
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เปนปที่ ๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา 
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๒)  พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“กิจการโทรคมนาคม”  หมายความวา กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวย

องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๐๖ ก/หนา ๑๑/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“การประกอบกิจการโทรคมนาคม”  หมายความวา การประกอบกิจการใน
ลักษณะที่เปนผูใหบริการดานกิจการโทรคมนาคมแกบุคคลอื่นทั่วไป 

“เลขหมายโทรคมนาคม”  หมายความวา ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณอื่น
ใดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ซ่ึงใชระบุท่ีหมายในโครงขายโทรคมนาคมเพื่อการ
โทรคมนาคม 

“โครงขายโทรคมนาคม”  หมายความวา กลุมของเครื่องโทรคมนาคมที่ตอถึงกัน
โดยตรง หรือโดยผานเครื่องชุมสายหรือเครื่องอื่นใด เพื่อการโทรคมนาคมระหวางจุดหมาย
ปลายทางที่กําหนดดวยระบบสาย ระบบคล่ืนความถี่ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอื่น ระบบใด
ระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน 

“เช่ือมตอ”  หมายความวา การเชื่อมตอระหวางโครงขายโทรคมนาคมภายใต
ความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชยเพื่อใหผูใชบริการของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมฝาย
หนึ่งสามารถติดตอส่ือสารกับผูใชบริการหรือใชบริการโทรคมนาคมของผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมอีกฝายหน่ึงได 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม 

“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ 

“เลขาธิการ”  หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา ผูซ่ึงคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและออกประกาศ

กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
   

 
มาตรา ๗  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการโทรคมนาคมตามลักษณะและประเภท

ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมใหมีสามแบบ ดังน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ใบอนุญาตแบบท่ีหนึ่ง ไดแก ใบอนุญาตสําหรับผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีไมมีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง และเปนกิจการท่ีมีลักษณะสมควรใหมี
การบริการไดโดยเสรี ท้ังนี้ เม่ือผูประสงคจะประกอบกิจการลักษณะดังกลาวไดแจงให
คณะกรรมการทราบแลว คณะกรรมการตองออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการได 

(๒)  ใบอนุญาตแบบท่ีสอง ไดแก ใบอนุญาตสําหรับผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีมีหรือไมมีโครงขายเปนของตนเอง ซ่ึงเปนการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงค
ใหบริการจํากัดเฉพาะกลุมบุคคลหรือเปนการประกอบกิจการท่ีไมมีผลกระทบโดยนัยสําคัญตอ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม หรือตอประโยชนสาธารณะและผูบริโภค ท้ังนี้ เม่ือผูประสงคจะ
ประกอบกิจการลักษณะดังกลาวไดปฏิบั ติถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนดไวลวงหนาแลว คณะกรรมการตองออกใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการได 

(๓)  ใบอนุญาตแบบท่ีสาม ไดแก ใบอนุญาตสําหรับผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง ซ่ึงเปนการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงคในการ
ใหบริการแกบุคคลท่ัวไปจํานวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยสําคัญตอการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม หรืออาจกระทบตอประโยชนสาธารณะ หรือมีเหตุจําเปนตองคุมครองผูบริโภค
เปนพิเศษ ท้ังนี้ เม่ือผูประสงคจะประกอบกิจการลักษณะดังกลาวไดรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเห็นสมควรใหออกใบอนุญาตแลว จึงจะประกอบกิจการได 

ผูรับใบอนุญาตแบบท่ีหนึ่ง แบบท่ีสอง หรือแบบที่สาม จะมีสิทธิประกอบกิจการ
โทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทใด รวมท้ังมีขอบเขตการใหบริการเพียงใด ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับลักษณะการประกอบกิจการของใบอนุญาตแต
ละแบบท่ีกําหนดตามวรรคสอง และตองคํานึงถึงการพัฒนาการใหบริการกิจการโทรคมนาคมท่ี
หลากหลาย รวมทั้งความเปนธรรมในระหวางผูประกอบกิจการดวย 

ในการย่ืนขอรับใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตตองระบุวาเปนการขอรับ
ใบอนุญาตแบบใด พรอมท้ังตองแจงลักษณะหรือประเภทกิจการโทรคมนาคมท่ีประสงคจะ
ดําเนินการดวย และถาประสงคจะเพิ่มการประกอบกิจการในลักษณะหรือประเภทอื่นภายหลังจาก
ท่ีไดรับอนุญาตแลว จะตองแจงใหคณะกรรมการทราบกอนเริ่มประกอบกิจการ ในกรณีเชนวานี ้
คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขใหผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติดวยก็ได 

 
มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตโดยเปดเผย

เปนการทั่วไป เพื่อใหผูประสงคจะประกอบกิจการไดทราบลวงหนาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูขอรับ
ใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต และหลักเกณฑในการออกใบอนุญาตซ่ึงจะตองกําหนดให
แตกตางกันตามประเภทของใบอนุญาตตามมาตรา ๗ และสอดคลองกับกิจการโทรคมนาคมแต
ละลักษณะและประเภท และตองเปนไปตามแนวทางการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ และการ
อนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีกําหนดไวในแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและแผน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความถี่วิทยุตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผูขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการ
อนุญาต วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการ 
ขอบเขตการอนุญาตใหประกอบกิจการ กรอบระยะเวลาข้ันสูงและข้ันตํ่าท่ีจะอนุญาตใหประกอบ
กิจการ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่จําเปนสําหรับการประกอบกิจการ 

ในการกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี ้

(๑)๒  ผูขอรับใบอนุญาตแบบท่ีสองและผูขอรับใบอนุญาตแบบท่ีสามตองมิใช
เปนคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในการนี้คณะกรรมการอาจ
กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการบางลักษณะหรือบางประเภทท่ีเปนนิติ
บุคคลจะตองกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวดวยก็ได 

(๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓)  ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
(๔)  บุคคลผูเปนกรรมการ ผูจัดการหรือผูมีอํานาจในการจัดการของผูขอรับ

ใบอนุญาตตองไมเคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวามีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายวาดวยโทรเลขและโทรศัพท กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภค ภายในระยะเวลาสองปกอนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

(๕)  ผูขอรับใบอนุญาตแบบท่ีสามตองมีแผนการลงทุนและแผนการใหบริการ
กิจการโทรคมนาคมท่ีสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 

(๖)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
สําหรับการขอรับใบอนุญาตแตละประเภทตามมาตรา ๗ 

 
มาตรา ๙  การประกอบกิจการโทรคมนาคมสําหรับใบอนุญาตแบบท่ีสาม ใหมี

ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตซ่ึงตองอยูในกรอบระยะเวลาข้ันสูงและข้ันตํ่าตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การขอตออายุใบอนุญาตสําหรับใบอนุญาตแบบท่ีสาม ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคํา
ขอกอนวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว ใหถือวาผูย่ืนคําขออยูในฐานะผูรับ
ใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงคําส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แตท้ังนี้ คณะกรรมการตอง
พิจารณาและแจงคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

                                                 
๒ มาตรา ๘ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การย่ืนคําขอตอใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาต ให เปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดซ่ึงตองสอดคลองกับหลักเกณฑ
ตามมาตรา ๘ ดวย 

การกําหนดระยะเวลาในการอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต ใหคณะกรรมการ
กําหนดโดยคํานึงถึงระยะเวลาตามแผนการลงทุน ขอบเขตการใหบริการ แนวทางการพัฒนา
กิจการของผูขอรับใบอนุญาต การคุมครองผูบริโภคท่ีจะไดรับการบริการโดยตอเนื่อง และผลการ
ประเมินการประกอบกิจการ 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไดรับใบอนุญาตแบบท่ีหนึ่งหรือใบอนุญาต
แบบท่ีสองใหกระทําไดตลอดระยะเวลาท่ียังคงใหบริการ แตเม่ือผูรับใบอนุญาตประสงคจะเลิก
กิจการตองแจงใหคณะกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งเดือน ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจ
กําหนดเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตดังกลาวตองปฏิบัติกอนเลิกกิจการก็ได 

 
มาตรา ๑๐  ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ถากิจการ

โทรคมนาคมนั้นมีการใชคล่ืนความถี่ ผูขอรับใบอนุญาตตองไดรับอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ตาม
กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมดวย 

ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนการใชคล่ืนความถี่ใด ใหถือวาถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในสวนที่ประกอบกิจการโดยใชคลื่นความถี่นั้นดวย 

 
มาตรา ๑๑  ผู รับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมการใชคล่ืนความถี่ 

คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมและคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามอัตรา 
หลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ จะตองไมเปนภาระแกผูประกอบการหรือ
ผูใชบริการโดยไมสมเหตุผล 

การกําหนดอัตราและหลักเกณฑของคาธรรมเนียมการใชคล่ืนความถี่ และ
คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ใหคณะกรรมการคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ความคุมคา 
ความขาดแคลน และวิธีการจัดสรรทรัพยากรดังกลาว 

การกําหนดอัตราและหลักเกณฑของคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมใหคณะกรรมการคํานึงถึงแบบของใบอนุญาต รายจายในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๒  ในการออกใบอนุญาตสําหรับกิจการโทรคมนาคมที่ตองใชเลขหมาย

โทรคมนาคมตามท่ีกําหนดในแผนเลขหมายโทรคมนาคม ใหคณะกรรมการกําหนดเลขหมาย
โทรคมนาคมสําหรับใชในการใหบริการหรือพื้นท่ีการใหบริการสําหรับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตดวย 

ผูรับใบอนุญาตจะนําเลขหมายโทรคมนาคมออกใหบริการแกบุคคลท่ัวไปได
เฉพาะเลขหมายโทรคมนาคมท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตมิไดนําเลขหมายโทรคมนาคมตามท่ีไดรับ
อนุญาตออกใหบริการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือนําเลขหมายโทรคมนาคมที่ไมไดรับอนุญาต
ออกใหบริการ ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการใหเปนไปตามท่ีไดรับ
อนุญาตหรือระงับการใชเลขหมายโทรคมนาคมนั้นได โดยผูรับใบอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ ไมได 

ในกรณีเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูใชบริการ และเม่ือมีความพรอมทาง
เทคนิค ใหคณะกรรมการกําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหผูใชบริการมีสิทธิใชเลขหมาย
โทรคมนาคมเดิม เม่ือผูใชบริการตองการเปล่ียนผูใหบริการ สถานท่ี หรือประเภทของบริการ 
ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของดวย 

ภายใตบังคับของมาตรการที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ให
ผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีใหขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคมแกบุคคลท่ีขอนําไปจัดทํารายนาม
ผูใชบริการ โดยคิดคาใชจายไดเฉพาะคาใชจายในการจัดขอมูลใหเทานั้น 

 
มาตรา ๑๓  เพื่อประโยชนในการกําหนดเลขหมายโทรคมนาคม ใหผูรับ

ใบอนุญาตใชในการใหบริการ ในการจัดทําแผนเลขหมายโทรคมนาคมของคณะกรรมการตาม
กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม ตองประกอบดวยหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑)  ใหมีเลขหมายโทรคมนาคมเพียงพอแกการใหบริการ 
(๒)  ใหมีการใชเลขหมายโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
(๓)  แผนเลขหมายโทรคมนาคมตองชวยใหการจําแนกลักษณะและประเภทของ

บริการและอุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคมเปนไปโดยงายและชัดเจน 
(๔)  ใหมีการแกไขเพิ่มเติมแผนเลขหมายโทรคมนาคมไดเฉพาะในกรณีท่ีมี

ความจําเปนเทานั้น 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการกําหนดแผนเลขหมายโทรคมนาคมหรือใหมีการแกไข

เพิ่มเติมแผนเลขหมายโทรคมนาคมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใหผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอขยายการใหบริการโดยการ

เพิ่มจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับใชในการใหบริการหรือการขยายพื้นท่ีใหบริการ ใหย่ืน
คําขอตอคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาการเพิ่มจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมหรือการ
ขยายพื้นท่ีใหบริการจะเปนประโยชนสาธารณะ และไมมีลักษณะเปนการจํากัดการแขงขันการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมอยางเปนธรรม คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาตใหผูรับ
ใบอนุญาตดําเนินการไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด ในการนี้ ให
คณะกรรมการพิจารณาและแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และในการอนุญาตใหคณะกรรมการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
สวนที่อนุญาตดังกลาวเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๕  ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ ท่ีกํ าหนดในกฎหมายว าดวยองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ และกํ ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาต ใหคณะกรรมการกําหนดสิทธิหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผูรับใบอนุญาตใหชัดเจน รวมท้ังกําหนดแผนการใหบริการกิจการ
โทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาต โดยอยางนอยตองกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการเริ่ม
ใหบริการ รายละเอียดของลักษณะหรือประเภทการใหบริการ อัตราคาบริการ การใหบริการแจง
ขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคม และการอื่นที่จําเปนในการใหบริการเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ในกรณีท่ีมีเหตุสําคัญเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือกฎหมายหรือ
พฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ใหคณะกรรมการมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไขในการอนุญาตไดตาม
ความจําเปน 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามเลข

หมายโทรคมนาคมหรือตามพื้นท่ีท่ีกําหนด ถาปรากฏตอคณะกรรมการวาผูรับใบอนุญาตไม
ดําเนินการใหบริการตามแผนการใหบริการกิจการโทรคมนาคมท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขการอนุญาต
ตามมาตรา ๑๕ โดยไมมีเหตุผลอันสมควรและคณะกรรมการเห็นวาเปนการกระทบกระเทือนตอ
ประโยชนสาธารณะ ใหคณะกรรมการมีอํานาจถอนคืนเลขหมายโทรคมนาคมตามจํานวนท่ีกําหนด 
หรือจํากัดพื้นที่การใหบริการลงจากที่อนุญาตไวแลวได โดยผูรับใบอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ มิได 

 
มาตรา ๑๗  ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีจัดใหมีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน

โดยท่ัวถึง และใหมีอํานาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการบริการโทรคมนาคม
ดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  จัดใหมีบริการโทรคมนาคมในพื้นท่ีชนบท หรือพื้นท่ีท่ีมีผลตอบแทนการ
ลงทุนต่ํา หรือทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ียังไมมีผูใหบริการหรือมีแตไมท่ัวถึงหรือไมเพียงพอแกความ
ตองการของผูใชบริการในทองที่นั้น 

(๒)  จัดใหมีบริการโทรคมนาคมสําหรับสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล 
และหนวยงานอ่ืนท่ีใหความชวยเหลือแกสังคม 

(๓)  จัดใหมีบริการโทรคมนาคมสาธารณะในบางลักษณะหรือบางประเภทตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดแกผูมีรายไดนอย 

(๔)  จัดใหมีการใหบริการอํานวยความสะดวกในการใชบริการโทรคมนาคม
สาธารณะสําหรับคนพิการ เด็ก คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประกาศตามวรรคสองไวเปนการลวงหนาเพื่อใหผู
ประสงคจะขอรับใบอนุญาตไดทราบขอบเขตการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่งกอน
การยื่นคําขออนุญาตดวย 

การกําหนดใหผูรับใบอนุญาตจัดใหมีบริการโทรคมนาคมตามมาตรานี้ตองไมทํา
ใหเกิดภาระเกินสมควรแกการลงทุนของผูรับใบอนุญาต และตองใหมีการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน
ในระหวางผูรับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะและประเภทเดียวกัน 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตใดไมสามารถจัดใหมีบริการโทรคมนาคม

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๗ ได หรือในกรณีท่ีเห็นสมควรใหผูรับใบอนุญาตมี
สวนรวมรับผิดชอบในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดใหผูรับใบอนุญาตนั้นตองจัดสรรรายไดท่ีไดรับจากการใหบริการโทรคมนาคมใหแก
กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคล่ืน
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อนําไป
ดําเนินการจัดใหมีการบริการโทรคมนาคมตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดมาตรการใดๆ เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมใหผูรับใบอนุญาตรายใหมมีโอกาสใหบริการโทรคมนาคมในทองท่ีใดแขงขันกับผูรับ
ใบอนุญาตรายอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค และเปนธรรมได 

 
มาตรา ๒๐  ผูรับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการใหบริการไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑและวิ ธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

ผูรับใบอนุญาตจะปฏิเสธการใหบริการแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรไมได 

 
มาตรา ๒๑  การประกอบกิจการโทรคมนาคม นอกจากตองอยูในบังคับของ

กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาแลว ใหคณะกรรมการกําหนดมาตรการเฉพาะตามลักษณะ
การประกอบกิจการโทรคมนาคมมิใหผูรับใบอนุญาตกระทําการอยางใดอันเปนการผูกขาด หรือ
ลด หรือจํากัดการแขงขันในการใหบริการกิจการโทรคมนาคมในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑)  การอุดหนุนการบริการ 
(๒)  การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน 
(๓)  การใชอํานาจทางการตลาดท่ีไมเปนธรรม 
(๔)  พฤติกรรมกีดกันการแขงขัน 
(๕)  การคุมครองผูประกอบการรายยอย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒  ผูรับใบอนุญาตตองรายงานใหเลขาธิการทราบโดยไมชักชาเม่ือมี
เหตุการณ ดังตอไปนี ้

(๑)  ผูรับใบอนุญาตไดรับความเสียหายอยางรายแรงจนอาจเกิดปญหาในการ
ใหบริการโทรคมนาคม 

(๒)  ผูรับใบอนุญาตจะประกอบกิจการโทรคมนาคมอื่นนอกจากกิจการท่ีไดรับ
อนุญาต 

(๓)  ผูรับใบอนุญาตจะทําสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํานาจท้ังหมดหรือบางสวนใน
การบริหารงานของผูรับใบอนุญาต 

(๔)  ผูรับใบอนุญาตกระทําหรือถูกกระทําอันมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการ
หรือถูกครอบงํากิจการตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(๕)  กรณีใดๆ ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบตอการประกอบกิจการหรือการ
ใหบริการของผูรับใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การรายงานตาม (๒) และ (๓) ผูรับใบอนุญาตตองกระทํากอนดําเนินการ
สําหรับกรณีตาม (๑) (๔) และ (๕) ใหรายงานทันทีท่ีมีเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึน 

เม่ือเลขาธิการไดรับรายงานตามวรรคสองใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการโดยเร็ว 
ในการนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขใหผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด
เพื่อปองกันความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

 
มาตรา ๒๓  คณะกรรมการอาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีระบบ

บันทึกขอมูลเกี่ยวกับหลักฐานการใชบริการโทรคมนาคมของผูใชบริการเพื่อใหผูใชบริการสามารถ
ตรวจสอบได 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีการประกอบกิจการโทรคมนาคมบางลักษณะหรือบาง

ประเภท มีเทคโนโลยีเฉพาะดานซ่ึงไมอาจนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับใหสอดคลองกับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้นได ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขสําหรับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมนั้นได 

การกําหนดเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่งตองเปนไป
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

หมวด ๒ 
การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

   
 

มาตรา ๒๕  ผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคม มีหนาท่ีใหผูรับใบอนุญาต
รายอื่นเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของตนกับของผูรับใบอนุญาตรายอื่นตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับใบอนุญาตท่ีมีโครงขายโทรคมนาคมตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนใช
โครงขายโทรคมนาคมของตนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การปฏิเสธไมใหใชโครงขายโทรคมนาคมใหกระทําไดเฉพาะกรณี ดังตอไปนี ้
(๑)  โครงขายโทรคมนาคมท่ีมีอยูไมเพียงพอแกการใหผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนใช

โครงขายโทรคมนาคม 
(๒)  การใชโครงขายโทรคมนาคมมีปญหาทางเทคนิคท่ีอาจกอใหเกิดการ

รบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเปนเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
(๓)  กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ให ผู รับใบอนุญาตท่ีมีโครงขายโทรคมนาคมซ่ึงปฏิเสธไมใหใชโครงขาย

โทรคมนาคมตามวรรคสามมีหนาท่ีพิสูจนถึงเหตุแหงการปฏิเสธน้ัน 
การเรียกเก็บคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองเปนไปอยาง

สมเหตุสมผลและเปนธรรมตอผูรับใบอนุญาตท่ีมีโครงขายโทรคมนาคมกับผูขอใชหรือเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมและตองใหมีความเทาเทียมกันในระหวางผูขอใชหรือผูขอเช่ือมตอโครงขาย
โทรคมนาคมทุกราย 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคณะกรรมการ
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของดวย 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีมีการปฏิเสธไมใหใชโครงขายโทรคมนาคมหรือมีขอท่ีตก

ลงกันไมได ในการเจรจาทําสัญญาการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม คูกรณีมีสิทธิรอง
ขอใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ถามีกรณีจําเปน
คณะกรรมการอาจส่ังใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไปพลางกอนตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดได 

 
มาตรา ๒๗  สัญญาเกี่ยวกับการใชหรือการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมจะตอง

มีขอกําหนดในลักษณะดังนี้ 
(๑)  ไมทําใหผูใชบริการเสียประโยชน 
(๒)  ไมเปนการเลือกปฏิบัติ แบงแยก หรือกีดกันผูรับใบอนุญาตรายอื่น 
(๓)  ขอกําหนดทางเทคนิค ณ จุดท่ีมีการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม

ตองชัดเจน มีความเปนไปไดทางเทคนิค และไมกอใหเกิดภาระแกผูขอใชหรือเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมเกินสมควร 

(๔)  มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูขอใชหรือผูขอเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมและผูใหใชหรือผูใหเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีชัดเจน 

(๕)  การกําหนดอัตราคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
ตามหลักเกณฑในมาตรา ๒๕ วรรคหา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)  ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ใหผูรับใบอนุญาตท่ีเปนเจาของโครงขายโทรคมนาคมตองจัดสงสําเนาสัญญา

ใหกับคณะกรรมการภายในสิบวันนับแตวันท่ีไดมีการลงนามในสัญญา ถาคณะกรรมการเห็นวา
ขอกําหนดในสัญญาดังกลาวไมเปนไปตามลักษณะในวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังให
ดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถาผูรับใบอนุญาตท่ีเปนเจาของโครงขายโทรคมนาคม
ไมยินยอมแกไขสัญญาใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ใหนําความในมาตรา ๖๕ มาใช
บังคับโดยอนุโลม แตถาผูขอใชหรือผูขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเปนผูไมยินยอมแกไข
สัญญานั้น ใหถือวาสัญญาดังกลาวตกเปนโมฆะ 

 
มาตรา ๒๘  ผูรับใบอนุญาตตองแจงขอมูลท่ีถูกตองและจําเปนในการใชหรือ

เช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมใหผูขอรับใบอนุญาตรายอื่นซ่ึงเปนผูขอใชหรือผูขอเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมทราบ และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหการใชหรือเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตรายอื่นนั้นไมสามารถใชงานไดตามปกติ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงแกไขโครงขายโทรคมนาคมท่ีมีผลกระทบตอการใชหรือ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ผูรับใบอนุญาตท่ีมีโครงขายโทรคมนาคมจะตองประกาศใหทราบ
ถึงการเปล่ียนแปลงแกไขดังกลาวเปนการลวงหนาโดยใหระยะเวลาท่ีสมควร แตท้ังนี้ตองไมนอย
กวาหกเดือน 

 
มาตรา ๒๙  ผูรับใบอนุญาตซ่ึงเปนเจาของโครงขายโทรคมนาคมตองเปดเผย

สัญญาการใชหรือการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเปนการท่ัวไปตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีสภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปล่ียนแปลงไป หรือมีเหตุ

อยางหนึ่งอยางใดท่ีทําใหอัตราคาตอบแทนการใชหรือการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ี
กําหนดในสัญญานั้นไมเหมาะสม ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในระหวางผูรับใบอนุญาตเปน
เหตุใหฝายหนึ่งฝายใดตองรับภาระเกินสมควร ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนคูสัญญาจะขอปรับปรุงอัตรา
คาตอบแทนดังกลาวตอคณะกรรมการก็ได ในการอนุญาตใหคณะกรรมการคํานึงถึงผลกระทบที่มี
ตอผูใชบริการประกอบดวย 

 
มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชนในการรักษาความม่ันคงของชาติ หรือเพื่อปองกันภัย

พิบัติท่ีอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม หรือเพื่อการดําเนินการใหเปนประโยชนสาธารณะเปน
สวนรวม เม่ือรัฐบาลรองขอตอคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหมีการใชหรือ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมระหวางผูรับใบอนุญาตและหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ในกรณี
เชนวานี้ใหผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
 

หมวด ๓ 
มาตรฐานของโครงขายโทรคมนาคมและอุปกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๓๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประเภทของโครงขาย
โทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณท่ีใชในกิจการโทรคมนาคมท่ีมีผลตอการใหบริการ
โทรคมนาคมตองมีมาตรฐานทางเทคนิคตามท่ีกําหนดได 

คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดใหอุปกรณท่ีใชในโครงขายโทรคมนาคม 
เครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณท่ีใชในกิจการโทรคมนาคมบางประเภทตองไดรับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานกอนนํามาใชในการใหบริการโทรคมนาคมได 

 
มาตรา ๓๓  ผูรับใบอนุญาตตองบํารุงรักษา ซอมแซม และแกไขปรับปรุง

โครงขายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณท่ีใชในกิจการโทรคมนาคมท่ีผูรับ
ใบอนุญาตนํามาใชในการใหบริการโทรคมนาคมเพื่อใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานทางเทคนิคตามที่กําหนดไวในประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๓๔  ผูรับใบอนุญาตแบบท่ีสามตองมีวิศวกรซ่ึงมีคุณสมบัติและมีจํานวน

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินบริการโทรคมนาคม การติดต้ัง 
ตรวจสอบ และบํารุงรักษา โครงขายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณท่ีใชในกิจการ
โทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตใหเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิค 

 
มาตรา ๓๕  ใหสํานักงานมีอํานาจรับทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ

อุปกรณที่ใชในโครงขายโทรคมนาคม เคร่ืองโทรคมนาคม และอุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคม
ตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือกรณีท่ีมีการรองขอจากบุคคลใดท่ี
ประสงคจะใหมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ผูใดประสงคจะทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใหจัดตั้งเปน

หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณท่ีใชในโครงขายโทรคมนาคม เครื่อง
โทรคมนาคม และอุปกรณท่ีใชในกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงตองเปนนิติบุคคลและตองไดรับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การย่ืนคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หนวยตรวจสอบและรับรองตองมีผูตรวจสอบซ่ึงมีคุณสมบัติและมีจํานวนตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

ในการอนุญาตใหจัดต้ังหนวยตรวจสอบและรับรอง คณะกรรมการจะกําหนด
เง่ือนไขใดๆ ตามควรแกกรณีก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเรียกเก็บคาบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของผูไดรับใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีดังตอไปนี ้ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตให

จัดตั้งหนวยตรวจสอบและรับรอง 
(๑)  ผูรับใบอนุญาตจัดต้ังหนวยตรวจสอบและรับรองขาดคุณสมบัติตามท่ี

กําหนดไวในประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
(๒)  หนวยตรวจสอบและรับรองดําเนินการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ 

หรือรับรองโดยไมสุจริต 
(๓)  การตรวจสอบ การรายงานผลตรวจสอบ หรือการรับรองเปนไปโดยลาชา

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร จนเปนเหตุใหผูขอรับการตรวจสอบไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๔)  หนวยตรวจสอบและรับรองมีผูตรวจสอบซ่ึงมีคุณสมบัติหรือมีจํานวนไม

ครบตามที่คณะกรรมการกําหนด 
การเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุกระทบกระเทือนการรับรอง

มาตรฐานท่ีหนวยตรวจสอบและรับรองไดดําเนินการไปแลวกอนท่ีจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวน
แตการรับรองมาตรฐานท่ีไมสุจริต หรือไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด 
คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งเพิกถอนการรับรองมาตรฐานนั้นได 

ในกรณีท่ีผูใดไดรับความเสียหายจากการรับรองมาตรฐานท่ีถูกเพิกถอนตาม
วรรคสอง ถาผูนั้นมิไดรวมกระทําทุจริตดวย ใหหนวยตรวจสอบและรับรองท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตมีหนาที่ชดใชความเสียหายที่ผูนั้นไดรับดวย 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีโครงขายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ

อื่นใดของผูรับใบอนุญาตใชงานไมได ทํางานไมเปนไปตามปกติ กอใหเกิดการรบกวนกิจการ
โทรคมนาคม หรือไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในประกาศท่ีออกตามมาตรา ๓๒ ให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหผูรับใบอนุญาตแกไข ปรับปรุง หรือระงับการใชโครงขาย
โทรคมนาคมหรืออุปกรณนั้นได 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับอุปกรณที่ใชในการโทรคมนาคมของผูใชบริการ
ดวยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
สิทธิของผูรับใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๓๙  ในการดําเนินการใหบริการโทรคมนาคม ถาผูรับใบอนุญาตมีเหตุ
ตองปกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดและจําเปนตองใชสิทธิ
ตามมาตรานี ้ใหผูรับใบอนุญาตจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง และแนวเขต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการปกหรือตั้งเสา เดินสาย วางทอ และการติดตั้งอุปกรณประกอบใด เสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ 

เม่ือคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูรับใบอนุญาตมี
สิทธิดังตอไปน้ี 

(๑)  เดินสาย หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม ท่ี
ตองกระทําบนหรือตามเสา ทอ หรือส่ิงกอสรางใดท่ีใชงานในลักษณะทํานองเดียวกันของผูรับ
ใบอนุญาตรายอื่นหรือของหนวยงานของรัฐหรือของผูใหบริการสาธารณูปโภคใดได โดยผูรับ
ใบอนุญาตรายอื่นหรือหนวยงานของรัฐนั้นจะปฏิเสธมิใหดําเนินการมิได แตอาจเรียกคาใช
ประโยชนไดเทาที่จําเปน 

(๒)  ปกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการ
ใหบริการโทรคมนาคมในท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน โดยตองแจงใหเจาหนาท่ีของ
รัฐผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินนั้นทราบกอน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินนั้นกําหนด 

(๓)  ปกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการ
ใหบริการโทรคมนาคมในท่ีดินของบุคคลอื่น โดยตองทําความตกลงกับเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดินนั้นตามแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมอาจดําเนินการตามวรรคสองได เพราะเหตุท่ีไมได
รับอนุญาต หรือมีการเรียกคาใชจายหรือคาตอบแทนสูงเกินกวาปกติในสภาพการใชประโยชน
เชนนั้น ผูรับใบอนุญาตอาจรองขอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถาคณะกรรมการเห็นวาการ
ดําเนินการของผูรับใบอนุญาตเปนกรณีจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได และไมเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกหนวยงานของรัฐ เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือทรัพยสินนั้นเกินสมควร ให
คณะกรรมการมีอํานาจแจงการใชท่ีดินหรือทรัพยสินเพื่อการนั้นใหเจาหนาท่ีของรัฐผูมีอํานาจ
หนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินหรือทรัพยสิน หรือเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือทรัพยสินอื่นทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยตองแจงกําหนดวัน เวลา และการที่จะกระทําดวย 

ผูไดรับแจงตามวรรคสามอาจย่ืนคํารองแสดงเหตุท่ีไมสมควรใชท่ีดินหรือ
ทรัพยสินเพื่อการนั้นหรือการดําเนินการดังกลาวจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการใช
ประโยชนในท่ีดินหรือทรัพยสินไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

เม่ือพนกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการไดแจงตามวรรคสาม และผูรับใบอนุญาต
ไดจายคาตอบแทนการใชท่ีดินหรือทรัพยสินตามมาตรา ๔๐ แลว ใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิใช
ที่ดินหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการตามวรรคสองได แตตองอยูภายใตหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ซ่ึงตองไมกอความเดือดรอนรําคาญหรือไมสงผลกระทบตอสภาพธรรมชาติ
และไมทําใหการใชประโยชนในที่ดินนั้นลดลงจนเกินสมควรแกเหตุดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๐  ผูรับใบอนุญาตตองจายคาตอบแทนการใชท่ีดินตามมาตรา ๓๙ 
ตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินหรือทรัพยสิน หรือเจาของหรือผู
ครอบครองท่ีดินหรือทรัพยสินไมยอมรับคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาตวางเงิน
คาตอบแทนตอคณะกรรมการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

ผูรับใบอนุญาตหรือเจาของท่ีดินหรือเจาหนาท่ีผูดูแลรักษาท่ีดินท่ีไมพอใจใน
จํานวนคาตอบแทนที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิท่ีจะฟองคดีตอศาลปกครองได 

 
มาตรา ๔๑ เม่ือไดแจงใหเจาหนาท่ีของรัฐผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินหรือ

ทรัพยสินหรือเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินทราบลวงหนาตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
กําหนดแลว ผูรับใบอนุญาตมีสิทธิขึงสายผานไปเหนือหรือขามท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินหรือของบุคคลอื่นใดไดโดยไมตองไดรับความยินยอม ถาการดําเนินการดังกลาวไมเปน
เหตุทําใหกระทบกระเทือนการใชประโยชนในที่ดินนั้น 

เจาหนาท่ีของรัฐผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินหรือทรัพยสิน หรือเจาของหรือ
ผูครอบครองท่ีดินอาจแจงใหผูรับใบอนุญาตขึงสายในบริเวณท่ีไมกระทบกระเทือนการใช
ประโยชนในท่ีดินของตนได และถาไดรับความเสียหายจากการดําเนินการใหมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากผูรับใบอนุญาตได ท้ังนี้ ใหนําความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับการดําเนินการตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง 
(๑) ดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒  ผูรับใบอนุญาตอาจเขาไปในท่ีดินท่ีมีโครงขายโทรคมนาคม เสา 

สาย ทอ หรืออุปกรณท่ีอยูในท่ีดินนั้น เพื่อทําการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซมหรือปองกัน
อันตรายหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โดยตองแจงเปนหนังสือใหผูครอบครองท่ีดินนั้น
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตกรณีมีเหตุฉุกเฉินจําเปนตองแกไขความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นในขณะนั้น ผูรับใบอนุญาตอาจเขาไปในที่ดินเพื่อดําเนินการแกไขไดทันท ี

ถามีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาแตการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหาย
มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายนั้นจากผูรับใบอนุญาตได 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีอุปกรณของผูใชบริการโทรคมนาคมกอใหเกิดการ

รบกวนทางโทรคมนาคมหรืออาจทําใหโครงขายโทรคมนาคมหรืออุปกรณท่ีใชในการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตเสียหาย ใหผูรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงใหผูใชบริการ
นั้นเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปรับปรุงอุปกรณดังกลาวไดภายในเวลาอันสมควร 

ในกรณีท่ีผูใชบริการไมดําเนินการตามหนังสือแจงตามวรรคหนึ่ง และการใช
อุปกรณนั้นยังกอใหเกิดการรบกวนทางโทรคมนาคม หรืออาจทําใหโครงขายโทรคมนาคมหรือ
อุปกรณท่ีใชในการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตเสียหาย ผูรับใบอนุญาตจะระงับการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหบริการโทรคมนาคมแกผูใชบริการรายนั้นไวเปนการชั่วคราวจนกวาผูใชบริการจะดําเนินการ
ใหเปนไปตามหนังสือแจงก็ได 

ในกรณี ท่ี มี เหตุจํา เปนเรงดวน  ผู รับใบอนุญาตจะระงับการใหบริการ
โทรคมนาคมน้ันโดยทันที แลวแจงใหทราบในภายหลังก็ได 

 
มาตรา ๔๔  หามมิใหผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคา ทําใหไร

ประโยชนซ่ึงโครงขายโทรคมนาคม เสา สาย ทอ อุปกรณรับสง หรืออุปกรณอื่นใดท่ีใชในการ
ใหบริการโทรคมนาคม หรือสถานีใหบริการโทรคมนาคม 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดมาตรการ
คุมครองส่ิงตางๆ ตามวรรคหนึ่งไดตามความจําเปน 
 

หมวด ๕ 
สิทธิของผูใชบริการ 
   

 
มาตรา ๔๕  ผูใดไดรับความเดือดรอนเสียหายอันเนื่องมาแตการใหบริการ

โทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาต ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการได โดยทําเปนหนังสือย่ืน
ตอสํานักงาน 

หนังสือรองเรียนตามวรรคหนึ่งตองระบุขอเท็จจริงท่ีแจงชัด และถามีเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของกับกรณีดังกลาวก็ใหสงไปพรอมหนังสือน้ันดวย 

ในระหวางการพิจารณาคํารองเรียนของคณะกรรมการ ถาผูรองเรียนรองขอให
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการใดเพื่อแกไขเยียวยาความ
เสียหายใหแกผูรองเรียนเปนการชั่วคราวได 

 
มาตรา ๔๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายในสามสิบ

วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือรองเรียน โดยตองใหคูกรณีมีโอกาสไดชี้แจงขอเท็จจริงและแสดง
พยานหลักฐานของตน ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาผูรับใบอนุญาตกระทําการโดยฝาฝน
กฎหมาย เงื่อนไขการอนุญาต สัญญาการใหบริการ หรือไมเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการท่ีดี 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีท่ีผูใชบริการเห็นวาผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียม

หรือคาบริการสูงกวาอัตราขั้นสูงที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือสูงกวาท่ีเรียกเก็บจาก
ผูใชบริการรายอื่นท่ีใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นวาผูรับ
ใบอนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการโดยไมถูกตอง ผูใชบริการมีสิทธิขอทราบขอมูล
เกี่ยวกับการใชบริการของตนจากผูรับใบอนุญาตได 

ผูรับใบอนุญาตตองแจงขอมูลตามวรรคหนึ่งใหผูใชบริการทราบภายในเวลาอัน
สมควร แตทั้งนี้ไมเกินสามสิบวันนับแตวันรองขอ และในกรณีที่ผูใชบริการรองขอ ผูรับใบอนุญาต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตองจัดทําเอกสารรับรองขอมูลท่ีถูกตองใหแกผูใชบริการดวย โดยจะคิดคาตอบแทนเพื่อการนั้น
จากผูใชบริการก็ได แตคาตอบแทนจะตองไมสูงกวาความเปนจริง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียม

หรือคาบริการในลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ผูใชบริการมีสิทธิรองเรียน
ตอคณะกรรมการไดและใหนําความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ มาใชบังคับแกกรณีนี้โดย
อนุโลม 

ในการพิจารณาเรื่องรองเรียนตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีพิสูจน
ขอเท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกตองของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการ 

 
มาตรา ๔๙  ผูใชบริการมีสิทธินําเครื่องโทรคมนาคมของตนมาใชในการรับ

บริการจากผูรับใบอนุญาตได 
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการนําเครื่องโทรคมนาคมของผูใชบริการมาใชกับ

ระบบการใหบริการของผูรับใบอนุญาต ใหเปนไปตามอัตราและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

ในการใหบริการโทรคมนาคมผูรับใบอนุญาตจะกําหนดเง่ือนไขการใหบริการโดย
บังคับใหผูใชบริการตองใชเครื่องโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตหรือตามท่ีผูรับใบอนุญาต
กําหนดมิได เวนแตการใหบริการโทรคมนาคมในประเภทใดท่ีมีความจําเปนทางเทคนิคตองใช
เครื่องโทรคมนาคมท่ีผูรับใบอนุญาตกําหนด ท้ังนี้ ผูรับใบอนุญาตจะกําหนดเง่ือนไขเชนวานั้นได
เม่ือคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบแลวแตการกําหนดประเภทเครื่องโทรคมนาคมเชนวานี้ไม
เปนการตัดสิทธิผูใชบริการท่ีสามารถจัดหาเครื่องโทรคมนาคมตามประเภทท่ีกําหนดมาใชในการ
รับบริการไดเอง ในการนี้ ผูรับใบอนุญาตจะปฏิเสธการใหบริการหรือการเชื่อมกับระบบการ
ใหบริการแกผูใชบริการมิได 

 
มาตรา ๕๐  ใหคณะกรรมการกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองผูใชบริการเกี่ยวกับ

ขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 
ใหผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรการท่ีคณะกรรมการกําหนดตามวรรค

หน่ึง 
เมื่อพบวามีบุคคลใดกระทําการละเมิดสิทธิของผูใชบริการตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับ

ใบอนุญาตหรือคณะกรรมการดําเนินการเพื่อระงับการกระทําดังกลาว และแจงใหผูใชบริการทราบ
โดยเร็ว 

 
หมวด ๖ 

สัญญาใหบริการโทรคมนาคม 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑  สัญญาระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูใชบริการโทรคมนาคม และ
เง่ือนไขใดๆ เกี่ยวกับการใหบริการโทรคมนาคมท่ีผูรับใบอนุญาตจะกําหนดข้ึน รวมทั้งการแกไข
เปล่ียนแปลงสัญญาหรือเง่ือนไขดังกลาว จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

สัญญาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการจะใหความเห็นชอบไดอยางนอยจะตอง 
(๑)  มีขอกําหนดเกี่ยวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูรับใบอนุญาตและ

ผูใชบริการที่ชัดเจนและเปนธรรม 
(๒)  มีขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการใหบริการของผูรับใบอนุญาต 
(๓)  มีขอกําหนดเกี่ยวกับประเภทและขอบเขตคาใชจายในการใหบริการอยาง

ครบถวน เปนธรรม และจะตองมีขอกําหนดรับรองการไมเรียกเก็บคาใชจายนอกเหนือจากท่ี
กําหนดไว 

(๔)  ไมมีขอกําหนดท่ีเปนการจํากัดการใชประโยชนของผูใชบริการโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร 

(๕)  ไมมีขอกําหนดท่ีมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ แบงแยก หรือกีดกัน
ผูใชบริการ หรือไมเปนธรรมแกฝายหนึ่งฝายใด 

เม่ือผูรับใบอนุญาตไดรับความเห็นชอบในสัญญาหรือเง่ือนไขใดๆ แลว ใหผูรับ
ใบอนุญาตมีสิทธินําสัญญาหรือเงื่อนไขนั้นไปใชกับผูใชบริการได 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศกําหนดเกณฑ
มาตรฐานของสัญญาและเง่ือนไขเกี่ยวกับการใหบริการโทรคมนาคมได และจะกําหนดยกเวนให
สัญญาหรือเงื่อนไขในเรื่องใดไมตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก็ได 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑทําสัญญาเกี่ยวกับการใหบริการ
โทรคมนาคมเพื่อคุมครองผูบริโภคไวเปนประการใด ใหผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตามกฎหมายดังกลาวดวย 

 
มาตรา ๕๒  ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการเผยแพรแบบสัญญาและการกําหนด

เงื่อนไขในการใหบริการของตนเปนการทั่วไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และตองแสดงไว
ในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ท่ีทําการของผูรับใบอนุญาตเพื่อใหประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบ
ได 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไดโฆษณายืนยันมาตรฐานคุณภาพการ

ใหบริการโทรคมนาคมของตนไว ใหเปนหนาท่ีของผูรับใบอนุญาตท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี
ไดโฆษณาไวนั้น 

ถาผูรับใบอนุญาตใหบริการโทรคมนาคมไมเปนไปตามท่ีไดโฆษณาไว ให
คณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหตรงตามท่ีโฆษณาได 

 
มาตรา ๕๔  สัญญาหรือความตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการและการ

ใหบริการโทรคมนาคมตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ถาผูรับใบอนุญาตจะทํากับรัฐบาล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ และบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยูในตางประเทศ รวมท้ังการ
แกไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสัญญาหรือความตกลงดังกลาว จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกอน ท้ังน้ี เวนแตเปนการจัดซื้อจัดจางตามปกต ิ

ผูรับใบอนุญาตตองสงมอบสําเนาสัญญาหรือความตกลงท่ีทํากับรัฐบาล
ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ และบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยูในตางประเทศทุกฉบับตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันทําสัญญาหรือความตกลงดังกลาว 
เวนแต สัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง หรือสัญญาหรือความตกลงท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนดยกเวนไมตองสงใหคณะกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาสัญญาหรือความตกลงใดไดกระทําขึ้นโดยไมไดรับ
ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือมีการดําเนินการใดท่ีแตกตางไปจากความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑและ
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ถาผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาว ให
ถือเปนเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๗ 

คาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการโทรคมนาคม 
   

 
มาตรา ๕๕  ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทและอัตราข้ันสูงของ

คาธรรมเนียมและคาบริการท่ีผูรับใบอนุญาตจะเรียกเก็บจากผูใชบริการตามลักษณะและประเภท
ของกิจการโทรคมนาคมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๕๖  การกําหนดอัตราข้ันสูงของคาธรรมเนียมและคาบริการตามมาตรา 

๕๕ จะตอง 
(๑)  มีวิธีการคํานวณที่ชัดเจน 
(๒)  เปนอัตราที่ยุติธรรมแกผูรับใบอนุญาตและผูใชบริการ 
(๓)  ไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ แบงแยก หรือกีดกันผูใชบริการหรือ

บุคคลหน่ึงบุคคลใด 
 
มาตรา ๕๗  ผูรับใบอนุญาตแตละรายจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการ

นอกเหนือหรือเกินกวาอัตราข้ันสูงท่ีคณะกรรมการกําหนดในมาตรา ๕๕ ไมได และตองไมเปน
การกําหนดอัตราในลักษณะท่ีเปนการกีดกันทางการคา ซ่ึงจะมีผลเปนการจํากัดการแขงขันอยาง
เปนธรรม โดยจะตองเรียกเก็บจากผูใชบริการของตนในอัตราเดียวกันสําหรับบริการโทรคมนาคม
ลักษณะหรือประเภทเดียวกัน 

คณะกรรมการอาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมหรือ
คาบริการสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสารและความรูเพื่อประโยชนในการสงเสริมความรูของ
ประชาชนไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๘๓  ผูรับใบอนุญาตจะเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินอื่นท่ีมีลักษณะเปน

เงินประกันมิได สวนการเรียกเก็บคาบริการลวงหนาตองเปนไปตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคหรือประโยชนสาธารณะ 

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรานี้ของผูรับใบอนุญาต ใหถือวาเปนการ
กอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 

บทบัญญัติมาตรานี้ใหใชบังคับกับสัญญาใหบริการโทรคมนาคมท่ีทําข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๙  ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการเผยแพรอัตราคาธรรมเนียมและ

คาบริการของตนเปนการทั่วไปและตองแจงใหผูใชบริการทุกรายทราบตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนด และตองแสดงอัตราดังกลาวไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ท่ีทําการของผูรับใบอนุญาต
เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตตองจัดใหมี
ระบบแจงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียมใหผูใชบริการไดทราบลวงหนากอนการใชบริการแตละ
ครั้งเมื่อผูใชบริการตองการก็ได ท้ังน้ี โดยไมคิดคาใชจาย 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีท่ีสภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปล่ียนแปลงไป หรือมีเหตุ

อยางหนึ่งอยางใดท่ีทําใหอัตราข้ันสูงของคาธรรมเนียมหรือคาบริการท่ีคณะกรรมการกําหนดตาม
มาตรา ๕๕ ไมเหมาะสม ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในระหวางผูรับใบอนุญาต หรือเปน
เหตุใหผูใชบริการตองรับภาระเกินสมควรโดยไมเปนธรรม คณะกรรมการอาจพิจารณาปรับปรุง
อัตราคาธรรมเนียมหรือคาบริการดังกลาวใหเหมาะสมก็ได 

 
หมวด ๘ 
การกํากับดูแล 

   
 

มาตรา ๖๑  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผูรับใบอนุญาตในระหวางเวลา
พระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้นเพื่อตรวจสอบกิจการ สมุด
บัญชี เอกสารหลักฐานหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการกระทําใดท่ีอาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดในใบอนุญาต 

                                                 
๓ มาตรา ๕๘ วรรคหนึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๓)  ตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงแลวรายงานตอคณะกรรมการในกรณีท่ี
ผูรับใบอนุญาตไดกระทําผิดหรือทําใหเกิดความเสียหายเพราะเหตุไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
หรือตามที่กําหนดเปนเงื่อนไขการอนุญาต 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลท่ีเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

เม่ือไดเขาไปและลงมือตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแลวยังดําเนินการไมเสร็จ จะ
กระทําตอไปในเวลาหลังพระอาทิตยตก หรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได 

การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรานี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด ท้ังน้ี ประกาศดังกลาวตองกําหนดตําแหนงของพนักงานเจาหนาท่ี
ท่ีจะใชอํานาจหนาท่ีตามมาตรานี้ และตองกําหนดเหตุผลและความจําเปนท่ีจะมีสิทธิใชอํานาจ
หนาที่ตามมาตรานี้ในแตละกรณีดวย 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและพนักงานเจาหนาท่ี
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๖๒  ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีจะตองแสดงบัตรประจําตัว

แกบุคคลท่ีเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
 
มาตรา ๖๓  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเพื่อรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อปองกัน
ประโยชนสาธารณะ คณะกรรมการอาจส่ังใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาครอบครองและใชอุปกรณและ
เคร่ืองมือตางๆ ของผูรับใบอนุญาตเพื่อดําเนินการหรือมอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ
แทนเปนการชั่วคราว หรือสั่งใหผูรับใบอนุญาต หรือพนักงานของผูรับใบอนุญาตกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใดเพื่อการนั้นไดจนกวาเหตุฉุกเฉินหรือความจําเปนนั้นจะสิ้นสุดลง 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานเจาหนาท่ีไดกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูรับใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสียหายนั้นจากสํานักงานไดตามความเปนธรรม 

 
หมวด ๙ 

การบังคับทางปกครอง 
 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีปรากฏแกเลขาธิการวาผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามมาตรา ๙ วรรคหา มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๓ วรรคสอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ 
มาตรา ๔๕ วรรคสาม มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ ใหเลขาธิการมีอํานาจส่ังใหผูรับ
ใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือแกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดก็ได 

 
มาตรา ๖๕  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซึ่งไดรับคําส่ังจากเลขาธิการตามมาตรา ๖๔ 

ไมพอใจในคําส่ังดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ
แจงคําส่ังดังกลาว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําส่ังของเลขาธิการตาม

มาตรา ๖๔ และพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๖๕ หรือคณะกรรมการวินิจฉัยยืนตาม
คําส่ังเลขาธิการ เม่ือเลขาธิการไดมีหนังสือเตือนแลวยังไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังนั้น ใหเลขาธิการ
พิจารณากําหนดคาปรับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซ่ึงตองไม
ต่ํากวาสองหมื่นบาทตอวัน 

ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไมปฏิบัติการใหถูกตอง หรือฝาฝนคําส่ังพัก
ใชใบอนุญาตหรือกรณีที่มีความเสียหายรายแรงตอประโยชนสาธารณะ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได 

การกําหนดใหการกระทําความผิดกรณีใดตองถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
หมวด ๑๐ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๗  ผูใดประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาตหรือใชคล่ืน
ความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษดังน้ี 

(๑)  ถาการกระทําความผิดเปนการประกอบกิจการซ่ึงกําหนดใหตองมี
ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

(๒)  ถาการกระทําความผิดเปนการประกอบกิจการซ่ึงกําหนดใหตองมี
ใบอนุญาตแบบท่ีสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

(๓)  ถาการกระทําความผิดเปนการประกอบกิจการซ่ึงกําหนดใหตองมี
ใบอนุญาตแบบท่ีสามตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสิบลานบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาวาผูกระทํามีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหศาลส่ัง
ริบเครื่องมือ อุปกรณ และส่ิงใดๆ ท่ีใชในการน้ันเสียท้ังส้ิน 

 
มาตรา ๖๘  ผูรับใบอนุญาตผูใดขยายการใหบริการโดยไมไดรับอนุญาตตาม

มาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๙  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และในกรณีท่ีกระทําความผิดซํ้าตองระวาง
โทษเปนทวีคูณ 

 
มาตรา ๗๐  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตาม

มาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๑  ผูใดทําการตรวจสอบหรือรับรองมาตรฐานของอุปกรณท่ีใชในการ

โทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณท่ีใชใน
การโทรคมนาคม ผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดมาตรา ๓๖ วรรคส่ี ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา  ๗๒  ผู ใดฝ าฝนมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ ง  แตไม มีผลทําใหระบบ

โทรคมนาคมขัดของ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคา ทําใหไรประโยชนซ่ึง

เครื่องหมาย ทุนหรือส่ิงอื่นใดท่ีกําหนดไวเพื่อการคุมครองระบบโทรคมนาคมตามมาตรการท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๔ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อดักรับไว ใชประโยชน หรือ

เปดเผยขอความขาวสาร หรือขอมูลอื่นใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๕  ผูใดไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตาม

มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง (๑) หรือไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่พนักงาน
เจาหนาท่ีมีหนังสือเรียกตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๖  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๖๓ 
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได และในการนี้คณะกรรมการอาจแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับแทนได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการ
เปรียบเทียบหรือกําหนดเงื่อนไขประการใดในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการก็ได 

ในกรณีท่ีการกระทําความผิดปรากฏตอพนักงานสอบสวน และผูกระทําความผิด
ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องมายังคณะกรรมการเพื่อการดําเนินการ
พิจารณาเปรียบเทียบปรับโดยเร็ว 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๗๘  ในกรณีผูท่ีกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคลใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตพิสูจนไดวาการ
กระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๙  ใหคณะกรรมการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกการส่ือสารแหงประเทศไทยและองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ ขอบเขตการใหบริการ รวมท้ังสิทธิ
ต า งๆ  ในการใหบริ ก า ร โทรคมนาคมเท า ท่ีอ ยู ในความรับ ผิดชอบดํา เนิ นก ารของ
การส่ือสารแหงประเทศไทยและองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยตามท่ีมีอยูในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ท้ังน้ี ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตตามมาตรา ๘ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการของการส่ือสารแหงประเทศไทยและองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนท่ีไดรับบริการอยูเดิม และการพัฒนาเพื่อให
มีการบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพหรือการอื่นใด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหง
พระราชบัญญัตินี ้

ใหการส่ือสารแหงประเทศไทยและองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย แจง
รายละเอียดขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมใหคณะกรรมการทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในระหวางท่ียังไมไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหการส่ือสารแหงประเทศไทย
และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยประกอบกิจการโทรคมนาคมตอไปได 

 
มาตรา ๘๐  ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของการส่ือสารแหงประเทศไทย 

หรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๙ ถาหนวยงานดังกลาวได
มีการใหอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาแกผูใดเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอยูแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูไดรับใบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาผูนั้นยังคงมีสิทธิประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิท่ีมีอยูเดิมตามท่ีไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น
ตอไป จนกวาการอนุญาต สัมปทาน หรอืสัญญาดังกลาวจะส้ินสุดลง 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตาม
วรรคหนึ่ง ตองอยูภายใตหลักเกณฑตามพระราชบัญญัตินี้ และตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
กําหนดบนพื้นฐานของหลักการการแขงขันโดยเสรีและอยางเปนธรรม ในการนี้ ใหถือวาผูนั้นมี
สิทธิหนาท่ีและความรับผิดเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ดวย และในการ
กระทําความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีถือเปนเหตุใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตได ถาเปนการกระทําของผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ใหคณะกรรมการมี
อํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นได 

การทําความตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา โดย
มิใชเปนการลดหรือจํากัดสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูของ
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น มิใหถือวาเปนการกระทําท่ีมีผลกระทบกระเทือนความ
สมบูรณของการอนุญาต สัมปทาน หรอืสัญญาดังกลาว 

ในกรณีที่ ผู รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือ สัญญารายใดทําความตกลงกับ
การส่ือสารแหงประเทศไทยหรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เพื่อเปล่ียนการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญานั้น เปนการไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการออกใบอนุญาตใหกับผูรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น โดยใหไดรับสิทธิประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตการใหบริการเดิมท่ีคูกรณีไดตกลงกันและตามระยะเวลาท่ี
เหลืออยูของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี ้การออกใบอนุญาตใหนํามาตรา ๗๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาราย
ใดจากหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๐/๑๔  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐

ใหการส่ือสารแหงประเทศไทยหรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย หมายความถึงบริษัทท่ี

                                                 
๔ มาตรา ๘๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของการสื่อสารแหงประเทศไทยหรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
เปนหุนของบริษัทนั้นตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย 

 
มาตรา ๘๑  เม่ือคณะกรรมการไดประกาศกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตตาม

มาตรา ๘ ใหผูท่ีดําเนินการใหบริการโทรคมนาคมโดยชอบดวยกฎหมายท่ีกระทําอยูกอนมี
ประกาศไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบวันและไมอยูภายในบังคับของมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ ถา
ประสงคจะใหบริการตอไป ตองมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดดังกลาว และในระหวางนั้นใหยังคงใหบริการ
โทรคมนาคมตอไปได ท้ังน้ี คณะกรรมการตองพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในเกา
สิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอรับใบอนุญาต 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการท่ีคณะกรรมการมีประกาศกําหนด
ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมภายหลังจากการประกาศตามวรรคหนึ่งดวย
โดยอนุโลม 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ัง
องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนใหเปนไปตามมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหจัดต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติขึ้นเปนองคกรอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม โดยใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีในการอนุญาตและ
กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และใหมีการตรากฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมข้ึนดวย ฉะนั้น เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาวประกอบกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมไดกําหนดหลักการใหมีการอนุญาตได จึงตองยกเลิกกฎหมายวาดวยโทรเลขและ
โทรศัพทเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

สุรินทร /แกไข 
๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

สุนันทา/นวพร/พัลลภ  จัดทํา 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
อรดา/ตรวจ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกิจการโทรคมนาคมบาง
ลักษณะหรือบางประเภทเปนกิจการท่ีตองใชทุนเปนจํานวนมากในการดําเนินการและตองใช
เทคโนโลยีสูง ซ่ึงปจจุบันการพึ่งพาทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศยังมีความจําเปน การ
กําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสาม
โดยใหมีสัดสวนการถือหุนของบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหานั้นเปนปญหา
และอุปสรรคตอการระดมทุนจากผูลงทุนตางประเทศ หรือหากจะรวมทุนกับตางประเทศก็จะ
ติดขัดปญหาสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวดังกลาวสงผลใหผูรับใบอนุญาตท้ังรายเดิมและราย
ใหมไมสามารถพัฒนาโครงขายหรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม เพื่อจัดการใหบริการแกประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพไดเทาท่ีควร สมควรแกไขสัดสวนการถือหุนเสียใหมเพื่อเอื้อตอการระดมทุน
จากนักลงทุนตางประเทศ นอกจากนี้การกําหนดหามมิใหผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บเงินอื่นท่ีมี
ลักษณะเปนการเรียกเก็บลวงหนานอกจากการหามเรียกเก็บเงินประกัน อาจทําใหเกิดความเขาใจ

                                                 
๕ ราชกิจจานุบกษา เลม ๑๒๓/ตอนท่ี ๕ ก๑หนา๙/๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วา หามเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาดวยท้ังท่ีมิใชเปนเงินประกัน อันอาจมีผลกระทบตอการ
ใหบริการโทรคมนาคมประเภทเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาซึ่งเปนบริการที่ไดรับความนิยมและ
มีอัตราการเจริญเติบโตทางดานการตลาดสูงมาก เนื่องจากผูใชบริการไดรับความสะดวกและ
สามารถควบคุมคาใชจายได สมควรกําหนดหามผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บเฉพาะเงินประกันและ
เงินอื่นท่ีมีลักษณะเปนเงินประกันเทานั้น ประกอบกับปจจุบันการส่ือสารแหงประเทศไทยและ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดเปล่ียนสถานะไปแลวตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ จึง
อาจกอใหเกิดความไมชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ สมควรกําหนดใหหนวยงานท้ังสองดังกลาว 
หมายความถึงบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนโดยการเปล่ียนทุนเปนหุนเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

สุนันทา/ตรวจ 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 

 
วาทิน/ีปรับปรุง 

๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


