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Raja Bhumibol Adulyadej, REX;
Diberikan pada hari 9 November B.E. 2554 (2001);
Menjadi tahun ke-56 masa pemerintahan ini.
Seri Paduka Baginda Raja Bhumibol Adulyadej adalah murah hati untuk menyatakan bahawa:
Bahawasanya adalah suai manfaat untuk mempunyai undang-undang mengenai perniagaan
telekomunikasi;
Bahawasanya menyedari bahawa Akta ini mengandungi peruntukan-peruntukan tertentu
berhubung dengan sekatan hak dan kebebasan orang, berkenaan dengannya Seksyen 29, bersama dengan
Seksyen 34, Seksyen 37, Seksyen 39, Seksyen 48 dan Seksyen 50 Perlembagaan Kerajaan Thailand supaya
membenarkan menurut kuasa undang-undang;
Akan, oleh itu, digubal oleh Raja, oleh dan dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara, seperti
berikut.
Seksyen 1 Akta ini disebut " Akta Perniagaan Telekomunikasi, B.E. 2544 (2001) ".
Seksyen 2 Akta ini hendaklah mula berkuat kuasa dari hari selepas tarikh disiarkan dalam Warta
Kerajaan. *
Seksyen 3 Berikut hendaklah dimansuhkan:
(1) Akta telegraf dan telefon, B.E. 2477 (1934);
(2) Akta telegraf dan telefon (Nombor 2), B.E. 2517, (1974)
Seksyen 4 Dalam Akta ini:
"Perkhidmatan telekomunikasi" ertinya perkhidmatan telekomunikasi dibawah undang-undang
mengenai organisasi untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengawal penyiaran bunyi,
penyiaran televisyen dan perkhidmatan telekomunikasi;
" Perniagaan Komunikasi " ertinya operasi dalam pembekalan perkhidmatan telekomunikasi
kepada orang lain;
"Nombor telekomunikasi" ertinya angka, huruf, atau apa-apa simbol lain atau gabungan
daripadanya yang menunjukkan destinasi dalam rangkaian telekomunikasi untuk tujuan telekomunikasi;
"Rangkaian telekomunikasi" ertinya set peralatan telekomunikasi yang secara langsung berkaitan
atau berhubung melalui beralih peralatan atau peralatan lain untuk telekomunikasi antara titik penamatan
ditakrifkan melalui apa-apa wayar, spektrum frekuensi radio, optik, atau mana-mana sistem
elektromagnetik lain atau kombinasi daripadanya;

"Saling Bersambungan" ertinya sambungan rangkaian telekomunikasi di bawah perjanjian teknikal
dan komersial bagi membolehkan pengguna pengendali telekomunikasi untuk berkomunikasi dengan
pengguna lain atau untuk mengakses perkhidmatan pengendali telekomunikasi lain;
"Suruhanjaya" ertinya Suruhanjaya Telekomunikasi Negara di bawah undang mengenai organisasi
untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengawal penyiaran bunyi, penyiaran televisyen
dan perkhidmatan telekomunikasi;
"Pejabat" ertinya Pejabat Suruhanjaya Telekomunikasi Negara;
"Setiausaha Agung" ertinya Setiausaha Agung Suruhanjaya telekomunikasi Negara;
"Pegawai yang layak" ertinya seseorang yang dilantik oleh Suruhanjaya Telekomunikasi Negara
untuk melaksanakan tugas di bawah Akta ini sebagaimana disiarkan dalam Warta Kerajaan.
Seksyen 5 Perdana Menteri hendaklah mempunyai penguasaan dan kawalan pelaksanaan Akta ini.
Seksyen 6 Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk melantik pegawai yang kompeten dan
mengeluarkan pemberitahuan menetapkan urusan lain bagi pelaksanaan Akta ini.
Pemberitahuan itu hendaklah mula berkuat kuasa apabila disiarkan dalam Warta Kerajaan.
BAB I
Pelesenan Perniagaan Telekomunikasi
Seksyen 7 Mana-mana orang yang berniat untuk menjalankan perniagaan telekomunikasi mengikut
jenis dan kategori yang ditetapkan dalam pemberitahuan Suruhanjaya di bawah undang mengenai
organisasi untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengawal penyiaran bunyi, penyiaran
televisyen dan perkhidmatan telekomunikasi hendaklah mendapatkan lesen daripada Suruhanjaya.
Maka hendaklah ada tiga jenis lesen seperti berikut:
(1)
Lesen Jenis Satu: ia adalah lesen yang diberikan kepada pengendali perniagaan
telekomunikasi yang beroperasi tanpa rangkaian mereka sendiri untuk perkhidmatan telekomunikasi yang
dianggap sesuai untuk diliberalisasikan sepenuhnya. Suruhanjaya hendaklah memberikan lesen sekali
diberitahu oleh seseorang yang berniat untuk menjalankan perniagaan itu;
(2)
Lesen Jenis Dua: ia adalah lesen yang diberikan kepada pengendali perniagaan
telekomunikasi yang beroperasi dengan atau tanpa rangkaian mereka sendiri untuk perkhidmatan
telekomunikasi yang dimaksudkan untuk kumpulan orang yang terhad, atau perkhidmatan dengan tidak
kesan besar ke atas persaingan bebas dan adil atau kepentingan awam dan pengguna. Suruhanjaya
hendaklah memberikan lesen sekali orang yang berniat untuk menjalankan perniagaan itu telah benar-benar
memenuhi kriteria piawai yang ditetapkan terlebih dahulu dalam pemberitahuan Suruhanjaya;

(3)
Lesen Jenis Tiga: ia adalah lesen yang diberikan kepada pengendali perniagaan
telekomunikasi yang beroperasi dengan rangkaian mereka sendiri untuk perkhidmatan telekomunikasi yang
dimaksudkan untuk orang awam, atau perkhidmatan yang boleh menyebabkan kesan besar ke atas
persaingan bebas dan adil atau bagi kepentingan awam, atau perkhidmatan yang memerlukan perlindungan
pengguna khas. Seseorang yang berniat mengendalikan perniagaannya itu boleh memulakan operasi hanya
selepas dia diluluskan dan diberi lesen oleh Suruhanjaya.
Hak-hak pemegang lesen jenis satu, jenis dua atau jenis tiga untuk beroperasi telekomunikasi
perniagaan di mana alam semula jadi, kategori dan skop perkhidmatan hendaklah mengikut dengan
pemberitahuan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya, yang hendaklah selaras dengan jenis perniagaan
telekomunikasi bagi setiap jenis lesen di bawah perenggan dua. Bagi mengeluarkan pemberitahuan itu,
Suruhanjaya juga hendaklah mengambil kira pembangunan perkhidmatan telekomunikasi yang pelbagai
dan adil di kalangan pengendali.
Untuk memohon lesen, pemohon hendaklah menyatakan jenis lesen yang dia memerlukan serta
sifat atau kategori perkhidmatan telekomunikasi dia bercadang untuk beroperasi. Sekiranya pengendali
berhasrat untuk menyediakan perkhidmatan tambahan daripada jenis atau kategori yang berbeza selepas
lesen diberikan, dia hendaklah memaklumkan Suruhanjaya sebelum memulakan operasi. Dalam hal itu,
Suruhanjaya boleh menetapkan syarat-syarat tertentu pengendali perlu memenuhi.
Seksyen 8 Suruhanjaya hendaklah menetapkan di dalam pemberitahuan dan mendedahkan kepada
kriteria pelesenan umum supaya orang yang berniat untuk menjalankan perniagaan akan dimaklumkan
terlebih dahulu kelayakan pemohon, prosedur permohonan itu, dan kriteria yang memberi lesen . Mereka
kriteria pelesenan hendaklah ditetapkan berbeza mengikut jenis lesen di bawah Seksyen 7, sifat dan
kategori perkhidmatan telekomunikasi dan juga sebagai mengikut garis panduan pelesenan spektrum dan
garis panduan pelesenan perkhidmatan telekomunikasi seperti dinyatakan dalam Pelan Induk Perkhidmatan
Telekomunikasi dan Pelan frekuensi di bawah undang-undang mengenai organisasi untuk menetapkan
spektrum frekuensi radio dan untuk mengawal penyiaran bunyi, penyiaran televisyen dan perkhidmatan
telekomunikasi .
Di dalam pemberitahuan di bawah perenggan satu, Suruhanjaya hendaklah menetapkan butir-butir
berhubung dengan kelayakan pemohon, prosedur permohonan, dokumen atau maklumat yang diperlukan
untuk prosedur pelesenan, prosedur pertimbangan pelesenan, tempoh pertimbangan Suruhanjaya, skop
lesen, tempoh lesen maksimum dan minimum serta keadaan lain yang perlu untuk operasi perniagaan.
Kriteria untuk menubuhkan kelayakan pemohon hendaklah seperti berikut:
(1) Pemohon untuk lesen jenis dua dan jenis tiga tidak boleh menjadi orang asing di bawah
undang-undang mengenai perniagaan asing. Dalam kes orang perundangan, bahagian pegangan saham

kebangsaan Thai hendaklah tidak kurang daripada tujuh puluh lima peratus daripada jumlah modal, dan
tidak kurang daripada tiga perempat daripada keseluruhan jumlah yang pengarah dan juga orang yang
diberi kuasa hendaklah daripada kebangsaan Thai . Dalam hal ini, Suruhanjaya boleh menetapkan larangan
bahawa pemohon bagi jenis atau kategori perniagaan telekomunikasi tertentu yang merupakan seorang
yang perundangan, tidak boleh melakukan apa-apa perbuatan lain yang mempunyai sifat pengambilalihan
perniagaan oleh seseorang yang bukan kebangsaan Thai;
(2) Pemohon itu tidak boleh menjadi muflis;
(3) Pemohon itu tidak akan mempunyai lesen perniagaan telekomunikasi yang dibatalkan;
(4) Para pengarah, pengurus atau orang pada kuasa pemohon itu tidak boleh seorang yang
dihukum oleh suatu penghakiman akhir bagi kesalahan yang dilakukan di bawah Akta ini, atau di bawah
undang-undang mengenai telegraf dan telefon, undang-undang mengenai komunikasi radio atau undangundang mengenai perlindungan pengguna semasa tempoh dua tahun sebelum tarikh mengemukakan
permohonan ;
(5)
Pemohon untuk lesen Jenis Tiga hendaklah mempunyai pelan pelaburan dan pelan
perkhidmatan telekomunikasi yang cekap;
(6) Pemohon hendaklah memiliki kelayakan dan tidak mempunyai apa-apa larangan yang
ditetapkan oleh Suruhanjaya bagi setiap jenis lesen di bawah Seksyen 7.
Seksyen 9 Perniagaan telekomunikasi untuk lesen Jenis Tiga hendaklah mempunyai tempoh yang
dinyatakan dalam lesen itu yang hendaklah dalam masa tempoh lesen maksimum dan minimum yang
ditetapkan dalam pemberitahuan Suruhanjaya.
Untuk pembaharuan lesen Jenis Tiga, pemegang lesen hendaklah mengemukakan permohonan
sebelum tarikh tamat tempoh lesen itu, selepas itu pemohon hendaklah disifatkan sebagai pemegang lesen
sehingga dia diberitahu mengenai perintah menurun pembaharuan lesen itu, dan dalam hal ini, Suruhanjaya
hendaklah menimbangkan dan memberitahu pemohon perintah dalam masa tiga puluh hari mulai dari
tarikh diterima permohonan .
Prosedur memohon pembaharuan lesen dan kelulusan pembaharuan lesen hendaklah mengikut
kriteria, prosedur dan syarat yang ditetapkan dalam pemberitahuan Suruhanjaya, yang hendaklah juga
hendaklah menepati kriteria di bawah Seksyen 8.
Suruhanjaya hendaklah menetapkan tempoh lesen dan pembaharuannya, dengan mengambil kira
tempoh masa mengikut pelan pelaburan, skop perkhidmatan, garis panduan pembangunan perkhidmatan
pemegang lesen, perlindungan pengguna dalam menerima perkhidmatan tanpa gangguan dan penilaian
prestasi perniagaan.

Perniagaan telekomunikasi untuk lesen jenis satu atau jenis dua boleh terus beroperasi sepanjang
tempoh perkhidmatan. Dalam kes di mana pemegang lesen bercadang untuk menamatkan perkhidmatan,
dia hendaklah memaklumkan Suruhanjaya terlebih dahulu sekurang-kurangnya satu bulan. Dalam hal ini,
Suruhanjaya boleh menetapkan syarat yang hendaklah dipatuhi oleh pemegang lesen sebelum penamatan
perkhidmatan.
Seksyen 10 Untuk memohon lesen perniagaan telekomunikasi, jika itu perniagaan telekomunikasi
memerlukan penggunaan spektrum frekuensi radio , pemohon hendaklah juga memerlukan kebenaran
untuk menggunakan spektrum frekuensi radio di bawah undang-undang mengenai organisasi untuk
menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengawal penyiaran bunyi , penyiaran televisyen dan
perkhidmatan telekomunikasi.
Dalam kes di mana kebenaran untuk menggunakan spektrum frekuensi radio pemegang lesen itu
dibatalkan, ia akan dianggap bahawa lesen perniagaan telekomunikasi bagi sebahagian yang menggunakan
spektrum frekuensi radio juga dibatalkan.
Seksyen 11 Pemegang lesen hendaklah membayar yuran spektrum, yuran berjumlah
telekomunikasi dan yuran lesen perniagaan mengikut kadar, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh
Suruhanjaya. Walau bagaimanapun, bayaran itu hendaklah tidak boleh menimbulkan beban yang tidak
wajar kepada pengendali atau pengguna.
Dalam menetapkan kadar dan kriteria untuk yuran spektrum dan yuran penomboran , Suruhanjaya
hendaklah mengambil kira dengan sewajarnya demi kepentingan awam, pengoptimuman, kekurangan dan
prosedur peruntukan sumber tersebut.
Dalam menetapkan kadar dan kriteria untuk yuran perniagaan telekomunikasi, Suruhanjaya
hendaklah mengambil kira dengan sewajarnya jenis lesen dan kos mengawal selia perniagaan
telekomunikasi di bawah Akta ini.
Seksyen 12 Dalam mengeluarkan lesen perniagaan telekomunikasi yang memerlukan penggunaan
nombor telekomunikasi mengikut pelan berjumlah telekomunikasi , Suruhanjaya hendaklah juga
memperuntukkan nombor telekomunikasi yang digunakan untuk membekalkan perkhidmatan atau bidang
perkhidmatan perniagaan telekomunikasi tersebut.
Untuk memberikan perkhidmatan kepada orang ramai, pemegang lesen hendaklah menyediakan
nombor sahaja telekomunikasi yang diperuntukkan oleh Suruhanjaya.
Dalam hal di mana didapati oleh Suruhanjaya bahawa pemegang lesen tidak menyediakan nombor
memperuntukkan kepada pengguna untuk kegunaan yang berkaitan dengan pembekalan perkhidmatan
tanpa alasan yang munasabah, atau memberikan nombor telekomunikasi yang tidak diperuntukkan kepada
beliau, Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk memerintahkan pemegang lesen untuk

melaksanakan seperti diberi kuasa atau menggantung penggunaan nombor telekomunikasi tersebut. Dalam
hal ini, pemegang lesen hendaklah tidak berhak untuk menuntut apa-apa ganti rugi.
Apabila dilaksanakan secara teknikal, untuk melindungi kepentingan pengguna, Suruhanjaya
hendaklah menetapkan garis panduan dan kriteria untuk pengguna untuk mempunyai hak untuk
mengekalkan nombor telekomunikasi sedia ada mereka apabila mereka berhasrat untuk beralih kepada
penyedia perkhidmatan yang baru, perubahan lokasi atau kategori perkhidmatan. Dalam hal ini,
Suruhanjaya hendaklah juga mengadakan pendengaran dari pemegang lesen berkenaan.
Tertakluk kepada ukuran yang ditetapkan oleh Suruhanjaya di bawah Seksyen 50 perenggan satu,
pemegang lesen hendaklah mempunyai tugas untuk memberikan maklumat mengenai nombor
telekomunikasi daripada pengguna kepada orang yang memintanya untuk tujuan membuat direktori
pengguna. Dalam kes sedemikian, pemegang lesen boleh mengenakan bayaran hanya untuk kos
menyediakan maklumat tersebut.
Seksyen 13 Untuk manfaat memperuntukkan nombor telekomunikasi kepada pemegang lesen bagi
pembekalan perkhidmatan, penyediaan pelan berjumlah telekomunikasi Suruhanjaya di bawah undangundang mengenai organisasi untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengawal penyiaran
bunyi, penyiaran televisyen dan perkhidmatan telekomunikasi hendaklah terdiri daripada kriteria berikut:
(1)
Maka hendaklah ada nombor telekomunikasi yang mencukupi bagi pembekalan
perkhidmatan itu;
(2) Maka hendaklah ada cekap dan mempunyai nombor telekomunikasi.penggunaan adil
(3) Pelan penomboran telekomunikasi hendaklah memudahkan pengenalan yang mudah dan jelas
tentang jenis dan kategori perkhidmatan dan peralatan yang digunakan dalam perniagaan telekomunikasi;
(4) Maka hendaklah ada semakan kepada pelan penomboran telekomunikasi hanya dalam kes
keperluan;
Dalam kes di mana Suruhanjaya menubuhkan atau menyemak semula, secara keseluruhan atau
sebahagian, pelan penomboran telekomunikasi, pemegang lesen hendaklah mempunyai kewajipan untuk
mematuhi kriteria yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Seksyen 14 Dalam kes di mana pemegang lesen bercadang untuk mengembangkan perniagaan
dengan menambah nombor telekomunikasi bagi pembekalan perkhidmatan atau dengan meluaskan
kawasan perkhidmatan, beliau hendaklah mengemukakan permohonan itu kepada Suruhanjaya.
Dalam kes di mana Suruhanjaya fikirkan bahawa penambahan nombor dan pengembangan
kawasan perkhidmatan yang akan menarik minat orang awam dan tidak menimbulkan sekatan untuk
persaingan yang adil perniagaan telekomunikasi, Suruhanjaya boleh membenarkan pemegang lesen untuk
meneruskan mengikut kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Suruhanjaya. Dalam hal ini, Suruhanjaya

hendaklah menimbangkan permohonan itu dan memaklumkan pemegang lesen itu dalam masa tiga puluh
hari dari tarikh yang diterima permohonan . Suruhanjaya hendaklah mengenakan bayaran perniagaan
telekomunikasi untuk mendapatkan kebenaran tambahan mengikut kriteria yang ditetapkan oleh
Suruhanjaya.
Seksyen 15 Dalam mengendalikan perniagaan telekomunikasi, pemegang lesen hendaklah
mematuhi kriteria yang ditetapkan di bawah undang-undang mengenai organisasi untuk menetapkan
spektrum frekuensi radio dan untuk mengawal penyiaran bunyi, penyiaran televisyen dan perkhidmatan
telekomunikasi dan syarat yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Dalam menetapkan syarat pelesenan, Suruhanjaya hendaklah menyatakan dengan jelas hak-hak
tertentu, tugas dan tanggungjawab pemegang lesen serta pelan operasi telekomunikasi untuk memasukkan
sekurang-kurangnya langkah dan tempoh masa permulaan perkhidmatan, butiran kepada jenis dan kategori
perkhidmatan, tarif , perkhidmatan maklumat direktori dan perkara-perkara lain yang perlu bagi
pembekalan perkhidmatan untuk kepentingan awam.
Dalam kes di mana terdapat alasan penting untuk melindungi kepentingan awam atau terdapat
perubahan dalam undang-undang atau keadaan, Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk
menyemak semula syarat-syarat perlesenan apabila perlu.
Seksyen 16 Dalam kes di mana pemegang lesen yang diberi kuasa untuk menjalankan perniagaan
dengan nombor telekomunikasi diperuntukkan atau kawasan perkhidmatan dinyatakan, jika ternyata
kepada Suruhanjaya bahawa pemegang lesen tidak memberikan perkhidmatan yang selaras dengan pelan
operasi telekomunikasi ditetapkan sebagai syarat pelesenan di bawah Seksyen 15 tanpa alasan yang
munasabah, dan Suruhanjaya fikirkan bahawa keadaan tersebut boleh menjejaskan kepentingan awam,
Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk mengeluarkan jumlah tertentu nombor telekomunikasi
diperuntukkan atau ke bawah saiz kawasan perkhidmatan yang diberi kuasa. Dalam hal ini, pemegang lesen
hendaklah tidak berhak untuk menuntut apa-apa ganti rugi.
Seksyen 17 Suruhanjaya hendaklah mempunyai kewajipan untuk mentadbir tanggungjawab
perkhidmatan sejagat bagi perkhidmatan telekomunikasi asas dan hendaklah mempunyai kuasa untuk
menetapkan bahawa pemegang lesen hendaklah menyediakan perkhidmatan telekomunikasi berikut:
(1) Perkhidmatan telekomunikasi di kawasan luar bandar, atau kadar rendah kawasan balasan,
atau mana-mana kawasan di mana tidak ada atau pembekal perkhidmatan yang tidak mencukupi atau di
mana terdapat bekalan perkhidmatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pengguna;
(2) Perkhidmatan telekomunikasi untuk institusi pendidikan, institusi agama, institusi perubatan
dan agensi bantuan sosial yang lain;

(3) Sifat tertentu atau jenis perkhidmatan telekomunikasi awam untuk orang berpendapatan rendah
seperti ditetapkan oleh Suruhanjaya ;
(4) Perkhidmatan memudahkan penggunaan perkhidmatan telekomunikasi awam bagi orang
kurang upaya, kanak-kanak, warga emas dan kurang bernasib baik.
Kriteria, prosedur dan syarat yang ditetapkan bagi pembekalan perkhidmatan telekomunikasi
pemegang lesen di bawah perenggan satu hendaklah mengikut dengan pemberitahuan ditetapkan oleh
Suruhanjaya.
Suruhanjaya hendaklah mengeluarkan pemberitahuan di bawah perenggan dua lebih awal supaya
seseorang yang bercadang untuk memohon lesen akan dimaklumkan mengenai skop menyediakan
perkhidmatan telekomunikasi di bawah perenggan satu sebelum mengemukakan permohonan.
Kewajipan untuk menyediakan perkhidmatan telekomunikasi di bawah Seksyen ini tidaklah
menimbulkan beban yang tidak wajar ke atas pelaburan pemegang lesen itu, dan tidak boleh menyebabkan
diskriminasi di kalangan pemegang lesen alam dan jenis perkhidmatan telekomunikasi yang sama.
Seksyen 18 Dalam kes di mana pemegang lesen tidak dapat untuk menyediakan perkhidmatan
telekomunikasi yang ditetapkan oleh Suruhanjaya di bawah Seksyen 17, atau dalam hal jika difikirkannya
sesuai bagi pemegang lesen untuk mengambil bahagian dalam tanggungjawab perkhidmatan sejagat bagi
perkhidmatan telekomunikasi asas, Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk menetapkan bahawa
pemegang lesen itu hendaklah memperuntukkan sebahagian tertentu daripada pendapatan beliau daripada
pembekalan perkhidmatan telekomunikasi kepada pembangunan telekomunikasi untuk dana manfaat awam
di bawah undang-undang mengenai organisasi untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk
mengawal penyiaran dan perkhidmatan telekomunikasi bagi penyediaan perkhidmatan telekomunikasi di
bawah Seksyen 17.
Seksyen 19 Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk menetapkan apa-apa langkah untuk
menyokong dan menggalakkan peluang untuk peserta baru untuk menyediakan perkhidmatan di kawasan
tertentu yang bersaing dengan pemegang lesen lain dengan cara yang cekap, adil dan saksama.
Seksyen 20 Pemegang lesen tidak boleh menggantung atau menamatkan perkhidmatan, secara
keseluruhan atau sebahagian, kecuali yang dibenarkan oleh Suruhanjaya di bawah kriteria dan prosedur
yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Pemegang lesen tidak boleh menolak pembekalan perkhidmatan kepada orang tertentu tanpa
alasan yang munasabah.
Seksyen 21 Dalam mengendalikan perniagaan telekomunikasi, Suruhanjaya hendaklah, sebagai
tambahan kepada undang-undang mengenai persaingan perniagaan, menetapkan langkah tertentu mengikut

jenis perniagaan telekomunikasi, untuk mengelakkan pemegang lesen itu daripada melakukan apa-apa
perbuatan yang membawa kepada monopoli, pengurangan atau penyekatan persaingan dalam
membekalkan perkhidmatan telekomunikasi dalam perkara yang berikut:
(1) Subsidi bersilang;
(2) Pegangan bersilang dalam kategori perkhidmatan yang sama;
(3) Penyalahgunaan kuasa dominan;
(4) Tingkah laku anti berdaya saing;
(5) Perlindungan pengendali bersaiz kecil.
Seksyen 22 Pemegang lesen hendaklah, tanpa kelengahan, memberitahu Setiausaha Agung perkara
yang berikut:
(1) Pemegang lesen itu mengalami kerosakan yang serius yang boleh menyebabkan masalah
dalam pembekalan perkhidmatan telekomunikasi;
(2) Pemegang lesen itu bercadang untuk menjalankan perniagaan telekomunikasi selain daripada
yang diberi kuasa;
(3) Pemegang lesen itu berniat untuk membuat kontrak yang memberi kuasa kepada orang lain,
secara keseluruhan atau sebahagian, untuk menguruskan atau perniagaannya;
(4) Pemegang lesen itu melakukan sesuatu perbuatan, atau melakukan perbuatan yang, yang
mempunyai sifat pengambilalihan perniagaan atau perniagaan diambil alih di bawah undang-undang
sekuriti dan bursa keselamatan;
(5)
Apa-apa hal yang memberi kesan, atau boleh menjejaskan, operasi perniagaan atau
pembekalan perkhidmatan pemegang lesen sebagaimana yang ditetapkan dalam pemberitahuan
Suruhanjaya.
Dalam kes (2) dan (3), pemegang lesen hendaklah memberitahu Setiausaha Agung sebelum
melakukan suatu perbuatan. Dalam kes (1) (4) dan (5), pemegang lesen hendaklah memaklumkan kepada
Setiausaha Agung dengan segera apabila peristiwa-peristiwa yang berlaku.
Setiausaha Agung hendaklah, tanpa kelengahan, mengemukakan perkara itu kepada Suruhanjaya
setelah dimaklumkan di bawah perenggan dua. Dalam hal ini, Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa
untuk menetapkan syarat-syarat tertentu bagi pemegang lesen untuk melaksanakan untuk mencegah
kerosakan kepada kepentingan awam.
Seksyen 23 Suruhanjaya boleh menetapkan bahawa pemegang lesen hendaklah mengatur bagi
sistem data untuk merekodkan penggunaan perkhidmatan telekomunikasi yang membolehkan pengguna
untuk membuat pengesahan.

Seksyen 24 Dalam kes di mana perniagaan telekomunikasi daripada jenis atau kategori tertentu
telah melibatkan teknologi tertentu supaya peruntukan di bawah Bab ini tidak boleh memohon,
Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk menetapkan syarat-syarat untuk operasi perniagaan
telekomunikasi daripada jenis dan kategori seperti.
Penetapan syarat di bawah perenggan satu hendaklah mengikut dengan pemberitahuan ditetapkan
oleh Suruhanjaya.
BAB II
Akses dan Saling Berhubungan Rangkaian Telekomunikasi
Seksyen 25 Pemegang lesen yang memiliki rangkaian telekomunikasi hendaklah mempunyai
kewajipan untuk membenarkan pemegang lesen lain untuk sambung dengan rangkaian telekomunikasi
masing-masing mengikut kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Pemegang lesen yang memiliki rangkaian telekomunikasi boleh membenarkan pemegang lesen
lain untuk mengakses rangkaian beliau mengikut kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Penolakan akses kepada rangkaian telekomunikasi boleh dibuat hanya dalam kes-kes berikut:
(1) Rangkaian yang sedia ada tidak mencukupi untuk akses dengan pemegang lesen lain;
(2) Akses kepada rangkaian telekomunikasi boleh menyebabkan masalah teknikal yang boleh
menyebabkan gangguan atau halangan kepada perniagaan telekomunikasi;
(3) Kes-kes lain seperti yang ditetapkan dalam pemberitahuan Suruhanjaya.
Pemegang lesen yang memiliki rangkaian telekomunikasi dan enggan memberikan laluan kepada
rangkaian mereka sendiri di bawah perenggan tiga hendaklah mempunyai kewajipan untuk membuktikan
sebab-sebab beliau bagi penolakan itu.
Bayaran untuk akses rangkaian atau saling berhubungan hendaklah munasabah dan adil bagi
pemegang lesen yang memiliki rangkaian dan bagi orang yang meminta akses rangkaian atau saling
berhubungan. Terdapat juga hendaklah tidak diskriminasi di kalangan orang-orang yang meminta akses
rangkaian atau saling berhubungan.
Dalam menetapkan kriteria dan prosedur di bawah perenggan satu perenggan dua, Suruhanjaya
hendaklah mengadakan pendengaran dari pemegang lesen berkenaan.
Seksyen 26 Dalam kes di mana terdapat keengganan akses kepada rangkaian telekomunikasi, atau
ada pertikaian yang resah dalam rundingan kontrak untuk akses atau saling berhubungan rangkaian
telekomunikasi, pihak mempunyai hak untuk meminta keputusan Suruhanjaya mengikut kriteria dan
prosedur yang ditetapkan dalam pemberitahuan Suruhanjaya. Keputusan Suruhanjaya adalah muktamad.

Semasa pertimbangan Suruhanjaya di bawah perenggan satu, Suruhanjaya, dalam hal keperluan,
boleh memerintahkan akses rangkaian sementara atau saling berhubungan mengikut kriteria dan prosedur
yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Seksyen 27 Kontrak mengenai akses atau saling berhubungan rangkaian telekomunikasi hendaklah
mengandungi peruntukan dengan ciri-ciri berikut:
(1) Tidak akan mengakibatkan kehilangan manfaat pengguna;
(2) Tidak akan menyebabkan diskriminasi, keutamaan atau penghalang kepada pemegang lesen
yang lain;
(3) Spesifikasi teknikal di pusat akses atau titik saling berhubungan hendaklah menyatakan
dengan jelas, dilaksanakan yang teknikal dan tidak boleh menyebabkan beban yang tidak wajar kepada
orang yang meminta untuk akses atau saling berhubungan rangkaian;
(4) Tugas dan tanggungjawab orang yang meminta dan orang yang memberikan akses rangkaian
atau saling berhubungan hendaklah dinyatakan dengan jelas;
(5) Caj untuk akses atau saling berhubungan rangkaian telekomunikasi hendaklah ditetapkan
mengikut kriteria di bawah Seksyen 25, perenggan lima;
(6) Ciri-ciri lain yang ditetapkan dalam pemberitahuan Suruhanjaya.
Pemegang lesen yang merupakan pemilik rangkaian telekomunikasi hendaklah
mengemukakan satu salinan kontrak itu kepada Suruhanjaya dalam masa sepuluh hari dari tarikh
tandatangan. Jika Suruhanjaya fikirkan bahawa peruntukan-peruntukan dalam kontrak tersebut tidak
mematuhi ciri-ciri dalam perenggan satu, Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk memerintahkan
untuk pindaan itu dalam tempoh yang dinyatakan. Jika pemegang lesen yang merupakan pemilik rangkaian
telekomunikasi enggan meminda kontrak seperti yang diarahkan oleh Suruhanjaya, peruntukan Seksyen 65
hendaklah terpakai, mutatis mutandis. Jika orang yang meminta akses atau saling berhubungan rangkaian
telekomunikasi enggan meminda kontrak itu, ia hendaklah disifatkan bahawa kontrak itu tidak sah.
Seksyen 28 Pemegang lesen hendaklah memberikan maklumat yang betul perlu bagi akses atau
saling berhubungan rangkaian telekomunikasi kepada pemegang lesen lain yang meminta akses atau saling
berhubungan rangkaian, dan tidak boleh melakukan apa-apa perbuatan yang menghalang laluan biasa atau
saling berhubungan daripada rangkaian pemegang lesen lain .
Setiap kali terdapat perubahan kepada rangkaian telekomunikasi yang menjejaskan akses atau
saling berhubungan, pemegang lesen yang memiliki rangkaian hendaklah memberikan notis perubahan
terlebih dahulu dalam tempoh yang munasabah, tetapi tidak kurang daripada enam bulan.

Seksyen 29 Pemegang lesen yang merupakan pemilik rangkaian telekomunikasi boleh
mendedahkan kontrak bagi akses atau saling berhubungan rangkaian telekomunikasi itu mengikut prosedur
yang ditetapkan oleh Suruhanjaya kepada umum.
Seksyen 30 Dalam kes di mana terdapat perubahan dalam keadaan ekonomi atau sosial atau
terdapat apa-apa perkara yang menyebabkan caj bagi akses atau saling berhubungan rangkaian seperti yang
dinyatakan dalam kontrak tidak lagi sesuai, yang membawa kepada kelebihan dan kelemahan di kalangan
pemegang lesen yang menimbulkan beban yang tidak wajar kepada mana-mana pihak, pihak-pihak kepada
kontrak itu boleh mengemukakan permohonan untuk semakan caj kepada Suruhanjaya. Dalam memberikan
kelulusan, Suruhanjaya hendaklah juga mengambil kira dengan sewajarnya impak kepada pengguna.
Seksyen 31 Untuk manfaat keselamatan negara, atau bagi mencegah bencana yang boleh
menyebabkan bahaya awam, atau untuk kepentingan awam, Suruhanjaya hendaklah, jika diminta oleh
Kerajaan, mengambil tindakan tertentu untuk menyediakan akses atau saling berhubungan rangkaian
telekomunikasi antara pemegang lesen dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Dalam hal yang
sedemikian, pemegang lesen hendaklah mempunyai kewajipan untuk mematuhi perintah Suruhanjaya.
BAB III
Rangkaian dan Peralatan Telekomunikasi yang piawai
Seksyen 32 Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk menetapkan dalam pemberitahuan
bahawa kategori tertentu rangkaian telekomunikasi, peralatan telekomunikasi atau alat yang digunakan
dalam perkhidmatan telekomunikasi yang menjejaskan bekalan perkhidmatan hendaklah mematuhi
piawaian teknikal yang dinyatakan.
Suruhanjaya boleh menetapkan dalam pemberitahuan bahawa kategori tertentu alat yang
digunakan dalam rangkaian telekomunikasi, peralatan telekomunikasi atau alat yang digunakan dalam
perkhidmatan telekomunikasi hendaklah diuji dan disahkan pematuhan kepada piawai sebelum meletakkan
ke dalam perkhidmatan.
Seksyen 33 Pemegang lesen hendaklah menyenggara, membaiki dan mengubah suai rangkaian
telekomunikasi, peralatan telekomunikasi dan peranti yang digunakan dalam perkhidmatan telekomunikasi
yang pemegang lesen itu menggunakan bagi pembekalan perkhidmatan untuk membolehkan penggunaan
secara berkesan dan mematuhi piawai teknikal yang ditetapkan dalam pemberitahuan yang dikeluarkan di
bawah Seksyen 32.
Seksyen 34 Jenis Tiga pemegang lesen hendaklah mempunyai jurutera yang mempunyai kelayakan
dan menjadi nombor yang ditetapkan oleh Suruhanjaya untuk menyelia operasi perkhidmatan
telekomunikasi, pemasangan, pemeriksaan serta penyelenggaraan rangkaian telekomunikasi, peralatan

telekomunikasi dan peranti yang digunakan dalam perkhidmatan telekomunikasi untuk memastikan
pematuhan kepada piawai teknikal.
Seksyen 35 Pejabat hendaklah mempunyai kuasa untuk menjalankan ujian dan pensijilan peranti
yang digunakan dalam rangkaian telekomunikasi, peralatan telekomunikasi dan peranti yang digunakan
dalam perkhidmatan telekomunikasi, menurut pemberitahuan Suruhanjaya yang dikeluarkan di bawah
Seksyen 32, perenggan dua, atau mengikut permintaan daripada mana-mana orang yang bercadang untuk
mempunyai ujian dan pensijilan.
Ujian dan pensijilan di bawah perenggan satu hendaklah mengikut peraturan-peraturan yang
ditetapkan dalam pemberitahuan Suruhanjaya.
Seksyen 36 Mana-mana orang yang bercadang untuk menjalankan ujian dan pensijilan peranti
yang digunakan dalam rangkaian telekomunikasi, peralatan telekomunikasi dan peranti yang digunakan
dalam perkhidmatan telekomunikasi hendaklah menubuhkan suatu badan penilaian pematuhan yang
merupakan seorang yang perundangan dan beroperasi di bawah lesen yang diperoleh daripada Suruhanjaya.
Kelayakan pemohon, prosedur permohonan, pengeluaran lesen, tempoh lesen, pembaharuan lesen
dan yuran bagi pengeluaran lesen dan pembaharuan lesen hendaklah mengikut kriteria, prosedur dan syarat
yang ditetapkan dalam pemberitahuan Suruhanjaya.
Badan penilaian pematuhan hendaklah mempunyai ujian dan kakitangan pensijilan yang
mempunyai kelayakan dan menjadi nombor yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Dalam membenarkan penubuhan badan penilaian pematuhan, Suruhanjaya boleh menetapkan apaapa syarat yang difikirkannya sesuai.
Bayaran untuk menjalankan ujian dan pensijilan oleh pemegang lesen di bawah perenggan 1
hendaklah pada kadar yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Seksyen 37 Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk membatalkan lesen itu untuk
menubuhkan badan penilaian pematuhan dalam kes berikut:
(1) Pemegang lesen yang diberi kuasa untuk menubuhkan badan penilaian pematuhan kurang
daripada kelayakan yang ditetapkan dalam pemberitahuan yang dikeluarkan di bawah Seksyen 36
perenggan dua;
(2) Badan penilaian pematuhan menjalankan ujian, laporan ujian atau menjalankan pensijilan
dengan niat jahat;
(3) Ujian, laporan ujian atau pensijilan terlewat tanpa alasan yang munasabah, menyebabkan
kerosakan serius kepada pemohon;
(4) Badan penilaian pematuhan kekurangan ujian dan kakitangan pensijilan yang mempunyai
kelayakan atau menjadi nombor yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.

Pembatalan lesen di bawah perenggan 1 tidak boleh menyentuh pensijilan pematuhan piawai yang
dijalankan sebelum pembatalan lesen, kecuali bagi pensijilan pematuhan piawai yang dijalankan dengan
niat jahat, atau tidak dijalankan mengikut piawai yang ditetapkan oleh Suruhanjaya. Dalam hal yang
sedemikian, Suruhanjaya boleh mengarahkan pembatalan pensijilan itu.
Dalam kes di mana mana-mana orang mengalami ganti rugi daripada pembatalan pensijilan di
bawah perenggan dua, jika orang itu tidak mengambil bahagian dalam pensijilan dijalankan dengan niat
jahat, badan penilaian pematuhan yang lesennya dibatalkan hendaklah mempunyai kewajipan untuk
membayar pampasan bagi kerosakan yang dialami oleh orang itu.
Seksyen 38 Dalam kes di mana rangkaian telekomunikasi, peralatan telekomunikasi atau manamana peranti lain pemegang lesen itu tidak berfungsi, tidak berfungsi seperti biasa, yang menyebabkan
gangguan kepada perkhidmatan telekomunikasi atau tidak adalah selaras dengan standard yang ditetapkan
dalam pemberitahuan yang dikeluarkan di bawah Seksyen 32 , pegawai yang kompeten hendaklah
mempunyai kuasa untuk memerintahkan pemegang lesen untuk pembetulan, pengubahsuaian atau
penggantungan rangkaian telekomunikasi itu, peralatan atau peranti.
Peruntukan-peruntukan perenggan satu hendaklah juga terpakai kepada peralatan telekomunikasi
daripada pengguna, mutatis mutandis.
BAB IV
Hak Pemegang Lesen
Seksyen 39 membekalkan perkhidmatan telekomunikasi, jika pemegang lesen itu perlu
menubuhkan atau mendirikan tiang, meletakkan garis-garis atau meletakkan saluran atau memasang apaapa kelengkapan lain yang berkaitan, dan memerlukan untuk menjalankan hak di bawah Seksyen ini,
pemegang lesen hendaklah mengemukakan gambar rajah yang menunjukkan butiran mengenai arah dan
profil sempadan menubuhkan atau mendirikan tiang, meletakkan garis-garis, meletakkan saluran, dan
memasang peralatan yang berkaitan kepada Suruhanjaya untuk kelulusan sebelum pelaksanaan.
Apabila Suruhanjaya telah diberikan kelulusan di bawah perenggan satu, pemegang lesen
hendaklah mempunyai hak yang berikut:
(1)
Untuk meletakkan garis atau memasang apa-apa peralatan yang berkaitan untuk
membekalkan perkhidmatan telekomunikasi pada atau di sepanjang tiang, saluran atau kemudahan yang
digunakan untuk tujuan yang sama pemegang lesen lain, atau agensi-agensi kerajaan atau pembekal
kemudahan awam. Dalam hal itu, orang-orang pemegang lesen atau agensi Negeri tidak boleh menolak
pelaksanaan tersebut. Meskipun demikian, mereka boleh mengenakan bayaran pampasan yang perlu;

(2) Untuk menubuhkan atau mendirikan tiang, meletakkan garis-garis atau tempat saluran, atau
memasang apa-apa peralatan yang berkaitan untuk membekalkan perkhidmatan telekomunikasi di atas
tanah yang merupakan domain awam negara. Dalam kes sedemikian, pemegang lesen hendaklah
memberitahu pegawai negeri yang bertanggungjawab bagi tanah itu terlebih dahulu dan hendaklah
mematuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh yang pegawai negeri;
(3) Untuk menubuhkan atau mendirikan tiang, meletakkan garis-garis atau meletakkan saluran,
atau memasang apa-apa peralatan yang berkaitan untuk membekalkan perkhidmatan telekomunikasi di atas
tanah orang lain. Dalam kes sedemikian, pemegang lesen hendaklah membuat suatu perjanjian dengan
pemilik tanah atau penyewa tanah mengikut garis panduan yang ditetapkan dalam pemberitahuan
Suruhanjaya.
Dalam kes di mana pemegang lesen itu tidak boleh meneruskan mengikut perenggan dua kerana
kekurangan kebenaran atau tahap yang tidak munasabah berlebihan caj atau pampasan, pemegang lesen
boleh meminta Suruhanjaya untuk pertimbangan. Jika Suruhanjaya fikirkan bahawa pelaksanaan pemegang
lesen yang perlu dan tidak dapat dielakkan, dan tidak akan menyebabkan kerosakan yang berlebihan
kepada agensi negeri, pemilik tanah atau penyewa tanah, atau pemilik harta atau harta pemilik,
Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk memberitahu menggunakan tanah atau harta bagi maksud
itu kepada pegawai negeri yang bertanggungjawab bagi tanah atau harta, pemilik tanah atau tanah penyewa
atau pemilik rumah atau pemilik harta tidak kurang daripada tiga puluh hari lebih awal bersama-sama
dengan tarikh, masa dan jenis pelaksanaan.
Orang yang telah diberitahu di bawah perenggan tiga boleh mengemukakan petisyen menyatakan
bahawa ada alasan yang munasabah untuk menggunakan tanah atau harta untuk pelaksanaan atau
pelaksanaan itu boleh menyebabkan kerosakan yang serius kepada penggunaan tanah atau harta kepada
Suruhanjaya untuk keputusannya dalam masa tiga puluh hari mulai dari tarikh penerimaan nota
memaklumkan. Keputusan Suruhanjaya adalah muktamad.
Apabila tempoh yang diberitahu oleh Suruhanjaya di bawah perenggan tiga telah luput dan
pemegang lesen itu telah membayar pampasan bagi penggunaan tanah atau harta di bawah Seksyen 40,
pemegang lesen hendaklah mempunyai hak untuk menggunakan tanah atau harta untuk dilaksanakan di
bawah perenggan dua dan hendaklah mematuhi dengan kriteria yang ditetapkan dalam pemberitahuan
daripada Suruhanjaya yang tidak boleh menyebabkan kegusaran atau menjejaskan persekitaran semula jadi
dan tidak mengurangkan, yang melebihi apa yang munasabah, manfaat dari penggunaan tanah itu.
Seksyen 40 Pemegang lesen hendaklah membayar pampasan bagi penggunaan tanah di bawah
Seksyen 39 pada jumlah yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.

Dalam kes di mana pegawai yang diberi kuasa yang bertanggungjawab bagi tanah atau harta,
pemilik tanah atau penyewa tanah atau pemilik harta atau pemilik harta tidak menerima pampasan di
bawah perenggan satu, pemegang lesen hendaklah mendepositkan pampasan dengan Suruhanjaya menurut
kriteria yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Pemegang lesen, pemilik tanah atau pejabat yang bertanggungjawab bagi tanah yang tidak berpuas
hati dengan pampasan di bawah perenggan 1 hendaklah mempunyai hak untuk memasuki suatu tindakan di
mahkamah pentadbiran.
Seksyen 41 Apabila pegawai negeri yang diberi kuasa yang bertanggungjawab bagi tanah atau
harta, atau pemilik tanah atau penyewa tanah telah dimaklumkan terlebih dahulu di bawah kriteria yang
ditetapkan oleh Suruhanjaya, pemegang lesen hendaklah mempunyai hak untuk meletakkan garis atas atau
di seluruh negeri yang adalah domain awam negara atau dimiliki oleh orang lain tanpa persetujuan jika
pelaksanaan sedemikian tidak menjejaskan penggunaan tanah itu.
Pegawai negeri yang diberi kuasa yang bertanggungjawab bagi tanah atau harta, pemilik tanah atau
tanah penyewa boleh memaklumkan pemegang lesen meletakkan baris dalam kawasan di mana
penggunaan tanah tidak akan terjejas. Jika apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh pelaksanaan itu,
mereka hendaklah mempunyai hak untuk meminta pampasan daripada pemegang lesen. Dalam hal ini,
peruntukan Seksyen 39 dan Seksyen 40 hendaklah terpakai, mutatis mutandis.
Peruntukan-peruntukan Bahagian ini hendaklah juga terpakai bagi pelaksanaan di bawah Seksyen
39, perenggan dua (2), mutatis mutandis.
Seksyen 42 Pemegang lesen boleh memasuki tanah di mana rangkaian telekomunikasi, tiang,
garisan, saluran atau peralatan lain terletak untuk tujuan pemeriksaan, penyenggaraan, pembaikan atau
mencegah daripada bahaya yang mungkin atau kerosakan. Dalam hal ini, pemegang lesen hendaklah
memaklumkan penyewa tanah itu, secara bertulis, tidak kurang daripada tiga puluh hari lebih awal kecuali
bagi kes kecemasan yang memerlukan pembetulan segera yang mana pemegang lesen itu dengan segera
boleh memasuki tanah.
Jika terdapat apa-apa kerosakan yang timbul daripada pelaksanaan di bawah perenggan satu, orang
yang cedera hendaklah mempunyai hak untuk menuntut pampasan daripada pemegang lesen.
Seksyen 43 Dalam kes di mana peralatan telekomunikasi dari pengguna menyebabkan gangguan atau boleh
menyebabkan kerosakan pada rangkaian telekomunikasi atau alat yang digunakan untuk perniagaan
telekomunikasi pemegang lesen, pemegang lesen hendaklah memaklumkan pengguna, secara bertulis,
untuk menukar atau mengubah suai peralatan yang dalam tempoh yang munasabah .
Dalam kes di mana pengguna tidak mengambil tindakan seperti yang dimaklumkan secara bertulis
di bawah perenggan satu dan penggunaan peralatan itu masih menyebabkan gangguan atau boleh

menyebabkan kerosakan pada rangkaian telekomunikasi atau peranti yang digunakan untuk perniagaan
telekomunikasi pemegang lesen, pemegang lesen boleh menggantung perkhidmatan untuk pengguna
tersebut sehingga tindakan yang diperlukan telah diambil.
Dalam kes keperluan dan menarik, pemegang lesen boleh dengan serta-merta menggantung
pembekalan perkhidmatan telekomunikasi dan memberitahu pengguna kemudian.
Seksyen 44 Mana-mana orang adalah dilarang untuk menyebabkan kerosakan, kemusnahan, susut
nilai, atau menjadikan tidak berguna kepada rangkaian telekomunikasi, tiang, garisan, saluran, pemancar,
penerima, atau apa-apa kelengkapan lain yang digunakan untuk membekalkan perkhidmatan
telekomunikasi, atau stesen perkhidmatan telekomunikasi.
Bagi maksud Bahagian ini, Suruhanjaya boleh menetapkan dalam pemberitahuan itu langkah untuk
melindungi objek pelbagai di bawah perenggan satu, sebagaimana yang difikirkannya perlu.
BAB V
Hak-hak Pengguna
Seksyen 45 Mana-mana orang yang mengalami pembekalan perkhidmatan telekomunikasi
pemegang lesen itu hendaklah mempunyai hak untuk membuat petisyen, secara bertulis, kepada
Suruhanjaya, melalui Pejabat.
Petisyen di bawah perenggan satu hendaklah menyatakan fakta muktamad dan hendaklah
dikemukakan bersama-sama dengan bukti-bukti lain yang berkaitan, jika ada.
Dalam pertimbangan petisyen itu, Suruhanjaya hendaklah, jika diminta oleh pempetisyen,
mempunyai kuasa untuk mengarahkan pemegang lesen untuk mengambil tindakan sementara untuk
membetulkan kerosakan yang disebabkan kepada pempetisyen itu.
Seksyen 46 Suruhanjaya hendaklah menyelesaikan pertimbangan petisyen itu dalam masa tiga
puluh hari dari tarikh penerimaan permohonan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berkenaan hendaklah
mempunyai peluang untuk memberikan kenyataan balas fakta dan memberi keterangan. Dalam kes di mana
Suruhanjaya fikirkan bahawa pemegang lesen itu telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar
undang-undang, syarat-syarat pelesenan, kontrak bagi pembekalan perkhidmatan atau tidak mematuhi
piawai perkhidmatan, Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk memerintahkan pemegang lesen
untuk pembetulan daripadanya dalam tempoh yang dinyatakan.
Seksyen 47 Dalam kes di mana pengguna adalah berpendapat bahawa pemegang lesen telah
mengumpul bayaran dan tarif yang lebih tinggi daripada kadar maksimum yang ditetapkan oleh
Suruhanjaya di bawah Seksyen 55 atau lebih tinggi daripada yang dikumpul daripada pengguna lain yang
serupa atau kategori perkhidmatan, atau pengguna berpendapat bahawa pemegang lesen dikumpulkan

bayaran atau tarif yang salah, pengguna hendaklah mempunyai hak untuk meminta maklumat daripada
penggunaan perkhidmatan masing-masing daripada pemegang lesen.
Pemegang lesen hendaklah menyediakan pengguna maklumat di bawah perenggan satu dalam
tempoh yang munasabah yang tidak melebihi tiga puluh hari dari tarikh permintaan. Pemegang lesen
hendaklah, jika diminta oleh pengguna, menyediakan dokumen yang mengesahkan ketepatan maklumat.
Dalam hal ini, pemegang lesen boleh mengenakan pengguna yuran yang tidak boleh melebihi apa yang
munasabah dan hendaklah mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Seksyen 48 Dalam kes di mana terdapat keraguan yang munasabah bahawa pemegang lesen telah
mengumpul bayaran atau caj perkhidmatan dalam apa-apa cara di bawah Seksyen 47 perenggan satu,
pengguna hendaklah mempunyai hak untuk membuat petisyen kepada Suruhanjaya, dan peruntukanperuntukan Seksyen 45 dan Seksyen 46 hendaklah terpakai, mutatis mutandis.
Dalam pertimbangan petisyen di bawah perenggan satu, pemegang lesen hendaklah mempunyai
tugas untuk mengesahkan fakta untuk mengesahkan ketepatan kutipan bayaran dan tarif.
Seksyen 49 Pengguna hendaklah mempunyai hak untuk menggunakan peralatan telekomunikasi
mereka sendiri dalam mendapatkan perkhidmatan daripada pemegang lesen.
Koleksi bayaran dikenakan untuk menggunakan peralatan telekomunikasi mereka sendiri dalam
mendapatkan perkhidmatan daripada pemegang lesen itu hendaklah dibuat mengikut kadar dan kriteria
yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Dalam membekalkan perkhidmatan telekomunikasi, pemegang lesen itu tidak boleh menentukan
syarat-syarat perkhidmatan yang memaksa pengguna untuk menggunakan hanya peralatan yang dibekalkan
atau yang ditentukan oleh pemegang lesen, kecuali untuk perkhidmatan telekomunikasi tertentu yang
mempunyai keperluan teknikal untuk menggunakan hanya peralatan yang ditentukan oleh pemegang lesen.
Pemegang lesen boleh menentukan apa-apa syarat hanya selepas mendapat kelulusan daripada
Suruhanjaya. Walau bagaimanapun, penentuan apa-apa jenis peralatan telekomunikasi tidak boleh
menghalang hak-hak pengguna yang boleh memperoleh dengan diri mereka sendiri, peralatan
telekomunikasi yang dinyatakan dalam mendapatkan perkhidmatan. Dalam hal ini, pemegang lesen tidak
boleh enggan pengguna bekalan atau akses kepada perkhidmatan mereka sendiri.
Seksyen 50 Suruhanjaya hendaklah menetapkan langkah bagi perlindungan pengguna mengenai
perkara-perkara yang berkaitan dengan data peribadi, hak privasi dan kebebasan untuk berkomunikasi
dengan cara telekomunikasi
Pemegang lesen hendaklah mempunyai tanggungjawab untuk mematuhi langkah yang ditetapkan
oleh Suruhanjaya di bawah perenggan satu.

Apabila ia mendapati bahawa terdapat seseorang yang melanggar hak-hak pengguna di bawah
perenggan satu, pemegang lesen atau Suruhanjaya hendaklah mengambil tindakan untuk menamatkan
pelanggaran tersebut dan memaklumkan pengguna tanpa berlengah-lengah.
BAB VI
Kontrak bagi pembekalan perkhidmatan telekomunikasi
Seksyen 51 Apa-apa kontrak di antara pemegang lesen dan pengguna dan apa-apa syarat yang
berhubung dengan pembekalan perkhidmatan telekomunikasi yang ditentukan oleh pemegang lesen
termasuk pindaan itu hendaklah diluluskan oleh Suruhanjaya sebelum mengambil kesan.
Kontrak dan syarat adalah sah untuk kelulusan oleh Suruhanjaya hendaklah sekurang-kurangnya:
(1) Mengandungi peruntukan yang jelas dan adil mentakrifkan tugas dan tanggungjawab
pemegang lesen dan pengguna;
(2) Mengandungi peruntukan berhubung dengan piawai perkhidmatan yang dibekalkan oleh
pemegang lesen;
(3) Mengandungi peruntukan berhubung dengan kategori dan skop perbelanjaan perkhidmatan
yang hendaklah lengkap dan adil, dan juga mengandungi peruntukan yang memberi jaminan bahawa tidak
akan ada caj selain daripada ditentukan;
(4) Tidak mengandungi peruntukan yang menghadkan penggunaan pengguna tanpa alasan yang
munasabah;
(5) Tidak mengandungi peruntukan dengan cara yang menyebabkan diskriminasi, keutamaan
atau penghalang kepada pemegang lesen yang lain, atau ketidakadilan kepada mana-mana pihak.
Apabila pemegang lesen mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya bagi apa-apa kontrak atau
syarat, pemegang lesen hendaklah mempunyai hak untuk memohon kontrak atau syarat itu kepada
pengguna.
Bagi tujuan Bahagian ini, Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk mengeluarkan
pemberitahuan menetapkan kriteria piawai kontrak dan syarat mengenai pembekalan perkhidmatan
telekomunikasi, dan juga boleh menetapkan kontrak atau syarat di dalam perkara tertentu yang tidak
memerlukan kelulusan daripada Suruhanjaya.
Dalam kes di mana terdapat undang-undang yang menyediakan kriteria dalam membuat kontrak
bagi pembekalan perkhidmatan telekomunikasi bagi perlindungan pengguna, pemegang lesen hendaklah
juga mempunyai tugas-tugas untuk mematuhi kriteria itu.

Seksyen 52 Pemegang lesen hendaklah menyebarkan kepada orang ramai format kontrak dan
pengenaan syarat untuk pembekalan perkhidmatan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Suruhanjaya,
dan hendaklah mempamerkan ia di tempat yang mudah dilihat di pejabat masing-masing untuk pengesahan
awam.
Seksyen 53 Dalam kes di mana pemegang lesen telah diiklankan untuk menjamin piawai kualiti
dalam pembekalan perkhidmatan telekomunikasi, dia hendaklah mempunyai tugas itu bertindak selari
dengan iklan itu.
Jika pemegang lesen gagal untuk memberikan perkhidmatan telekomunikasi seperti yang
diiklankan, Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk memerintahkan supaya lesen bagi pembetulan
itu.
Seksyen 54 Sebarang kontrak atau perjanjian untuk operasi perniagaan dan pembekalan
perkhidmatan telekomunikasi yang ditetapkan dalam pemberitahuan Suruhanjaya, yang akan dibuat oleh
pemegang lesen itu dengan kerajaan asing, organisasi antarabangsa dan orang asli atau orang perundangan
yang menetap di negara asing, termasuk pindaan dengannya atau pembatalan, hendaklah diluluskan oleh
Suruhanjaya sebelum mula berkuat kuasa, kecuali kes perolehan biasa.
Dalam masa tiga puluh hari dari tarikh membuat kontrak atau perjanjian, pemegang lesen
hendaklah mengemukakan salinan semua kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan kerajaan asing,
organisasi antarabangsa dan orang asli atau orang perundangan yang menetap di negara asing kepada
Suruhanjaya mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Suruhanjaya, kecuali kontrak atau perjanjian
berhubung dengan pemerolehan, atau kontrak atau perjanjian bahawa Suruhanjaya ditetapkan dalam
pemberitahuan untuk pengecualian penyerahan.
Dalam kes di mana Suruhanjaya fikirkan bahawa suatu kontrak atau perjanjian dibuat tanpa
kelulusan di bawah perenggan satu, atau pelaksanaannya berbeza daripada yang diluluskan oleh
Suruhanjaya, Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk memerintahkan supaya lesen bagi
pembetulan itu mengikut kriteria dan dalam tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya. Jika pemegang
lesen tidak mengambil tindakan dalam tempoh yang dinyatakan, ia akan dianggap sebagai penyebab untuk
pembatalan lesen.
BAB VII
Bayaran dan tarif perkhidmatan telekomunikasi
Seksyen 55 Suruhanjaya hendaklah menetapkan dalam pemberitahuan kategori dan kadar bayaran
dan tarif maksimum bahawa pemegang lesen boleh mengenakan bayaran pengguna mengikut jenis dan
kategori perkhidmatan telekomunikasi.

Seksyen 56 Penetapan kadar bayaran dan tarif maksimum di bawah
Seksyen 55 hendaklah:
(1) Dinyatakan dengan kaedah pengiraan yang jelas;
(2) Berlaku adil kepada kedua-dua pemegang lesen dan pengguna;
(3) Tidak menyebabkan diskriminasi, keutamaan atau halangan kepada pengguna atau manamana orang.
Seksyen 57 Setiap pemegang lesen tidak boleh mengenakan caj bayaran atau tarif yang selain
daripada atau kadar yang lebih daripada maksimum yang ditetapkan oleh Suruhanjaya di bawah Seksyen
55, dan tidak boleh menetapkan kadar bayaran atau tarif dalam apa-apa cara yang menyebabkan tingkah
laku anti-persaingan yang menyekat satu pertandingan yang adil. Dalam hal ini, pemegang lesen itu
hendaklah mengenakan pengguna kadar yang alam sama semula jadi atau kategori perkhidmatan
telekomunikasi .
Suruhanjaya boleh menetapkan bahawa pemegang lesen mengurangkan atau mengecualikan
bayaran dan tarif yang dikenakan bagi perkhidmatan yang digunakan untuk menyediakan maklumat dan
pengetahuan untuk manfaat mempromosikan pengetahuan orang mengikut kriteria yang ditetapkan oleh
Suruhanjaya.
Seksyen 58 Pemegang lesen tidak boleh mengumpul deposit atau bayaran canggih yang lain.
Melanggar atau tidak mematuhi peruntukan Seksyen ini oleh pemegang lesen itu hendaklah
disifatkan sebagai penyebab kerosakan serius kepada kepentingan awam.
Peruntukan Seksyen ini hendaklah terpakai bagi kontrak bagi pembekalan perkhidmatan
telekomunikasi yang dibuat di bawah Akta ini.
Seksyen 59 Pemegang lesen hendaklah memberikan penyebaran kepada orang ramai, dan
hendaklah memaklumkan semua pengguna kadar yuran dan tarif mengikut prosedur yang ditetapkan oleh
Suruhanjaya, dan hendaklah mempamerkan ia di tempat yang mudah dilihat di pejabat masing-masing
untuk pengesahan awam
Seksyen 60 Dalam kes di mana terdapat perubahan dalam keadaan ekonomi atau sosial, atau
terdapat apa-apa perkara yang menyebabkan kadar maksimum untuk bayaran atau tarif yang ditetapkan
oleh Suruhanjaya di bawah Seksyen 55 tidak lagi sesuai, yang membawa kepada kebaikan dan keburukan
di kalangan pemegang lesen atau bergambar beban yang tidak wajar kepada pengguna, Suruhanjaya boleh
menyemak semula kadar bayaran dan tarif untuk menjadi sesuai.

BAB VIII
Penguatkuasaan Peraturan
Seksyen 61 Untuk melaksanakan kewajipan di bawah Akta ini, pegawai yang kompeten hendaklah
mempunyai kuasa dan tugas-tugas seperti berikut:
(1)
Untuk memasuki tapak bangunan atau tapak operasi pemegang lesen di antara matahari
terbit dan matahari terbenam, atau semasa waktu perniagaan dengan tempat itu untuk tujuan pemeriksaan
operasi perniagaan, buku akaun, dokumen atau maklumat yang berkaitan termasuk apa-apa tindakan yang
mungkin melanggar Akta ini atau gagal mematuhi peruntukan lesen itu;
(2)
Untuk menangani bertulis untuk memanggil mana-mana orang memberikan pernyataan
atau menyerahkan apa-apa dokumen atau objek untuk dipertimbangkan;
(3)
Untuk memeriksa dan mengumpul fakta, dan melaporkan kepada Suruhanjaya dalam hal
jika pemegang lesen telah melakukan suatu kesalahan atau menyebabkan kerosakan akibat daripada
kegagalan untuk mematuhi Akta ini atau dengan syarat-syarat pelesenan yang ditetapkan.
Orang yang berkaitan hendaklah memudahkan pelaksanaan tugas-tugas pegawai yang berwibawa
sewajarnya di bawah perenggan satu.
Setelah masuk dan diperiksa di bawah perenggan satu, jika pemeriksaan belum selesai, pegawai itu
layak boleh meneruskan pemeriksaan walaupun selepas matahari terbenam atau selepas waktu perniagaan.
Pelaksanaan tugas-tugas pegawai yang berwibawa di bawah Bahagian ini hendaklah mengikut
kriteria yang ditetapkan dalam pemberitahuan Suruhanjaya. pemberitahuan itu hendaklah juga
menunjukkan kedudukan pegawai berwibawa yang akan menjalankan kuasa dan tugas di bawah Seksyen
ini, dan nyatakan sebab dan keperluan untuk haknya untuk menjalankan kuasa dan tugas di bawah Seksyen
ini dalam setiap kes.
Dalam melaksanakan tugas di bawah Akta ini, Pesuruhjaya dan pegawai-pegawai yang kompeten
hendaklah menjadi pegawai-pegawai di bawah Kanun Jenayah.
Seksyen 62 Dalam melaksanakan tugas, pegawai yang berwibawa hendaklah mengemukakan kad
pengenalan kepada orang yang berkenaan.
Kad pengenalan hendaklah mengikut bentuk yang ditetapkan oleh Suruhanjaya.
Seksyen 63 Dalam kes kecemasan atau keperluan untuk mengekalkan ketenteraman awam,
keselamatan negara atau kestabilan ekonomi atau untuk melindungi kepentingan awam, Suruhanjaya boleh
memerintahkan pegawai yang berwibawa untuk mengambil milik dan menggunakan alat-alat dan peralatan
pemegang lesen itu untuk menjalani pembedahan, atau memberi kuasa kepada agensi kerajaan negeri untuk
mengambil sementara bertanggungjawab bagi apa-apa pembedahan, atau memerintahkan pemegang lesen

atau pekerjanya atau beliau untuk mengambil tindakan tertentu sehingga akhir kecemasan atau keperluan
tersebut.
Dalam prestasi tugas di bawah perenggan satu, jika pegawai itu berwibawa telah menyebabkan
kerosakan kepada pemegang lesen, pemegang lesen itu hendaklah, atas alasan wajar, mempunyai hak untuk
menuntut pampasan bagi kerosakan itu daripada pejabat.
BAB IX
Penguatkuasaan Pentadbiran
Seksyen 64 Dalam kes di mana ternyata kepada Setiausaha Agung bahawa pemegang lesen itu
melanggar atau tidak mematuhi Seksyen 9, perenggan lima, Seksyen 11, Seksyen 12, perenggan dua atau
perenggan tiga, Seksyen 13, perenggan dua, Seksyen 15, Seksyen 17, Seksyen 18, Seksyen 20, Seksyen 22,
Seksyen 23, Seksyen 24, Seksyen 25, Seksyen 26, perenggan dua, Seksyen 27, Seksyen 28, Seksyen 29,
Seksyen 33, Seksyen 34, Seksyen 38, Seksyen 45, perenggan tiga, Seksyen 46, Seksyen 49, Seksyen 50,
Seksyen 51, Seksyen 52, Seksyen 53, Seksyen 54, Seksyen 56, Seksyen 57, Seksyen 58 atau Seksyen 59,
Setiausaha Agung hendaklah mempunyai kuasa untuk memerintahkan pemegang lesen untuk menamatkan
pencabulan itu, atau untuk membetulkan, atau bertindak dengan cara yang sewajarnya dalam tempoh yang
ditetapkan.
Seksyen 65 Dalam kes di mana pemegang lesen yang tidak berpuas hati dengan perintah
Setiausaha Agung di bawah Seksyen 64, dia hendaklah mempunyai hak untuk merayu kepada Suruhanjaya
dalam masa lima belas hari dari tarikh penerimaan perintah itu. Keputusan Suruhanjaya adalah muktamad.
Seksyen 66 Dalam kes di mana pemegang lesen yang tidak mematuhi perintah Setiausaha Agung
di bawah Seksyen 64 dan tempoh untuk rayuan di bawah Seksyen 65 telah luput, atau Suruhanjaya
memutuskan untuk menegakkan perintah itu daripada Setiausaha Agung dan Setiausaha Agung telah
dialamatkan suatu penulisan amaran kepada pemegang lesen itu tetapi tidak ada tindakan yang diambil bagi
mematuhi perintah itu, Setiausaha Agung hendaklah menetapkan denda pentadbiran di bawah undangundang mengenai prosedur pentadbiran yang hendaklah tidak kurang daripada dua puluh ribu Baht per hari.
Dalam kes di mana pemegang lesen abai untuk bertindak dengan cara yang sesuai atau melanggar
perintah penggantungan lesen itu, atau dalam kes kerosakan yang serius kepada kepentingan awam,
Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk menggantung atau membatalkan lesen itu.
Apa-apa kesalahan yang tertakluk kepada penggantungan lesen atau pembatalan lesen hendaklah
mengikut dengan pemberitahuan ditetapkan oleh Suruhanjaya.

BAB X
Denda
Seksyen 67 Mana-mana orang yang mengendalikan perniagaan telekomunikasi atau menggunakan
spektrum frekuensi radio untuk perniagaan telekomunikasi tanpa mendapat kebenaran boleh dikenakan
penalti yang berikut:
(1)
Jika kesalahan adalah operasi perniagaan yang memerlukan Jenis lesen Satu , orang itu
boleh dikenakan denda tidak melebihi satu ratus ribu Baht;
(2)
Jika kesalahan adalah operasi perniagaan yang memerlukan Jenis lesen Dua , orang itu
boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau didenda tidak melebihi satu juta Baht atau
kedua-duanya;
(3)
Jika kesalahan adalah operasi perniagaan yang memerlukan Jenis lesen Tiga, orang itu
boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta Baht
atau kedua-duanya.
Dalam kes di mana Mahkamah memberikan penghakiman mengisytiharkan bahawa pesalah itu
bersalah di bawah Akta ini, Mahkamah hendaklah memerintahkan untuk membatalkan semua peralatan,
peranti dan apa-apa objek yang digunakan dalam melakukan kesalahan itu.
Seksyen 68 Mana-mana pemegang lesen yang mengembang pembekalan perkhidmatan tanpa
kebenaran di bawah Seksyen 14 hendaklah dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau
didenda tidak melebihi enam ratus ribu Baht atau kedua-duanya.
Seksyen 69 Mana-mana pemegang lesen yang melanggar Seksyen 21 hendaklah dikenakan penjara
selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi enam ratus ribu Baht atau keduaduanya, dan dalam hal pelanggaran yang berulang, penalti itu hendaklah dua kali.
Seksyen 70 Mana-mana pemegang lesen yang tidak mematuhi perintah Suruhanjaya di bawah
Seksyen 31 hendaklah dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak
melebihi enam ratus ribu Baht atau kedua-duanya.
Seksyen 71 Mana-mana orang yang menjalankan ujian atau pensijilan peralatan telekomunikasi
tanpa kebenaran di bawah Seksyen 36 hendaklah dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga
bulan atau didenda tidak melebihi lima puluh ribu Baht atau kedua-duanya.
Mana-mana pemegang lesen yang diberi kuasa untuk menubuhkan suatu badan penilaian
pematuhan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Suruhanjaya di bawah Seksyen 36
perenggan empat, pemegang lesen itu boleh dikenakan denda tidak melebihi sepuluh ribu Baht.

Seksyen 72 Mana-mana orang yang melanggar Seksyen 44 perenggan satu tetapi tidak
menyebabkan kerosakan kepada sistem telekomunikasi boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak
melebihi enam bulan atau didenda tidak melebihi satu ratus ribu Baht atau kedua-duanya.
Seksyen 73 Mana-mana orang yang menyebabkan kerosakan, kemusnahan, susut nilai atau
menjadikan tidak berguna untuk tanda, pelampung atau apa-apa objek lain menubuhkan untuk melindungi
sistem telekomunikasi mengikut langkah-langkah yang ditetapkan dalam pemberitahuan Suruhanjaya di
bawah Seksyen 44 perenggan dua boleh dikenakan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun
atau didenda tidak melebihi empat ratus ribu Baht atau kedua-duanya.
Seksyen 74 Mana-mana orang yang melakukan suatu perbuatan pemintasan haram, penggunaan
atau pendedahan mesej, maklumat atau apa-apa data lain dengan cara telekomunikasi boleh dikenakan
penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau didenda tidak melebihi empat ratus ribu Baht atau
kedua-duanya.
Seksyen 75 Mana-mana orang yang tidak memudahkan pelaksanaan tugas-tugas pegawai yang
berwibawa di bawah Seksyen 61 perenggan satu (1), atau tidak memberi kenyataan atau tidak menyerahkan
apa-apa dokumen atau objek seperti yang diperintah secara bertulis oleh pegawai yang berwibawa di bawah
Seksyen 61 perenggan. satu (2), boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi satu bulan atau
didenda tidak melebihi sepuluh ribu Baht atau kedua-duanya.
Seksyen 76 Mana-mana orang yang menghalang pelaksanaan tugas-tugas Pegawai yang
berwibawa di bawah Seksyen 63, perenggan satu, boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi
enam bulan atau didenda tidak melebihi satu ratus ribu Baht atau kedua-duanya.
Seksyen 77 Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk menyelesaikan semua kesalahan di
bawah Akta ini yang baginya hukuman adalah penjara selama tempoh tidak melebihi enam bulan. Dalam
hal ini, Suruhanjaya boleh melantik jawatankuasa kecil untuk menyelesaikan kesalahan itu bagi pihaknya,
dan boleh menetapkan kriteria penyelesaian atau apa-apa syarat bagi pelaksanaan tugas-tugas jawatankuasa
kecil.
Dalam kes di mana pelakuan kesalahan itu muncul seorang pegawai siasatan dan pesalah itu
bersetuju untuk diselesaikan, pegawai siasatan itu hendaklah, tanpa kelengahan, menyampaikan perkara itu
kepada Suruhanjaya bagi penyelesaian kesalahan itu.
Apabila pesalah itu membayar denda di bawah penyelesaian, kes itu hendaklah disifatkan sebagai
diselesaikan di bawah Kanun Prosedur Jenayah.
Seksyen 78 Dalam kes di mana pesalah yang tertakluk kepada hukuman di bawah Akta ini adalah
orang yang perundangan, pengarah, pengurus atau mana-mana orang yang bertanggungjawab bagi operasi
orang itu perundangan pengurusan itu hendaklah juga dikenakan penalti yang diperuntukkan bagi

kesalahan itu melainkan jika. tindakan itu terbukti dapat dilakukan tanpa pengakuan beliau atau izinnya
dibuktikan.
Peruntukan Sementara
Seksyen 79 Suruhanjaya hendaklah mengeluarkan lesen-lesen perniagaan telekomunikasi di bawah
Akta ini kepada Pihak Berkuasa Komunikasi Thailand dan Pertubuhan Telefon Thailand mengikut jenis
dan kategori operasi perniagaan, skop perkhidmatan serta hak untuk membekalkan perkhidmatan
telekomunikasi yang di bawah tanggungjawab Pihak Berkuasa Komunikasi Thailand dan Pertubuhan
Telefon Thailand pada tarikh Akta ini mula berkuat kuasa. Dalam hal ini, pengeluaran lesen itu hendaklah
dilakukan tidak lewat daripada satu ratus lapan puluh hari mulai dari tarikh Suruhanjaya telah ditetapkan
dalam pemberitahuan itu kriteria pelesenan di bawah Seksyen 8.
Bagi mengeluarkan lesen-lesen di bawah perenggan satu, Suruhanjaya hendaklah menetapkan
syarat-syarat yang berkaitan dengan operasi perniagaan Pihak Berkuasa Komunikasi Thailand dan Telefon
Pertubuhan Thailand sebagaimana yang sesuai, dengan mengambil kira faedah orang-orang yang sedang
menggunakan perkhidmatan dan pembangunan arah kualiti dan perkhidmatan yang cekap atau apa-apa
perkara lain dalam usaha untuk mencapai matlamat Akta ini.
Pihak Berkuasa Komunikasi Thailand dan Telefon Pertubuhan Thailand hendaklah memberikan
maklumat berhubungan dengan perniagaan telekomunikasi kepada Suruhanjaya dalam tempoh tiga puluh
hari dari tarikh Akta ini mula berkuat kuasa.
Dalam masa ketiadaan lesen di bawah perenggan satu, Pihak Berkuasa Komunikasi Thailand dan
Pertubuhan Telefon Thailand hendaklah boleh meneruskan perniagaan telekomunikasi mereka.
Seksyen 80 Dalam mengendalikan perniagaan telekomunikasi Pihak Berkuasa Komunikasi
Thailand atau Pertubuhan Telefon Thailand di bawah lesen yang dikeluarkan di bawah Seksyen 79, jika
agensi-agensi telah memberikan kebenarannya, konsesi atau kontrak kepada mana-mana orang sebagai
pengendali perniagaan telekomunikasi sebelum tarikh ini Akta itu mula berkuat kuasa, orang itu hendaklah
mempunyai hak untuk meneruskan perniagaan telekomunikasi di bawah skop dan hak-hak yang berkaitan
dengan kebenaran itu, konsesi atau kontrak sehingga penamatan mereka yang sedia ada.
Perniagaan telekomunikasi orang yang telah diberi kebenaran, konsesi atau kontrak di bawah
perenggan satu hendaklah di bawah kriteria yang ditetapkan di bawah Akta ini, dan mengikut syarat yang
ditetapkan oleh Suruhanjaya atas dasar persaingan bebas dan adil. Dalam hal ini, ia akan dianggap bahawa
orang yang mengendalikan perniagaan itu hendaklah mempunyai hak, kewajipan dan liabiliti sama sebagai
pemegang lesen di bawah Akta ini. Untuk apa-apa pelakuan kesalahan itu yang disifatkan sebagai
penyebab pembatalan lesen oleh Suruhanjaya, jika kesalahan itu dilakukan oleh orang yang telah diberi

kebenaran, konsesi atau kontrak, Suruhanjaya hendaklah mempunyai kuasa untuk memerintahkan
pembatalan pemberikuasaan itu. , konsesi atau kontrak.
Apa-apa perjanjian untuk meminda syarat-syarat kebenaran, konsesi atau kontrak yang tidak
mengurangkan atau menyekat hak untuk mengendalikan perniagaan telekomunikasi dalam tempoh
kesahihan baki bahawa kebenaran, konsesi atau kontrak tidak boleh disifatkan sebagai satu tindakan yang
mempunyai kesan ke atas kesahihan kebenaran itu, konsesi atau kontrak.
Dalam kes di mana orang yang telah diberi kebenaran, konsesi atau kontrak membuat perjanjian
dengan Pihak Berkuasa Komunikasi Thailand atau Pertubuhan Telefon Thailand untuk menukar kebenaran
itu, konsesi atau kontrak ke dalam lesen di bawah Akta ini, Suruhanjaya hendaklah mengeluarkan suatu
lesen kepada orang itu dengan menyatakan hak untuk mengendalikan perniagaan telekomunikasi di bawah
skop perkhidmatan yang sedia ada yang dipersetujui sebelum ini oleh pihak-pihak, dan dalam tempoh
kesahihan baki bahawa kebenaran, konsesi atau kontrak sejauh mana ia tidak bertentangan atau tidak
selaras dengan peruntukan-peruntukan Akta ini. Seksyen 79 hendaklah terpakai bagi pengeluaran lesen,
mutatis mutandis.
Peruntukan Seksyen ini hendaklah terpakai, mutatis mutandis, kepada orang yang telah diberi
kebenaran, konsesi atau kontrak oleh agensi kerajaan negeri lain yang sedia ada pada tarikh Akta ini mula
berkuat kuasa.
Seksyen 81 Apabila Suruhanjaya telah ditetapkan dalam pemberitahuan itu kriteria pelesenan di
bawah Seksyen 8, jika orang yang secara sah membekalkan perkhidmatan telekomunikasi bagi tempoh
tidak kurang daripada satu ratus dua puluh hari sebelum tarikh Suruhanjaya telah ditetapkan kriteria
pelesenan dan yang bukan di bawah peruntukan Seksyen 79 dan Seksyen 80 berhasrat untuk meneruskan
pembekalan perkhidmatan, dia hendaklah mengemukakan suatu permohonan untuk lesen di bawah Akta ini
dalam tempoh sembilan puluh hari dari tarikh Suruhanjaya yang ditetapkan pemberitahuan itu. Dalam
tempoh kira, orang itu hendaklah dapat meneruskan pembekalan perkhidmatan telekomunikasi.
Suruhanjaya hendaklah menyelesaikan pertimbangan permohonan lesen dalam tempoh sembilan puluh hari
dari tarikh diterima permohonan. Peruntukan-peruntukan perenggan satu hendaklah terpakai, mutatis
mutandis, bagi kes di mana Suruhanjaya telah ditetapkan dalam pemberitahuan itu bersifat tambahan dan
kategori perkhidmatan telekomunikasi selepas pemberitahuan di bawah perenggan satu.

Ditandatangan balas oleh:
Polis Leftenan Kolonel Thaksin Shinawatra
Perdana Menteri

Nota: Sebab-sebab bagi menyebarluaskan Akta ini adalah manakala Akta organisasi untuk menetapkan
spektrum frekuensi radio dan untuk mengawal penyiaran bunyi, penyiaran televisyen dan perkhidmatan
telekomunikasi B.E. 2543 (2000) yang ditetapkan mengikut Seksyen 40 Perlembagaan Kerajaan Thailand
menetapkan untuk melantik jawatankuasa penyiaran bunyi dan perkhidmatan penyiaran televisyen dan
jawatankuasa perkhidmatan telekomunikasi sebagai sebuah agensi kawal selia bebas mempunyai kewajipan
untuk memperuntukkan frekuensi dan mengawasi penyiaran bunyi , penyiaran televisyen dan perkhidmatan
telekomunikasi yang ditetapkan oleh undang-undang dan memberikan jawatankuasa perkhidmatan
telekomunikasi untuk mempunyai kuasa untuk membenarkan, menyelia dan mengawal selia operasi
perniagaan telekomunikasi serta menggubal undang-undang mengenai operasi perniagaan telekomunikasi.
Dan dengan itu, ia diperlukan supaya selaras dengan undang-undang itu disertai dengan peraturan
perniagaan telekomunikasi menetapkan kriteria kebenaran, dengan itu Akta telegraf dan telefon hendaklah
dimansuhkan.
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.

