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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดและกากับดูแลอัตราขัน้ สูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ภายในประเทศ
ในส่วนทีเ่ กินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราขั้นสู งของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก เพื่อให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
และไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ แบ่ งแยก หรื อ กี ด กั น ผู้ ใช้ บ ริ ก ารหรื อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด
โดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๙) และ (๒๔) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบั งคับ หรือ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
และผู้รับใบอนุญาตที่เป็นบริษัทในเครือตามประกาศว่าด้วยมาตรการกากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงผู้รับใบอนุญาตที่เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของผู้รับใบอนุญาตแบบที่สาม
“ผู้ใช้บ ริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บ ริการโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ป ลายทางของผู้รับใบอนุญ าต
แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งนาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ได้รับในฐานะผู้ใช้บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง
“ค่าบริการ” หมายความว่า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้รับใบอนุญาต
เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการจะใช้ป ระโยชน์ หรือได้ใช้ประโยชน์ในบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
“รายการส่งเสริมการขายหลัก” หมายความว่า รายการเสนอขายบริการที่ผู้ใช้บริการต้องเลือก
เพื่อรับบริการจากผู้รับใบอนุญาต
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ข้อ ๔ อัตราขั้นสูงของค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก
ใช้บังคับกับบริการ ดังนี้
(๑) บริการเสียง (Voice)
(๒) บริการข้อความสั้น (SMS)
(๓) บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
(๔) บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet)
ข้อ ๕ ให้ผรู้ ับใบอนุญาตกาหนดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการ
ส่งเสริมการขายหลักที่มีการเสนอขายหรือให้บริการทั้งหมดไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่กาหนด
ไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ให้สานักงาน กสทช. ตรวจสอบอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่ าสิทธิการใช้งาน
ของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้รบั ใบอนุญาตให้บริการอยู่ในตลาดเป็นประจาทุกเดือน โดยใช้วิธีการ
เปรียบเที ยบ โดยอัต ราค่าบริการในส่วนที่ เกินกว่าสิท ธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก
ในแต่ละประเภทบริการต้องเป็นไปตามอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่กาหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่สานักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่า ผู้รับใบอนุญาตกาหนดอัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลักไม่เป็นไปตามข้อ ๕ ให้สานักงาน กสทช.
มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง อั ต ราค่ า บริ ก ารดั ง กล่ า วให้ เป็ น ไปตามอั ต ราขั้ น สู ง
ของค่าบริการที่กาหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานผลการดาเนินการ
พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานและช่องทางในการตรวจสอบต่อสานักงาน กสทช. ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงาน กสทช.
ข้อ ๗ ให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการทบทวนอัตราขั้นสูงของค่าบริการในส่วนที่เกินกว่า
สิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลักพร้อมกับการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ ตามข้อ ๑๑
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดและกากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ลงวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หรือในกรณี ที่ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือขอให้พิจารณาทบทวนอัตราขั้น สูง
ของค่าบริการในส่ว นที่เกิน กว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก โดยในการทบทวน
ให้คานึงถึงสภาพตลาดโทรคมนาคม แนวโน้มอัตราขั้นสูงของค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน
ของรายการส่งเสริมการขายหลักที่มีการเสนอขายหรือให้บริการ และต้นทุนการให้บริการของผู้รับ
ใบอนุญาต
ในกรณี ที่สภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดทาให้
อัตราขั้นสูงของค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลักไม่เหมาะสม
หรือทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้รับใบอนุญาต หรือเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการต้องรับภาระ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เกินสมควรโดยไม่เป็นธรรม กสทช. อาจพิจารณาทบทวนอัตราขั้นสูงของค่าบริการในส่วนที่เกินกว่า
สิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลักให้เหมาะสม
ข้อ ๘ ให้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตที่ ก าหนดอั ต ราค่ าบริก ารในส่ วนที่ เกิน กว่าสิ ท ธิก ารใช้ งานของ
รายการส่งเสริมการขายหลักที่มีการให้บริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
ท้ายประกาศนี้อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ สามารถเรียกเก็บอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่า
สิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลักตามสัญ ญาที่ได้ทาไว้กับผู้ใช้บริการนั้ นต่อไปจนกว่า
รายการส่งเสริมการขายหลักตามสัญญาดังกล่าวของผู้ใช้บริการแต่ละรายจะสิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
สองร้อยเจ็ด สิบ วัน นั บ ตั้งแต่วัน ที่ ป ระกาศนี้ มีผลใช้บังคับ และห้ ามมิให้ ผู้รับ ใบอนุญ าตท าการขยาย
ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายหลักตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
อัตราขั้นสูงของค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก
ประเภทบริการ
อัตราค่าบริการ*
บริการเสียง
ไม่เกิน ๑.๖๐ บาทต่อนาที
บริการข้อความสั้น
ไม่เกิน ๒.๕๐ บาทต่อข้อความ
บริการข้อความมัลติมีเดีย
ไม่เกิน ๔.๕๐ บาทต่อข้อความ
บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
ไม่เกิน ๐.๙๐ บาทต่อเมกะไบต์
* อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

