
๑ 

 

           รางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. .... 

-------------------------------------------------------- 

โดยท่ีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใตการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี จะสิ้นสุดสัญญาการใหบริการ  ซ่ึงแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) กําหนด

ไวอยางชัดเจนวา เม่ือสิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการโทรคมนาคมใดแลวให

รัฐวิสาหกิจตองคืนคลื่นความถ่ีท่ีใหบริการเพ่ือนําไปจัดสรรใหมโดยระบบใบอนุญาตตอไป เพ่ือเปนการ

เตรียมการรองรับผลของ8การสิ้นสุดสัญญาดังกลาว ใหมีความตอเนื่องในการใหบริการ การคุมครองประโยชน

สาธารณะ และคุมครองผูใชบริการใหไดรับประโยชนและใชบริการไดอยางตอเนื่องปราศจากขอจํากัดใน

ชวงเวลาเปลี่ยนผานการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในระหวางท่ี

การจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกลาวแกผูรับใบอนุญาตรายใหมยังไมแลวเสร็จ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จึงกําหนดมาตรการคุมครองผูใชบริการเพ่ือใช

บังคับกับสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๖) และ (๑๓) ประกอบมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แหง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ 

มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา

ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓  มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ 

มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ จึงกําหนดมาตรการคุมครองผูใชบริการข้ึนเพ่ือมิใหการไดรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี   

ท่ีผูใชบริการไดรับตามปกติตองสะดุดหยุดลง จึงกําหนดมาตรการคุมครองผูใชบริการไวดังนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ

ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. ….” 

 



๒ 

 

 ขอ ๒ ในประกาศนี้ 

 "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาต ิ

 "สัญญาสัมปทาน" หมายความวา การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาท่ีรัฐวิสาหกิจนําคลื่นความถ่ีมา

มอบหมายใหเอกชนประกอบกิจการโทรคมนาคม  

 "รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงเปนผูใหสัมปทาน ภายใตการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

แลวแตกรณี 

“ผูใหบริการ” หมายความวา ผูใหสัมปทานและหรือผูรับสัมปทานเดิมตามสัญญาการอนุญาต 

สัมปทาน หรือสัญญาท่ีสิ้นสุดลง ตามท่ีคณะกรรมการมีมติกําหนด 

 "ผูใชบริการ" หมายความวา ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในวันท่ีการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา

สิ้นสุดลง  

 ขอ ๓ เม่ือสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเสียหายของผูใชบริการท่ียังไมอาจ

โอนยายไปยังผูใหบริการรายอ่ืนไดและเปนการคุมครองผูใชบริการใหสามารถใชบริการไดอยางตอเนื่อง รวมท้ัง

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดประมูลคลื่นความถ่ีและการโอนยายผูใชบริการไปสูผูรับใบอนุญาต

ท่ีไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ี ในระหวางท่ียังไมสิ้นสุดระยะเวลาความคุมครองท่ีคณะกรรมการกําหนดตามขอ ๙ 

ใหผูใหบริการมีหนาท่ีใหบริการตอไปเปนการชั่วคราว โดยจะตองแจงใหผูใชบริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญา

สัมปทาน และสิทธิของผูใชบริการท่ีจะไดรับความคุมครองใหสามารถใชบริการไดอยางตอเนื่องภายใตสัญญา

ใหบริการเดิม รวมท้ังตองอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการในการใชบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ของตนจนสิ้นสุดระยะเวลาความคุมครอง ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งป นับแตวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน  

 ขอ ๔ ในระหวางระยะเวลาความคุมครอง ผูใหบริการยังคงมีหนาท่ีใหบริการโ ทรศัพทเคลื่อนท่ีตอไป

อยางตอเนื่อง โดยกอนสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลงไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหผูใหบริการจัดทําแผนความคุมครอง

ผูใชบริการเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการอาจมีคําสั่งแกไขเพ่ิมเติม

แผนความคุมครองผูใชบริการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึนได ท้ังนี้ คณะกรรมการจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแผนดังกลาว  

ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือใหแผนคุมครองผูใชบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการอาจ

ขยายหรือยนระยะเวลาจัดทําแผนคุมครองตามวรรคหนึ่งได  

 



๓ 

 

ขอ ๕ แผนความคุมครองผูใชบริการตามขอ ๔ อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 (๑) ขอมูลการใหบริการ เชน ขอมูลผูใชบริการ จํานวนเงินคงคางในระบบ   

(๒) แผนงานประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 

 (๓) แผนงานสงเสริมใหผูใชบริการสามารถใชบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไมเลือกปฏิบัติ และเปนไปอยางท่ัวถึง  

 (๔) คาใชจายในการใหบริการ และภาระท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีตองรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะท่ี

จํานวนผูใชบริการลดลงตลอดเวลา  

 ขอ ๖ ในระหวางระยะเวลาความคุมครอง ผูใหบริการตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังนี้ 

 (๑) ไมมีสิทธิรับผูขอใชบริการรายใหม ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการรับโดยใหสัญญาบริการหรือโดยผาน

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 (๒) รักษาคุณภาพการใหบริการและกําหนดคาบริการตามประกาศท่ีเก่ียวของ 

(๓) ประชาสัมพันธแจงเง่ือนไขความคุมครอง กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดความคุมครอง และบริการ           

คงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ใหผูใชบริการทราบอยางตอเนื่องตามท่ีกําหนดในแผนงานตามขอ ๕ (๒) 

 (๔) เรงรัดการโอนยายผูใชบริการตามท่ีกําหนดในแผนงานตามขอ ๕ (๓) และรับภาระคาใชจายในการ

พัฒนาชองทางและเพ่ิมประสิทธิภาพในการโอนยายเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 ขอ ๗ ในระหวางระยะเวลาความคุมครอง ผูใหบริการมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบเชนเดียวกับ

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้  

 (๑) ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม 

คาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ 

 (๒) จัดสรรรายไดท่ีไดรับจากการใหบริการโทรคมนาคมใหแกกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ท้ังนี้ ภาระคาใชจายในการดําเนินการ

ตามมาตรการคุมครองผูใชบริการ เชน คาใชจายการประชาสัมพันธ คาใชจายในการเพ่ิมศักยภาพในการ

โอนยาย เลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหนํามาเปนคาลดหยอนไดตามอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยให            

ผูใหบริการดําเนินการจัดทําบัญชีทางการเงินแยกประเภทระหวางรายไดและภาระคาใชจายของการดําเนินการ

ตามมาตรการคุมครองผูใชบริการแยกออกจากรายไดและภาระคาใชจายจากการใหบริการโทรคมนาคมอ่ืน  



๔ 

 

 ขอ ๘ เพ่ือกําหนดกรอบระยะเวลาท่ีแนนอนในการจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีใชอยูในสัญญาสัมปทานใหแก

ผูรับใบอนุญาตรายใหม คณะกรรมการจะจัดทําแผนการประมูลคลื่นความถ่ีท่ีใชอยูในสัญญาสัมปทานเพ่ือ

กําหนดกรอบระยะเวลาในการจัดสรรคลื่นความถ่ี ใหแกผูรับใบอนุญาตจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม 

 แผนการประมูลคลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายละเอียดเก่ียวกับกําหนดระยะเวลาการ

ประมูลคลื่นความถ่ีแลวเสร็จ  

ขอ ๙ ในกรณีระยะเวลาความคุมครองยังไมสิ้นสุด เม่ือคณะกรรมการไดจัดสรรคลื่นความถ่ีใหกับผูรับ

ใบอนุญาตรายใหมแลว ใหคณะกรรมการกําหนดวันหยุดการใหบริการซ่ึงถือเปนวันสิ้นสุดระยะเวลาความ

คุมครอง พรอมท้ังแจงใหผูใหบริการทราบถึงกําหนดวันหยุดใหบริการดังกลาวเพ่ือเตรียมความพรอมในการนํา

คลื่นความถ่ีไปใหบริการใหม  

 ผูใหบริการมีหนาท่ีจะตองแจงถึงวันหยุดใหบริการแกผูใชบริการลวงหนาไมนอยกวา ๙๐ วัน กอนท่ี           

ผูใหบริการจะหยุดใหบริการ 

 ขอ ๑๐ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการคุมครอง และคณะกรรมการไดจัดสรรคลื่นความถ่ีใหกับผูรับ

ใบอนุญาตรายใหมแลว หากยังมีผูใชบริการคงเหลือท่ีไมแจงความประสงคจะขอยายไปยังผูใหบริการรายอ่ืน  

ใหผูใหบริการโอนผูใชบริการดังกลาวไปใชบริการกับผูรับใบอนุญาตรายใหม โดยผูรับใบอนุญาตรายใหมไมอาจ

ปฏิเสธการใหบริการแกผูใชบริการดังกลาว 

 ใหผูใหบริการและผูรับใบอนุญาตรายใหมรวมกันจัดทําแผนการถายโอนลูกคาเสนอคณะกรรมการ

เพ่ือใหความเห็นชอบกอนครบกําหนดระยะความคุมครองไมนอยกวา ๓๐ วัน ท้ังนี้ แผนการถายโอนลูกคา

ดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของผูใชบริการดังกลาว 

ในกรณีท่ีผูใหบริการมีเงินคางชําระแกผูใชบริการตามวรรคหนึ่ง ผูใหบริการตองคืนเงินนั้นแก

ผูใชบริการ ท้ังนี้ การคืนเงินใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง มาตรฐาน

ของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๓๔ โดยอนุโลม 

ขอ ๑๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ประกาศ ณ วันท่ี                 เดือน             พ.ศ.   

 

 (                                         ) 

 ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 


