ ข้อ ๖ (๔) 
เดิม เนื่องจากหลักการของร่างประกาศฯ เป็น
มาตรการเร่งรัดการโอนย้าย แต่ในการโอนย้าย
และสิทธิในการเลือกผู้ใช้บริการยังคงเป็นสิทธิของ
ผู้ใช้บริการตามหลักของประกาศ MNP 
 
- สําหรับข้อเสนอแนะนั้น เห็นว่า ควรยืนยันตาม
ร่างเดิม เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

บมจ. ทีโอที   
 

- เห็นว่าประกาศ กสทช. ที่ออกมานี้มี
เจตนารมณ์ว่าจะคุ้มครองผู้บริโภคและ
ให้สาธารณะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การให้บริการสาธารณะ คงไม่มีใคร
ปฏิเสธรวมทั้ง ทีโอที ด้วย ซึ่ง ทีโอที 
เองก็เป็นรัฐและทํางานเกี่ยวข้องกับ
บริการสาธารณะมาโดยตลอดก็มุ่งเน้น
ในเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะและ
จะต้องสนองต่อนโยบายของรัฐ นั่นก็
หมายความว่าประโยชน์สูง สุดของ
ประชาชน ไม่ได้มีจุดประสงค์ในเรื่อง
ของการทวงสิทธิ์ตั้งแต่เปิดมาเป็นเสรี 

 - อยากให้ กสทช. balance สิ่งหลายๆ สิ่ง 
เช่น ประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของรัฐ 
ประโยชน์ของ operator ซึ่ง operator 
เองก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเอกชนรายใหม่ๆ  
ที่เข้ามาสู่ตลาดโทรคมนาคมเหมือนกับ
ต่างประเทศที่เขาเป็นกัน อยากให้ท่าน
ช่วยคํานึงถึงจุดนั้นด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็น 
บมจ. ทีโอที หรือ บมจ. กสท เราก็อยู่ใน
บริบทเดิมซึ่งได้รับใช้ประชาชน รับใช้รัฐ
มาโดยตลอดก็ ให้ช่ วยคํานึงถึ งบริบท
เหล่านี้ด้วย 
 

- สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ  
ที่ คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการให้ได้รับประโยชน์และใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่องปราศจากข้อจํากัดในช่วงเวลาการเปลี่ยน
ผ่านการสิ้นสุดสัมปทาน ในระหว่างที่นําคลื่น
ความถี่มาจัดสรรใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ 
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  - ร่างประกาศฯ ข้อ ๔ - ๖ เป็นการสร้าง
ภาระเกินควรให้แก่ผู้ประกอบการทั้งที่
มิได้เป็นผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายและ
มิได้อยู่ภายใต้กํากับดูแลของ กสทช. แล้ว 

- แนวทาง คุ้มครอง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารควร
ประกอบด้วย แผนการตัดถ่ายโครงข่าย 
แผนการโอนย้ายลูกค้า แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการบริหารจัดการโครงข่ายและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การให้บริการ
ลูก ค้าอย่ างต่อ เนื่ อ งและเป็น ไปตาม
ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ แผนการจัดทําระบบบิล ระบบ
บริหารจัดการลูกค้า โดยแผนงานดังกล่าว 
ต้องมีการกําหนดวันดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ การดําเนินการตามแผนงาน
ดังกล่าวจะสําเร็จได้ต้องมีการส่งมอบ
ตรวจสอบทรัพย์สินจากสัญญาอนุญาต
ครบถ้วน 

- เห็นว่า ควรยืนยันตามร่างประกาศฯ เดิม
เนื่องจากเป็นข้อกําหนดเพื่อให้มีสภาพบังคับ  
ซึ่งเป็นอํานาจในการกํากับดูแลตามกฎหมาย 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้ใช้บริการ 
 

  - หน้าที่ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการตาม
ร่างประกาศฉบับนี้ ไม่ชัดเจนว่าเป็น
หน้าที่ของผู้ใด การให้บริการต่อเนื่องหลัง
สิ้นสุดสัญญา การแจ้งผู้ใช้บริการเรื่องการ
สิ้นสุดสัญญา การชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตและเงินเข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนาฯ เป็นหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจผู้ให้

 - เห็นสอดคล้องว่า ควรกําหนดให้ชัดเจน โดยร่าง
ประกาศฯ ควรกําหนดให้ชัดเจนว่า ให้ ผู้ ให้
สัมปทานและผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ร่วมกันในการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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สัมปทาน หรือเอกชนผู้รับสัมปทาน การ
โอนย้ายเลขหมาย ไม่ใช่การคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการควรมี
สิทธิ ในการตัด สินใจว่ าจะใ ช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการรายเดิม 
หรือผู้ให้บริการเอกชนรายใหม่  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การกําหนดให้ผู้ให้บริการจัดทําแผน
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการคงสิทธิ 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้เร่งรัด
ให้ย้ายผู้ใช้บริการไปยังโครงข่ายโทรศัพท์ 
เค ลื่อนที่ รายอื่น  เ ป็นนโยบายที่ เอื้ อ
ประโยชน์ โดยผลักผู้ใช้บริการไปให้
เอกชนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 
3G ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์ เค ลื่อนที่ ในโครงข่ายเดิมที่
ดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ อาจสามารถ
ใช้บริการในอัตราที่ต่ําว่าอัตราปัจจุบัน 
เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเกิดต้นทุนค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายบริหารเท่านั้น ไม่มี เงิน
ลงทุนในโครงข่าย 2G เพิ่มเติมที่เป็น
นัยสําคัญ 

- รัฐวิสาหกิจผู้ให้สัมปทาน ควรได้รับการ
สนับสนุนภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เพื่ อ คุ้ มครอ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า รต ามข้ อ  ๔ 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้
ในการ เตรี ยมการดํ า เนิ นการ  ขณะ
ดําเนินการและหลังการดําเนินการทั้งหมด 
เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต  สั มปทาน  หรื อ สัญญาการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ควรเป็นความ
รับผิดชอบของ กสทช.  

- เห็นว่า ควรยืนยันตามร่างประกาศฯ เดิม
เนื่องจากแผนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการ 
MNP เป็นเพียงแผนที่ผู้ให้บริการให้ข้อมูลและ
อํานวยความสะดวกให้ได้ใช้สิทธิของตน แต่ไม่ได้
หมายความบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องย้ายไปยัง
เอกชนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง หากรัฐวิสาหกิจ
มีศักยภาพในการดึงดูดผู้ใช้บริการได้ตามกลไก
ตลาด 
    นอกจากนี้ การให้บริการภายใต้ผู้ให้บริการ
รายเดิมซึ่งเอกชนไม่สามารถให้บริการได้ตาม
สัญญาแล้ว หากแต่รัฐวิสาหกิจสามารถบริหาร
จัดการโครงข่ายและทรัพย์สินที่ ได้รับมาจาก
สัญญาแล้ว รัฐวิสาหกิจก็สามารถใช้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบดังกล่าวในการดึงผู้ใช้บริการตาม
หลัก MNP ได้ 
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  -  การห้ามผู้ใช้บริการรายใหม่เป็นการ
กํากับดูแลที่แทรกแซงตลาดและทําให้
ตลาดบิดเบือน เป็นการจํากัดสิทธิของ
ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ การผลักดันให้ย้าย
ลูกค้าไปโครงข่าย 3G นอกจากไม่เป็น
การคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้ว ยังเป็นการ
กี ดกั นการแข่ งขั น  และมี เ จตนา ให้
โครงข่าย 2G หมดไป โดยนโยบายการ
กํากับดูแลที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ให้บริการ
รายเดิม หรือรัฐวิสาหกิจผู้ให้สัมปทาน 
 

 - เห็นว่า ควรยืนยันตามร่างประกาศฯ เดิม
เนื่องจากการดําเนินการตามร่างประกาศฯ เป็น
การเร่งรัดให้ผู้ใช้บริการออกจากระบบเพื่อไปใช้
บริการกับผู้ให้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นต่อไป 
หากยินยอมให้รับผู้ให้บริการรายใหม่ยิ่งจะทําให้
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่
สัญญาสัมปทานสิ้นสุดแล้ว ย่อมไม่อยู่ในสถานะที่
จะประกอบกิจการแข่งขันกับรายอื่น 

บจก. 
ดิจิตอล โฟน   

  - เสนอให้แก้ไขคํานิยามของผู้ให้บริการ 
ดังนี้ 
 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจ
ที่ ไ ด้ รั บ ใบอ นุญาตประกอบกิ จ ก า ร
โทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็นผู้ให้
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา แล้วแต่
กรณี ที่สิ้นสุดลงตามที่คณะกรรมการมีมติ
กําหนด 

- เห็นว่าร่างประกาศฯ ควรกําหนดให้ชัดเจนว่า 
ให้ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ร่วมกัน
ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

บจ. ทรู มูฟ  
 

 - กสทช. ไม่ควรกําหนดให้ผู้ให้บริการ  
ไม่มี สิทธิ รั บ ผู้ขอใ ช้บริ การรายใหม ่ 

- การส่ง SMS ให้ลูกค้าทราบว่า สัญญา
สัมปทานของบริษัทจะสิ้นสุดนั้น ควรจะ

- ยืนยันตามร่ า งประกาศฯ  เนื่ อ งจาก เ ป็น
มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการในช่วงเวลาที่จัดสรร
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แต่ควรกําหนด ห้ามมิให้ ผู้ ให้บริการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ห รื อ
โฆษณาการรับสมัครใช้บริการใหม่ หรือ
ออกรายการส่งเสริมการขายสําหรับ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร า ย ใ ห ม่  เ นื่ อ ง จ า ก 
ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการ
ต่อ ผู้ ใช้บริการในกรณีที่ ผู้ ใช้บริการ  
แจ้งความประสงค์ขอให้บริการโดย
ผู้ใช้บริการบางรายอาจมีเหตุผลความ
จําเป็นที่ยังต้องการใช้บริการบนคลื่น 
1800 MHz ต่อไปก่อน หรือยังไม่พร้อม  
ที่จะเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ให้รองรับ
เทคโนโลยี 3G ของผู้ประกอบการรายอื่น 
หรือมีความต้องการที่จะใช้บริการเป็น
การชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แม้ว่า
จะทราบถึงข้อจํากัดในเรื่องระยะเวลา
คุ้มครองแ ล้วก็ ต าม  การ ใ ช้บริ ก า ร
โทรคมนาคมยังเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการที่
จะเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการรายใด  
ก็ได้ตามความสมัครใจโดยไม่ถูกจํากัด
สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ใ น ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร
โทรคมนาคมโดยผู้ใช้บริการรายใหม่ที่

ทําในกรณีที่มีความจําเป็นจริงๆ เท่านั้น 
เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการตื่นตระหนก และเกิด
ความไม่เข้าใจ 
 

คลื่นความถี่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงต้องเร่งรัดการ
โอนย้ายผู้ใช้บริการ หากให้มีการรับผู้ใช้บริการ
ราย ใหม่ ก็ จะยิ่ ง ทํ า ให้ ไม่ ส ามารถ โอนย้ าย
ผู้ใช้บริการไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นได้
ทันภายในระยะเวลา ๑ ปี  
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สมัครใช้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง
นั้น ยังคงสามารถเลือกที่จะโอนย้ายไปยัง  
ผู้ให้บริการรายอื่นได้ตลอดเวลาและหาก
ระยะเวลาคุ้มครองสิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการ
รายใหม่ก็ยังคงได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
จากผู้รับใบอนุญาตที่สามารถประมูล
ค ลื่นความถี่ รายใหม่ ได้ต่อ ไปตามที่ 
กสทช. กําหนดไว้ในข้อ ๑๐ ของร่าง
ประกาศฯ ที่กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
รายใหม่รับโอนผู้ใช้บริการที่คงเหลืออยู่
จ า ก ผู้ ให้ บ ริ ก า ร ร าย เดิ ม  โ ดย ผู้ รั บ
ใบอนุญาตรายใหม่ไม่อาจปฏิเสธการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ 

 - หลักการของร่างประกาศฯ ก็เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค จึงมีความจําเป็นต้อง
ร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งผู้ให้บริการรายเดิม 
ทั้งคู่สัญญา และ กสทช.  
    
 
 

 - ผู้ได้รับสิทธิที่จะให้บริการต่อไปต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง เช่น การใช้คลื่นความถี่ 
ค่ า ใบอ นุญาต  และต้ อ งป ฏิบั ติ ต าม
ประกาศ กสทช. เช่นเดิม ซึ่งบริษัทเห็นว่า
ไม่เป็นธรรมเนื่องจากอายุใบอนุญาตทั่วไป
มีอายุ ๑๕ ปี แต่ในระยะเวลาคุ้มครอง ๑ 
ปี ดังนั้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่จะ
เรียกเก็บควรเป็นอัตรา discount rate 
รวมทั้ง ในช่วงระยะคุ้มครอง ผู้ให้บริการ

- เห็นว่า มาตรการนี้เป็นมาตรการเยียวยา
ชั่ วคราว  การให้บริการจะต้องมิ ใช่ เป็นการ
ประกอบกิจการเพื่อมุ่งแสวงหากําไรเช่นเดียวกับ
ผู้ได้รับใบอนุญาตปกติ ดังนั้น จึงเห็นว่ารายได้ที ่ 
ผู้ให้บริการได้รับในช่วงมาตรการเยียวยาเมื่อหัก
ค่าใช้โครงข่าย ค่าเลขหมายโทรคมนาคมและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแล้วส่วนที่เหลือ
ต้องนําส่ง กสทช. เพื่อตรวจสอบก่อนนําส่งเป็น
รายได้ของแผ่นดิน ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่าย
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จะประสบภาวะขาดทุน  เนื่ อ งจาก
ผู้ใช้บริการลดลงอย่างต่อเนื่อง    
   ดั งนั้ น  ในช่ วงระยะเวลา คุ้มครอง  
จึงควรจะมีค่าลดหย่อนต่างๆ นอกเหนือ 
จากค่าธรรมเนียมแล้ว ควรพิจารณา
ลดหย่ อน ค่ า ธ ร ร ม เ นี ยมอื่ น ๆ  ด้ ว ย 
เนื่องจากผู้ให้บริการถูกจํากัดสิทธิหลาย
อย่าง เช่น ห้ามรับลูกค้าใหม่ ห้ามมีการ
ประชาสัมพันธ์ ห้ามรับโอนลูกค้าจาก
เครือข่ายอื่นๆ เป็นต้น  
 

ใดบ้างที่สมควรนํามาหักก่อนส่งเป็นรายได้
แผ่นดินนั้น สํานักงาน กสทช. จะได้จัดตั้ง
ค ณ ะ ทํ า ง า น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ แ ท น จ า ก
กระทรว งก ารค ลั ง  กระทรว ง เทค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและผู้ให้บริการ  
เป็นต้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป  
 

   - ใ น ก ร ณี ที่ ห้ า ม บ ริ ษั ท ทํ า ก า ร
ประชาสัมพันธ์รับลูกค้าใหม่นั้น หากมี
ลูกค้าแจ้งความประสงค์และขอใช้บริการ 
เช่น โรงพยาบาล สถานีตํารวจ โดยมีการ
ขอซื้ อ เลขหมาย เ ป็นก ลุ่ม เลขหมาย
เดียวกันเ ป็นจํานวนมาก  บริษัทก็คง  
ไม่สามารถปฏิเสธการให้บริการได้ กสทช. 
ควรพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย 

- เห็นว่า ควรยืนยันตามร่างประกาศฯ  เดิม
เนื่ องจากมีวัตถุประสงค์เพื่ อ โอนย้ายลูกค้า  
ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด เพื่อมิให้มีผู้ใช้บริการ  
คงค้าง ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง ดังนั้น 
การ ยั งคงรับ ลูก ค้า ใหม่ จึ ง ไม่ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ  
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  - ระยะเวลาในการประมูลคลื่นความถี่  
ไม่ควรจํากัดไว้เพียง ๑ ปี แต่ควรเปิด
กว้างไว้ 

- เห็นว่า ควรยืนยันตามร่างประกาศฯ เดิม 
เนื่องจากระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ปี เป็นระยะเวลา
ที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่
สอดคล้องกับแผนการประมูลคลื่นความถี่และ
สามารถโอนย้ายเลขหมายทั้งหมดได้แล้วเสร็จ 

  - ในช่วงระยะคุ้มครอง ผู้ให้บริการจะ
ประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากผู้ใช้บริการ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากหลักการ
ของร่างประกาศฉบับนี้ เป็นไปเพื่อการ
คุ้มครองผู้ ใ ช้ บริ ก ารแ ล้ ว  ทุ ก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องจะต้องมี ส่วนร่วมและมีการ
ทํางานร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
บริการอย่างต่อเนื่อง 

- เห็นว่า  สนับสนุนแนวคิดนี้  ซึ่ งจะนําไปใ ช้
ประกอบการดําเนินการต่อไป 

   - ควรมีแนวทางที่ ชัด เจนว่ า  กสทช .  
จะดําเนินการต่อเรื่องนี้อย่างไร เนื่องจาก
ขณะนี้ ผู้ ใช้บริการมีความสับสนและ  
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการที่สัมปทานจะสิ้นสุด 
ซึ่ ง ค ว ร ต้ อ ง มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  
ให้ผู้ใช้บริการทราบ เช่น การส่ง SMS 
แจ้ ง  แต่ ต้ อ ง รอคว ามชั ด เ จนจึ ง จ ะ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจตรงกันได้ 

- เห็นว่า ร่างประกาศฯ ได้กําหนดหน้าที่ของ  
ผู้ให้บริการต้องดําเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน รวมทั้ งที่ ผ่านมา 
กสทช. ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไป
บ้างแล้ว 
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บ ม จ . แ อ ด
วานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส  
(นายสิทธิชั ย 
ชื่นชูศิลป์) 

- บริษัทเห็นด้วยกับเนื้อหาความคุ้มครอง
ในระยะเวลาความคุ้มครอง โดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่องห้ามมิให้รับผู้ใช้บริการหรือ
รับลูกค้าเพิ่มหรือห้ามที่จะออกโปรโมชั่น
ใหม่ที่จะดึงดูดลูกค้าให้ติดค้างอยู่ในระบบ 
รวมทั้ง การรักษาคุณภาพการให้บริการ
สําหรับการประชาสัมพันธ์ซึ่งได้กําหนด
ระยะเวลาการเปิดกว้างให้ลูกค้าย้ายออก
จากระบบอย่างจริงจัง ค่อนข้างที่จะเป็น
เนื้อหาที่ครบและสมบูรณ์  

  - สอดคล้องตามหลักการของร่างประกาศฯ  

   - แผนการประชาสัมพันธ์ในการแจ้งให ้ 
ลูกค้าทราบ โดยเฉพาะลูกค้าที่คงค้างใน
ระบบ ควรต้องมีการวางแผนที่ดีและชัดเจน  
มิเช่นนั้น อาจทําให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า 
ตื่ นตระหนกและ เกิ ดความโกลาหล  
ในขณะเดี ยวกั น  หากมีการ สื่อสารที่  
ไม่ชัดเจนลูกค้าอาจเห็นว่ายังใช้บริการได้อีก 
๑ ปี ก็อาจรอไปจนถึงวันสุดท้ายในอีก ๑ ปี
ข้างหน้าแล้วค่อยโอนย้าย ก็จะทําให้เกิด
ความโกลาหลเช่นกัน 

- รับข้อคิดเห็นเพื่อนําไปประกอบการพิจารณา
แผนประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการต่อไป 
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บมจ. ดีแทค  
 

- เห็นว่าในช่วงเปลี่ยนผ่าน จะต้อง
ดําเนินการโอนย้ายลูกค้าออกไปจาก
ระบบสัมปทานโดยเร็ว กสทช. จึงมี
หน้าที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านโดยเร็ว
ที่สุด 
 

 - เห็นว่าการให้บริการโอนย้ายลูกค้าควร
ดําเนินการโดย กสทช. หรือบริษัท 
clearing house โดยพิจารณาให้บริษัท 
clearing house ต้องได้รับใบอนุญาต
ด้วย เพื่อ กสทช. สามารถเข้าไปกํากับ
ดูแลได้ จึงเสนอให้ กสทช. ควรเข้ามา
บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ capacity 
ในการโอนย้ายหมายเลข  

- เห็นว่า ควรรับข้อสังเกตเพื่อนําไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

  - ที่ประชุม กทค. เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ได้กําหนดให้การโอนย้ายลูกค้า
ผู้ประกอบการต้องเก็บข้อมูลลูกค้าโดย
การขอสําเนาบัตรประชาชนของลูกค้า
หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ และได้
กํ าหนดช่องทางที่ สามารถจะยื่นขอ
โอนย้ าย ผ่ านช่ อ งทาง เ วป ไซต์  call 
center ของผู้ให้บริการ และให้ถือว่าการ
ติดต่อทาง SMS เป็นเพียงการแสดงความ
ประสงค์ในจะขอโอนย้ายเท่านั้น ไม่ถือว่า
เป็นช่องทางการโอนย้าย ซึ่งบริษัทเห็นว่า
เป็นอุปสรรคในการโอนย้ายลูกค้า และ
ทําให้การโอนย้ายไม่สะดวก 

- เห็นว่า กสทช. ควรพิจารณาในการลด
อุปสรรคในการโอนย้ายด้วย เนื่องจากใน
กรณีของการ สิ้น สุด สัญญาสัมปทาน  
จะเป็นการโอนย้ายลูกค้าจากระบบ 2G 
ไปสู่ 3G  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับ
ประโยชน์มากกว่า   
 

- เห็นว่า มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่กําหนดเ งื่อนไขการ
โอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จะต้องมี
การลงทะเบียนผู้ให้บริการก่อน มิได้เป็นอุปสรรค
ในการโอนย้ายดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากการ
ลงทะเบียนเป็นการดําเนินการตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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   - กสทช. ควรมีความชัดเจนว่าจะไม่มีการ
ขยายระยะเวลาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

- เห็นสอดคล้องด้วย ควรกําหนดให้ชัดเจนในร่าง
ประกาศฯ ว่าเมื่อระยะเวลาชั่วคราวสิ้นสุดการ
ดําเนินการตามมาตรการนี้ย่อมสิ้นสุดลงด้วย 

   - แม้ว่าการโอนย้ายจะมีการขจัดอุปสรรค
ไปแล้ว แต่หากมีลูกค้าตกค้างอยู่ในระบบ 
๑๘๐๐ MHz  กสทช. ต้องพิจารณาด้วย
ว่าจะทําอย่างไรต่อไป ซึ่งบริษัทเสนอดังนี้ 

๑) เ มื่ อ สิ้ น สุดระยะ เ วลา คุ้มครอง  
(๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ) ผู้ให้บริการยังมี
ลูกค้าตกค้างเสนอให้มีการ Roaming  
กับผู้ให้บริการรายอื่นไปพลางก่อน 
๒)  กสทช. ควรพิจารณาการโอนย้าย

ยกล๊อตซึ่งในทางเทคนิคสามารถทําได้  
แต่อาจมีการปรับขั้นตอนของบริษัท 
clearing house ด้วย 
  

- เห็นว่า การย้ายผู้ใช้บริการทั้งหมดไประบบอื่นใน
คราวเดียวนั้น มีเงื่อนไขข้อจํากัดโดยสภาพทาง
เทคนิค คือ จะต้องดําเนินการในคราวเดียว และต้อง
ย้ายทุกเลขหมายไปสู่ระบบเดียวโดยจะต้องเป็นการ
ย้ายตามความสมัครใจของผู้ ใช้บริการเท่านั้น  
ซึ่ งเงื่ อนไขเช่นนี้ทํ าให้การย้ายผู้ ใช้บริการใน  
คราวเดียวโดยผู้ใช้บริการทุกรายสมัครใจไม่อาจ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งหากผู้ให้บริการจะโอน
ผู้ใช้บริการพร้อมกันทั้งหมดดังกล่าว ก็อาจเกิด
ปัญหาว่าจะโอนไปใช้บริการกับระบบใด ซึ่งจะต้อง
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ใช้บริการ การที่  
จะดําเนินการโอนย้ายเลขหมายในคราวเดียว  
โดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและ 
ความสมัครใจของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ
โดยมิได้เป็นความผิดของผู้ใช้บริการ จึงเป็นการ
กระทบสิทธิโดยชอบของประชาชน และจะเป็นการ
กระทําที่ขัดต่อประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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   - การกําหนดห้ามไม่ให้ ผู้ให้บริการรับ
ผู้ใช้บริการรายใหม่ ภายในระยะเวลา
คุ้มครอง ๑ ปี จะทําให้มีเลขหมายที่จะอยู่
ใน ช่องทางการจัดจํ าหน่ ายแต่ ยั ง ไ ม่ 
activate กสทช. ควรเรียกคืนเพื่อมิให้มี
การ activate และทําให้มีลูกค้าเข้ามาใช้
ระบบมากขึ้น  

- รับข้ อ สั ง เกต ใ ห้หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไป
ดําเนินการต่อไป 

กระทรวงการ
คลัง 
(คุณอโนชา 
คลังทวีคูณ
สุข) 

  - มีแนวทางว่ารัฐวิสาหกิจและเอกชน
จะต้องตกลงกันเองเพื่อให้บริการ ซึ่งการ
ตกลงดังกล่าวอาจเป็นการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และมีการจ่าย
ค่าเช่าให้ทางรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น กสทช. จึง
ต้องพิจารณาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อ
การเจรจา เช่น รายได้ที่เอกชนจะได้รับ 
และค่าเช่าโครงข่ายที่รัฐวิสาหกิจจะได้รับ 
รวมทั้งกรอบเวลาที่เหลือประมาณ ๕๐ วัน
เศษ จึงเสนอให้ กสทช. กําหนดเป็น
มาตรฐานราคาและเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ย
เพื่อให้ได้ข้อสรุป 

- รัฐวิสาหกิจผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานมี
หน้าที่ต้องร่วมกันเพื่อให้มีบริการอย่างต่อเนื่อง
และเนื่องจากเป็นการเจรจาทางธุรกิจ จึงเห็นว่า 
กสทช. ไม่ควรเข้าไปแทรกแซง อย่างไรก็ดี 
ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
ค่าตอบแทนการใช้ และ เชื่ อมต่อ โครง ข่าย
โทรคมนาคมจะต้องเป็นไปตามประกาศ กสทช.  
ที่เกี่ยวข้อง 

สถาบัน
เทคโนโลยพีระ

 - ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ ในข้อ ๓ 
เนื่องจากเห็นว่า ระยะเวลาคุ้มครอง  

- กสทช. ควรมีหลักการที่ชัดเจนในการ
กําหนดเรื่องระยะเวลาในการโอนย้าย

- เห็นว่า ควรยืนยันตามร่างประกาศฯ  เดิม 
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการจัดทําร่าง
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จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร 
ลาดกระบัง 
(รศ.ดร.พิสิฐ 
บุญศรีเมือง) 
 

ไม่ เ กิ น  ๑  ปี  คิ ด ว่ า คํ านวณมาจาก 
clearing house และประกาศฉบับนี้ต้อง
บังคับใช้กับผู้ให้บริการทุกราย ดังนั้น 
ระยะเวลา  ๑  ปี  เพียงพอหรือไม่กับ
จํานวน Clearing ที่มี capacity เท่ากับ
ปัจจุบัน ดังนั้น กสทช. จึงควรมีหลักการ
ที่สําคัญเรื่องระยะเวลาด้วย 
 
    
 
 
 

ลูกค้า และเริ่มนับตั้งแต่วันไหน หากเป็น
ช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน (๑๕ กันยายน ๒๕๕๖) จะทํา
อย่างไร เพราะในทางปฏิบัติ ผู้ใช้บริการ
อาจจะเพิ่งทราบเรื่องการหมดสัญญา
สัมปทานเมื่ อ ใก ล้จะหมดระยะเวลา
คุ้มครอง 

ประกาศฯ เพื่อกําหนดมาตรการและเป็นการ
เตรียมการรองรับผลของการสิ้นสุดของการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ ผู้ใช้บริการสามารถ  
ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องปราศจากข้อจํากัด  
ในระหว่างที่การจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแก่
ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการ
ใช้อํานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อกําหนดหน้าที่ให้
ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานตามการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาปฏิบัติเพิ่มเติม โดยจะต้องมี
ผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและก่อให้เกิดสภาพ
บังคับตามกฎหมาย โดย กสทช. ไม่อาจใช้อํานาจ
เพื่อเป็นการสร้างภาระหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์
แก่รายใดหรือบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง  
   เห็นว่า กสทช. ได้กําหนดหลักเกณฑ์การโอนย้าย
ที่ชัดเจนอยู่แล้ว โดยสามารถโอนย้ายได้จนกระทั่ง
กําหนดระยะเวลาการคุ้มครองสิ้นสุดลง 
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  - เห็นว่า วรรค ๒ ของข้อ ๔ ของร่าง
ประกาศฯ ที่กําหนดให้ “ในกรณีที่มีความ
จําเป็นเพื่อให้แผนคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
คณะก ร ร ม ก า ร อ า จ ข ย า ยห รื อ ย่ น
ระยะเวลาจัดทําแผนคุ้มครองตามวรรค
หนึ่งได้” ควรตัดออกเนื่องจากเห็นว่าเป็น
การมอบอํานาจให้คณะกรรมการในการ
ย่นหรือขยายระยะเวลาการจัดทําแผน
คุ้ ม ค ร อ ง  ทํ า ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ห รื อ
ผู้ประกอบการไม่เข้าใจว่าระยะเวลา ๑ ปี
จริงหรือไม่ 

  - เนื่องจากข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ เป็นการ
กําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนความคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ การกําหนดให้ขยายหรือย่นระยะเวลา
ในการจัดทําแผนคุ้มครองเท่านั้น 
   อย่างไรก็ดี พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอที่
ควรตัดวรรคสองออกเพื่อให้ระยะเวลาและการ
พิจารณาแผนความคุ้มครองมีความสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  
 
 

   - ร่างประกาศฯ ข้อ ๗ การจัดสรรรายได้
ในส่วนของสัญญาสัมปทานกับใบอนุญาต
มี ร า ค าที่ ต่ า ง กั น และกา ร เ รี ย ก เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ก็มีความต่างกัน 
กสทช. ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่อง
การจัดสรรรายได้ เพราะการกําหนดกรอบ
กว้างๆ นั้น จะนําไปปฏิบัติจริงได้ยาก 

- เห็นว่า เห็นควรแก้ไขร่างประกาศฯ เดิมให้
ชัดเจนว่า รายได้ที่ ผู้ ให้บริการได้รับจากการ
ให้บริการในระหว่างระยะเวลาคุ้มครอง เมื่อหักค่า
เช่าโครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและส่วนที่
เหลือให้นําส่งสํานักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบ
ก่อนนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
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ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น 
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   - ร่างประกาศฯ ข้อ ๙ กําหนดให้เมื่อ
คณะกรรมการได้จัดสรรคลื่นความถี่ให้
ผู้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ร า ย ใ ห ม่ แ ล้ ว  ใ ห้
คณะกรรมการกําหนดวันหยุดให้บริการ
นั้น อาจเกิดปัญหาต่อผู้ให้บริการที่วาง
แผนการให้บริการไว้ ๖ เดือนหรือ ๑ ปี 
เห็นว่า กสทช. ควรมีความชัดเจนในการ
กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ต่ า ง ๆ  ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ของคําว่า 
“ซิมดับ” โดย กสทช. ต้องให้ความมั่นใจ
ว่า จากการจัดการที่ดีของ กสทช. จะต้อง
ไม่เกิด “ซิมดับ” แน่นอนเพียงแต่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ  

- รับความเห็นไปประกอบการพิจารณาแผนการ
ประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ 

   - ในการ เป ลี่ยน ผ่านระบบหรื อการ
เปลี่ยนแปลงโครงข่าย ไม่ว่าจะเป็นระบบ
เก่าหรือระบบใหม่ จะต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ จากต่างประเทศ 
ดังนั้น  กสทช .  ควรต้องคํานึงถึ งการ
บริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมที่มี
อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดด้วย 

- การบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นนโยบายของ 
กสทช. และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหาร  
คลื่นความถี่ 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่พ.ศ.... 

 
ความเห็นประเด็นที่ ๒ เนื้อหาคุ้มครอง 

ฉบับผ่านความเห็นชอบที่ประชุม กทค. ในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  
นําเสนอที่ประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖       หน้า ๑๘ 
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สมาคม
ผู้บริโภค 
(ภญ. ชโลม 
เกตุจินดา) 

 - ไม่เห็นด้วยที่จะให้ประกาศนี้มีผลใช้
บังคับกับสัญญาสัมปทานที่จะสิ้นสุดใน
อนาคต แค่ควรจํากัดวงเฉพาะสัญญา
สัมปทานที่ใกล้จะสิ้นสุดเท่านั้น  

 - ประกาศนี้บังคับใช้เป็นการทั่วไปกับทุกกรณีที่
สัมปทานจะสิ้นสุดลง หากไปจํากัดการบังคับใช้
เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง จะเป็นปัญหาว่าประกาศ
นี้ออกมาเพื่อเลือกปฏิบัติ ทําให้ไม่เป็นธรรม 

  - เห็นควรตัดข้อ ๔ ที่กําหนดให้ “ใน
ระหว่างระยะเวลาคุ้มครอง ผู้ให้บริการ
ยังคงมีหน้าที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง” ควรตัดออก
เนื่องจากขัดแย้งกับข้อ ๓ 

 - เห็นสอดคล้องตามที่เสนอ และรับข้อสังเกตไป
พิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ ต่อไป 

   - เ ห็ น ว่ า แ ผ น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ต้ อ ง
ครอบคลุมถึ งก ลุ่มเยาวชน  และกลุ่ม
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีจริงๆ ในช่วงระยะเวลา
คุ้มครองผู้ให้บริการต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
จํานวนเลขหมายที่ activate ในระบบ 
และผู้ให้บริการควรเปิดเผยตัวเลขข้อมูล
ผู้ใช้บริการคงค้างในระบบ pre-paid และ 
post-paid 

- รับข้อสังเกตไปประกอบการพิจารณาแผนความ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ 

   - ประเด็นการโอนย้ายขอเสนอให้ลด
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเลขหมายด้วย 

- เห็นว่า ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเลขหมาย  
ได้ถูกกําหนดไว้เป็นการเฉพาะตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ และควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด 
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ความคิดเห็น 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

สมาคม
ดาวเทียม
สื่อสารเพือ่
การพัฒนา
ประเทศไทย  
(คุณอุชาลา  
นิ่มสุข) 

- เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ นี้ และ
ขอให้ กสทช .  เร่งการออกประกาศ 
เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  โ ดย เฉพาะ ใน
เครือข่าย ทรู มูฟ สามารถใช้บริการได้
อย่างต่อเนื่องและขอให้มีความชัดเจน
ในการดําเนินการหลังจากวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๖ ด้วย 

 - ควรเร่งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็น
รูปธรรม เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีความ
เข้าใจและรับทราบในการแก้ไขปัญหานี้ 

- เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ 

สมาคม บรอด
แบนด์เพื่อผู้
พิการและผู้
ด้อย โอกาส 
ประเทศไทย  
(ชนัญกร 
สุวรรณชื่น) 

  - ควรลดเรื่องค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน
เครือข่ายลงให้มากกว่านี้ 
 

- เห็นว่า ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเลขหมายได้
ถูกกําหนดไว้เป็นการเฉพาะตามประกาศ กทช. 
เ รื่ อ ง  ห ลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร ค ง สิ ท ธิ เ ล ข ห ม า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และควรปล่อยให้เป็นไปตาม
กลไกตลาด ซึ่งปัจจุบันได้มีการลดลงเหลือเพียง 
๒๙.-บาท 

   - ขอให้ผู้ให้บริการมี SMS (ข้อความเสียง) 
แจ้ ง เตือน ผู้ ใช้บริการที่ เป็นคนพิการ 
โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เกี่ยวกับการหมดอายุสัมปทาน
ของผู้ให้บริการ 

- เห็นว่า ควรรับข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปดําเนินการต่อไป 

   - จากการลงพื้นที่  มีคนพิการที่ยั ง ใช้
โทรศัพท์ที่รองรับแค่ 2G ไม่รองรับ 3G  

- เห็นว่า ควรรับข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปดําเนินการต่อไป 
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ฉบับผ่านความเห็นชอบที่ประชุม กทค. ในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  
นําเสนอที่ประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖       หน้า ๒๐ 

ผู้เสนอความ
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ความคิดเห็น 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

ซึ่งหากต้องมีการเปลี่ยนเครือข่ายและ
โทรศัพท์จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย โดย
บริการข้อความเสียงและบริการข้อความ
ต่างๆ ยังมีความจําเป็นต่อคนพิการ 

สมาคมคน
พิการ 
(เอกลักษณ ์  
ชูมลสัตย์) 

- ขอให้ กสทช. เร่งออกประกาศเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

  - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ 

  
 
 

 - ควรมองไปข้างหน้าโดยไม่ต้องมองใหญ่
มาก  และมองแค่ใกล้ๆ  ว่าทุกกลุ่มได้
ประโยชน์ก็ เพียงพอแล้ว  โดยอาจจะ
พิ จ า ร ณ า ตั ว อ ย่ า ง ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
สหรัฐอเมริกาที่ เขียนมากว่า ๒๐๐ ป ี 
ไม่เคยต้องมีการแก้ไข เนื่องจากมีการ
เขียนกฎหมายไว้อย่างกว้างๆ 

- เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ 

มูลนิธิพระ
มหาไถ่เพือ่คน
พิการ  
(คุณสัมฤทธิ์) 

- เห็นด้ วยกับ เนื้ อหาการ คุ้มครอง
ผู้บริโภคในร่างประกาศฯ เนื่องจากการ
ให้ระยะเวลา ๑ ปี จะเป็นประโยชน์
สําหรับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มคน
พิการ  

 - ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนว่า 
จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้บริโภค เช่น ซิมจะดับ 
2G จะใช้ไม่ได้ โดยอาจใช้ช่องทาง SMS 
หรือผ่านสื่อ โดยอาจเป็นตัวอักษร หรือ
ทางเสียงสําหรับคนตาบอด  

- สอดคล้องกับหลักการของร่างประกาศฯ  
- รับข้อคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาแผน
ความคุ้มครองผู้ใช้บริการต่อไป   
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มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  
(รศ.สุธรรม 
อยู่ในธรรม) 

  - เห็นว่ามีสามกลุ่มที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ 
กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่เป็น Regulator เป็น
กลุ่มที่กฎหมายบอกว่ามีหน้าที่คือจัดสรร
คลื่นความถี่และกฎหมายก็บอกวิธีการ
ดําเนินงานต้องจัดสรรให้ชัดเจน รวมทั้ง
การเรียกคืนคลื่นความถี่ด้วย กลุ่มที่สอง
คือ Operator ส่วนที่สามคือ Consumer 
หรือผู้บริโภค มีความเกี่ยวข้องกับคลื่น 
๑๘๐๐ คือกลุ่มที่หนึ่งคอยกํากับดูแล
จัดสรรคลื่นความถี่และจัดการให้มีการ
เปลี่ยนผ่านในการใช้ทรัพยากรสื่อสาร  
ในส่วนของ Operator มีหน้าที่ในการ
ให้บริการในการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ 
Operator คื อ ผู้ ใ ช้ ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ เ พื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ปัญหา
ที่ เกิดขึ้นในวันนี้ก็ คิดว่าคือเนื้อหาของ
กฎเกณฑ์ที่ไม่ได้ balance มาก เรื่อง
เนื้อหาของสิทธิ หลักการคุ้มครอง หน้าที่ 
ซึ่งกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ ประเด็นคือ
ไม่ได้บอกโครงสร้างการเปลี่ยนผ่านที่
ชัดเจน แต่ประกาศนี้กําหนดเวลา ปัญหา
ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น ที่ เ ว ล า  แ ต่ เ ป็ น ปั ญ ห า ที่

- จากความเห็นของ  รศ . สุธรรม ที่ เสนอให้
คุ้มครองสิทธิ ผู้ใช้บริการตลอดไป ไม่ว่า ผู้ให้
บริการจะเป็นใครนั้น เมื่อพิจารณาประเด็น
ดังกล่าวแล้วมีความเห็น ดังนี้  
   ๑) การย้ายผู้ใช้บริการทั้งหมดไประบบอื่นใน
คราวเดียวนั้น จะต้องดําเนินการย้ายทุกเลขหมาย
เป็นกลุ่มไปสู่ระบบเดียวซึ่งจะต้องเป็นการย้าย
ตามความสมัครใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น ซึ่ง
เงื่อนไขเช่นนี้ ทําให้การย้ายผู้ใช้บริการในคราว
เดียวโดยผู้ใช้บริการทุกรายสมัครใจไม่อาจเป็นไป
ได้ ในทางปฏิบัติ  ซึ่ งหาก ผู้ ให้บริการจะโอน
ผู้ใช้บริการพร้อมกันทั้งหมดดังกล่าว ก็อาจเกิด
ปัญหาว่าจะโอนไปใช้บริการกับระบบใด ซึ่ ง
จะต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ใช้บริการ 
การที่จะดําเนินการโอนย้ายเลขหมายในคราว
เดี ยว  โดย ไม่ คํ านึ งถึ งความ เดื อดร้ อนของ
ประชาชนและความสมัครใจของประชาชนที่จะ
ได้ รั บผลกระทบโดยมิ ได้ เป็นความ ผิดของ
ผู้ใช้บริการ จึงเป็นการกระทบสิทธิโดยชอบของ
ประชาชน และจะเป็นการกระทําที่ขัดต่อประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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กระบวนการ วิธีการและกรอบเป็นเรื่อง
สําคัญ ผู้ใช้ที่เป็น Primary คือ
ผู้ประกอบการเขาจะได้ทราบ และกลุ่มที่
สามคือผู้บริโภคก็จะได้ทราบในแง่ของ 
Consumer protection ประเด็นหลักที่
แจกแจงไม่น่าจะเป็นประกาศคุ้มครอง
สิทธิชั่วคราว จริงๆ แล้วมันน่าจะเป็น  
คําจํากัดของผู้บริโภคว่าควรจะมีตลอดไป 
คือผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับบริการเข้าถึง
คลื่นความถี่นี้ตลอดไปโดยไม่สนใจว่า  
จะเป ลี่ยนแปลง ผู้ ให้บริ การอย่ า ง ไร  
ทุกวันนี้ เราพยายามพูดในประเด็นว่า
ชั่ ว ค ร า ว  พ อ ชั่ ว ค ร า ว ก็ บั ง คั บ
ผู้ประกอบการให้ทําในสิ่งที่กฎหมาย  
ไม่ได้ประกาศ แล้วถ้าสมมุติว่าประกาศ
สิทธิของผู้บริโภค ผู้บริโภคมีสิทธิจะได้รับ
บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งปกติ และ
การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการของผู้บริโภค
จะง่าย สิทธิของผู้บริโภคจะยืนอยู่ตลอดไป 
เรื่องผลกระทบจากเบื้องบน primary 
เป ลี่ยนแปลงก็ เป ลี่ยนแปลงคนเดียว 
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของ Regulator 

   ๒) การย้ายเลขหมายของผู้ใช้บริการทั้งหมดไป
ในคราวเดียวกันยั งก่อให้ เกิดปัญหาในทาง
กฎหมายเนื่องจากบุคคลที่สาม เช่น กสทช. ไม่มี
อํานาจใดเลยที่จะเข้าไปสั่งให้ผู้ให้บริการเปลี่ยน
คู่สัญญาย้ายไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่น 
โดยฝ่าฝืนความสมัครใจและความยินยอมได้ เรื่อง
อย่างนี้เป็นเรื่องที่จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีคําขอและคํา
รับและต้องผ่านกระบวนการโอนย้ายตามระบบ
การโอนย้ายบริการผ่านการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น และข้อที่กล่าวอ้างว่า
ผู้ใช้บริการมีสิทธิสาธารณะที่จะใช้คลื่นความถี่ นั้น 
การจัดสรรคลื่นความถี่ ใหม่ จะต้องคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดตามที่กฎหมายกําหนดรวมถึง
ความพร้อมของอุตสาหกรรม ความพร้อมของ
เทคโนโลยี โดยมิได้มีเพียงเฉพาะว่าคลื่นความถี่
ดังกล่าวมี ผู้ใช้บริการค้างอยู่ ในระบบหรือไม่  
ผู้ ให้บริ การจึ งขัดแย้ งกับ สิทธิทางแพ่ งของ
ผู้ใช้บริการไปในตัวด้วยโดยนัยนี้ ทั้ งนี้ หาก 
กสทช. เข้าไปใช้อํานาจและเร่งให้มีการโอนย้าย
โดยไม่ คํานึ งถึ ง เงื่ อนไขและข้อจํ ากัดในการ
โอนย้ายและความสมัครใจของผู้ใช้บริการก่อน
สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง กสทช. อาจถูกกล่าวหา
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จะต้ อ ง ทํ า ใ ห้ ชั ด คื อ กํ า หนด วิ ธี ก า ร
กระบวนการ ขั้นตอน ในการเปลี่ยนผ่าน  
ผู้ให้บริการ ถ้าให้กรอบในการเปลี่ยนผ่าน
ผู้ ให้บริการ โดยการจัดสรรที่ ชั ด เจน  
ก็จะง่าย ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรก  
ที่คลื่นความถี่หมดอายุลง ไปตรวจสอบ  
ได้ เช่น เยอรมัน ออสเตรเลีย กรีซ วิธีการ 
คือ ในระดับผู้ให้บริการเป็น nature ของ
การจัดการ การที่จะหาผู้จัดการทรัพยากร
คนใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องยาก สิ่งที่เราไม่ควร
จะกระทบก็คือคนข้างล่าง ไม่ว่าจะมีการ
เปลี่ยนผ่านอย่างไรเขาต้องไม่กระทบ และ 
Regulator ทําหน้าที่บอกกฎเกณฑ์ให้
ชัดเจนว่าจะเปลี่ยนผ่านกลับมา ถ้าพูดถึง
สิทธิของผู้ใช้บริการที่เป็น Secondary 
user ผู้ ใ ช้ ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ค น ท้ า ย สุ ด  
การจัดการปัญหาบุคคลที่อยู่ตรงกลาง
ข้างบน ท้ายที่สุดก็คือควรจะเขียนไว้ใน
กฎเกณฑ์ให้ชัดเจน วิธีการ กรอบในการ
เปลี่ยนผ่าน และเรื่องเวลา ถึงเป็นเรื่อง
ความเป็นชั่วคราวของสัมปทาน น่าจะเป็น
ประเด็นได้มากประเด็นสุดท้ายคือ กสทช. 

ได้ว่า ทําให้รัฐเสียประโยชน์และเอื้อประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการอย่างไม่เป็นธรรม 
  ๓) นอกจากนี้การย้ายดังกล่าว แม้จะเป็นไปได้
ในทางวิศวกรรม แต่ในทางบัญชีแล้วก็จะต้องมีข้อ
ยุติเกี่ยวกับเงินคงค้างในระบบเป็นรายเลขหมาย
และในจํานวนหลายล้านเลขหมายซึ่งจะมีคดีความ
เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ดังนั้น ความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจจึงเป็นปัญหาอีกเช่นกัน 
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มีหน้าที่ต้องทํา ถ้าเป็นไปได้ ประกาศนี้
น่าจะพูดเรื่องกรอบวิธีการปฏิบัติตลอดจน
วิธีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่คลื่นความถี่พอ
เปลี่ยนตรงนี้เสร็จ ผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็น 
๙๐๐ MHz ๘๐๐ MHz  ๑๘๐๐ MHz  
ที่จะหมดอายุและวางแผนได้ 

ผู้ใช้บริการ  
(ณฐพงศ ์
พิทยาภา) 
 

  - ผู้ให้บริการรายเดิมมีความเหมาะสมที่จะ
เป็นผู้ให้บริการต่อไป เนื่องจากมีความ
พร้อมและประสบการณ์ในการให้บริการ  
ที่ผ่านมา 

- เห็นว่า การจัดให้มีมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ
เป็นหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๒๐ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ และข้อ ๒๔ ของ
เงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม และมาตรา ๘๗ แห่ง 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กําหนดไว้ให้ ผู้รับใบอนุญาต
รวมถึงผู้ประกอบการตามสัญญาสัมปทาน ที่มี
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตตั้งแต่ต้นและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
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ดังกล่าว มิใช่ ผู้ให้สัมปทานหรือผู้รับสัมปทาน  
แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น เมื่อสัมปทานสิ้นสุด ผู้ให้
สัมปทานและผู้รับสัมปทาน ย่อมมีหน้าที่ร่วมกัน
ในการจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการ
อนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าว 

   - ในการโอนย้ายลูกค้า ควรคํานึงถึงสิทธิ
ของผู้ใช้บริการด้วยว่า มีความประสงค์ใน
การโอนย้ายภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรือไม่ 

- เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ 

   - ร่ า งป ระก าศฯ  นี้ ยั ง ไ ม่ มี ก า ร ร ะ บุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพ
มาตรฐาน และการควบคุมเรื่องราคา
ในช่วงของการให้บริการในระยะเวลา
คุ้มครอง ๑ ปี และหากมีการลดราคาลง
มากกว่านี้ ก็จะเป็นการช่วยผู้ใช้บริการได้
มากขึ้น 

- เห็นว่า คุณภาพของบริการและอัตราค่าบริการ 
ต้องเป็นไปตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง และ
เป็นไปตามกลไกตลาด 
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ผู้ใช้บริการ  
(สิทธิเวทย์  
จึงสทิธิ
ประไพ) 
 

- เห็นด้วยในประเด็นการ คุ้มครอง
ผู้บริโภค และ กสทช. ควรจะให้ความ
คุ้มครองจนกระทั่งผู้ใช้บริการโอนย้าย
ไปยังคลื่นใหม่ หรือจัดการคลื่นความถี่
ใหม่แล้วเสร็จ 

 - กสทช. ควรคํานึงถึงการให้ผู้ใช้บริการได้
ใ ช้ บ ริ ก า ร ต่ อ ไ ปอย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง และ
มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคต้อง  
ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ให้บริการ และ  
ไม่ทําให้รัฐเสียรายได้ 

- เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ 

  - เมื่อสัมปทานสิ้นสุดลง สิทธิและหน้าที่
ของผู้ให้บริการในการใช้คลื่นนั้นต้อง
สิ้นสุดลงด้วย ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 
๘๔ แห่ง พ .ร .บ .  องค์กรจัดสรรคลื่น  
ความถี่ฯ พ .ศ . ๒๕๕๓ การที่ กสทช .  
จะอนุญาตให้มีการประกอบการต่อไป 
เห็นว่าจะเป็นการขัดต่อ พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ใช้คําชี้แจงซึ่งได้ตอบความเห็นของคุณวีรพัฒน์  
ปริยวงศ์ ในประเด็นที่ ๑ ฐานอํานาจทางกฎหมาย 

ผู้ใช้บริการ 
 

 - การที่ร่างประกาศฯ กําหนดให้ผู้รับและ
ผู้ให้สัมปทานดําเนินการร่วมกันอาจเป็น
การดํ า เนิ นการป ฏิบั ติ ต าม  พ .ร .บ .  
ร่วมทุนฯ หรือไม่  

 - ตามร่ า งป ร ะก าศฯ  ไ ด้ มี เ จ ตน า รมณ์ ใ ห้
รัฐวิสาหกิจผู้ให้สัมปทานและเอกชนผู้รับสัมปทาน
มีหน้าที่ร่วมกันมีหน้าที่ในการให้บริการในช่วง
ระยะเยียวยาและเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ  
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ผู้ใช้บริการ 
(บันดาล  
พงศ์ศาสตร์) 

 - ร่างประกาศฯ นี้ไม่ได้มีการคุ้มครองผู้ใด 
เป็นเพียงการประวิงเวลาของ กสทช. 
เท่านั้น 

 - ร่างประกาศฯ นี้เป็นมาตรการที่ กสทช. กําหนด
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี หลังจากสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการดําเนินการควบคู่
ไปกับมาตรการอื่นๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น 
การ โอนย้ าย เลขหมาย โทรคมนาคม  การ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 


