Batas sa Pangtelekomunikasyong Negosyo,
Taong 2001
BHUMIBOL ADULYADEJ, REX;
Naturan noong ika-9 ng Nobyembre, Taong 2001;
Sa ika-56 Taon ng Kasalukuyang Paghahari
Ang inyong Kamahalan, Haring Bhumibol Adulyadej, ay nalulugod na inihahayag na:
Datapwa’t nararapat na magpanukala ng batas sa pangtelekomunikasyong negosyo;
Sapagka’t nababatid na ang Batas na ito ay naglalaman ng ilang mga probisyon na may kaugnayan
sa paglilimita ng karapatan at kalayaan ng mga tao, na may kaugnayan sa napapaloob sa Seksyon 29, kalakip
ng Seksyon 34, Seksyon 37, Seksyon 39, Seksyon 48 at Seksyon 50 ng Saligang Batas ng Kaharian ng
Taylandiya na pinagtitibay sa bisa ng probisyon ng batas;
Samakatwid, pinagtitibay ng inyong Kamahalan, kasama at sa pamamagitan ng payo at pagsangayon ng Pambansang Asamblea, ang mga sumusunod;
Seksyon 1 Ang Batas na ito ay tatawaging “Batas sa Pangtelekomunikasyong Negosyo”
Seksyon 2 Ang Batas na ito ay agarang pinagbibisa sa susunod na araw mula sa araw ng
pagkakalathala sa Pahayagang Gobyerno (Government Gazette).
Seksyon 3 Ang mga sumusunod ay pinapawalang-bisa
(1) Batas sa Telegrapo at Telepono, Taong 1934;
(2) Batas sa Telegrapo at Telepono (Ikalawa), Taong 1974
Seksyon 4 Sa Batas na ito:
“Serbisyong telekomunikasyon” ay pumapatungkol sa mga serbisyong pangtelekomunikasyon sa
ilalim ng Batas sa Pagtatalaga sa Radio-FrequencySpectrum at sa Pagregula sa Sound Broadcasting,
Television Broadcasting, at Mga Serbisyong Pangtelekomunikasyon;
“Pangtelekomunikasyong Negosyo” ay pumapatungkol sa mga paraan ng pagpapatakbo sa
pamamahagi ng mga serbisyong pangtelekomunikasyon sa ibang mga tao;
“Numerong pangtelekomunikasyon” ay pumapatungkol sa mga numero, letra, o anumang mga
simbolo o mga kombinasyon na nagpapakita ng destinasyon sa mga network ng telekomunikasyon para sa
layuning pangtelekomunikasyon;
“Mga Network ng Telekomunikasyon” ay pumapatungkol sa pangkat ng mga kagamitang
pangtelekomunikasyon na direktang nakaugnay or nauugnay sa pamamagitan ng switching equipment o anu
mang kagamitang pangtelekomunikasyon sa pagitang natukoy na termination points sa pamamagitan ng anu

mang kawad, radio-frequency spectrum, optikal, o anu mang sistemang electromagnetic o anu mang
kombinasyon;
“Interconnection” ay pumapatungkol sa koneksyon ng mga network ng telekomunikasyon sa ilalim
ng teknikal at komersyal na kasunduan upang hayaan ng mga user ng pangtelekomunikasyong operator upang
makipag-ugnayan sa iba pang mga user o upang ma-access ang iba pang mga pangtelekomunikasyong
operator;
“Komisyon” ay pumatungkol sa Pambansang Komisyon sa Telekomunikasyon sa ilalim ng Batas sa
Pagtatalaga sa Radio-FrequencySpectrum at sa Pagregula sa Sound Broadcasting, Television Broadcasting,
at Mga Serbisyong Pangtelekomunikasyon;
“Tanggapan” ay pumapatungko; sa Tanggapan ng Pambansang Komisyon sa Telekominikasyon;
“Kalihim-Heneral” ay pumatungkol sa kalihim-heneral ng Pambansang Komisyon sa
Telekomunikasyon;
“Karampatang opisyal” ay pumapatungkol sa taong tininalaga ng Pambansang Komisyon sa
Telekomunikasyon upang gumanap sa mga tungkulin sa ilalim ng batas na ito na nakalathala sa Government
Gazette.
Seksyon 5 Ang Punong Ministro ang may karampatang katungkulan at pamamahala na isakatuparan
ang batas na ito.
Seksyon 6 Ang komisyon ay may kapangarihang magtalaga ng karampatang opisyal at maglabas ng
abisona nag-aatas ng iba pang mga gawain para sa pagpapatupad ng Batas na ito.
Ang mga ganitong abiso ay nararapat ipagtibay mula sa pagkakalathala nito sa Government
Gazette.
KABANATA I
Paglisensya sa Pangtelekomunikasyong Negosyo
Seksyon 7 Ang sinumang tao na nagnanais na patakbuhin ang isang Pangtelekomunikasyong
negosyo alinsunod sa mga likas na katangian at mga kategorya iniatas sa abiso ng Komisyon sa ilalim ng
Batas sa Pagtatalaga sa Radio-FrequencySpectrum at sa Pagregula sa Sound Broadcasting, Television
Broadcasting, at Mga Serbisyong Pangtelekomunikasyon ay makakuha ng lisensya mula sa Komisyon.
Magkakaroon ng tatlong uri ng mga lisensya at ito ang mga sumusunod:
(1) Unang uri ng lisensya: lisensya na ipinagkaloob sa operator ng pangtelekomunikasyong
negosyo operator na nagpapatakbo nang walang kanyang sariling network para sa mga serbisyong
pangtelekomunikasyon kung saan ay itinuturing na angkop upang maging ganap na liberalisado. Ang

Komisyon ay nararapat magbigay ng isang lisensya sa sandaling maabisuhan ng isang tao na nagnanais na
magpatakbo ng katulad na negosyo;
(2) Pangalawang uri ng lisensya: isang lisensya na ipinagkaloob sa operator ng
pangtelekomunikasyong na nagpapatakbo nang mayroon o walang sariling network para sa mga serbisyong
pangtelekomunikasyon na inilaan para sa isang limitadong grupo ng mga tao, o mga serbisyo na walang
makabuluhang epekto sa malaya at patas na kumpetisyon o sa pampublikong interes at mga mamimili. Ang
Komisyon ay nararapat magbigay ng lisensya sa isang tao na nagnanais magpatakbo ng katulad ng negosyo
sa kondisyong nasakatuparan ng operator ang mga naitalagang pamantayan na inireseta sa abiso ng
Komisyon;
(3) Ikatlong uri ng lisensya: isang lisensya na ipinagkaloob sa operator ng pangtelekomunikasyong
negosyo na nagpapatakbo ng kanyang sariling network para sa mga serbisyong pangtelekomunikasyon na
inilaan para sa pangkalahatang publiko, o mga serbisyo na maaaring maging sanhi ng isang makabuluhang
epekto sa malaya at patas na kumpetisyon o sa pampublikong interes, o isang serbisyo na nangangailangan
ng espesyal na proteksyon ng consumer. Ang isang tao na nagnanais na magpatakbo ng katulad ng negosyo
ay maaaring magsimula ng operasyon matapos lamang ng pagka-apruba at pagkakaloob ng isang lisensiya
mula sa Komisyon.
Ang mga karapatang ng Unang uri, Ikalawang uri, at Ikatlong uri ng mga licensee nag magpatakbo
ng pangtelekomunikasyong negosyo na kung saan ang likas na uri, kategorya and sakop ng serbisyo ay
nararapat na alinsunod sa abisong iniatas ng Komisyon, na mangyayari sa pag-alinsunod sa likas na katangian
ng pangtelekomunikasyong negosyo para sa bawat uri ng lisensya sa ilalim ng ika-dalawang talata. Sa
paglalabas ng ganitong abiso, ang Komisyon nararapat na magkaroon ng pagsasaalang-alang sa pag-unlad
ng mga magkakaibang mga serbisyong pangtelekomunikasyon at pagiging patas sa mga operator.
Sa pag-apply para sa isang lisensya, ang aplikante ay dapat tukuyin ang uri ng lisensyang kanyang
kinakailangan pati na rin ang likas na katangian o mga kategorya ng mga serbisyong pangtelekomunikasyon
na kanyang ninanais na patakbuhin. Sa pagkakataong ang operator ay nagbabalak na magbigay ng
karagdagang pang-serbisyo ng iba't ibang mga likas na katangian o mga kategorya pagkatapos ng
pagkakagawad ng lisensya, siya ay nararapat magbigay-alam sa Komisyon bago ang pagsisimula ng
operasyon. Sa ganitong kaso, ang Komisyon ay maaaring magreseta ng ilang mga kundisyon na nararapat
maisakatuparan ng operator.
Seksyon 8 Ang Komisyon ay dapat magtagubilin sa pamamagitan ng abiso at ipaalam sa publiko
ang mga pamantayan sa paglisensya upang ang mga tao na nagnanais na magpatakbo ng negosyo ay maagang
mapagbigyang-alam sa mga kwalipikasyon ng mga aplikante, ang pamamaraan ng aplikasyon, at ang
pamantayan ng pagbibigay ng lisensya. Ang nasabing pamantayan sa paglisensya ay dapat magkaibang

ireseta alinsunod sa uri ng lisensya sa ilalim Seksyon 7, sa likas na katangian at mga kategorya ng mga
serbisyong pangtelekomunikasyon maging ang pagiging alinsunod sa spectrum licensing guideline at
guideline sa serbisyong pangtelekomunikasyon licensing na nakasaad sa Master Plan para sa mga Serbisyong
Pangtelekomunikasyon at Frequency Plan sa ilalim ng Batas sa Pagtatalaga sa Radio-FrequencySpectrum at
sa Pagregula sa Sound Broadcasting, Television Broadcasting, at Mga Serbisyong Pangtelekomunikasyon
Sa abiso sa ilalim ng ika-unang talata, ang Komisyon ay dapat magtagubilin ng mga detalye na may
kaugnayan sa kwalipikasyon ng aplikante, mga pamamaraan ng aplikasyon, mga dokumento o impormasyon
na kinakailangan para sa mga pamamaraan sa paglilisensya, ang konsiderasyon sa pamamaraan ng
paglisensya, ang konsiderasyong panahon ng Komisyon, saklaw ng lisensiya, maximum at minimum na
termino ng lisensiya pati na rin ang iba pang mga kondisyon na kinakailangan para sa pagpapatakbo ng
negosyo.
Ang batayan sa pagbubuo ng mga kwalipikasyon ng aplikante ay ang sumusunod:
(1) Ang aplikante para sa ikalawa at ikatlong mga lisensya ay hindi dapat maging isang dayuhan sa
ilalim ng batas sa dayuhang negosyo. Sa kaso ng isang juristic person, ang share holding proporsyon ng
isang Thai national ay hindi dapat mas mababa kaysa sa pitumpu't limang porsiyento ng kanyang kabuuang
kapital, at hindi mas mababa sa tatlong-ikaapat na bahagi ng kabuuang halaga ng direktor pati na rin nito
awtorisadong tao ay nararapat na may nasyonalidad bilang isang Thai. Sa bagay na ito, ang Komisyon ay
maaaring magreseta ang pagbabawal na ang aplikante para sa ilang mga likas na katangian o mga kategorya
ng pangtelekomunikasyong negosyo nay isang juristic person, ay hindi maaring gumanap ng anumang iba
pang mga gawain kung saan ay may mga katangian ng negosyo pagkuha sa kapangyarihan sa pamamagitan
ng isang tao na hindi Thai sa nasyonalidad;
(2) Ang aplikante ay hindi bankarote;
(3) Ang aplikante ayhindi kailanma’y nabawian ang lisensya sa pangtelekomunikasyong negosyo
(4) Ang mga direktor, mga manager o mga pinagbigay-kapangyarihan ng mga aplikante ay hindi
dapat isang tao na nasestensiyahan sa pamamagitan ng isang huling paghatol para sa isang pagkakasala
nakatuon sa ilalim ng Batas na ito, o sa ilalim ng Batas sa Telegrapo at Telepono, ang batas sa
radiocommunication o ang batas sa consumer proteksyon sa panahon ng dalawang taon na panahon bago ang
petsa ng pagsusumite ng aplikasyon;
(5) Ang aplikante para sa ikatlong uri ng lisensya ay dapat magkaroon ng investment plan at efficient
telecommunications service plan;
(6) Ang aplikante ay nararapat na magtaglay ng mga kwalipikasyon at hindi maaring mapasailalim
sa anumang prohibisyon na itinakda ng Komisyon para sa bawat uri ng lisensya sa ilalim ng Seksyon 7.
Seksyon 9 Ang pangtelekomunikasyong negosyo para sa ikatlong uri ng lisensya ay magiging isa sa

isang termino na nakasaad sa lisensya mapapaloob ng maximum at minimum na termino ng lisensyang
inireseta sa abiso ng Komisyon.
Para sa pag-renew ng ikatlong uri ng lisensya, ang licensee ay dapat magsumite ng isang aplikasyo
bago ang petsa ng pagkakawalang bisa ng lisensya sa, matapos na kung ang aplikante ay ituturing bilang
isang licensee hanggang sa siya ay naabisuhan ng utos na nagtatanggi sa renewal ng lisensya, at sa bagay na
ito, ang Komisyon ay dapat isaalang-alang at abisuhan ang aplikante ng utos sa loob ng tatlumpung araw
mula sa petsa ng pagtanggap ng aplikasyon.
Ang pamamaraan para sa aplikasyon sa pag-renew ng lisensya at pagkaapruba ng renewal ng
lisensya ay dapat na alinsunod sa mga pamantayan, mga pamamaraan at mga kondisyon inireseta sa abiso ng
Komisyon, kung saan ay dapat ding maging alinsunod sa mga pamantayan sa ilalim Seksyon 8.
Ang Komisyon ay dapat magtagubilin ng termino ng lisensya at sa renewal nito, at pagsasaalangalangan sa timeframe ayon sa planong investment, saklaw ng serbisyo, serbisyo ng pag-unlad guideline ng
licensee, ang proteksyon ng konsyumer sa patuloy na pagtanggap ng serbisyo at sa pagsusuri sa
pangnegosyong performance.
Ang pangtelekomunikasyong negosyo para sa ika-una at ikalawang uri ng lisensya ay maaaring
magpatuloy upang mgapatakbo ayon sa buong period ng serbisyo nito. Sa kaso kung saan ang licensee ay
nagnanais na wakasan ang serbisyo, nararapat niyang ipagbigay-alam sa Komisyon ng mas maaga na hindi
bababa sa isang buwan. Sa bagay na ito, ang Komisyon ay maaaring magreseta ng isang kondisyon na
pagsunod ng licensee bago ang pagwawakas ng serbisyo.
Seksyon 10 Sa pag-aaplay para sa lisensiya sa pangtelekemunikasyong negosyo, kung ang nasabing
telekomunikasyosng negosyo ay nangangailangan ng paggamit ng radio-frequency spectrum, ang aplikante
ay dapat magtaglay ng isang pahintulot sa paggamit ng radio-frequency spectrum sa ilalim ng Batas sa
Pagtatalaga sa Radio-FrequencySpectrum at sa Pagregula sa Sound Broadcasting, Television Broadcasting,
at Mga Serbisyong Pangtelekomunikasyon
Sa kaso kung saan ang pahintulot na gamitin ang radio-frequency spectrum ng isang licensee ay
binawi, ituturing ito na ang lisensya para sa pangtelekomunikasyong negosyo para sa mga bahagi na
gumagamit ng naturang radio-frequency spectrum ay binabawi din.
Seksyon 11 Ang licensee ay dapat magbayad ng spectrum fee, telekomunikasyon numbering fee at
business license fee ayon sa mga rate ng, mga pamantayan at mga pamamaraan na itinakda ng Komisyon.
Subalit, ang mga natulad na kabayaran ay hindi dapat magdulot ng hindi nararapat na pasanin sa mga operator
o mga user.

Sa pagtatakda ng mga rate at mga pamantayan para sa spectrum fee at numbering fee, ang Komisyon
ay magkakaroon pagsasaalang-alang sa kapakanang pambayan, optimisasyon, kasalatan at allocation
procedure ng naturang mga mapagkukunan.
Sa pagtatakda ng rate at mga pamantayan para sa fee sa pangtelekomunikasyong negosyo, ang
Komisyon ay dapat magkaroon ng patungkol sa uri ng lisensya at ang halaga sa pagsasaayos tulad ng
pangtelekomunikasyong negosyo sa ilalim ng Batas na ito.
Seksyon 12 Sa pag-isyu ng isang lisensya para sa pangtelekomunikasyong negosyo na
nangangailangan ng paggamit ng mga numerong pangtelekomunikasyon ayon sa planong numerong
pangtelekomunikasyon, ang Komisyon ay nararapat maglaan ng mga numerong pangtelekomunikasyon na
ginagamit para sa mga pamamahagi ng serbisyo o service area ng naturang pangtelekomunikasyong negosyo
Sa pamamahagi ng serbisyo sa pangkalahatang publiko, ang licensee ay dapat magkaloob lamang
ng mga numero ng telekomunikasyon na ilalaan ng Komisyon.
Sa kaso kung saan na nagpapakita sa Komisyon na ang licensee ay hindi nagbibigay ng inilalaang
numero sa mga gumagamit para sa paggamit na may kaugnayan sa pamamahagi ng serbisyo nang walang
makatwirang kadahilanan, o nagbibigay ng numero ng telekomunikasyon kung saan ay hindi inilalaan sa
kanya, ang Komisyon ay nararapat na magkaroon ng kapangyarihan na mag-utos sa licensee upang gumanap
bilang isang awtorisado o suspindihin ang paggamit ng naturang numerong pangtelekomunikasyon. Kaugnay
nito, ang licensee ay hindi magkakaroon ng karapatan maghabol para sa anumang pinsala.
Kapag posibleng gawing teknikal, para sa proteksyon na interes ng user, ang Komisyon ay dapat
magtagubilin sa patnubay at pamantayan para sa mga user upang magkaroon ng karapatan upang mapanatili
ang kanilang mga umiiral na numerong pangtelekomunikasyon kapag balak nilang lumipat sa bagong service
provider, pagbabago ng lokasyon o kategorya ng serbisyo. Sa bagay na ito, ang Komisyon ay dapat ding
magsagawa ng isang pagdinig mula sa mga licensee na apektado.
Bilang nasasakop sa pamantayang itinakda ng Komisyon sa ilalim Seksyon 50 unang talata, ang
licensee ay may tungkulin na magbigay ng impormasyon sa mga numero ng telekomunikasyon ng mga
gumagamit sa mga tao na humihiling ito para sa layunin ng paggawa ng directory ng user. Sa ganoong kaso,
ang may lisensya ay maaaring singilin lamang para sa mga gastos para a pagbibigay ng impormasyon na
iyon.
Seksyon 13 Para sa kapakinabangan ng paglaan ng numerong pangtelekomunikasyon sa mga
licensee para sa mga serbisyong pamamahagi, ang paghahanda ng plano sa numerong pangtelekomunikasyon
ng Komisyon sa ilalim ng Batas sa Pagtatalaga sa Radio-FrequencySpectrum at sa Pagregula sa Sound

Broadcasting, Television Broadcasting, at Mga Serbisyong Pangtelekomunikasyon ay dapat buuin ng mga
sumusunod na pamantayan:
(1) Hindi na magkakaroon ng sapat na telekomunikasyon numero para sa pamamahagi ng mga
serbisyo;
(2) Nararapat na magkaroon ng mahusay at patas na paggamit ng mga numero ng telekomunikasyon.
(3) Ang plano ng numerong pangtelekomunikasyon ay nagpapadali sa simple at malinaw na
pagkakakilanlan sa uri at mga kategorya ng mga serbisyo at mga kagamitan na ginagamit sa
telekomunikasyon negosyo;
(4) Nararapat na magkaroon ng mga rebisyon sa plano ng numerong pangtelekomunikasyon sa kaso
lamang ng pangangailangan;
Sa kaso kung saan ang Komisyon ay gumawa or magrebisa, sa kabuuan o sa bahagi, ang plano ng
numerong pangtelekomunikasyon, ang licensee ay may tungkulin upang sumunod sa mga pamantayan na
itinakda ng Komisyon.
In Seksyon 14 Sa kaso kung saan ang licensee ay nagnanais na palawakin ang negosyo sa
pamamagitan ng pagdaragdag ng mga numerong pangtelekomunikasyon para sa mga pamamahagi ng
serbisyo o sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga lugar ng serbisyo, siya ay dapat isumite ang aplikasyon
sa Komisyon.
Sa kaso kung saan ang Komisyon pinapalagay na ang karagdagan ng ang mga numero at ang
pagpapalawak ng lugar ng serbisyo ay magiging para interes ng publiko at hindi magdulot ng mga paghihigpit
sa patas na kumpetisyon sa negosyong pangtelekomunikasyon, ang Komisyon ay maaaring mag-awtorisa sa
licensee upang magpatuloy alinsunod sa ang mga pamantayan at kundisyon na itinakda ng Komisyon. Sa
bagay na ito, ang Komisyon ay dapat isaalang-alang ang aplikasyon at ipaalam sa mga licensee sa loob ng
tatlumpung araw mula sa petsa ng pagtanggap ng aplikasyon. Ang Komisyon ay sumasaklaw sa fee sa
pangtelekomunikasyong negosyo para sa karagdagang pahintulot alinsunod sa mga pamantayan na itinakda
ng Komisyon.
Seksyon 15 Sa pagpapatakbo ng pangtelekomunikasyong negosyo, ang licensee ay nararapat
sumunod sa mga pamantayan na itinakda sa ilalim ng Batas sa Pagtatalaga sa Radio-FrequencySpectrum at
sa Pagregula sa Sound Broadcasting, Television Broadcasting, at Mga Serbisyong Pangtelekomunikasyon at
ang mga kondisyon na itinakda ng Komisyon.
Sa pagatas ang mga kondisyon sa paglisensya, ang Komisyon ay dapat malinaw na ihayag ang ilang
mga karapatan, tungkulin at responsibilidad ng mga licensee pati na rin ang isang plano sa operasyon ng
telekomunikasyon na isinasama kahit man lang ang mga hakbangin at timeframe ng pagsisimula ng serbiso,
mga detalye sa likas na katangian at mga kategorya ng serbisyo, taripa, na direktoryo ng impormasyon na

serbisyo at iba pang mga bagay na kinakailangan para sa mga pamamahagi ng serbisyo para sa pampublikong
interes.
Sa kaso kung saan ay pinapahalagahan ang proteksyon ng pampublikong interes o may pagbabago
sa mga batas o mga pangyayari, ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan upang baguhin ang mga
kondisyon sa paglisensya kapag kinakailangan.
Seksyon 16 Sa kaso kung saan ang licensee ay awtorisadong upang magpatakbo ang negosyo gamit
ang inilalaan numero telekomunikasyon o tinukoy lugar ng serbisyo, kung ito ang nakikita ng mga Komisyon
na may lisensya ay hindi namahagi ng ng isang serbisyo alinsunod sa isang Telecommunications operasyon
plano inireseta bilang kondisyon sa paglisensya sa ilalim Seksyon 15 walang makahulugang katwiran, at ang
Komisyon ay naniniwala na ang mga ganitong pangyayari ay maaaring makaapekto sa pampublikong interes,
ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan upang bawiin ang tiyak na halaga ng inilalaang numerong
pangtelekomunikasyon o paliitin ang laki ng awtorisadong lugar ng serbisyo. Kaugnay nito, ang licensee ay
hindi magkakaroon ng karapatan upang maghabol para sa anumang pinsala.
Seksyon 17 Ang Komisyon ay dapat magkaroon ng tungkulin upang pangasiwaan ang unibersal na
serbisyo obligasyon para sa mga pangunahing serbisyong pangtelekomunikasyon o a magkakaroon ng
kapangyarihan upang mag-atas na ang licensee ay dapat magkaloob ng mga sumusunod na mga serbisyo ng
mga telekomunikasyon:
(1) Mga serbisyo ng telekomunikasyon sa rural na lugar, o mababang rate ng return na lugar, o
anumang lugar kung saan walang o hindi sapat na mga service provider o kung saan may hindi sapat na
supply ng serbisyo upang matugunan ang demand ng gumagamit;
(2) Mga serbisyong pangtelekomunikasyon para institusyong pang-edukasyon, mga institusyong
relihiyoso, mga medikal na institusyon at iba pang mga ahensya ng panlipunang tulong;
(3) Ilang likas na katangian o uri ng mga serbisyong pampublikong telekomunikasyon para sa
maliit ang kita tao bilang inireseta ng Komisyon;
(4) Mga serbisyo na tumutulong sa paggamit ng pampublikong telekomunikasyon serbisyo para sa
mga may kapansanan, mga bata, senior citizen at sa ilalim-privileged.
Ang mga pamantayan, mga pamamaraan at mga kondisyon inireseta para sa supply ng
telekomunikasyon serbisyo ng ang may lisensya sa ilalim ng parapo isa ay dapat na alinsunod sa abiso na
itinakda ng Komisyon.
Ang Komisyon ay maglalabas abiso sa ilalim ng ikalawang talata ng mas maaga kaya na ang isang
tao na nagnanais na mag-aplay para sa isang lisensya ay alam ng ang saklaw ng pagbibigay ng mga serbisyo
ng telekomunikasyon sa ilalim ng parapo isa bago ang pagsumite ng application.

Ang obligasyon na magbigay ng mga serbisyo ng telekomunikasyon sa ilalim ng Seksyon ay hindi
dapat magpose hindi nararapat na pasanin sa investment ng may lisensya, at hindi pasisilangin ng
diskriminasyon sa pagitan ng mga licensee ng parehong kalikasan at uri ng serbisyo ng telekomunikasyon.
Seksyon 18 Sa kaso kung saan ang may lisensya ay hindi upang magbigay ng mga serbisyo ng
Telekomunikasyon bilang inireseta ng Komisyon sa ilalim Seksyon 17, o sa kaso kung saan ito deems angkop
para sa mga may lisensya upang makilahok sa unibersal na serbisyo obligasyon para sa mga pangunahing
serbisyong pangtelekomunikasyon, ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan upang mag-atas na
ang mga ganitong lisensya ay dapat maglaan tiyak na bahagi ng kanyang kita mula sa supply ng serbisyo ng
telekomunikasyon sa Telecommunications Development para sa Public Benefit Fund sa ilalim ng Batas sa
Pagtatalaga sa Radio-FrequencySpectrum at sa Pagregula sa Sound Broadcasting, Television Broadcasting,
at Mga Serbisyong Pangtelekomunikasyon para sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng telekomunikasyon sa
ilalim Seksyon 17.
Seksyon 19 Ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan upang mag-atas ng anumang
panuntunan upang suportahan at i-promote ang pagkakataon ng mga bagong entrants upang magbigay ng
serbisyo sa isang tiyak na lugar na nakikipagkumpitensya sa iba pang mga licensees sa isang mahusay, pantay
at makatarungang paraan.
Seksyon 20 Ang licensee ay hindi dapat suspindihin o wakasan ang serbisyo, sa kabuuan o sa
bahagi, maliban kung pinahihintulutan ng Komisyon sa ilalim ng pamantayan at mga pamamaraan na
itinakda ng Komisyon.
Ang licensee ay hindi dapat tanggihan ang pamamahagi ng serbisyo sa isang tiyak na tao na walang
makahulugang katwiran.
Seksyon 21 Sa pagpapatakbo ng pangtelekomunikasyong negosyo, ang Komisyon ay dapat, bilang
karagdagan sa mga batas sa kumpetisyon sa negosyo, ay mag-atas ng tiyak na sukatan ayon sa likas na
katangian ng pangtelekomunikasyong negosyo, upang maiwasan ang licensee sa pagsasagawa ng ano mang
hakbang na humahantong sa monopolyo, pagbabawas o paghihigpit ng kumpetisyon sa pamamahagi ng
sebisyong pangtelekomunikasyon sa mga sumusunod na bagay:
(1) cross-subsidization;
(2) cross-holding sa parehong kategorya ng serbisyo;
(3) pang-aabuso ng nangingibabaw na kapangyarihan;
(4) anti-competitive na pag-uugali;
(5) proteksyon ng mga maliliit na operator.
Seksyon 22 Ang licensee ay nararapat, nang walang pagkaantala, na magbigay-alam sa KalihimHeneral ng mga sumusunod na kaganapan:

(1) Ang licensee ay dumadanas ng malubhang pinsala na maaaring magdulot ng mga problema sa
supply ng serbisyo ng telekomunikasyon;
(2) Ang licensee ay nagnanais na patakbuhin ang pangtelekomunikasyong negosyo maliban sa kung
ano ang awtorisado;
(3) Ang licensee ay nagnanais na gumawa ng isang kontrata na nag-aawtorisa sa iba pang mga tao,
sa kabuuan o sa bahagi, sa pamahalaan ang kanyang negosyo;
(4) Ang licensee nakagawa, o ay nakatuon isang gawa, na taglay ang likas na katangian ng
pagkakakuha ng negosyo o isang negosyo na nakuha sa pamamagitan ng batas sa securities at mga security
exchange;
(5) Anumang kaso na nakakaapekto, o maaaring makaapekto, ang pagpapatakbo ng negosyo o ang
pagbibigay ng serbisyo ng licensee bilang inireseta sa abiso ng Komisyon.
Sa kaso ng (2) at (3), ang licensee ay dapat ipagbigay-alam sa Kalihim-Heneral bago tanggapin ang
alok ng isang gawa. Sa kaso ng mga (1) (4) at (5), ang licensee ay dapat ipagbigay-alam sa Kalihim-Heneral
ng may kaagaran kapag ang mga kaganapan ay nangyari.
Ang Kalihim-Heneral ay, nang walang pagkaantala, nararapat magsumite ng usapin sa Komisyon
matapos mapagbigay-alam sa ilalim ng ikalawang talata. Sa bagay na ito, ang Komisyon ay magkakaroon ng
kapangyarihan upang mag-atas ng ilang mga kundisyon para sa mga licensee na magpalabas para sa pagiwas sa pinsala sa pampublikong interes.
Seksyon 23 Ang Komisyon ay maaaring magreseta na ang licensee ay nararapat magayos para sa
data-record system upang i-record ang paggamit ng mga serbisyong telekomunikasyon upang ang mga user
may makagawa ng beripikasyon.
Seksyon 24 Sa kaso kung saan ang isang pangtelekomunikasyong negosyo na may tiyak na likas na
katangian o mga kategorya ay kinabibilangan ng mga tiyak na mga teknolohiya upang ang mga probisyon sa
ilalim ng Kabanatang ito ay hindi maaaring mag-aplay, ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan
upang mag-atas ng kondisyon para sa pagpapatakbo ng pangtelekomunikasyong negosyo ng naturang
katangian at mga kategorya.
Ang mga iniatas na mga kondisyon sa ilalim ng parapo isa ay dapat na alinsunod sa abiso na
itinakda ng Komisyon.

KABANATA II
Ang Akses at Interconnection ng Mga Telecommunication Network
Seksyon 25 Ang licensee na nagmamay-ari ng telecommunications network ay dapat magkaroon ng
tungkulin upang payagan ang iba pang mga licensee na magkabit sa kanyang Telecommunications network
alinsunod sa mga pamantayan at mga pamamaraan na itinakda ng Komisyon.
Ang licensee na nagmamay-ari ng telecommunications network ay nararapat payagan ang iba pang
mga licensee upang ma-akses ang kanyang network alinsunod sa mga pamantayan at mga pamamaraan na
itinakda ng Komisyon.
Ang pagtanggi sa akses sa telecommunications network ay maaaring gawin lamang sa mga
sumusunod na kaso:
(1) Ang mga umiiral na network ay hindi sapat para sa akses ng iba pang mga licensee;
(2) Ang akses sa mga resulta ng telecommunications network sa mga teknikal na problema na
maaaring maging sanhi ng pagkagambala o sagabal sa pangtelekomunikasyong negosyo;
(3) Iba pang mga kaso na inireseta sa abiso ng Komisyon.
Ang licensee na nagmamay-ari ng telekomunikasyon network at magtanggi ng akses sa kanyang
sariling network sa ilalim ng ikatlong parapo ay nararapat na magbigay patunay sa kanyang naturang
pagtanggi.
Ang mga singil para sa network access o pagkakabit ay magiging makatuwiran at makatarungan
para sa licensee na nagmamay-ari ng network at para sa mga tao na humiling para sa network access o
pagkakabit. Nararapat ding magkaroon ng walang diskriminisayon sa mga taong humiling para sa network
access o pagkakabit.
Sa pagatas ng mga pamantayan at mga pamamaraan sa ilalim ng ikaunang talata at ikalawang talata,
ang Komisyon ay dapat magsagawa ng isang pagdinig mula sa mga licensee sangkot.
Seksyon 26 Sa kaso kung saan may pagtanggi ng akses sa telecommunications network, o mayroong
hindi pa ayos na alitan sa aregluhan sa kontrata para sa pag-access o pagkakabit ng mga Telecommunications
network, mga partido ay dapat magkaroon ng karapatan na humiling para sa desisyon ng Komisyon alinsunod
sa ang mga pamantayan at mga pamamaraan na inireseta sa notification ng Komisyon. Ang desisyon ng
Komisyon ay dapat na pangwakas.
Sa panahon ng pagsasaalang-alang ng Komisyon sa ilalim ng ikaunang talata, ang Komisyon, sa
kaso ng pangangailangan, ay maaaring mag-utos ng pansamantalang network access o pagkakabit alinsunod
sa mga pamantayan at mga pamamaraan na itinakda ng Komisyon.

Seksyon 27 Ang kontrata patungkol sa pag-akses o pagkakabit ng mga Telecommunications network
ay dapat magtaglay ng mga probisyon na may mga sumusunod na katangian:
(1) Hindi ito dapat maging sanhi ng pagkawala ng mga benepisyo ng user;
(2) Hindi ito dapat magdulot ng isang diskriminasyon, kagustuhan o balakid sa iba pang mga
licensee;
(3) Ang mga teknikal na detalye sa access point o punto ng pagkakabit ay magiging malinaw na
nakalahad, ito ay posibleng teknikal at hindi dapat magbigay pasanain sa taong humihiling para sa pagaccess o pagkakabit ng network;
(4) Ang mga tungkulin at responsibilidad ng taong humihiling at ang tao na nagbibigay ng akses sa
network o pagkakabit ay malinaw na nakasaad;
(5) Mga singil para sa pag-akses o pagkakabit ng mga Telecommunications network ay dapat na
alinsunod sa mga pamantayan sa ilalim Seksyon 25 ikalimang talata;
(6) Iba pang mga katangian na inireseta sa abiso ng Komisyon. May lisensya kung sino ay ang mayari ng ang Telecommunications network ay magsumite ng isang kopya ng kontrata sa Komisyon sa loob ng
sampung araw mula sa petsa ng pagkalagda. Kung ang Komisyon ay naniniwala na ang mga probisyon sa
nasabing kontrata ay hindi sumunod sa ang mga katangian sa ikaunang talata, ang Komisyon ay magkakaroon
ng kapangyarihan na mag-utos para sa mga susog sa loob ng tinukoy na panahon. Kung ang licensee, na
nagmamay-ari ng Telecommunications network ay tumangging baguhin ang kontrata bilang iniutos ng
Komisyon, ang mga probisyon ng Seksyon 65 ay nararapat iapply ang, mutatis mutandis. Kung ang taong
humihiling ng pag-akses o pagkakabit ng Telecommunications network ay tumangging baguhin ang kontrata,
ituturing na ang kontrata ay pinapawalang bisa.
Seksyon 28 Ang licensee dapat magbigay ng tamang impormasyon na kinakailangan para sa pagakses o pagkakabit ng network sa iba pang mga licensees na hilingin ang pag-access o pagkakabit ng mga
network telecommunications, at hindi gagawa ng ano mang hakbang na maging sagabal sa normal na akses
o pagkakabit ng network ng iba pang mga licensee.
Sa tuwing mayroong isang pagbabago sa network ng telekomunikasyon na nakakaapekto sa pagakses o pagkakabit, ang licensee na nagmamay-ari ng network ay dapat magbigay ng paunawa ng mga
pagbabago nang maaga sa loob ng makatwirang panahon, ngunit hindi mas mababa sa anim na buwan.
Seksyon 29 Ang licensee na nagmamay-ari ng telecommunications network ay ay dapat isapubliko
ang kontrata para sa pag-akses o pagkakabit ng telecommunications network sa alinsunod sa mga
pamamaraan na itinakda ng Komisyon.
Seksyon 30 Sa kaso kung saan ay maypagbabago sa pang-ekonomiya o panlipunan sitwasyon o
mayroong anumang bagay na nagiging sanhi ng mga singil para sa pag-akses o pagkakabit ng mga network

katulad ng nakasaad sa kontrata ay hindi na naaangkop, na humahantong sa mga pakinabang o mga kawalan
sa pagitan ng mga licensee na magbigay ng hindi nararapat na pasanin sa alinmang partido, ang mga partido
sa naturang kontrata ay maaaring magsumite ng isang kahilingan para sa mga pagbabago ng singil sa
Komisyon. Sa pagbibigay ng isang pag-apruba, ang Komisyon ay dapat ding magkaroon ng angkop na
pagsasaalang-alang sa ang epekto sa mga gumagamit.
Seksyon 31 Para sa kapakinabangan ng pambansang seguridad, o para sa pag-iwas sa kalamidad na
maaaring maging sanhi ng pampublikong pinsala, o para sa mga pampublikong interes, ang Komisyon ay
dapat, kung hiniling ng gobyerno, ay magsagawa ng ilang mga aksyon upang magbigay ng akses o pagkakabit
ng network sa pagitan ng telekomunikasyon licensees at may-katuturang mga ahensya ng estado. Sa ganoong
kaso, ang mga licensee ay nararapat na magbigay tungkulin upang sumunod sa mga utos ng Komisyon.
KABANATA III
Pamantayan ng Telecommuncation Network at Kagamitan
Seksyon 32 Ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan upang mag-atas ng abiso na ang
ilang mga kategorya ng mga Telecommunications network, telecommuncations equipment o aparato na
ginagamit sa serbisyo ng telekomunikasyon na makakaapekto sa pamamahagi ng serbisyo ay nararapat na
alinsunod sa tinukoy na teknikal na pamantayan.
Ang Komisyon ay maaaring magreseta sa abiso na ang ilang mga kategorya ng mga aparato na
ginagamit sa telekomunikasyon network, telecommunications equipment o aparato na ginagamit sa serbisyo
ng telekomunikasyon ay nasubok at sertipikadong alinsunod sa pamantayan bago gamitin para sa serbisyo.
Seksyon 33 Ang licensee ay dapat magpanatili, magkumpuni at magmodify ng Telecommunications
network, telecommunications equipment at aparato na ginagamit sa serbisyo ng telekomunikasyon na may
lisensya ay gumagamit para sa mga pamamahagi ng serbisyo upang paganahin ang mahusay na paggamit at
sumunod sa mga teknikal na pamantayan na inireseta sa abiso na ibinigay sa ilalim Seksyon 32.
Seksyon 34 Ang ikatlong uri ng lisencee ay dapat magkaroon inhinyero na may kwalipikasyon at
pagiging ng mga numero bilang inireseta ng Komisyon upang mangasiwa sa pagpapatakbo ng
telekomunikasyon serbisyo, ang pag-install, ang inspeksyon pati na rin ang pagpapanatili ng
Telecommunications network, Telecommunications equipment at aparato na ginagamit sa serbisyo ng
telekomunikasyon upang matiyak ang pag-alinsunod sa mga teknikal na pamantayan.
Seksyon 35 Ang Tanggapan ay magkakaroon ng kapangyarihan upang magsagawa ng pagsubok at
sertipikasyon ng aparato na ginagamit sa telekomunikasyon network, Telecommunications equipment at
aparato na ginagamit sa serbisyo ng telekomunikasyon, ayon sa abiso ng Komisyon na ibinigay sa ilalim

Seksyon 32 ikalawang talata, o ayon sa kahilingan mula sa sinumang tao na nagnanais na magkaroon ng
pagsusulit at certification.
Ang mga pagsusulit at sertipikasyon sa ilalim ng unang talata ay dapat na alinsunod sa mga
regulasyon inireseta sa abiso ng Komisyon.
Seksyon 36 Ang sinumang tao na nagnanais na magsagawa ng pagsusulit at sertipikasyon ng aparato
na ginagamit sa telekomunikasyon network, Telecommunications equipment at aparato na ginagamit sa mga
serbisyo ng Telecommunications ay dapat magtatag ng isang pag-alinsunod pagtatasa katawan na isang
juristic person at nagpapatakbo sa ilalim ng isang lisensya na nakuha mula sa Komisyon.
Ang mga kwalipikasyon ng aplikante, ang pamamaraan ng aplikasyon, pag-iisyu ng lisensya, ang
termino ng lisensya, pag-renew ng lisensya, at ang bayad para sa lisensiya pagpapalabas at pag-renew ng
lisensya ay dapat na alinsunod sa mga pamantayan, mga pamamaraan at mga kondisyon inireseta sa abiso ng
Komisyon.
Ang kinatawan sa pag-alinsunurang pagtatasa (Conformity Assessment Body) ay magkakaroon ng
pagsusulit at sertipikasyon sa mga tauhan na may kwalipikasyon at ng may sapat na bilang alinsunod sa
inireseta ng Komisyon.
Sa pag-awtorisa sa pagtatatag ng kinatawan sa pag-alinsunurang pagtatasa, ang Komisyon ay
maaaring magreseta ng anumang kalagayan bilang na sa palagay nito naaangkop.
Ang mga singil para sa pagsasagawa ng mga pagsusulit at csertipikasyon ng may lisensya sa ilalim
ng ay ang nararapat na rate na itinakda ng Komisyon.
Seksyon 37 Ang Komisyon ay may kapangyarihan upang bawiin ang lisensiya upang maitaguyod
ang kinatawan sa pag-alinsunurang pagtatasa sa mga sumusunod na sitwasyon:
(1) Ang licensee ay awtorisado upang maitaguyod ang kinatawan sa pag-alinsunurang pagtatasa ay
kulang ng mga kwalipikasyon bilang inireseta sa notification na ibinigay sa ilalim Seksyon 36 talata
dalawang;
(2) Ang kinatawan sa pag-alinsunurang pagtatasa ay nagsasagawa ang mga pagsusulit, ulat ng
pagsusulit o pag-uugali ng certification sa masamang pananampalataya;
(3) Ang mga pagsusulit, ulat ng pagsusulit o sertipikasyon ay naantala walang makahulugang
katwiran, na nagiging sanhi ng malubhang pinsala sa mga aplikante;
(4) Ang kinatawan sa pag-alinsunurang pagtatasa ay kulang ng pagsusulit at sertipikasyon ng staff
na may mga kwalipikasyon o pagiging sapat na numero bilang inireseta ng Komisyon.
Ang pagpapawalang-bisa ng lisensya sa ilalim ng ikaunang talata ay hindi dapat makaapekto sa
sertipikasyon ng mga pamantayan na pag-alinsunod na kung saan ay isinasagawa bago ang pagpapawalangsaysay ng lisensya, maliban para sa certification ng mga standard na pag-alinsunod na kung saan ay

isinasagawa sa masamang pananampalataya, o ay hindi na isinasagawa ayon sa pamantayan na itinakda ng
ang Komisyon. Sa ganoong kaso, ang Komisyon ay maaaring mag-utos ng pagpapawalang-saysay ng
certification na.
Sa kaso kung saan ang sinumang tao suffers mula sa mga pinsala mula sa pagpapawalang-bisa ng
certification sa ilalim ng parapo dalawa, kung ang taong iyon ay hindi lumahok sa ang certification
isinasagawa sa masamang pananampalataya, ang pag-alinsunod pagtatasa katawan na ang lisensya ay binawi
ay dapat magkaroon ng duty sa pagpunan para sa mga pinsalang natamo ng taong iyon.
Seksyon 38 Sa kaso kung saan ang Telecommunications network, Telecommunications equipment
o anumang iba pang mga aparato ng licensee ay hindi gumagana, ay hindi gumagana tulad ng dati, ay
nagiging sanhi ng pagkagambala sa serbisyo ng telekomunikasyon o hindi sa pag-alinsunod sa pamantayan
na inireseta sa abiso na ibinigay sa ilalim Seksyon 32 , karampatang mga opisyal ay magkakaroon ng
kapangyarihan na mag-utos ang may lisensya para sa pagwawasto, ang pagbabago o ang suspensyon ng na
Telecommunications network, kagamitan o aparato.
Ang mga probisyon ng unang talata ay dapat ding mag-aplay sa telecommunication equipment ng
mga user, mutatis mutandis.
KABANATA IV
Mga Karapatan ng Mga Licensee
Seksyon 39 Sa pamamahagi ng mga serbisyong pangtelekomunikasyon, kung ang licensee ay
nangangailangang magset-up o magtayo ng mga poste, maglatag ng mga linya, o maglagay ng mga tubo o
mag-install anu mang kaugnay na kagamitan, at nangangailangan ng pagganap sa mga karapatan sa ilalim
ng Seksyon na ito, ang licensee ay nararapat na magsumite ng isang dayagram na naglalahad ng mga
detalye ng mga panuto at boundary profile sa pagset-up o pagtatayo ng mga poste, paglalatag ng mga linya,
o paglalagay ng mga tubo at pag-install ng anu mang kaugnay na mga kagamitan sa Komisyon para sa
pagka-apruba bago pa man ang pagkakasakaturapan nito.
Sa oras na ang Komisyon ay nagbigay-apruba sa ilalim ng ika-unang talata, ang licensee ay
nararapat magtaglay ng mga sumusunod na karapatan:
(1) Paglalatag ng mga linya o pag-install ng anu mang kaugnay na kagamitan para sa pamamahagi
ng mga serbisyong pangtelekomunikasyon sa o sa tabi ng mga poste, mga tubo, o sa mga pasilidad na
ginagamit sa mga natutulad na pakay ng mga ibang licensee, o ng mga ahensya ng estado, o sa mga
pampublikong utility provider.Sa ganitong kaso, ang mga nasabing ibang licensee o mga ahensya ng estado
ay hindi dapat tumanggi sa ganitong implementasyon. Gayunman, sila ay maaaring maghabla ng

karumpatang kabayaran.
(2) Pagseset-up o pagtatayo ng mga poste o paglalagay ng mga tubo, o sa pag-install ng anu mang
kaugnay na kagamitan para sa pamamahagi ng mga serbisyong pangtelekomunikasyon sa lupaing-bayan
ng Estado. Sa ganitong kaso, ang licensee ay nararapat na ipaalam ng may pauna sa opisyal ng estado na
namumuno sa nasabing lupaing-bayan at nararapat na sumunod sa batayan ng kapasyahan o mga
kondisyones na inihayag ng opisyal ng estado.
(3) Pagset-up o pagtayo ng mga poste, paglatag ng mga linya o paglalagay ng mga tubo, o paginstall ng anu mang kaugnay na kagamitan para sa pamamahagi ng mga serbisyong pangtelekomunikasyon
sa lupain ng ibang tao. Sa ganitong kaso, ang licensee ay nararapat na gumawa ng kasunduan sa may ari
ng lupain o sa nangungupahan sa lupain na alinsunod sa mga pamantayang itinakda sa abiso ng Komisyon.
Sa kaso kung saan ang licensee ay hindi maaaring magpatuloy ayon sa ikalawang talata dahil sa
kakulangan ng pahintulot o ang hindi makatwirang labis na antas ng bayad o kabayaran, ang licensee ay
maaaring humiling sa Komisyon para sa pagsasaalang-alang. Kung ang Komisyon ay nagpapalagay na ang
pagpapatupad ng mga licensee ay kailangan at tiyak na mangyayari, at hindi maging sanhi ng labis na pinsala
sa mga ahensiya ng Estado, ang lupain ari o lupa nangungupahan, o ang may-ari ng ari-arian o ari-arian mayari, ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan upang i-notify ang gamitin ng lupa o ari-arian para sa
layuning iyon sa opisyal ng Estado sa singil ng lupa o ari-arian, ang may-ari ng lupa o lupa nangungupahan,
o ang may-ari ng ari-arian o ari-arian may-ari ng hindi bababa sa tatlumpung araw nang maaga kasama ang
petsa, oras at likas na katangian ng pagpapatupad.
Ang taong naabisuhan sa ilalim ng ikatlong talata ay maaaring magsampa ng petisyon pagpapahayag
na hindi makatwiran lupa para sa paggamit ng lupa o ari-arian para sa mga tulad pagpapatupad o tulad
pagpapatupad ay maaaring maging sanhi ng malubhang pinsala sa paggamit ng lupa o ari-arian sa Komisyon
para sa kanyang desisyon sa loob ng tatlumpung araw bilang mula sa petsa ng pagtanggap ng nagpapaalam
tala. Ang desisyon ng Komisyon ay dapat na pangwakas.
Kapag ang panahon aabisuhan sa pamamagitan ng Komisyon sa ilalim ng ikatlong talata ay natapos
na at ang may lisensya ay may bayad na ang kompensasyon para sa paggamit ng lupa o ari-arian sa ilalim ng
Seksyon 40, ang licensee ay dapat magkaroon ng karapatan na gamitin lupa o ari-arian para sa pagpapatupad
sa ilalim ng parapo dalawa at dapat sumunod sa mga pamantayan na itinakda sa abiso ng Komisyon na hindi
pasisilangin annoyance o makakaapekto natural na kapaligiran at hindi dapat bawasan, na labis sa kung ano
ang mga makatwirang, ang benepisyo mula sa paggamit ng lupang yaon.
Seksyon 40 Ang licensee ay dapat bayaran ang kabayaran para sa paggamit ng lupa sa ilalim ng
Seksyon 39 batay sa halaga na itinakda ng Komisyon.

Sa kaso kung saan ang awtorisadong opisyal na may tungkulin sa mga lupa o ari-arian, ang mayari ng lupa o lupa nangungupahan, o ang may-ari ng ari-arian o ari-arian may-ari ay hindi tanggapin ang
kabayaran sa ilalim ng parapo isa, may lisensya ay dapat magdeposito na compensation sa Komisyon
alinsunod sa ang mga pamantayan na itinakda ng Komisyon.
Ang licensee, ang may-ari ng lupa o ang opisyal sa singil ng lupain na hindi nasiyahan sa mga
kabayaran sa ilalim ng parapo sino mang may karapatan na magpasok ng isang aksyon sa Kortent
Administratibo.
Seksyon 41 Kapag ang awtorisadong opisyal ng Estado na may tungkulin sa lupa o ari-arian, o lupain
ari o lupa tenant ay naabisuhan ng mas maaga sa ilalim ng pamantayan na itinakda ng Komisyon, ang licensee
ay dapat magkaroon ng karapatan na maglatag ng mga linya sa itaas o ibang parte ng lupain na domaine
publiko ng Estado o pag-aari ng ibang tao nang walang pahintulot kung tulad ng pagpapatupad ay hindi
nakakaapekto sa paggamit ng lupang yaon.
Ang awtorisadong opisyal ng Estado may tungkulin sa mga lupa o ari-arian, ang may-ari ng lupa o
tenant ng lupa ay maaaring ipagbigay-alam ang may lisensya upang mag-ipon ng mga linya sa lugar kung
saan ang paggamit ng lupa ay hindi maaapektuhan. Kung ang anumang pinsala ay sanhi mula sa naturang
pagpapatupad, ay magkakaroon sila ng karapatang humiling para sa mga kabayaran mula sa lisensya.
Kaugnay nito, ang mga probisyon ng Seksyon 39 at Seksyon 40 ay dapat i-aplay, mutatis mutandis.
Ang mga probisyon ng ito Seksyon ay dapat ding mag-aplay sa pagpapatupad sa ilalim ng Seksyon
39 ikalawang talata (1), mutatis mutandis.
Seksyon 42 Ang licensee ay maaaring pumasok sa lupa kung saan ang Telecommunications network,
pole, mga linya, ducts o iba pang mga kagamitan ay matatagpuan para sa layunin ng inspeksyon,
pagpapanatili, pagkumpuni o pag-iwas mula sa mga posibleng pinsala o pinsala. Kaugnay nito, may lisensya
dapat ipagbigay-alam sa lupain nangungupahan, sa pamamagitan ng sulat, hindi mas mababa sa tatlumpung
araw nang maaga maliban sa kaso ng pang-emergency na nangangailangan ng agarang koreksyon para sa
kung saan ang may lisensya ay maaaring agad na pumasok sa lupain.
Kung may anumang pinsala na sanhi mula sa pagpapatupad sa ilalim ng parapo isa, ang nasugatan
tao ay may karapatang mag-claim para sa kabayaran mula sa lisensya.
Seksyon 43 Sa kaso kung saan ang mga telecommunication equipment ng mga user ay nagiging
sanhi ng pagkagambala o maaaring maging sanhi ng pinsala sa Telecommunications network o aparato na
ginagamit para sa pangtelekomunikasyong negosyo ng lisensya, ang licensee ay nararapat ipagbigay-alam sa
mga user, sa pamamagitan ng pagsulat, upang baguhin o baguhin na ang mga kagamitan sa loob ng isang
makatwirang panahon.

Sa kaso kung saan ang user ay hindi gumawa ng pagkilos bilang nagkakaalam sa pamamagitan ng
sulat sa ilalim ng unang talata at ang paggamit ng naturang mga kagamitan pa rin nagiging sanhi ng
pagkagambala o maaaring maging sanhi ng pinsala sa Telecommunications network o aparato na ginagamit
para sa lisensya ng pangtelekomunikasyong negosyo, ang licensee ay maaaring suspindihin ang serbisyo para
sa mga gumagamit na iyon hanggang sa kinakailangang pagkilos ay naganap.
Sa kaso ng pangangailangan at pagkakahimok, ang licensee ay maaaring agad na suspindihin ang
pamamahagi ng serbisyo ng telekomunikasyon at ipaalam ng kalaunan sa user.
Seksyon 44 Ang sinumang tao ay ipinagbabawal upang maging sanhi ng pinsala, pagkasira,
pamumura sa halaga, o render walang kasaysayan upang ang Telecommunications network, poste, mga linya,
mga tubo, mga transmitter, mga receiver, o anumang iba pang mga kagamitan na ginagamit para sa mga
supply ng serbisyong pangtelekomunikasyon o Telecommunications service station .
Para sa layunin ng Seksyon na ito, ang Komisyon ay maaaring magreseta sa abiso ang panukalang-batas
para sa pangangalaga ng iba't ibang mga bagay sa ilalim ng unang talata, sa pagpapalagay na ito ay
kinakailangan.
KABANATA V
Karapatan ng Mga User
Seksyon 45 Ang sinumang tao na dumadanas mula sa supply ng serbisyong pangtelekomunikasyon
ng licensee ay dapat magkaroon ng karapatan na magsampa ng petisyon, sa pamamagitan ng pagsulat, sa
Komisyon, sa pamamagitan ng Tanggapan.
Ang petisyon sa ilalim ng unang talata ay dapat tukuyin ang depinitibong katotohanan at dapat na
isinumite kasama ng iba pang mga kaugnay na katibayan, kung mayroon man.
Sa panahon ng pagsasalang-alang ng petisyon, ang Komisyon ay dapat, kung hiniling ng petitioner,
ay may kapangyarihan upang idirekta ang licensee na kumuha pansamantalang aksyon upang malunasan ang
pinsala na dulot sa sa nasabing petitioner.
Seksyon 46 Ang Komisyon ay nararapat makumpleto ang pagsasaalang-alang ng petisyon sa loob
ng tatlumpung araw mula sa petsa ng pagtanggap ng petisyon. Sa bagay na ito, ang mga partido sangkot ay
dapat magkaroon ng pagkakataon na magbigay ng isang tumugon pahayag ng mga katotohanan at makagawa
ng katibayan. Sa kaso kung saan ang Komisyon ay nagpapalagay na na ang licensee ay nakatuon isang gawa
na lumabag sa mga batas, mga kondisyon sa paglilisensya, kontrata para sa supply ng serbisyo o ay hindi
sumunod sa mga pamantayan ng serbisyo, ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan na mag-order
ang may lisensya para sa pagwawasto niyaon sa loob ng isang tinukoy na tagal ng panahon.

Seksyon 47 Sa kaso kung saan ang user ay may opinyon na ang licensee ay nakakolekta ng fee o
taripang mas mataas kaysa sa pinakamataas na rate na itinakda ng Komisyon sa ilalim Seksyon 55 o mas
mataas kaysa sa na nakolekta mula sa ibang mga user ng mga katulad na katangian o mga kategorya ng
serbisyo, o ang user ay may opinyon na ang licensee ay nagolekta ng fee o taripa ng hindi wasto, ang user ay
may karapatan na humingi ng impormasyon sa kanyang paggamit mula sa serbisyo ng licensee.
Ang licensee ay dapat magbigay ng impormasyon sa user sa ilalim ng unang talata sa loob ng isang
makatwirang panahon na kung saan ay hindi dapat lumampas sa tatlumpung araw mula sa petsa ng
kahilingan. Ang licensee ay dapat, kung hiniling ng user, ay magbigay ng isang dokumento na nagpapatunay
ng kawastuan ng impormasyon. Kaugnay nito, ang licensee ay maaaring sumingil sa user ng isang fee na
hindi dapat maging labis sa kung ano ang mga makatwirang at nararapat alinsunod sa mga pamantayan na
itinakda ng Komisyon.
Seksyon 48 Sa kaso kung saan ay may isang makatwirang pagdududa na ang licensee ay nakakolekta
ng fee o service charge sa anumang paraan sa ilalim Seksyon 47 unang talata, ang user ay dapat magkaroon
ng karapatan na magsampa ng petisyon sa Komisyon, at ang mga probisyon ng Seksyon 45 at Seksyon 46 ay
dapat i-aplay, mutatis mutandis.
Sa pagsasaalang-alang na petisyon sa ilalim ng unang talata, ang licensee ay nararapat na may
tungkulin upang i-verify ang katotohanan upang kumpirmahin ang kawastuhan ng mga koleksyon ng mga
fee o taripa.
Seksyon 49 Ang user ay dapat magkaroon ng karapatan na gamitin ang kanyang sariling
telecommunication equipment sa pagkuha ng mga serbisyo mula sa lisensya.
Ang koleksyon ng fee para sa paggamit ng kanyang sariling telecommunication equipment sa
pagkuha ng mga serbisyo mula sa licensee ay dapat na alinsunod sa mga rate at mga pamantayan na itinakda
ng Komisyon.
Sa pagbibigay ng serbisyo ng telekomunikasyon, ang licensee ay hindi dapat magtukoy ng mga
kondisyon ng serbisyo na pumipilit sa user upang gamitin lamang ang kagamitan na ibinigay o tinukoy ng
licensee, maliban na lamang para sa ilang mga serbisyong telekomunikasyon kung saan ay may isang teknikal
na kinakailangan upang gamitin lamang na equipment na tinukoy ng licensee. Ang licensee ay maaaring
tukuyin ang ganyang mga kundisyon pagkatapos lamang na makakuha ng pag-apruba mula sa Komisyon.
Gayunman, tulad ng detalye ng mga uri ng telecommunication equipment ay hindi dapat maging hadlang sa
karapatan ng mga user na maaraning makakuha ng sa pamamagitan ng kanilang sarili, ang mga tinukoy na
telecommunication equipment sa pagkuha ng mga serbisyo. Kaugnay nito, ang licensee ay hindi dapat
tanggihan ang user sa supply o akses sa kanyang sariling service.

Seksyon 50 Ang Komisyon ay dapat magtagubilin sa sukat para sa proteksyon ng consumer sa mga
bagay na nauukol sa personal na data, karapatan sa privacy at kalayaan upang makipag-usap sa pamamagitan
ng telekomunikasyon.
Ang licensee ay dapat magkaroon ng tungkulin upang sumunod sa mga panukalang-batas na itinakda
ng Komisyon sa ilalim ng unang talata.
Kapag napag-alaman na mayroong isang tao na lumabag sa mga karapatan ng mga user sa ilalim ng
unang talata, and licensee o ang Komisyon ay dapat gumawa ng aksiyon upang wakasan ang nasabing
paglabag at ipaalam sa mga user ng walang pagka-antala.
KABANATA VI
Kontrata para sa Supply ng Serbisyong Pangtelekomunikasyon
Seksyon 51 Ang anumang kontrata sa pagitan ng licensee at ng user at anumang mga kondisyon na
may kaugnayan sa supply ng serbisyo ng telekomunikasyon tinukoy licesee kabilang ang susog nararapat
maaprubahan ng Komisyon bago magkabisa.
Dapat hindi bababa sa:
Ang kontrata at mga kondisyon ay wasto para sa pag-apruba ng Komisyon;
(1) Maglaman ng pagkakaloob na malinaw at walang kinikilingan na pagtukoy sa mga tungkulin at
mga responsibilidad ng ang lcensee at user;
(2) Maglaman ng probisyon na may kaugnayan sa pamantayan ng serbisyo na ibinabahagi ng
licensee;
(3) Maglaman ng probisyon na may kaugnayan sa ang mga kategorya at saklaw ng gastos sa serbisyo
na siyang sasa kumpleto at patas: at maglaman ng pagkakaloob nanagagarantiya na hindi na magkakaroon
singil bukod sa natukoy;
(4) Maglaman ng walang probisyon na naglilimita sa paggamit ng user walang makahulugang
katwiran;
(5) Maglaman ng walang probisyon sa isang paraan na nagiging sanhi ng isang diskriminasyon,
kagustuhan o balakid sa iba pang mga licensee, o pagkawalang-patas sa anumang partido.
Kapag ang licensee ay nakakuha ng pag-apruba mula sa Komisyon para sa anumang kontrata o
kalagayan, ang licensee ay may karapatang mag-aplay tulad kontrata o kondisyon sa user.
Para sa layunin ng Seksyong ito, ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan na mag-isyu ng
abiso na nag-aatas ng pamantayan ng kontrata at kondisyon tungkol sa supply ng serbisyo ng

telekomunikasyon, at maaari ring mag-atas ang kontrata o kondisyon sa partikular na bagay na hindi
nangangailangan ng pag-apruba mula sa Komisyon.
Sa kaso kung saan ang isang batas na nagbibigay ng mga pamantayan sa paggawa ng kontrata para
sa supply ng serbisyong pangtelekomunikasyon para sa proteksiyon ng mamimili, ang licensee ay nararapat
na may tungkulin upang sumunod sa naturang mga pamantayan.
Seksyon 52 Ang licensee ay dapat ipaalam sa publiko ang format ng kontrata at ang pagpapataw ng
kondisyon para sa mga supply ng serbisyo ayon sa mga pamamaraan na itinakda ng Komisyon, at dapat
ipakita ito sa isang hayag na lugar sa kanyang tanggapan para sa mga pampublikong pag-verify.
Seksyon 53 Sa kaso kung saan ang licensee ay mag-anunsyo upang masiguro ang pamantayan ng
kalidad sa supply ng serbisyo ng telekomunikasyon, siya ay nararapat magkaroon ng tungkulin upang
kumilos ng naayon sa anunsyo nito.
Kung ang licensee ay nabigo upang matustusan ang serbisyong pangtelekomunikasyon na
inanunsyo, ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan na mag-utos sa licensee para sa pagwawasto
nito.
Seksyon 54 Ang anumang kontrata o kasunduan para sa mga operasyon ng negosyo at ang supply
ng serbisyong pangtelekomunikasyon na inireseta sa abiso ng Komisyon, na isasagawa ng licensee kasama
ng mga banyagang pamahalaan, mga pandaigdigang kapisanan at natural person or juristic person na
naninirahan sa ibang bansa, kabilang ang mga susog dito o pagkansela, ay nararapat aprubahan ng Komisyon
bago magkabisa, maliban sa kaso ng mga regular na pagkuha.
Sa loob ng tatlumpung araw mula sa petsa ng paggawa ng kontrata o kasunduan, ang licensee ay
dapat magsumite ng mga kopya ng lahat ng mga kontrata o kasunduan na ginawa sa mga banyagang
pamahalaan, mga pandaigdigang kapisanan at natural person o juristic person na naninirahan sa ibang bansa
sa Komisyon ayon sa mga pamantayan na iniatas sa pamamagitan ng Komisyon, maliban sa kontrata o
kasunduan na may kaugnayan sa pagkuha, o isang kontrata o kasunduan na ang inireseta ng Koisyon sa abiso
para sa iksempsyon ng pagsumite.
Sa kaso kung saan ang Komisyon ay nagpapalagay na ang isang kontrata o kasunduan ay nalikha ng
walang pag-apruba sa ilalim ng unang talata, o pagpapatupad nito ay naiiba sa inaprubahan ng Komisyon,
ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan na mag-utos sa licensee para sa pagwawasto ng mga mali
nang naaalinsunod sa ang mga pamantayan at sa loob ng panahon na itinakda ng Komisyon. Kung ang
licensee ay nabigo upang gumawa ng pagkilos sa loob ng tinukoy na panahon, ipinapalagay na ito ay isang
dahilan para sa pagbawi ng lisensya.

KABANATA VII
Mga Fee at Taripa sa Serbisyong Pangtelekomunikasyon
Seksyon 55 Ang Komisyon ay dapat magtagubilin sa abiso ang mga kategorya at maximum na rate
ng bayad at taripa na maaaring singilin ng licensee sa user ay ayon sa mga katangian at mga kategorya ng
serbisyo ng telekomunikasyon.
Seksyon 56 Ang pagset ng pinakamataas na rate ng bayad at taripa sa ilalim Seksyon 55 ay dapat:
(1) Na ipinahayag sa pamamagitan ng malinaw pagkalkula ng pamamaraan;
(2) Ay magiging makatarungan sa kapwa licensee at user;
(3) Hindi maging sanhi ng isang diskriminasyon, kagustuhan o balakid sa mga user o sinumang tao.
Seksyon 57 Ang bawat licensee ay hindi dapat maningil ng fee o taripa ng labis sa pinakamataas na
rate na itinakda ng Komisyon sa ilalim Seksyon 55, at hindi dapat i-set ang rate ng fee o taripa sa paraan na
nagiging sanhi ng isang anti-competitive na pag-uugali na nagtatakda isang patas na kumpetisyon. Kaugnay
nito, ang licensee ay sumasaklaw sa mga user sa parehong rate para sa mga katulad na katangian o mga
kategorya ng serbisyo ng telekomunikasyon.
Ang Komisyon ay maaaring magreseta na ang licensee ay magbawas o mag-exempt ng fee o taripa
na sisingilin mula sa serbisyo na ginagamit upang magbigay ng impormasyon at kaalaman para sa
kapakinabangan ng pagtataguyod ng mga kaalaman ng mga tao alinsunod sa mga pamantayan na itinakda ng
Komisyon.
Seksyon 58 Ang licensee ay hindi dapat mangolekta ng deposito o anumang iba pang mga advanced
na bayarin.
Ang paglabag o kabiguan sa pagsunod sa mga probisyon ng Seksyon na ito ng licensee ay dapat
ituring bilang isang sanhi ng malubhang pinsala sa pampublikong interes.
Ang probisyon ng Seksyong ito ay nararapat mag-aplay sa mga kontrata para sa mga supply ng
serbisyo ng telekomunikasyon na nalikha sa ilalim ng Batas na ito.
Seksyon 59 Ang licensee ay dapat magkaloob ng pagpapakalat ng impormasyon sa publiko, at dapat
ipagbigay-alam lahat ng user ang mga rate ng bayad at taripa alinsunod sa mga pamamaraan na itinakda ng
Komisyon, at dapat ipakita ito sa isang hayag na lugar sa kanyang tanggapan para sa mga pampublikong pagverify.
Bilang pinapalagay na angkop, ang Komisyon ay maaaring magreseta na ang licensee ay dapat
magkaloob ng notification system sa mga fee at taripa upang ipaalam sa mga user, sa kahilingan, nang mas
maaga bago pa man ang aktwal na paggamit. Ang ganitong serbisyo ay dapat na walang bayad.

Seksyon 60 Sa kaso kung saan may isang pagbabago sa pang-ekonomiya o panlipunan sitwasyon, o
may anumang bagay na nagiging sanhi ng ang pinakamataas na rate para sa fee o taripa na itinakda ng
Komisyon sa ilalim Seksyon 55 ay hindi na naaangkop, na humahantong sa mga pakinabang at disadvantages
sa pagitan ng mga licensee o magbigay ng hindi nararapat na pasanin sa mga gumagamit, ang Komisyon ay
maaaring baguhin ang mga rate ng bayad o taripa upang maging angkop.
KABANATA VIII
Regularidad na Pagpapatupad
Seksyon 61 Upang magsagawa ng tungkulin sa ilalim ng Batas na ito, ang karampatangopisyal ay
magkakaroon ng kapangyarihan at mga tungkulin bilang mga sumusunod:
(1) Pagpasok sa isang gusali o operating site ng licensee pagitan ng pagsikat at paglubog ng araw, o
sa panahon ng mga oras ng negosyo ng ganoong lugar para sa layunin ng inspeksyon ng negosyo na
operasyon, aklat ng account, dokumento o mga kaugnay na impormasyon kabilang ang anumang pagkilos
na maaaring lumabag sa nahaharap na ito kumilos o mabibigo upang sumunod sa mga probisyon ng lisensya;
(2) Upang tugunan ang isang sulat sa ipatawag ang sinumang tao na magbigay pahayag o upang
maghatid ng anumang dokumento o bagay para sa pagsasaalang-alang;
(3) Upang siyasatin at magtipon ng mga katotohanan, at mag-ulat sa Komisyon sa kaso kung saan
ang may lisensya ay nagkasala o sanhi pinsala bilang isang resulta ng hindi pagsunod sa Batas na ito o sa
mga inireseta kondisyon sa paglisensya.
Ang relevant person ay dapat naaangkop sa pagpapadali ang pagganap ng mga tungkulin ng
karampatang opisyal sa ilalim ng unang talata.
Pagkatapos ng pagkakaroon at pagpasok at pagsisiyasat sa ilalim ng unang talata, kung ang
inspeksyon ay hindi pa nakumpleto, ang karampatang opisyal ay maaaring magpatuloy sa inspeksyon kahit
na matapos ang paglubog ng araw o pagkatapos ng oras ng negosyo.
Ang pagganap ng mga tungkulin ng karampatang opisyal sa ilalim ng Seksyon ay dapat na alinsunod
sa mga pamantayan na itinakda sa notification ng Komisyon. Ang ganitong mga notification ay dapat ding
ipahiwatig ang posisyon ng karampatang opisyal kung sino ang mag-ehersisyo kapangyarihan at mga
tungkulin sa ilalim Seksyon na ito, at ipahiwatig ang dahilan at pangangailangan para sa kanyang karapatan
na mag-ehersisyo ang mga kapangyarihan at tungkulin sa ilalim ng Seksyon sa bawat kaso.
Sa pagganap ng mga tungkulin sa ilalim ng Batas na ito, ang Komisyoners at karampatang mga
opisyal ay magiging mga opisyal sa ilalim ng Criminal Code.

Seksyon 62 Sa pagtupad ng mga tungkulin, karampatang mga opisyal ihaharap identification card
sa taong sangkot.
Ang identification card ay dapat na alinsunod sa mga form na inireseta ng Komisyon.
Seksyon 63 Sa kaso ng kagipitan o pangangailangan upang mapanatili ang kaayusang pambayan,
pambansang seguridad o pang-ekonomiyang katatagan o upang protektahan ang pampublikong interes, ang
Komisyon ay maaaring mag-utos ng karampatang opisyal upang ariin at gamitin ang aparato at kagamitan
ng licensee para sa operasyon, o pahintulutan ang isang ahensiya ng Estado upang pansamantalang magalaga ng mga naturang operasyon, o mag-utos sa licensee o kanyang mga empleyado na gumawa ng ilang
mga aksyon hanggang sa katapusan ng nasabing emergency o pangangailangan.
Sa pagganap ng mga tungkulin sa ilalim ng unang talata, kung ang karampatang opisyal ay nagdulot
ng pinsala sa licensee, ang licensee, sa makahulugang katwiran, ay may karapatan upang maghabol para sa
kabayaran para naturang pinsala mula sa Tanggapan.
KABANATA IX
Administratibong Pagpapatupad
Seksyon 64 Sa kaso kung saan nagpakita sa Kalihim-Heneral na ang licensee ay lumalabag o hindi
sumunod sa Seksyon 9 ikalimang talata, Seksyon 11, Seksyon 12 ikalawa o ikatlong talata o, Seksyon 13
ikalawang talata, Seksyon 15, Seksyon 17, Seksyon 18, Seksyon 20, Seksyon 22, Seksyon 23, Seksyon 24,
Seksyon 25, Seksyon 26 talata dalawa, Seksyon 27, Seksyon 28, Seksyon 29, Seksyon 33, Seksyon 34,
Seksyon 38, Seksyon 45 ikatlong talata, Seksyon 46, Seksyon 49 , Seksyon 50, Seksyon 51, Seksyon 52,
Seksyon 53, Seksyon 54, Seksyon 56, Seksyon 57, Seksyon 58 o Seksyon 59, ang Kalihim-Heneral ay
magkakaroon ng kapangyarihan na mag-utos ang licensee upang wakasan ang natulad na paglabag, o upang
iwasto, o na kumilos sa angkop na paraan sa loob ng isang tinukoy na tagal ng panahon.
Seksyon 65 Sa kaso kung saan ang licensee ay hindi nasiyahan sa utos ng Kalihim-Heneral sa ilalim
Seksyon 64, siya ay dapat magkaroon ng karapatan na mag-apela sa Komisyon sa loob ng labinlimang araw
mula sa petsa ng pagtanggap ng naturang utos. Ang desisyon ng Komisyon ay dapat na pangwakas.
Seksyon 66 Sa kaso kung saan ang licensee ay hindi sumusunod sa utos ng Kalihim-Heneral sa ilalim
ng Seksyon 64 at ang panahon para sa isang apela sa ilalim Seksyon 65 ay natapos na, o ang Komisyon ay
nagpasiya upang mapanghawakan ang naturang utos ng Kalihim-Heneral, at ang Kalihim-Heneral ay
nagpaabot ng isang babalang sulat sa licensee ngunit walang kilos sa alinsuno na nasabing utos, ang KalihimHeneral ay magtadhana administratibong multa sa ilalim ng batas sa administratibong patakaran na kung
saan hindi dapat mas mababa kaysa sa dalawampung libong Baht bawat araw.

Sa kaso kung saan ang licensee ay nagpabaya upang kumilos sa angkop na paraan o lumalabag sa
lisensiya ng suspensyon order, o sa kaso ng malubhang pinsala sa pampublikong interes, ang Komisyon ay
magkakaroon ng kapangyarihan na suspindihin o bawiin ang lisensya.
Anumang pagkakasala na ay ipaiilalim sa suspensiyon ng lisensya o pagbawi ng lisensya ay dapat
na alinsunod sa abiso na itinakda ng Komisyon.
KABANATA X
Mga Multa
Seksyon 67 Ang sinumang tao na nagpapatakbo ng pangtelekomunikasyong negosyo o gumagamit
ng radio-frequency spectrum para sa pangtelekomunikasyong negosyo ng walang pagkuha ng pahintulot ay
may pananagutan sa mga sumusunod na parusa:
(1) Kung ang isang pagkakasala ay isang negosyo na operasyon na nangangailangan ng unang uri
ng lisensya, ang taong iyon ay may pananagutan na isang multang hindi hihigit sa isang daang libong Baht;
(2) Kung ang isang pagkakasala ay isang negosyo na operasyon na nangangailangan ng ikalawang
uri ng lisensya, ang taong iyon ay may pananagutan na pagkabilanggo para sa isang termino na hindi hihigit
sa dalawang taon o sa isang multang hindi hihigit sa isang milyong Baht o sa parehong parusa;
(3) Kung ang isang pagkakasala ay isang negosyo na operasyon na nangangailangan ng ikatlong uri
ng lisensya, ang taong iyon ay may pananagutan na pagkabilanggo para sa isang termino na hindi hihigit sa
limang taon o sa isang multang hindi hihigit sa sampung milyong Baht o sa parehong parusa.
Sa kaso kung saan ang Korte ay nagbibigay ng isang paghatol nag nagdedeklara na ang nagkasala
ay nagkasala sa ilalim ng Batas na ito, ang Korte ay nararapat mag-utos na nawalan ng pagkakataon ang lahat
ng kagamitan, aparato at anumang bagay na ginamit sa paggawa ng pagkakasala.
Seksyon 68 Ang anumang licensee na nagpapalawak ng supply ng serbisyo nang walang pahintulot
sa ilalim Seksyon 14 ay may pananagutan na pagkabilanggo para sa isang termino na hindi hihigit sa tatlong
taon o sa isang multang hindi hihigit sa anim na raang libong Baht o sa parehong parusa.
Seksyon 69 Ang anumang licensee na lumabag Seksyon 21 ay may pananagutan na pagkabilanggo
para sa isang termino na hindi hihigit sa tatlong taon o sa isang multang hindi hihigit sa anim na raang libong
Baht o sa parehong parusa, at sa kaso ng isang paulit-ulit na paglabag, ang parusa ay magiging dalawang
beses.
Seksyon 70 Ang anumang licensee na nabigong sumunod sa mga utos ng Komisyon sa ilalim
Seksyon 31 ay may pananagutan na pagkabilanggo para sa isang termino na hindi hihigit sa tatlong taon o sa
isang multang hindi hihigit sa anim na raang libong Baht o sa parehong parusa.

Seksyon 71 Ang sinumang tao na nagsasagawa ng pagsusulit o sertipikasyon ng telecommunications
equiment nang walang pahintulot sa ilalim Seksyon 36 ay may pananagutan na pagkabilanggo para sa isang
termino na hindi hihigit sa tatlong buwan o sa isang multang hindi hihigit sa limampung libong Baht o sa
parehong parusa.
Anumang licensee na awtorisadong upang magtatag ng isang kinatawan ng pag-alinsunarang
pagtatasa ang nabigo upang sumunod sa mga kondisyon na itinakda ng Komisyon sa ilalim Seksyon 36
ikaapat na talata, ang licensee ay may pananagutan na isang multang hindi hihigit sa sampung libong Baht.
Seksyon 72 Ang sinumang tao na lumabag Seksyon 44 unang talata ngunit hindi maging sanhi ng
madepektong paggawa sa telecommunications system ay may pananagutan na pagkabilanggo para sa isang
termino na hindi hihigit sa anim na buwan o sa isang multang hindi hihigit sa isang daang libong Baht o sa
parehong parusa.
Seksyon 73 Ang sinumang tao na nagiging sanhi ng pinsala, pagkasira, pagmumura sa halaga o pagrender walang kasaysayang sa senyales, boya o anumang iba pang mga bagay na sinet-up upang
maprotektahan ang telecommunications system ayon sa sukat na inireseta sa abiso ng Komisyon sa ilalim
Seksyon 44 talata dalawang ay may pananagutan na pagkabilanggo para sa isang termino na hindi hihigit sa
dalawang taon o sa isang multang hindi hihigit sa apat na raang libong Baht o sa parehong parusa
Seksyon 74 Ang sinumang tao na nakagawa ng isang gawaing illegal na intersepsyon, paggamit o
pagbubunyag ng mensahe, impormasyon o anumang iba pang mga data sa pamamagitan ng
telekomunikasyon ay may pananagutan na pagkabilanggo para sa isang termino na hindi hihigit sa dalawang
taon o sa isang multang hindi hihigit sa apat na raang libong Baht o sa parehong parusa.
Seksyon 75 Ang sinumang tao na nabigo upang mapadali ang pagganap ng mga tungkulin ng
karampatang opisyal sa ilalim Seksyon 61 ikaunang talata (1), o nabigo upang magbigay pahayag o nabigo
upang makapaghatid ng anumang mga dokumento o bagay bilang pinatawag sa pamamagitan ng pagsulat ng
karampatang opisyal sa ilalim Seksyon 61 unang talata(2), ay may pananagutan na pagkabilanggo para sa
isang termino na hindi hihigit sa isang buwan o sa isang multang hindi hihigit sa sampung libong Baht o sa
parehong parusa.
Seksyon 76 Ang sinumang tao na humarang sa pagganap ng mga tungkulin ng karampatang opisyal
sa ilalim Seksyon 63 ikaunang talata ay may pananagutan na pagkakabilanggo para sa isang termino na hindi
hihigit sa anim na buwan o sa isang multang hindi hihigit sa isang daang libong Baht o sa parehong parusa
Seksyon 77 Ang Komisyon ay magkakaroon ng kapangyarihan upang ayusin ang lahat ng mga
pagkakasala sa ilalim ng Batas na ito para sa kung saan ang parusa ng pagkabilanggo para sa isang termino
ay hindi hihigit sa anim na buwan. Sa bagay na ito, ang Komisyon ay maaaring maghirang ng isang sub-

komite upang ayusin ang kasalanan sa ngalan nito, at maaaring magtagubilin ng mga pamantayan sa pagareglo o anumang mga kondisyon para sa pagganap ng mga tungkulin ng mga sub-komite.
Sa kaso kung saan ang Komisyon ng pagkakasala ay lumitaw sa isang inquiry official at ang maysala ay nagpahintulot sa pagsasaaayos, ang inquiry officiall ay dapat, nang walang pagkaantala, maghatid ng
usapin sa Komisyon para sa pag-areglo ng mga naturang paglabag.
Kapag ang may-sala ay nagbayad na ng multa sa ilalim ng pag-areglo, ang kaso ay dapat ituring
bilang naisaayos na sa ilalim ng Criminal Procedure Code.
Seksyon 78 Sa kaso kung saan ang may-sala na sumailalim sa parusa sa ilalim ng Batas na ito ay
isang juristic person, managing director, manager o sinumang tao na responsable para sa pagpapatakbo ng
nasabing juristic person ay dapat din na mananagot sa parusang itinatadhana para sa naturang pagkakasala
maliban kung ang naturang pagkilos ay di-napatutunayang na naisagawa nang walang kanyang pagkilala o
pahintulot ay napatunayan.
Mga Panandaliang Probinsyon
Seksyon 79 Ang Komisyon ay nararapat maglabas ng mga lisensyang pangtelekomunikasyong
negosyo sa ilalim ng Batas na ito sa Communications Authority of Thailand at ang Telephone Organization
of Thailand ayon sa likas na katangian at mga kategorya ng mga negosyo na operasyon, saklaw ng serbisyo
pati na rin ang karapatan na supply ng mga serbisyo ng telekomunikasyon kung saan ay sa ilalim ng mga
responsibilidad ng Communications Authority of Thailand at ang Telephone Organization of Thailand sa
petsa ng pagpapatibay ng Batas na ito. Sa bagay na ito, ang pag-isyu ng naturang lisensya ay matutupad nang
hindi lalampas sa isang daan at walong pung araw bilang mula sa petsa ng Komisyon ay inireseta sa abiso
ang mga pamantayan paglisensya ilalim Seksyon 8.
Sa pag-isyu ng lisensya sa ilalim ng unang talata, ang Komisyon ay dapat magtagubilin ng kondisyon
na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng negosyo ng Communications Authority of Thailand at ang Telephone
Organization of Thailand gaya ng angkop, pagkakaroon ng pagsasaalang-alang sa mga benepisyo ng mga tao
na kasalukuyang gumagamit ng serbisyo at upang sa pagpapa-unlad patungo sa kalidad at mahusay na
serbisyo o anumang iba pang mga bagay upang makamit ang mga layunin ng Batas na ito.
Ang Communications Authority of Thailand at ang Telephone Organization of Thailand ay dapat
magbigay ng impormasyon na may kaugnayan sa kanilang mga pangtelekomunikasyong negosyo sa
Komisyon sa loob ng tatlumpung araw mula sa petsa ng pagpapatibay ng Batas na ito.

Sa panahon ng kawalan ng lisensya sa ilalim ng unang talata, ang Communications Authority of
Thailand at ang Telephone Organization of Thailand ay mararapat na ipagpatuloy ang kanilang mga
pangtelekomunikasyong negosyo.
Seksyon 80 Sa pagpapatakbo ng pangtelekomunikasyong negosyo ng Communications Authority of
Thailand o ang Telephone Organization of Thailand sa ilalim ng lisensyang ibinigay sa ilalim ng Seksyon
79, kung ang mga ahensiya ay nabigyang pahintulot, konsesyon o kontrata sa sinumang tao bilang operator
ng pangtelekomunikasyong negosyo bago ang petsa ng pagtitibay at pagganap sa Batas na ito, ang taong iyon
ay may karapatang ipagpatuloy ang pangtelekomunikasyong negosyo sa ilalim ng umiiral na saklaw at
karapatang nauugnay sa naturang autorisasyon, konsesyon o hanggang sa pagwakas ng kontrata.
Ang pangtelekomunikasyong negosyo ng taong binigyan ng awtorisasyon, konsesyon o kontrata sa
ilalim ng unang talata ay mapapasa ilalim ng pamantayang inireseta sa ilalim ng Batas na ito, at alinsunod sa
ang mga kondisyon na itinakda ng Komisyon sa batayan ng mga malaya at patas na kumpetisyon. Kaugnay
nito, ituturing ito na tumutukoy na ang taong nagpapatakbo tulad ng negosyo ay dapat magkaroon ng
parehong karapatan, tungkulin at pananagutan bilang isang licensee sa ilalim ng Batas na ito. Para sa
anumang mga Komisyon ng pagkakasala na kung saan ay itinuturing bilang isang sanhi ng pagbawi ng
lisensya sa pamamagitan ng Komisyon, kung ang natulad na pagkakasala ay naisagawa ng mga tao na
binigyan ng pahintulot, konsesyon o kontrata, ang Komisyon ay may kapangyarihan upang mag-utos sa
pagpapawalang-saysay ng autorisasyon na, konsesyon o kontrata.
Anumang kasunduan na baguhin ang mga kondisyon ng pagawtorisa, konsesyon o kontrata na kung
saan ay hindi nagbabawas o naglilimita nng karapatan upang mapatakbo ang pangtelekomunikasyong
negosyo sa natitirang panahon ng bisa ng na awtorisasyon, konsesyon o kontrata ay hindi dapat ituring bilang
isang pagkilos na may epekto sa bisa ng mga naturang pag-debit, konsesyon o kontrata.
Sa kaso kung saan ang mga tao na binigyan ng pahintulot, concession o kontrata gumawa na ng
kasunduan sa Communications Authority of Thailand o ang Telephone Organization of Thailand upang ikonvert ang nasabing awtorisasyon, konsesyon o kontrata sa isang lisensya sa ilalim ng Batas na ito, ang
Komisyon ay maglalabas ng isang lisensya sa taong iyon na tumutukoy ang karapatan upang mapatakbo ng
pangtelekomunikasyong negosyo sa ilalim ng umiiral na saklaw ng serbisyo na kung saan ay mas maagang
napagkasunduan ng magkabilang panig, at sa loob ng natitirang panahon ng bisa ng nasabing awtorisasyon,
konsesyon o kontrata sa lawak bilang ito ay hindi salungat sa o hindi naaayon sa mga probisyon ng Batas na
ito. Ang Seksyon 79 ay nararapat i-aplay para sa pagpapalabas ng naturang lisensya, mutatis mutandis.
Ang mga probisyon ng Seksyong ito ay nararapat gamitin, mutatis mutandis, sa taong binigyan ng
awtorisasyon, konsesyon o kontrata sa pamamagitan ng iba pang mga ahensya ng Estado bilang umiiral sa
petsa ng Batas na ito ay ipinagtibay at ipinairal.

Seksyon 81 Kapag ang Komisyon ay nagatas sa abiso ng mga pamantayan sa paglisensya sa ilalim
Seksyon 8, kung ang taong inatasan na mamahagi ang serbisyo ng telekomunikasyon para sa panahon ng
hindi kukulangin sa isang daan at dalawang pung araw bago ang petsa ng Komisyon ay iniatas sa mga
pamantayan ng paglilisensya at na hindi sa ilalim ng mga probisyon ng Seksyon 79 at Seksyon 80 nagnanais
na magpatuloy ang supply ng serbisyo, siya ay dapat magsumite ng isang aplikasyon para sa isang lisensya
sa ilalim ng Batas na ito sa loob ng siyamnapung araw mula sa petsa na ang Komisyon iniatas tulad ng abiso.
Sa panahon ng pagsasaalang-alang, ang taong iyon ay nararapat na ipagpatuloy ang pamamahagi ng
serbisyong pangtelekomunikasyon. Ang Komisyon ay nararapat makumpleto ang pagsasaalang-alang ng
aplikasyon ng lisensya sa loob ng siyamnapung araw mula sa petsa ng pagtanggap ng aplikasyon.
Ang mga probisyon na unang talata ay dapat gamitin, mutatis mutandis, sa kaso kung saan ang
Komisyon ay iniatas sa abiso ang mga karagdagang uri at mga kategorya ng serbisyo ng telekomunikasyon
pagkatapos ng abiso sa ilalim ng unang talata
Kontrasenyas sa pamamagitan ni:
Pulis Tenyente Koronel Thaksin Shinawatra
Punong Ministro

Tandaan:- Ang mga kadahilanan para ipalaganap ang Batas na ito ay datapwa’t ang Batas sa Organisasyon
sa Pagtatalaga sa Radio Frequency at Pagregula ng Mga Serbisyong Pagsasahimpapawid at
Telekomunikasyon, Taong 2000 ay nakasaad sa Seksyon 40 ng Saligang Batas ng Kaharian ng Taylandiya
ay nag-aatas na magtalaga sa komite ng mga serbisyong sound broadcasting at television broadcasting
maging ang komite sa serbisyong telekomunikasyon bilang isang malayang regulatory agency na may
tungkuling maglaan ng mga frequency at pangasiwaan and sound broadcasting, television broadcasting, at
mga serbisyong pangtelekomunikasyon bilang inatas ng batas at pagtatalaga sa komite sa
pangtelekomunikasyong serbisyo ay may kapangyarihan upang magbigay pahintulot, pangasiwaan, at
pagsasaayos ng mga operasyong pangtelekomunikasyong negosyo maging ang pagsaasatupad ng mga batas
patungkol sa mga operasyong pangtelekomunikasyong negosyo. Samakatwid, ito’y kinakailangang maging
katugon sa mga batas kalakip ng mga regulasyon sa pangtelekomunikasyong negosyo, mga tinakdang
pamantayan sa pagbibigay pahintulot, ang Batas sa Telegrapo at Teleopono ay gayoo’y pinapawalang-bisa.
This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the comprehension of foreign participants in
the telecommunication rules and regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted
as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is
in contrary to Thai version, the latter shall prevail.
Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National
Broadcasting and Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any
responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use.

