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พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน   (๑)   ของมาตรา   ๘   วรรคสาม   แหงพระราชบัญญั ติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและผูขอรับใบอนุญาตแบบที่สามตองมิใชเปนคนตางดาว 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดใหผูขอรับ
ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการบางลักษณะหรือบางประเภทที่เปนนิติบุคคลจะตองกําหนด 
ขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวดวยก็ได” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๘ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา   ๕๘  ผูรับใบอนุญาตจะเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินอื่นที่มีลักษณะเปนเงินประกัน
มิได  สวนการเรียกเก็บคาบริการลวงหนาตองเปนไปตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด  เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคหรือประโยชนสาธารณะ” 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๘๐/๑  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“มาตรา   ๘๐ /๑   เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา   ๗๙   และมาตรา   ๘๐   
ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยหรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  หมายความถึงบริษัทที่จัดต้ังข้ึน
โดยการเปลี่ยนทุนของการสื่อสารแหงประเทศไทยหรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนหุนของ
บริษัทนั้นตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กิจการโทรคมนาคมบางลักษณะหรือ
บางประเภทเปนกิจการที่ตองใชทุนเปนจํานวนมากในการดําเนินการและตองใชเทคโนโลยีสูง ซ่ึงปจจุบันการ
พ่ึงพาทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศยังมีความจําเปน  การกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สองและแบบที่สามโดยใหมีสัดสวนการถือหุนของบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวา
รอยละเจ็ดสิบหานั้นเปนปญหาและอุปสรรคตอการระดมทุนจากผูลงทุนตางประเทศ  หรือหากจะรวมทุน 
กับตางประเทศก็จะติดขัดปญหาสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวดังกลาวสงผลใหผูรับใบอนุญาตทั้งรายเดิม 
และรายใหมไมสามารถพัฒนาโครงขายหรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม  เพ่ือจัดการใหบริการแกประชาชน 
อยางมีประสิทธิภาพไดเทาท่ีควร  สมควรแกไขสัดสวนการถือหุนเสียใหมเพ่ือเอ้ือตอการระดมทุนจากนักลงทุน
ตางประเทศ  นอกจากนี้การกําหนดหามมิใหผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บเงินอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนการเรียกเก็บลวงหนา
นอกจากการหามเรียกเก็บเงินประกัน  อาจทําใหเกิดความเขาใจวา  หามเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาดวยท้ังท่ี
มิใชเปนเงินประกัน  อันอาจมีผลกระทบตอการใหบริการโทรคมนาคมประเภทเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนา  
ซ่ึงเปนบริการที่ไดรับความนิยมและมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานการตลาดสูงมาก  เนื่องจากผูใชบริการไดรับ
ความสะดวกและสามารถควบคุมคาใชจายได  สมควรกําหนดหามผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บเฉพาะเงินประกันและ
เงินอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนเงินประกันเทานั้น  ประกอบกับปจจุบันการส่ือสารแหงประเทศไทยและองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยไดเปล่ียนสถานะไปแลวตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ  จึงอาจกอใหเกิดความไมชัดเจนใน
การปฏิบัติตามมาตรา ๗๙  และมาตรา ๘๐  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  
สมควรกําหนดใหหนวยงานทั้งสองดังกลาว  หมายความถึงบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นโดยการเปล่ียนทุนเปนหุนเพื่อ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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