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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต   
สัมปทาน  หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายใต้การอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่  จะส้ินสุดสัญญาการให้บริการ  ซ่ึงแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๕๕)  
กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า  เม่ือส้ินสุดอายุการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาประกอบกิจการโทรคมนาคม
ใดแล้วให้รัฐวิสาหกิจต้องคืนคล่ืนความถี่ที่ให้บริการเพื่อนําไปจัดสรรใหม่โดยระบบใบอนุญาตต่อไป   
แต่ปรากฏว่า  การโอนย้ายผู้ใช้บริการออกจากระบบไม่สามารถโอนย้ายได้ทั้งหมดในวันส้ินสุดสัญญาสัมปทาน
เนื่องจากมีข้อจํากัดทางเทคนิคและปัญหาข้อกฎหมายซ่ึงจะกระทบต่อผู้ใช้บริการ  และไม่สามารถ 
ใช้มาตรการอ่ืนเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับผลของ 
การส้ินสุดสัญญาดังกล่าว  ให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ  การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  และคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการให้ได้รับประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องปราศจากข้อจํากัดในช่วงเวลาเปล่ียนผ่าน 
การส้ินสุดการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่  ในระหว่างที่การจัดสรรคล่ืนความถี่
ดังกล่าวแก่ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้บังคับ 
ในกรณีสัญญาสัมปทานส้ินสุดลง   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๒๔)  มาตรา  ๒๙  ประกอบ
กับมาตรา  ๘๓  และมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  
และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และอํานาจตามมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้การได้รับบริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ผู้ใช้บริการได้รับตามปกติต้องสะดุดหยุดลง  ไว้ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุด 
การอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“สัญญาสัมปทาน”  หมายความว่า  การอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาที่รัฐวิสาหกิจนําคล่ืนความถี่

มามอบหมายให้เอกชนประกอบกิจการโทรคมนาคม   
“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานเดิมตามสัญญาการอนุญาต  สัมปทาน  

หรือสัญญาที่ส้ินสุดลง   
“ผู้ใชบ้ริการ”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในวันที่การอนุญาต  สัมปทาน  หรือ

สัญญาส้ินสุดลง   
ข้อ ๓ เม่ือส้ินสุดสัญญาสัมปทาน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้บริการที่ยัง 

ไม่อาจโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอ่ืนได้และเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถ 
ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดประมูลคล่ืนความถี่และ 
การโอนย้ายผู้ใช้บริการไปสู่ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับจัดสรรคล่ืนความถี่  ในระหว่างที่ยังไม่ส้ินสุดระยะเวลา 
ความคุ้มครองที่คณะกรรมการกําหนดตามข้อ  ๙  ให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการต่อไปเป็นการชั่วคราว  
โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการส้ินสุดสัญญาสัมปทาน  และสิทธิของผู้ใช้บริการที่จะได้รับความคุ้มครอง
ให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สัญญาให้บริการเดิม  รวมทั้งต้องอํานวยความสะดวก 
แก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของตนจนส้ินสุดระยะเวลาความคุ้มครอง  
ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งปี  นับแต่วันส้ินสุดสัญญาสัมปทาน 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการโอนย้ายออกจากระบบไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอ่ืนหมดก่อน
ระยะเวลาหนึ่งปี  หรือผู้ให้บริการได้รายงานต่อคณะกรรมการและพิสูจน์ได้ว่าเลขหมายที่ยังคงอยู่ในระบบ  
ไม่ปรากฏข้อมูลการใช้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน  คณะกรรมการอาจสั่งให้ยุติหน้าที่การให้บริการ
ตามประกาศนี้ได้  

ขอ้ ๔ ก่อนสัญญาสัมปทานจะส้ินสุดลงไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  ผู้ให้บริการจะต้องจัดทําแผน
ความคุ้มครองผู้ใช้บริการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยคณะกรรมการอาจมี
คําส่ังแก้ไขเพิ่มเติมแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการดงักล่าว   
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เม่ือประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว  หากสัญญาสัมปทานมีระยะเวลาส้ินสุดเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  
ผู้ให้บริการต้องจัดทําแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   

ในระหว่างที่คณะกรรมการยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการ  ให้ผู้ให้บริการ
มีหนา้ที่ให้บริการต่อไปโดยจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ 

ข้อ ๕ แผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการตามข้อ  ๔  อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลการให้บริการ  เช่น  ข้อมูลผู้ใช้บริการ  จํานวนเงินคงค้างในระบบ    
(๒) แผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการส้ินสุดสัญญาสัมปทาน 
(๓) แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ  ไม่เลือกปฏิบัติ  และเป็นไปอย่างทั่วถึง   
(๔) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ  และภาระที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐาน 

ในขณะที่จํานวนผู้ใช้บริการลดลงตลอดเวลา   
ข้อ ๖ ในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครอง  ผู้ให้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) จะพักหรือหยุดการให้บรกิารไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ 
(๒) ไม่มีสิทธิรับผู้ขอใช้บริการรายใหม่  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการรับโดยให้สัญญาบริการหรือโดย

ผ่านบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
(๓) รักษาคุณภาพการให้บริการและกําหนดค่าบริการตามประกาศที่เก่ียวข้อง 
(๔) ประชาสัมพันธ์แจ้งเงื่อนไขความคุ้มครอง  กําหนดระยะเวลาส้ินสุดความคุ้มครอง   

และบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคล่ือนที่  ให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่องตามที่กําหนดในแผนงาน
ตามข้อ  ๕  (๒) 

(๕) เร่งรัดการโอนย้ายผู้ใช้บริการตามที่กําหนดในแผนงานตามข้อ  ๕  (๓)  และรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(๖) ให้รายงานจํานวนผู้ใช้บริการคงเหลือให้คณะกรรมการทราบภายในวันที่เจ็ดของทุกเดือน 
ข้อ ๗ ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง  ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้รับชําระเงินรายได้จากการให้บริการ

แทนรัฐโดยแยกบัญชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ  แล้วรายงานจํานวนเงินรายได้และดอกผลที่เกิดขึ้นซ่ึงได้
หักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย  ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   
และต้นทุนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นในการให้บริการแล้ว  ส่วนที่เหลือให้นําส่งสํานักงานเพื่อตรวจสอบ 
ก่อนนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

การตรวจสอบการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานแต่งตั้งคณะทํางานคณะหนึ่งจํานวน 
ห้าคน  ประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชหีนึ่งคนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์หนึ่งคน  
โดยมีผู้แทนสํานักงานเป็นเลขานุการคณะทํางาน 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๘ เพื่อกําหนดกรอบระยะเวลาที่แน่นอนในการจัดสรรคล่ืนความถี่ที่ใช้อยู่ในสัญญา
สัมปทาน  คณะกรรมการจะจัดทําแผนการประมูลคล่ืนความถี่ที่ใช้อยู่ในสัญญาสัมปทานเพื่อกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการจัดสรรคล่ืนความถี่ตามมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

แผนการประมูลคล่ืนความถี่ตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับกําหนด
ระยะเวลาการประมูลคล่ืนความถี่แล้วเสร็จ   

ข้อ ๙ ในกรณีระยะเวลาความคุ้มครองยังไม่ส้ินสุด  เม่ือคณะกรรมการได้จัดสรรคล่ืนความถี่
ให้กับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่รายใหม่แล้ว  ให้คณะกรรมการกําหนดวันหยุดการให้บริการซ่ึงถือ
เป็นวันส้ินสุดระยะเวลาความคุ้มครอง  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงกําหนดวันหยุดให้บริการดังกล่าว
เพื่อเตรียมความพร้อมในการนําคล่ืนความถี่ไปให้บริการใหม่   

ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องแจ้งถึงวันหยุดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  
ก่อนที่ผู้ให้บรกิารจะหยุดให้บริการ 

ข้อ ๑๐ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการคุ้มครอง  หากยังมีผู้ใช้บริการคงเหลือที่ไม่แจ้งความประสงค์
จะขอย้ายไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอ่ืน  ให้ส้ินสุดระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 
ตามประกาศนี้  

ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีเงินค้างชําระแก่ผู้ใช้บริการตามวรรคหนึ่ง  ผู้ให้บริการต้องคืนเงินนั้นแก่
ผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้  การคืนเงินให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ข้อ  ๓๔  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


