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เป็นปีที่ 56 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2544” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พุทธศักราช 2477 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118/ตอนที่ 106 ก/หน้า 11/16 พฤศจิกายน 2544 
 



(2) พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการโทรคมนาคม” หมายความว่า กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

“การประกอบกิจการโทรคมนาคม” หมายความว่า การประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นผู้
ให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคมแก่บุคคลอื่นทั่วไป 

“เลขหมายโทรคมนาคม” หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่หมายในโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการโทรคมนาคม 

“โครงข่ายโทรคมนาคม” หมายความว่า กลุ่มของเครื่องโทรคมนาคมที่ต่อถึงกันโดยตรง หรือโดย
ผ่านเครื่องชุมสายหรือเครื่องอ่ืนใด เพ่ือการโทรคมนาคมระหว่างจุดหมายปลายทางที่ก าหนดด้วยระบบสาย ระบบ
คลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน 

“เชื่อมต่อ” หมายความว่า การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้ความตกลงทาง
เทคนิคและทางพาณิชย์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่ายหนึ่งสามารถติ ดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการหรือใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่งตั้งให้

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 5  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 6  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศก าหนดกิจการ

อ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 



มาตรา 7  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมตามลักษณะและประเภทที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีสามแบบ ดังนี้ 
(1) ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่าย

โทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี   ทั้งนี้ เมื่อผู้ประสงค์จะ
ประกอบกิจการลักษณะดังกล่าวได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบแล้ว คณะกรรมการต้องออกใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการได ้

(2) ใบอนุญาตแบบที่สอง ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีหรือไม่มี
โครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ให้บริการจ ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือเป็นการ
ประกอบกิจการที่ไม่มีผลกระทบโดยนัยส าคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรือต่อประโยชน์สาธารณะ
และผู้บริโภค  ทั้งนี้ เมื่อผู้ประสงค์จะประกอบกิจการลักษณะดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการต้องออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

(3) ใบอนุญาตแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ านวนมาก หรืออาจมี
ผลกระทบโดยนัยส าคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุ
จ าเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ  ทั้งนี้ เมื่อผู้ประสงค์จะประกอบกิจการลักษณะดังกล่าวได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการเห็นสมควรให้ออกใบอนุญาตแล้ว จึงจะประกอบกิจการได้ 

ผู้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง แบบที่สอง หรือแบบที่สาม จะมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ลักษณะหรือประเภทใด รวมทั้งมีขอบเขตการให้บริการเพียงใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับลักษณะการประกอบกิจการของใบอนุญาตแต่ละแบบที่ก าหนดตามวรรคสอง และต้องค านึงถึง
การพัฒนาการให้บริการกิจการโทรคมนาคมท่ีหลากหลาย รวมทั้งความเป็นธรรมในระหว่างผู้ประกอบกิจการด้วย 

ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องระบุว่าเป็นการขอรับใบอนุญาตแบบใด พร้อม
ทั้งต้องแจ้งลักษณะหรือประเภทกิจการโทรคมนาคมที่ประสงค์จะด าเนินการด้วย และถ้าประสงค์จะเพ่ิมการ
ประกอบกิจการในลักษณะหรือประเภทอ่ืนภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ก่อนเริ่มประกอบกิจการ ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 8  ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไป 

เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับ
ใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตซึ่งจะต้องก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทของใบอนุญาตตาม



มาตรา 7 และสอดคล้องกับกิจการโทรคมนาคมแต่ละลักษณะและประเภท และต้องเป็นไปตามแนวทางการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคมและแผนความถี่ วิทยุตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาต วิธีการพิจารณาใน
การออกใบอนุญาต ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการ ขอบเขตการอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
กรอบระยะเวลาขั้นสูงและขั้นต่ าที่จะอนุญาตให้ประกอบกิจการ รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการประกอบ
กิจการ 

ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)2 ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สามต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าวตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในการนี้คณะกรรมการอาจก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส าหรับ
การประกอบกิจการบางลักษณะหรือบางประเภทที่เป็นนิติบุคคลจะต้องก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็น
การครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวด้วยก็ได้ 

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(4) บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคย
ถูกศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยโทรเลขและโทรศัพท์ 
กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นค า
ขอรับใบอนุญาต 

(5) ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สามต้องมีแผนการลงทุนและแผนการให้บริการกิจการโทรคมนาคม
ที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

(6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ส าหรับการขอรับ
ใบอนุญาตแต่ละประเภทตามมาตรา 7 

  
มาตรา 9  การประกอบกิจการโทรคมนาคมส าหรับใบอนุญาตแบบที่สาม ให้มีระยะเวลาตามที่

ก าหนดไว้ในใบอนุญาตซึ่งต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาขั้นสูงและขั้นต่ าตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

การขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรับใบอนุญาตแบบที่สาม ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้ง

                                                           
2 มาตรา 8 วรรคสาม (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 



ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

การยื่นค าขอต่อใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนดซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรา 8 ด้วย 

การก าหนดระยะเวลาในการอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ให้คณะกรรมการก าหนดโดย
ค านึงถึงระยะเวลาตามแผนการลงทุน ขอบเขตการให้บริการ แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต การ
คุ้มครองผู้บริโภคท่ีจะได้รับการบริการโดยต่อเนื่อง และผลการประเมินการประกอบกิจการ 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งหรือใบอนุญาตแบบที่สองให้
กระท าได้ตลอดระยะเวลาที่ยังคงให้บริการ แต่เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกกิจการต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน  ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องปฏิบัติ
ก่อนเลิกกิจการก็ได้ 

  
มาตรา 10  ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ถ้ากิจการโทรคมนาคมนั้นมีการ

ใช้คลื่นความถี่ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมด้วย 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกเพิกถอนการใช้คลื่นความถี่ใด ให้ถือว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมในส่วนที่ประกอบกิจการโดยใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย 

  
มาตรา 11  ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมาย

โทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด  ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล 

การก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์ของค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมเลข
หมายโทรคมนาคม ให้คณะกรรมการค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลน และวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรดังกล่าว 

การก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้
คณะกรรมการค านึงถึงแบบของใบอนุญาต รายจ่ายในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมอันเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา 12  ในการออกใบอนุญาตส าหรับกิจการโทรคมนาคมที่ต้องใช้เลขหมายโทรคมนาคม
ตามที่ก าหนดในแผนเลขหมายโทรคมนาคม ให้คณะกรรมการก าหนดเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับใช้ในการ
ให้บริการหรือพ้ืนที่การให้บริการส าหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตด้วย 



ผู้รับใบอนุญาตจะน าเลขหมายโทรคมนาคมออกให้บริการแก่บุคคลทั่วไปได้เฉพาะเลขหมาย
โทรคมนาคมท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตมิได้น าเลขหมายโทรคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาตออก
ให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือน าเลขหมายโทรคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตออกให้บริการ ให้
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือระงับการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมนั้นได้ โดยผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ 

ในกรณีเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ใช้บริการ และเมื่อมีความพร้อมทางเทคนิค ให้
คณะกรรมการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ผู้ ใช้บริการมีสิทธิใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิม เมื่อผู้ใช้บริการ
ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ สถานที่ หรือประเภทของบริการ  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับใบอนุญาตที่เก่ียวข้องด้วย 

ภายใต้บังคับของมาตรการที ่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 50 วรรคหนึ ่ง ให้ผู ้ร ับ
ใบอนุญาตมีหน้าที่ให้ข้อมูลผู้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมแก่บุคคลที่ขอน าไปจัดท ารายนามผู้ใช้บริการ โดยคิด
ค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดข้อมูลให้เท่านั้น 

  
มาตรา 13  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดเลขหมายโทรคมนาคม ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ในการ

ให้บริการ ในการจัดท าแผนเลขหมายโทรคมนาคมของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีเลขหมายโทรคมนาคมเพียงพอแก่การให้บริการ 

(2) ให้มีการใช้เลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

(3) แผนเลขหมายโทรคมนาคมต้องช่วยให้การจ าแนกลักษณะและประเภทของบริการและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคมเป็นไปโดยง่ายและชัดเจน 

(4) ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนเลขหมายโทรคมนาคมได้เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเท่านั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการก าหนดแผนเลขหมายโทรคมนาคมหรือให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนเลข
หมายโทรคมนาคมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

  
มาตรา 14  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอขยายการให้บริการโดยการเพ่ิมจ านวนเลข

หมายโทรคมนาคมส าหรับใช้ในการให้บริการหรือการขยายพื้นที่ให้บริการ ให้ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการ 



ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการเพ่ิมจ านวนเลขหมายโทรคมนาคมหรือการขยายพ้ืนที่
ให้บริการจะเป็นประโยชน์สาธารณะ และไม่มีลักษณะเป็นการจ ากัดการแข่งขันการประกอบกิจการโทรคมนาคม
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด  ในการนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาและแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าขอ และในการอนุญาตให้คณะกรรมการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ส่วนที่อนุญาตดังกล่าวเพิ่มข้ึนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 15  ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม และตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาต ให้คณะกรรมการก าหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะของผู้รับใบอนุญาตให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดแผนการให้บริการกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต 
โดยอย่างน้อยต้องก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการเริ่มให้บริการ รายละเอียดของลักษณะหรือประเภทการ
ให้บริการ อัตราค่าบริการ การให้บริการแจ้งข้อมูลผู้ใช้เลขหมายโทรคมนาคม และการอื่นที่จ าเป็นในการให้บริการ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

ในกรณีที่มีเหตุส าคัญเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือกฎหมายหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลง
ไป ให้คณะกรรมการมอี านาจแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการอนุญาตได้ตามความจ าเป็น 

  
มาตรา 16  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามเลขหมายโทรคมนาคม

หรือตามพ้ืนที่ที่ก าหนด ถ้าปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการให้บริการตามแผนการ
ให้บริการกิจการโทรคมนาคมที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขการอนุญาตตามมาตรา 15 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและ
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการมีอ านาจถอนคืนเลขหมาย
โทรคมนาคมตามจ านวนที่ก าหนด หรือจ ากัดพ้ืนที่การให้บริการลงจากที่อนุญาตไว้แล้วได้ โดยผู้รับใบอนุญาตจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 

  
มาตรา 17  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง และให้มี

อ านาจก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) จัดให้มีบริการโทรคมนาคมในพ้ืนที่ชนบท หรือพ้ืนที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ า  หรือท้องที่
หนึ่งท้องที่ใดที่ยังไม่มีผู้ให้บริการหรือมีแต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการในท้องที่นั้น 



(2) จัดให้มีบริการโทรคมนาคมส าหรับสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหน่วยงานอื่น
ที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม 

(3) จัดให้มีบริการโทรคมนาคมสาธารณะในบางลักษณะหรือบางประเภทตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดแก่ผู้มีรายได้น้อย 

(4) จัดให้มีการให้บริการอ านวยความสะดวกในการใช้บริการโทรคมนาคมสาธารณะส าหรับคน
พิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

(5)3 จัดให้มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือ
ประโยชน์สาธารณะ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประกาศตามวรรคสองไว้เป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตได้ทราบขอบเขตการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่งก่อนการยื่นค าขออนุญาตด้วย 

การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามมาตรานี้ต้องไม่ท าให้เกิดภาระเกิน
สมควรแก่การลงทุนของผู้รับใบอนุญาต และต้องให้มีการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันในระหว่างผู้รับใบอนุ ญาตที่
ประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะและประเภทเดียวกัน 

  
มาตรา 18   ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตใดไม่สามารถจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามที่

คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 17 ได้ หรือในกรณีที่เห็นสมควรให้ผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัด
ให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นต้องจัดสรรรายได้
ที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะตาม
กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือน าไปด าเนินการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมตามมาตรา 17 

  
มาตรา 19  ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดมาตรการใด ๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับ

ใบอนุญาตรายใหม่มีโอกาสให้บริการโทรคมนาคมในท้องที่ใดแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เสมอภาค และเป็นธรรมได้ 

  

                                                           
3 มาตรา 17 (5) เพิ่มโดยค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนือ่งของกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมัน่คงและประโยชน์สาธารณะของ
ประเทศ 



มาตรา 20  ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ผู้รับใบอนุญาตจะปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ได้ 
  
มาตรา 21  การประกอบกิจการโทรคมนาคม นอกจากต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการ

แข่งขันทางการค้าแล้ว ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการเฉพาะตามลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมมิให้
ผู้รับใบอนุญาตกระท าการอย่างใดอันเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจ ากัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการ
โทรคมนาคมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การอุดหนุนการบริการ 

(2) การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน 

(3) การใช้อ านาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม 

(4) พฤติกรรมกีดกันการแข่งขัน 

(5) การคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อย 

  
มาตรา 22  ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานให้เลขาธิการทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้รับใบอนุญาตได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจนอาจเกิดปัญหาในการให้บริการ

โทรคมนาคม 

(2) ผู้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการโทรคมนาคมอ่ืนนอกจากกิจการที่ได้รับอนุญาต 

(3) ผู้รับใบอนุญาตจะท าสัญญาให้บุคคลอ่ืนมีอ านาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของ
ผู้รับใบอนุญาต 

(4) ผู้รับใบอนุญาตกระท าหรือถูกกระท าอันมีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการหรือถูกครอบง า
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(5) กรณีใด ๆ ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการหรือการให้บริการของผู้รับ
ใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

การรายงานตาม (2) และ (3) ผู้รับใบอนุญาตต้องกระท าก่อนด าเนินการส าหรับกรณีตาม (1) (4) 
และ (5) ให้รายงานทันทีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน 

เมื่อเลขาธิการได้รับรายงานตามวรรคสองให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการโดยเร็ว ในการนี้ ใ ห้
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะได้ 



มาตรา 23  คณะกรรมการอาจก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักฐานการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ 

  
มาตรา 24  ในกรณีที่การประกอบกิจการโทรคมนาคมบางลักษณะหรือบางประเภท มีเทคโนโลยี

เฉพาะด้านซึ่งไม่อาจน าบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับให้สอดคล้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้นได้ ให้
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขส าหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามลักษณะและประเภทของ
กิจการโทรคมนาคมนั้นได้ 

การก าหนดเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ งต้องเป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
หมวด 2 

การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

  
มาตรา 25  ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม มีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับของผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมของตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

การปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้กระท าได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) โครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม 

(2) การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนกิจการ
โทรคมนาคมหรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 

(3) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามวรรคสาม
มีหน้าที่พิสูจน์ถึงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น 

การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็น
ธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้องให้มีความ
เท่าเทียมกันในระหว่างผู้ขอใช้หรือผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย 

การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้รับใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องด้วย 



มาตรา 26  ในกรณีที่มีการปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมหรือมีข้อที่ตกลงกันไม่ได้ ในการ
เจรจาท าสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คู่กรณีมีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้
ขาดได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีกรณีจ าเป็นคณะกรรมการอาจสั่ง
ให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปพลางก่อนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดได้ 

  
มาตรา 27  สัญญาเกี่ยวกับการใช้หรือการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องมีข้อก าหนดใน

ลักษณะดังนี้ 
(1) ไม่ท าให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ 
(2) ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 

(3) ข้อก าหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องชัดเจน มีความ
เป็นไปได้ทางเทคนิค และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเกินสมควร 

(4) มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้หรือผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
และผู้ให้ใช้หรือผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีชัดเจน 

(5) การก าหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ์ใน
มาตรา 25 วรรคห้า 

(6) ลักษณะอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นเจ้าของโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดส่งส าเนาสัญญาให้กับคณะกรรมการ
ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการลงนามในสัญญา ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าข้อก าหนดในสัญญาดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามลักษณะในวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้รับ
ใบอนุญาตที่เป็นเจ้าของโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ยินยอมแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด ให้
น าความในมาตรา 65 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าผู้ขอใช้หรือผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นผู้ไม่
ยินยอมแก้ไขสัญญานั้น ให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะ 

  
มาตรา 28  ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจ าเป็นในการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืนซึ่งเป็นผู้ขอใช้หรือผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทราบ และต้องไม่
กระท าการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนนั้นไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ



เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีผลกระทบต่อการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวเป็น
การล่วงหน้าโดยให้ระยะเวลาที่สมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน 

  
มาตรา 29  ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นเจ้าของโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเปิดเผยสัญญาการใช้หรือ

การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 30  ในกรณีที่สภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

ที่ท าให้อัตราค่าตอบแทนการใช้หรือการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ก าหนดในสัญญานั้นไม่เหมาะสม ท าให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้รับใบอนุญาตเป็นเหตุให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องรับภาระเกินสมควร ผู้รับ
ใบอนุญาตซึ่งเป็นคู่สัญญาจะขอปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการก็ได้ ในการอนุญาตให้
คณะกรรมการค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้บริการประกอบด้วย 

  
มาตรา 31  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ หรือเพ่ือป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิด

ความเสียหายต่อส่วนรวม หรือเพ่ือการด าเนินการให้เป็นประโยชน์สาธารณะเป็นส่วนรวม เมื่อรัฐบาลร้องขอต่อ
คณะกรรมการ ให้คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือให้มีการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ รับ
ใบอนุญาตและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
คณะกรรมการ 

  
หมวด 3 

มาตรฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
 

  
มาตรา 32  ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดประเภทของโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่อง

โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมที่มีผลต่อการให้บริการโทรคมนาคมต้องมีมาตรฐานทาง
เทคนิคตามท่ีก าหนดได ้

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดให้อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมบางประเภทต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก่อนน ามาใช้ใน
การให้บริการโทรคมนาคมได ้



มาตรา 33  ผู้รับใบอนุญาตต้องบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม 
เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตน ามาใช้ในการให้บริการโทรคมนาคม
เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานทางเทคนิคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ออกตามมาตรา 32 

  
มาตรา 34  ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สามต้องมีวิศวกรซึ่ งมีคุณสมบัติและมีจ านวนตามที่

คณะกรรมการก าหนด เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินบริการโทรคมนาคม การติดตั้ง ตรวจสอบ และ
บ ารุงรักษา โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค 

  
มาตรา 35  ให้ส านักงานมีอ านาจรับท าการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ใน

โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคมตามประกาศของคณะกรรมการ
ตามมาตรา 32 วรรคสอง หรือกรณีที่มีการร้องขอจากบุคคลใดที่ประสงค์จะให้มีการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน 

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 36  ผู้ใดประสงค์จะท าการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้จัดตั้ งเป็นหน่วยตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลและต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต การยื่นค าขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หน่วยตรวจสอบและรับรองต้องมีผู้ตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติและมีจ านวนตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ในการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบและรับรอง คณะกรรมการจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ตาม
ควรแก่กรณีก็ได ้

การเรียกเก็บค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา 37  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วย
ตรวจสอบและรับรอง 



(1) ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่
ออกตามมาตรา 36 วรรคสอง 

(2) หน่วยตรวจสอบและรับรองด าเนินการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ หรือรับรองโดย
ไม่สุจริต 

(3) การตรวจสอบ การรายงานผลตรวจสอบ หรือการรับรองเป็นไปโดยล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร จนเป็นเหตุให้ผู้ขอรับการตรวจสอบได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(4) หน่วยตรวจสอบและรับรองมีผู้ตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติหรือมีจ านวนไม่ครบตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

การเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนการรับรองมาตรฐานที่หน่วย
ตรวจสอบและรับรองได้ด าเนินการไปแล้วก่อนที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่การรับรองมาตรฐานที่ไม่สุจริต 
หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน
นั้นได ้

ในกรณีที่ผู้ใดได้รับความเสียหายจากการรับรองมาตรฐานที่ถูกเพิกถอนตามวรรคสอง ถ้าผู้นั้นมิได้
ร่วมกระท าทุจริตด้วย ให้หน่วยตรวจสอบและรับรองที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีหน้าที่ชดใช้ความเสียหายที่ผู้นั้น
ได้รับด้วย 

  
มาตรา 38  ในกรณีที่โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อ่ืนใดของผู้รับ

ใบอนุญาตใช้งานไม่ได้ ท างานไม่เป็นไปตามปกติ ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรือไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ออกตามมาตรา 32 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไข 
ปรับปรุง หรือระงับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมหรืออุปกรณ์นั้นได้ 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการด้วยโดยอนุโลม 

  
หมวด 4 

สิทธิของผู้รับใบอนุญาต 

 

  
มาตรา 39  ในการด าเนินการให้บริการโทรคมนาคม ถ้าผู้รับใบอนุญาตมีเหตุต้องปักหรือตั้งเสา 

หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดและจ าเป็นต้องใช้สิทธิตามมาตรานี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท า
แผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง และแนวเขตในการปักหรือตั้งเสา เดินสาย วางท่อ และการติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

เมื่อคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิดังต่อไปนี้ 



(1) เดินสาย หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ที่ต้องกระท าบนหรือ
ตามเสา ท่อ หรือสิ่งก่อสร้างใดที่ใช้งานในลักษณะท านองเดียวกันของผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนหรือของหน่วยงาน
ของรัฐหรือของผู้ให้บริการสาธารณูปโภคใดได้ โดยผู้รับใบอนุญาตรายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นจะปฏิเสธมิให้
ด าเนินการมิได้ แต่อาจเรียกค่าใช้ประโยชน์ได้เท่าที่จ าเป็น 

(2) ปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการ
โทรคมนาคมในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ มีอ านาจหน้าที่ดูแล
รักษาที่ดินนั้นทราบก่อน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา
ที่ดินนั้นก าหนด 

(3) ปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการ
โทรคมนาคมในที่ดินของบุคคลอ่ืน โดยต้องท าความตกลงกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นตามแนวทางที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจด าเนินการตามวรรคสองได้ เพราะเหตุที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมี
การเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนสูงเกินกว่าปกติในสภาพการใช้ประโยชน์เช่นนั้น ผู้รับใบอนุญาตอาจร้องขอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาตเป็นกรณีจ าเป็นอันมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ และไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
ทรัพย์สินนั้นเกินสมควร ให้คณะกรรมการมีอ านาจแจ้งการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินเพ่ือการนั้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาท่ีดินหรือทรัพย์สิน หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยต้องแจ้งก าหนดวัน เวลา และการที่จะกระท าด้วย 

ผู้ได้รับแจ้งตามวรรคสามอาจยื่นค าร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินเพ่ือการนั้น
หรือการด าเนินการดังกล่าวจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินไปยัง
คณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้
เป็นที่สุด 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาที่คณะกรรมการได้แจ้งตามวรรคสาม และผู้รับใบอนุญาตได้จ่าย
ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินตามมาตรา 40 แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินเพ่ือ
ด าเนินการตามวรรคสองได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ซึ่ งต้องไม่ก่อความ
เดือดร้อนร าคาญหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติและไม่ท าให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นลดลงจนเกิน
สมควรแก่เหตุด้วย 

  
มาตรา 40  ผู้รับใบอนุญาตต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้ที่ดินตามมาตรา 39 ตามจ านวนที่

คณะกรรมการก าหนด 



ในกรณีที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือทรัพย์สิน หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
หรือทรัพย์สินไม่ยอมรับค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตวางเงินค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ผู้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาที่ดินที่ไม่พอใจในจ านวนค่าตอบแทน
ที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 

  
มาตรา 41  เมื่อได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือทรัพย์สินหรือ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดแล้ว ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิขึง
สายผ่านไปเหนือหรือข้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือของบุคคลอ่ืนใดได้โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอม ถ้าการด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นเหตุท าให้กระทบกระเทือนการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือทรัพย์สิน หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินอาจแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตขึงสายในบริเวณที่ไม่กระทบกระเทือนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้ และถ้า
ได้รับความเสียหายจากการด าเนินการให้มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับใบอนุญาตได้   ทั้งนี้ ให้น าความใน
มาตรา 39 และมาตรา 40 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับการด าเนินการตามมาตรา 39 วรรคสอง (1) ด้วยโดย
อนุโลม 

  
มาตรา 42  ผู้รับใบอนุญาตอาจเข้าไปในที่ดินที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม เสา สาย ท่อ หรือ

อุปกรณ์ที่อยู่ในที่ดินนั้น เพ่ือท าการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมหรือป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่
กรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็นต้องแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ผู้รับใบอนุญาตอาจเข้าไปในที่ดินเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขได้ทันท ี

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาแต่การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายนั้นจากผู้รับใบอนุญาตได้ 

  
มาตรา 43  ในกรณีที่ อุปกรณ์ของผู้ ใช้บริการโทรคมนาคมก่อให้ เกิดการรบกวนทาง

โทรคมนาคมหรืออาจท าให้โครงข่ายโทรคมนาคมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับ
ใบอนุญาตเสียหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้บริการนั้นเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์
ดังกล่าวได้ภายในเวลาอันสมควร 



ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ด าเนินการตามหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่ง และการใช้อุปกรณ์นั้นยัง
ก่อให้เกิดการรบกวนทางโทรคมนาคม หรืออาจท าให้โครงข่ายโทรคมนาคมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ
กิจการของผู้รับใบอนุญาตเสียหาย ผู้รับใบอนุญาตจะระงับการให้บริการโทรคมนาคมแก่ผู้ใช้บริการรายนั้นไว้เป็น
การชั่วคราวจนกว่าผู้ใช้บริการจะด าเนินการให้เป็นไปตามหนังสือแจ้งก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ผู้รับใบอนุญาตจะระงับการให้บริการโทรคมนาคมนั้นโดยทันที 
แล้วแจ้งให้ทราบในภายหลังก็ได้ 

  
มาตรา 44  ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า ท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโครงข่าย

โทรคมนาคม เสา สาย ท่อ อุปกรณ์รับส่ง หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่ใช้ในการให้บริการโทรคมนาคม หรือสถานี
ให้บริการโทรคมนาคม 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ ตาม
วรรคหนึ่งได้ตามความจ าเป็น 

  
หมวด 5 

สิทธิของผู้ใช้บริการ 

 

  
มาตรา 45  ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาแต่การให้บริการโทรคมนาคมของผู้รับ

ใบอนุญาต ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อส านักงาน 

หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่งต้องระบุข้อเท็จจริงที่แจ้งชัด และถ้ามีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีดังกล่าวก็ให้ส่งไปพร้อมหนังสือนั้นด้วย 

ในระหว่างการพิจารณาค าร้องเรียนของคณะกรรมการ ถ้าผู้ร้องเรียนร้องขอให้คณะกรรมการมี
อ านาจพิจารณาก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการใดเพ่ือแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องเรียนเป็นการ
ชั่วคราวได้ 

  
มาตรา 46  ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับหนังสือร้องเรียน โดยต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานของตน ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตกระท าการโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เงื่อนไขการอนุญาต สัญญาการให้บริการ 
หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่ดี ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

  



มาตรา 47  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการสูง
กว่าอัตราขั้นสูงที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 55 หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการรายอ่ืนที่ใช้บริการ
โทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการโดย
ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนจากผู้รับใบอนุญาตได้ 

ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้บริการทราบภายในเวลาอันสมควร แต่ทั้งนี้ไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันร้องขอ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าเอกสารรับรองข้อมูลที่
ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้บริการด้วย โดยจะคิดค่าตอบแทนเพ่ือการนั้นจากผู้ใช้บริการก็ได้ แต่ค่าตอบแทนจะต้องไม่สูงกว่า
ความเป็นจริง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 48  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใน

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้และให้น าความ
ในมาตรา 45 และมาตรา 46 มาใช้บังคับแก่กรณีนี้โดยอนุโลม 

ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงเพ่ือ
ยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ 

  
มาตรา 49  ผู้ใช้บริการมีสิทธิน าเครื่องโทรคมนาคมของตนมาใช้ในการรับบริการจากผู้รับ

ใบอนุญาตได ้

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการน าเครื่องโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการมาใช้กับระบบการ
ให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ในการให้บริการโทรคมนาคมผู้รับใบอนุญาตจะก าหนดเงื่อนไขการให้บริ การโดยบังคับให้
ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตหรือตามที่ผู้รับใบอนุญาตก าหนดมิได้ เว้นแต่การให้บริการ
โทรคมนาคมในประเภทใดที่มีความจ าเป็นทางเทคนิคต้องใช้เครื่องโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตก าหนด   ทั้งนี้ 
ผู้รับใบอนุญาตจะก าหนดเงื่อนไขเช่นว่านั้นได้เมื่อคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแล้วแต่การก าหนดประเภท
เครื่องโทรคมนาคมเช่นว่านี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่สามารถจัดหาเครื่องโทรคมนาคมตามประเภทที่ก าหนด
มาใช้ในการรับบริการได้เอง  ในการนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะปฏิเสธการให้บริการหรือการเชื่อมกับระบบการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการมิได้ 

  
มาตรา 50  ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง 



เมื่อพบว่ามีบุคคลใดกระท าการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือ
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อระงับการกระท าดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว 

  
หมวด 6 

สัญญาให้บริการโทรคมนาคม 

 

 

มาตรา 51  สัญญาระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับผู้ใช้บริการโทรคมนาคม และเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับ
การให้บริการโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตจะก าหนดขึ้น รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเงื่อนไขดังกล่าว 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

สัญญาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการจะให้ความเห็นชอบได้อย่างน้อยจะต้อง 

(1) มีข้อก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้บริการที่ชัดเจน
และเป็นธรรม 

(2) มีข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต 

(3) มีข้อก าหนดเกี่ยวกับประเภทและขอบเขตค่าใช้จ่ายในการให้บริการอย่างครบถ้วน เป็นธรรม 
และจะต้องมีข้อก าหนดรับรองการไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ 

(4) ไม่มีข้อก าหนดที่เป็นการจ ากัดการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(5) ไม่มีข้อก าหนดที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้ใช้บริการ หรือไม่เป็น
ธรรมแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับความเห็นชอบในสัญญาหรือเงื่อนไขใด ๆ แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิ
น าสัญญาหรือเงื่อนไขนั้นไปใช้กับผู้ใช้บริการได้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกประกาศก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของ
สัญญาและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคมได้ และจะก าหนดยกเว้นให้สัญญาหรือเงื่อนไขในเรื่องใดไม่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก็ได้ 

ในกรณีที่มีกฎหมายใดก าหนดหลักเกณฑ์ท าสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคไว้เป็นประการใด ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย 

  
มาตรา 52  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการเผยแพร่แบบสัญญาและการก าหนดเงื่อนไขในการ

ให้บริการของตนเป็นการทั่วไปตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ที่ท า
การของผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ 



มาตรา 53  ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตได้โฆษณายืนยันมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมของตนไว้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้โฆษณาไว้นั้น 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรคมนาคมไม่เป็นไปตามที่ได้โฆษณาไว้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขให้ตรงตามที่โฆษณาได้ 

  
มาตรา 54  สัญญาหรือความตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการและการให้บริการ

โทรคมนาคมตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ถ้าผู้รับใบอนุญาตจะท ากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาหรือความตก
ลงดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ 

ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งมอบส าเนาสัญญาหรือความตกลงที่ท ากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศทุกฉบับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท าสัญญาหรือความตกลงดังกล่าว เว้นแต่สัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือสัญญาหรือความตกลงที่คณะกรรมการประกาศก าหนดยกเว้นไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าสัญญาหรือความตกลงใดได้กระท าขึ้นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่ง หรือมีการด าเนินการใดที่แตกต่างไปจากความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมี
อ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ถ้าผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาต 

  
หมวด 7 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

 

  
มาตรา 55  ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดประเภทและอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการที่ผู้รับใบอนุญาตจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการตามลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  
มาตรา 56  การก าหนดอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามมาตรา 55 จะต้อง 
(1) มีวิธีการค านวณท่ีชัดเจน 

(2) เป็นอัตราที่ยุติธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้บริการ 

(3) ไมม่ีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้ใช้บริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 



มาตรา 57  ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการนอกเหนือหรือเกิน
กว่าอัตราขั้นสูงที่คณะกรรมการก าหนดในมาตรา 55 ไม่ได้ และต้องไม่เป็นการก าหนดอัตราในลักษณะที่ เป็นการ
กีดกันทางการค้า ซึ่งจะมีผลเป็นการจ ากัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยจะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของตนใน
อัตราเดียวกันส าหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน 

คณะกรรมการอาจก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการส าหรับ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 58  ผู้รับใบอนุญาตจะเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินอ่ืนที่มีลักษณะเป็นเงินประกันมิได้ 

ส่วนการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด เพ่ือประโยชน์
ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือประโยชน์สาธารณะ4 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ของผู้รับใบอนุญาต ให้ถือว่าเป็นการก่อให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ 

บทบัญญัติมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับสัญญาให้บริการโทรคมนาคมที่ท าขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 59  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการเผยแพร่อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของตนเป็น

การทั่วไปและต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกรายทราบตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และต้องแสดงอัตราดังกล่าว
ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ที่ท าการของผู้รับใบอนุญาตเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบแจ้งอัตรา
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมให้ผู้ใช้บริการได้ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้บริการแต่ละครั้งเมื่อผู้ใช้บริการต้องการก็
ได ้ ทั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

  
มาตรา 60  ในกรณีที่สภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

ที่ท าให้อัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 55 ไม่เหมาะสม ท าให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้รับใบอนุญาต หรือเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการต้องรับภาระเกินสมควรโดยไม่เป็น
ธรรม คณะกรรมการอาจพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการดังกล่าวให้เหมาะสมก็ได้ 

  
หมวด 8 

การก ากับดูแล 

                                                           
4 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 



มาตรา 61  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจและ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผู้รับใบอนุญาตในระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้นเพ่ือตรวจสอบกิจการ สมุดบัญชี เอกสารหลักฐานหรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระท าใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามที่
ก าหนดในใบอนุญาต 

(2) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

(3) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อคณะกรรมการในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้
กระท าผิดหรือท าให้เกิดความเสียหายเพราะเหตุไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีก าหนดเป็นเงื่อนไขการ
อนุญาต 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

เมื่อได้เข้าไปและลงมือตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วยังด าเนินการไม่เสร็จ จะกระท าต่อไปในเวลา
หลังพระอาทิตย์ตก หรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องก าหนดต าแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะใช้อ านาจหน้าที่ตาม
มาตรานี้ และต้องก าหนดเหตุผลและความจ าเป็นที่จะมีสิทธิใช้อ านาจหน้าที่ตามมาตรานี้ในแต่ละกรณีด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา 62  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลที่

เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 63  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ความมั่นคงของประเทศ หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือป้องกันประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการอาจสั่ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าครอบครองและใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ของผู้รับใบอนุญาตเพ่ือด าเนินการหรือ
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนเป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต หรือพนักงานของผู้รับ
ใบอนุญาตกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือการนั้นได้จนกว่าเหตุฉุกเฉินหรือความจ าเป็นนั้นจะสิ้นสุดลง 



ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับ
ใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายนั้นจากส านักงานได้ตามความ
เป็นธรรม 

  
หมวด 9 

การบังคับทางปกครอง 

 

  
มาตรา 64  ในกรณีที่ปรากฏแก่เลขาธิการว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 

วรรคห้า มาตรา 11 มาตรา 12 วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 15 มาตรา 17 มาตรา 18 
มาตรา 20 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 วรรคสอง มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 38 มาตรา 45 วรรคสาม มาตรา 46 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 
มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 59 ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต
ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ 

  
มาตรา 65  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้รับค าสั่งจากเลขาธิการตามมาตรา 64 ไม่พอใจใน

ค าสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว ค าวิ นิจฉัย
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 66  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา 64 และพ้น

ก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 65 หรือคณะกรรมการวินิจฉัยยืนตามค าสั่งเลขาธิการ เมื่อเลขาธิการได้มี
หนังสือเตือนแล้วยังไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ให้เลขาธิการพิจารณาก าหนดค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าสองหมื่นบาทต่อวัน 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือ
กรณีท่ีมีความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการมีอ านาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

การก าหนดให้การกระท าความผิดกรณีใดต้องถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
หมวด 10 

บทก าหนดโทษ 



มาตรา 67  ผู้ใดประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้คลื่นความถี่ในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษดังนี้ 

(1) ถ้าการกระท าความผิดเป็นการประกอบกิจการซึ่งก าหนดให้ต้องมีใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

(2) ถ้าการกระท าความผิดเป็นการประกอบกิจการซึ่งก าหนดให้ต้องมีใบอนุญาตแบบที่สอง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(3) ถ้าการกระท าความผิดเป็นการประกอบกิจการซึ่งก าหนดให้ต้องมีใบอนุญาตแบบที่สามต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสิบล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาว่าผู้กระท ามีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และสิ่งใด ๆ ที่ใช้ในการนั้นเสียทั้งสิ้น 

  
มาตรา 68  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขยายการให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 14 ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 69  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 21 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่

เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และในกรณีท่ีกระท าความผิดซ้ าต้องระวางโทษเป็นทวีคูณ 

  
มาตรา 70  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 71  ผู้ใดท าการตรวจสอบหรือรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคมโดย

ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 36 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการโทรคมนาคม 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดมาตรา 36 วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 72  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แต่ไม่มีผลท าให้ระบบโทรคมนาคมขัดข้อง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



มาตรา 73  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า ท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมาย ทุ่นหรือสิ่ง
อ่ืนใดที่ก าหนดไว้เพื่อการคุ้มครองระบบโทรคมนาคมตามมาตรการที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา 44 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 74  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อดักรับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อความข่าวสาร 

หรือข้อมูลอ่ืนใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 75  ผู้ใดไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง 

(1) หรือไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา 61 
วรรคหนึ่ง (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 76  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 63 วรรคหนึ่ง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 77  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน ให้

คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ และในการนี้คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการเปรียบเทียบปรับแทนได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือก าหนดเงื่อนไขประการใดใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการก็ได้ 

ในกรณีที่การกระท าความผิดปรากฏต่อพนักงานสอบสวน และผู้กระท าความผิดยินยอมให้
เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการเพ่ือการด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบปรับโดยเร็ว 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 785  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  

                                                           
5 มาตรา 78 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกบัความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 



บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 79  ให้คณะกรรมการด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทยและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามลักษณะและประเภท
ของการประกอบกิจการ ขอบเขตการให้บริการ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ในการให้บริการโทรคมนาคมเท่าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบด าเนินการของการสื่อสารแห่งประเทศไทยและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามที่มีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาตตามมาตรา 8 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการของการสื่อสารแห่งประเทศไทยและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับบริการอยู่เดิม และการพัฒนาเพ่ือให้มีการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพหรือ
การอ่ืนใด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ให้การสื่อสารแห่งประเทศไทยและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แจ้งรายละเอียดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ ง ให้การ สื่อสารแห่งประเทศไทยและ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ 

  
มาตรา 80  ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 79 ถ้าหน่วยงานดังกล่าวได้มีการให้อนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาแก่ผู้ใดเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้
ได้รับใบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาผู้นั้นยังคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่
เดิมตามที่ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นต่อไป จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุด
ลง 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ และตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดบนพ้ืนฐานของหลักการการ
แข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม ในการนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย และในการกระท าความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ถือเป็นเหตุให้คณะกรรมการมี
อ านาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ ถ้าเป็นการกระท าของผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ให้คณะกรรมการมี
อ านาจสั่งเพิกถอนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นได้ 



การท าความตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา โดยมิใช่เป็นการลด
หรือจ ากัดสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
นั้น มิให้ถือว่าเป็นการกระท าท่ีมีผลกระทบกระเทือนความสมบูรณ์ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญารายใดท าความตกลงกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย
หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพ่ือเปลี่ยนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น เป็นการได้รับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการออกใบอนุญาตให้กับผู้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น โดย
ให้ได้รับสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตการให้บริการเดิมที่คู่กรณีได้ตกลงกันและตามระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
การออกใบอนุญาตให้น ามาตรา 79 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญารายใดจากหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา 80/1 6  เ พื ่อประโยชน ์ในการด า เน ินการตามมาตรา 79 และมาตรา 80 ให้

การสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หมายความถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยน
ทุนของการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นหุ้นของบริษัทนั้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย 

  
มาตรา 81  เมื่อคณะกรรมการได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตตามมาตรา 8 ให้ผู้ที่

ด าเนินการให้บริการโทรคมนาคมโดยชอบด้วยกฎหมายที่กระท าอยู่ก่อนมีประกาศไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันและ
ไม่อยู่ภายในบังคับของมาตรา 79 และมาตรา 80 ถ้าประสงค์จะให้บริการต่อไป ต้องมายื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดดังกล่าว และในระหว่างนั้นให้ยังคง
ให้บริการโทรคมนาคมต่อไปได้  ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการที่คณะกรรมการมีประกาศก าหนดลักษณะและ
ประเภทของกิจการโทรคมนาคมเพ่ิมเติมภายหลังจากการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

  
  

 
 

                                                           
6 มาตรา 80/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.  2543 ซึ่งเป็นกฎหมายที่
ตราขึ้นให้เป็นไปตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้จัดตั้งคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขึ้นเป็นองค์กรอิสระท า
หน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม โดยให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาตและก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมขึ้นด้วย   ฉะนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวประกอบกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ก าหนดหลักการให้มีการ
อนุญาตได้ จึงต้องยกเลิกกฎหมายว่าด้วยโทรเลขและโทรศัพท์เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25497 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กิจการโทรคมนาคมบางลักษณะหรือบาง
ประเภทเป็นกิจการที่ต้องใช้ทุนเป็นจ านวนมากในการด าเนินการและต้องใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งปัจจุบันการพ่ึงพาทุน
และเทคโนโลยีจากต่างประเทศยังมีความจ าเป็น การก าหนดคุณสมบัติของผู้ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สองและแบบที่สามโดยให้มีสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ด
สิบห้านั้นเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการระดมทุนจากผู้ลงทุนต่างประเทศ หรือหากจะร่วมทุนกับต่างประเทศก็จะ
ติดขัดปัญหาสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวดังกล่าวส่งผลให้ผู้รับใบอนุญาตทั้งรายเดิมและรายใหม่ไม่สามารถ
พัฒนาโครงข่ายหรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม เพ่ือจัดการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร 
สมควรแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นเสียใหม่เพ่ือเอ้ือต่อการระดมทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี้กา รก าหนด

                                                           
7 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123/ตอนที่ 5 ก/หน้า 9/20 มกราคม 2549 



ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บเงินอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการเรียกเก็บล่วงหน้านอกจากการห้ามเรียกเก็บเงินประกัน 
อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่า ห้ามเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าด้วยทั้งที่มิใช่เป็นเงินประกัน อันอาจมีผลกระทบ
ต่อการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมและมีอัตรา
การเจริญเติบโตทางด้านการตลาดสูงมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 
สมควรก าหนดห้ามผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บเฉพาะเงินประกันและเงินอ่ืนที่มีลักษณะเป็นเงินประกันเท่ านั้น 
ประกอบกับปัจจุบันการสื่อสารแห่งประเทศไทยและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะไปแล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ จึงอาจก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรา 79 และมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 สมควรก าหนดให้หน่วยงานทั้งสองดังกล่าว 
หมายความถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นเพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
ประกาศส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ8 

  
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่  10/2556 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2556 วินิจฉัยว่า 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 
วรรคสอง  ดังนั้น จึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 
พ.ศ. 25609 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
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9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 18 ก/หน้า 1/11 กุมภาพันธ์ 2560 



บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 
6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์ด้านความม่ันคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ10 

  
ข้อ 5  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
 
 

                                                           
10 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนพิเศษ 172 ง/หน้า 53/8 กรกฎาคม 2562 


