
 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ    ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการงดหรือระงับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที ่

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  หรือมีความจําเปน  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน   
ความมั่นคงของประเทศ  หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  หรือเพื่อปองกันประโยชนสาธารณะ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการงดหรือระงับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่  

เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  ความมั่นคงของประเทศ  หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

หรือเพื่อปองกันประโยชนสาธารณะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๑  (๓)  และ  (๒๑)  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  

มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  

และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ 

และวิธีการงดหรือระงับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปน   

เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  ความมั่นคงของประเทศ  หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

หรือเพื่อปองกันประโยชนสาธารณะไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 

“เหตุฉุกเฉิน”  หมายความวา  สถานการณที่นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณฉุกเฉิน

หรือสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

“ความจําเปน”  หมายความวา  เหตุจําเปนที่ตองกระทําเพื่อปองกันหรือระงับเหตุฉุกเฉิน 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ    ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  และให
หมายความรวมถึงผูรับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาจากบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  หรือบริษัท  
กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  หรือหนวยงานของรัฐแหงอื่น  อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใชบังคับ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการใหปฏิบัติการตามประกาศนี้ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ขอ ๓ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเกิดข้ึนและจะตองงดหรือระงับการใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อระงับเหตุฉุกเฉินหรือความจําเปนนั้น  ใหหนวยงานที่มีหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ  หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  หรือประโยชน
สาธารณะ   แจงใหคณะกรรมการหรือกรรมการทราบเหตุฉุกเฉินหรือความจําเปนดังกลาว   
เพื่อพิจารณาออกคําส่ังใหผูรับใบอนุญาตงดหรือระงับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในบริเวณที่มี  
เหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนนั้น 

การแจงคณะกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง   จะตองทําเปนหนังสือแจงให
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวัน  เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน  และมี
เหตุอันควรซ่ึงไมสามารถดํา เนินการแจง เปนหนังสือได   ใหแจงทางโทรศัพท   โทรสาร   
ส่ืออิเล็กทรอนิกส  หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได  และใหทําเปนหนังสือมายัง
คณะกรรมการหรือกรรมการโดยทันที 

การแจงคณะกรรมการหรือกรรมการตามวรรคสองอยางนอยตองมีรายละเอียด  ดังนี้ 
(๑) ชื่อหนวยงานที่แจง  ชื่อและตําแหนงผูแจง 
(๒) อํานาจหนาที่ของหนวยงาน  และผูแจง  พรอมแนบกฎหมาย  และเอกสารที่เกี่ยวของ 

กับอํานาจหนาที่ดังกลาว 
(๓) เหตุฉุกเฉินและความจําเปนที่ตองทําการงดหรือระงับการใหบริการ   

(๔) วันและเวลาเริ่มตน  และ  วันและเวลาสิ้นสุด  การใหงดหรือระงับการใหบริการ   

(๕) หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ตองการใหงดหรือระงับการใหบริการ   

(๖) พื้นที่ที่ตองการใหงดหรือระงับการใหบริการในกรณีที่ไมทราบหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ 

ที่ตองการใหงดหรือระงับการใหบริการ 



 หนา   ๒๙ 
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ขอ ๔ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปน  คณะกรรมการหรือกรรมการมีอํานาจ 
ส่ังใหผูรับใบอนุญาตงดหรือระงับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความ
จําเปนนั้นได   

คําส่ังตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับได  จนกระทั่งเหตุฉุกเฉินหรือความจําเปนดังกลาวไดส้ินสุดลง   
ขอ ๕ การแจงคําส่ังใหงดหรือระงับการใหบริการโทรศัพท เคลื่อนที่ตามขอ   ๔   

ใหเลขาธิการแจงคําส่ังใหผูรับใบอนุญาตทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวัน   
ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรซ่ึงไมสามารถดําเนินการแจงคําส่ังเปนหนังสือ 

ตามวรรคหนึ่งได  เลขาธิการอาจแจงคําส่ังตอผูรับใบอนุญาตทางโทรศัพท  โทรสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  
หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  ก็ได  และใหแจงคําส่ังดังกลาวเปนหนังสือไปยังผูรับ
ใบอนุญาตนั้น  โดยทันที 

คําส่ังใหงดหรือระงับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตามขอ  ๔  ใหกระทําไดเทาที่มีเหตุ
ฉุกเฉินหรือความจําเปนโดยคํานึงถึงพฤติการณแหงความรายแรงของเหตุการณ  ทั้งนี้  การแจงคําส่ัง
ดังกลาวตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้  เปนอยางนอย 

(๑) พื้นที่ที่ต้ังสถานีรับสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ 
(๒) วันและเวลาเริ่มตน  และ  วันและเวลาสิ้นสุด  การใหงดหรือระงับการใหบริการ 
(๓) หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่  ที่ตองการใหงดหรือระงับการใหบริการ    
(๔) พื้นที่ที่ตองการใหงดหรือระงับการใหบริการ  ในกรณีที่ไมทราบหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่

ที่ตองการใหงดหรือระงับการใหบริการ 

(๕) เหตุฉุกเฉินและความจําเปนที่ตองทําการงดหรือระงับการใหบริการ 

ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูมีคําส่ังใหงดหรือระงับการใหบริการเห็นวา  เมื่อระยะเวลาการใหงดหรือ

ระงับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตามวรรคสาม  (๒)  ไดส้ินสุดลงแลว  แตเหตุฉุกเฉินหรือความจําเปน

จะคงมีอยูตอไป  ก็ใหสามารถมีคําส่ังขยายระยะเวลาการงดหรือระงับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

ตอไปได  โดยใหแจงไปยังผูรับใบอนุญาตกอนที่ระยะเวลาตามวรรคสาม  (๒)  จะส้ินสุดลง  และให 

นําความในวรรคกอนมาใชบังคับ 

ขอ ๖ เมื่อไดรับคําส่ังตามขอ  ๔  แลว  ผูรับใบอนุญาตตองดําเนินการใหเปนไปตามที่

ไดรับคําส่ังนั้นทันทีตามวิธีการดําเนินการและเทคโนโลยีของผูรับใบอนุญาตแตละรายจะสามารถ

ดําเนินการได 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ    ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๗ เมื่อเลขาธิการไดแจงคําส่ังใหผู รับใบอนุญาตงดหรือระงับการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่แลว  ใหรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

ขอ ๘ เมื่อผู รับใบอนุญาตไดรับคําส่ังแลว  ใหรายงานการดําเนินการทางโทรศัพท  
โทรสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นใหเลขาธิการทราบ  ภายในเวลา
หนึ่งวัน  นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง  และใหมีหนังสือรายงานผลการดําเนินการใหเลขาธิการทราบภายใน
เวลาเจ็ดวัน  นับแตวันที่ดําเนินการตามคําส่ังครบถวนแลว  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการทราบตอไป 

ขอ ๙ ใหผู รับใบอนุญาตแจงรายชื่อผูประสานงานเพื่อดําเนินการตามประกาศนี้   
ตอเลขาธิการภายในเวลาสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงผูประสานงาน  ใหแจงตอเลขาธิการ
เปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตที่ไดรับอนุญาตอยูแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหแจงรายชื่อ
ผูประสานงานตอเลขาธิการภายในเวลาสามสิบวัน  นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 


