
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
การส่ือสารแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 
เปนปที่ ๓๑ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการสื่อสารแหงประเทศไทย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ

การส่ือสารแหงประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๑๙” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ จะใหใชบังคับเม่ือใด 
ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกจิจานุเบกษา แตท้ังน้ี ตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓  ภายใตบังคับมาตรา ๑๒ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติทุนไปรษณีย พ.ศ. 

๒๕๐๔ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัติไปรษณีย พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติโทร

เลขและโทรศัพท พุทธศักราช ๒๔๗๗ และบรรดากฎและขอบังคับที่ไดออกตามพระราชบัญญัติ
นั้นในสวนที่วาดวยการไปรษณียและการโทรคมนาคม ใหคงใชบังคับตอไป ท้ังนี ้เทาท่ีไมขัดหรือ
แยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

เพื่อประโยชนแหงการนําพระราชบัญญัติและกฎขอบังคับดังกลาวในวรรคหนึ่งมา
ใชบังคับ ใหคําบางคําในพระราชบัญญัติ กฎ และขอบังคับนั้น มีความหมายดังตอไปนี ้
                                                 

๑รก.๒๕๑๙/๑๑๕/๓๖๙/๒๘ กันยายน ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ในพระราชบัญญัติไปรษณีย พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
คําวา “กรม” และ “กรมไปรษณียโทรเลข” ในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ 

มาตรา ๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๙ 
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๑ ใหหมายความถึง 
“การส่ือสารแหงประเทศไทย” 

คําวา “กรม” ในมาตรา ๕๔ ใหหมายความถึง “ผูวาการ” 
คําวา “รัฐบาล” ในมาตรา ๓๗ ใหหมายความถึง “การสื่อสารแหงประเทศไทย” 
คําวา “รัฐมนตร”ี ในมาตรา ๒๒ ใหหมายความถึง “คณะกรรมการ” 
คําวา “อธิบดี” ในมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๗ 

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๑ ใหหมายความถึง “คณะกรรมการ” 
คําวา “อธิบดี” ในมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๐ 

มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๘ ใหหมายความถึง “ผูวาการ” 
คําวา “เจาพนักงาน” “พนักงานเจาหนาท่ี” และ “เจาพนักงานไปรษณีย” ให

หมายความถึง “พนักงาน” 
(๒) ในพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
คําวา “กรม” และ “กรมไปรษณียโทรเลข” ในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๘ ใหหมายความถึง 
“การส่ือสารแหงประเทศไทย” 

คําวา “รัฐบาล” ในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ใหหมายความถึง 
“การส่ือสารแหงประเทศไทย” 

คําวา “รัฐมนตร”ี ในมาตรา ๑๑ ใหหมายความถึง “คณะกรรมการ” 
คําวา “อธิบดี” ในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ใหหมายความถึง “ผูวาการดวยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ” 
คําวา “อธิบดี” ในมาตรา ๑๑ ใหหมายความถึง “ผูวาการ” 
คําวา “เจาพนักงาน” “พนักงานโทรเลข” “พนักงานโทรศัพท” “เจาหนาท่ีโทร

เลข” และ “เจาหนาที่โทรศัพท” ใหหมายความถึง “พนักงาน” 
 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิี้ 
“การส่ือสารแหงประเทศไทย” หมายความวา การส่ือสารแหงประเทศไทยท่ี

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี ้
“ลูกจาง” หมายความวา  ลูกจางการส่ือสารแหงประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความวา  พนักงานการสื่อสารแหงประเทศไทย 
“ผูวาการ” หมายความวา  ผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการส่ือสารแหงประเทศไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*

รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง ทุน และเงินสํารอง 

   
 

มาตรา ๗  ใหจัดตั้งการสื่อสารขึ้น เรียกวา “การส่ือสารแหงประเทศไทย” มี
วัตถุประสงคเพื่อดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชนแหงรัฐและประชาชน และดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม 
และธุรกิจอื่นที่ตอเนื่องใกลเคียงกัน หรือซึ่งเปนประโยชนแกกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม 
ท้ังน้ี เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของนิติบุคคลอื่นโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๘  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๙  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยจัดตั้งสํานักงานใหญใน

กรุงเทพมหานครและจะจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักรก็ได สวนการจดัตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนภายนอกราชอาณาจักรตองไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีกอน 

 
มาตรา ๑๐  ใหการส่ือสารแหงประเทศไทยมีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายใน

ขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครองที่ดินและทรัพยสินอื่นๆ มีทรพัยสิทธิตางๆ สราง 

ซ้ือ เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม จัดหา จําหนาย ทําการแลกเปล่ียน โอนและรับโอนดวย
ประการใดๆ ซ่ึงท่ีดิน ทรัพยสินอื่นหรือสิทธิรับทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให และดําเนินการเกี่ยวกับ
เครื่องใชบริการและความสะดวกตางๆ ของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม 

(๒) ใหบริการตางๆ เกี่ยวกับกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม 
(๓) กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาเชา คาดําเนินธุรกิจตางๆ และคาบริการอื่นๆ 

ของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระคาตางๆ ดังกลาว 
(๔) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชบริการไปรษณียและ

โทรคมนาคมและความสะดวกตางๆ ของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) กู ยืม เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ออกพันธบัตร หรือตราสารอื่นใดเพื่อ
การลงทุน ใหกู ใหยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย 

(๖) รวมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชนแหงกิจการของ
การส่ือสารแหงประเทศไทย รวมทั้งการเขาเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคล
ใดๆ 

 
มาตรา ๑๑  ทุนของการส่ือสารแหงประเทศไทย ประกอบดวย 
(๑) ทุนประเดิมตามมาตรา ๑๒ 
(๒) เงินและทรัพยสินอื่นที่รับโอนตามมาตรา ๑๓ 
(๓) เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดินที่จายใหภายหลังเพื่อดําเนินงานหรือ

ขยายกิจการ 
 
มาตรา ๑๒  ใหโอนเงินทุนไปรษณียทั้งหมดตามพระราชบัญญัติทุนไปรษณีย 

พ.ศ. ๒๕๐๔ รวมตลอดถึงสิทธิหนาท่ีและความผูกพันตางๆ ที่มีอยูในวันที่มาตรานี้ใชบังคับ ไป
เปนของการสื่อสารแหงประเทศไทยเวนแตเงินทุนไปรษณียที่ไดจัดสรรเปนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๐ สําหรับสํานักงานเลขานุการกรม กองสื่อสารระหวางประเทศ 
กองแผนงาน และสํานักงานบริหารความถี่วิทยุ กรมไปรษณียโทรเลข 

ใหพระราชบัญญัติทุนไปรษณีย พ.ศ. ๒๕๐๔ ยังคงใชบังคับกับทุนไปรษณียท่ี
มิไดโอนไปเปนของการสื่อสารแหงประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง จนกวาจะสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๒๐ 

เงินทุนไปรษณียตามวรรคสอง ที่ยังคงเหลืออยูเมื่อวันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๒๐ ใหสงคืนคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๑๓  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี ้ขาราชการ และลูกจางของ

กรมไปรษณียโทรเลข นอกจากสํานักงานเลขานุการกรม กองสื่อสารระหวางประเทศ กองแผนงาน 
และสํานักงานบริหารความถี่วิทยุ ไปเปนของการสื่อสารแหงประเทศไทย 

 
มาตรา ๑๔  ทรัพยสินของการสื่อสารแหงประเทศไทยซึ่งใชเพื่อดําเนินการและ

เพื่อประสิทธิภาพแหงการไปรษณียและโทรคมนาคมสาธารณะ ไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดี 

 
มาตรา ๑๕  ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ และ

พนักงาน เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๖  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยไดรับสิทธิและหนาที่ตางๆ บรรดาท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายใหไวแกกรมไปรษณียโทรเลขในสวนที่วาดวยการใหบริการและการปฏิบัติการดาน
ไปรษณียและโทรคมนาคม 

 
มาตรา ๑๗  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยไดรับยกเวนจากการเสียภาษีอากร

ตามประมวลรษัฎากร 
 
มาตรา ๑๘  เงินสํารองของการสื่อสารแหงประเทศไทยใหประกอบดวยเงิน

สํารองธรรมดาซึ่งตั้งไวเผื่อขาด เงินสํารองเพื่อไถถอนหนี้ และเงินสํารองอื่นๆ เพ่ือความประสงค
แตละอยางโดยเฉพาะ ตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๙  เงินสํารองธรรมดาจะนําออกใชไดก็แตโดยมติของคณะกรรมการ 

ดวยความเห็นชอบจากรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๒๐  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารแหง

ประเทศไทยหรือธนาคารอื่น ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
 

หมวด ๒ 
การกํากับ การควบคุม และการจัดการ 

   
 

มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
การส่ือสารแหงประเทศไทย และเพื่อประโยชนในการนี้ รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ พนักงาน หรือลูกจาง มาชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความ
คิดเห็นหรือใหทํารายงานเสนอ 

 
มาตรา ๒๒  เรื่องที่จะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามความในพระราชบัญญัติ

นี้ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
 
มาตรา ๒๓  ใหมีคณะกรรมการของการส่ือสารแหงประเทศไทยคณะหนึ่ง 

เรียกวา “คณะกรรมการการส่ือสารแหงประเทศไทย” ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน 
รองประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน รวมท้ังผูวา
การซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง 

กรรมการตองเปนผูมีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับการไปรษณียหนึ่งคน การ
โทรคมนาคมหนึ่งคน การเศรษฐกิจหนึ่งคน กฎหมายหนึ่งคน และการบริหารธุรกิจหนึ่งคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการของการส่ือสารแหงประเทศไทย 

 
มาตรา ๒๕  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ตองมี

คุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) เปนขาราชการการเมืองหรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง 
(๖) เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๗) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับการสื่อสารแหงประเทศไทย หรือในกิจการที่

กระทําใหแกการสื่อสารแหงประเทศไทย  ท้ังนี ้ไมวาโดยตรงหรือโดยทางออม 
 
มาตรา ๒๖  ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการท่ีไดรับ

แตงตั้งดํารงตําแหนงคราวละสามป ในกรณีที่มีการแตงตั้งซอม หรือเพิ่มเติมกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งซอมหรือเพิ่มเติมขึ้นนั้น ใหดํารงตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของกรรมการชุดนั้น 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ข้ึนใหม ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้น
รักษาการในตําแหนงตอไปจนกวาคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตาม
วาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได 

 
มาตรา ๒๗  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการพนจาก

ตําแหนงกอนถึงวาระตามมาตรา ๒๖ เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งตอเนื่องกัน โดยไมมีเหตุอัน

สมควร 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนดเงินผลประโยชนตอบแทนของ
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ และพนักงานอาจ
ไดรับเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๙  ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

และหนาท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการสื่อสารแหงประเทศไทย โดย
อํานาจหนาที่เชนวานี ้ใหรวมถึง 

(๑) ออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
(๒) ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานตางๆ 
(๓) ออกระเบียบหรือขอบังคับการประชุม 
(๔) ออกระเบียบหรือขอบังคับในกิจการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยไปรษณีย 
(๕) ออกขอบังคับวาดวยการบรรจ ุการแตงต้ัง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัด

เงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินยั การลงโทษและการอุทธรณ การลงโทษ
ของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนกําหนดจํานวนอัตราตาํแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงิน
อื่นๆ ของพนักงานและลูกจาง 

(๖) กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาเชา คาดําเนินธุรกิจตางๆ และคาบริการอื่นๆ 
(๗) กําหนดอัตราเงินสะสมของผูวาการและพนักงาน และวางระเบียบการจาย

คืนเงินสะสม 
ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานตาม (๒) ถามีขอความจํากัดอํานาจ

ผูวาการในการทํานิติกรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๐  ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูวาการ ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูและความ

ชํานาญเกี่ยวกับการส่ือสาร และหรือการบริหารธุรกิจ 
ใหผูวาการไดรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
การแตงตั้ง และการกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๓๑  ผูวาการตองมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) และไมมีลักษณะ

ตองหามตาม (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกการสื่อสารแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา 
(๔) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมทั้งขาราชการการเมือง 

ลูกจางของกระทรวง ทบวงกรมหรือทบวงการเมืองซ่ึงมีฐานะเทียบเทา พนักงานสวนทองถิ่น
รวมท้ังกรุงเทพมหานคร หรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถิ่น 

(๗) เปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๘) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับการสื่อสารแหงประเทศไทย หรือในกิจการที่

กระทําใหแกการสื่อสารแหงประเทศไทย  ท้ังนี ้ไมวาโดยตรงหรือโดยทางออม 
 
มาตรา ๓๒  ผูวาการพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งตอเนื่องกันโดยไมมีเหตุอัน

สมควร 
(๖) ขาดคุณวุฒิหรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ 
มติของคณะกรรมการใหผูวาการออกจากตําแหนงตาม (๓) ตองประกอบดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนอกจากผูวาการ และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๓๓  ใหผูวาการเปนผูบริหารกิจการของการสื่อสารแหงประเทศไทยให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และใหมีอํานาจ
บังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนง 

ผูวาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกจิการของ
การส่ือสารแหงประเทศไทย 

 
มาตรา ๓๔  ใหผูวาการมีอํานาจ 
(๑) บรรจ ุแตงตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือลดข้ัน

เงินเดือน ตลอดจนลงโทษทางวินัยแกพนักงาน และลูกจาง ท้ังนี ้ตองเปนไปตามขอบังคับที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการสื่อสารแหงประเทศไทย โดยไม
ขัดหรือแยงตอระเบียบขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูกระทําการใน
นามของการส่ือสารแหงประเทศไทย และเปนตัวแทนของการสื่อสารแหงประเทศไทย และเพื่อ
การนี้ผูวาการอาจมอบอํานาจใหตัวแทนของการสื่อสารแหงประเทศไทยที่ไดตั้งขึ้นตามมาตรา ๙ 
หรือบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการเฉพาะอยางแทนได แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๖  เครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงาน มีลักษณะ ชนิด และประเภท

เปนอยางใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๗  ผูใดแตงเครื่องแบบ หรือประดับเคร่ืองหมายพนักงานโดยไมมีสิทธิ

เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ หรือแตงเลียนเครื่องแบบ เคร่ืองหมายของพนักงาน เพ่ือให
บุคคลอื่นหลงเชื่อวาตนเปนพนักงาน มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไม
เกินสองพันบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 
 

หมวด ๓ 
ความสัมพันธกับรัฐบาล 

   
 

มาตรา ๓๘  ในการดําเนินกิจการของการสื่อสารแหงประเทศไทย ใหคํานึงถึง
ประโยชนของรัฐและของประชาชน 

 
มาตรา ๓๙  การสื่อสารแหงประเทศไทยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีกอน จึงจะดําเนินกิจการดังตอไปนี้ได คือ 
(๑) กระทํากิจการใดๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐ (๕) และ (๖) ครั้งหนึ่ง

เปนจํานวนเงินเกินกวาหาลานบาท 
(๒) จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินหนึ่งลานบาท 
(๓) กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาเชา คาดําเนินธุรกิจตางๆ และคาบริการอื่นๆ 
 
มาตรา ๔๐  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทย จัดทํางบประมาณประจําปโดยให

แยกเปนงบลงทุนและงบทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตร ีเพื่อพิจารณาและให
ความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
มาตรา ๔๑  รายไดที่การสื่อสารแหงประเทศไทยไดรับจากการดําเนินกิจการให

ตกเปนของการสื่อสารแหงประเทศไทยสําหรับเปนคาใชจายตางๆ 
รายไดที่ไดรับในปหนึ่ง เม่ือไดหักคาใชจายสําหรับดําเนินงาน คาภาระตางๆ ท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหมาะสม เชน คาบํารุงรักษา คาเส่ือมราคา และเงินสมทบกองทุนสําหรับจายสงเคราะห
ผูปฏิบัติงานในการสื่อสารแหงประเทศไทย เงินสํารองธรรมดาซ่ึงต้ังไวเผ่ือขาด เงินสํารองขยาย
งาน และเงินลงทุนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเหลือเทาใด ใหนําสงเปน
รายไดของรัฐ 

แตถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับรายจายดังกลาว นอกจากเงินสํารองท่ีไดระบุ
ไวในวรรคสอง และการส่ือสารแหงประเทศไทยไมสามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึงจายเงินใหแก
การสื่อสารแหงประเทศไทยเทาจํานวนที่จําเปน 

 
มาตรา ๔๒  ใหคณะกรรมการทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตร ีรายงานนี้ให

กลาวถึงผลงานของการสื่อสารแหงประเทศไทยในปที่ลวงแลว พรอมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
ของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานท่ีจะจัดทําในภายหนา 

การทํารายงานตามวรรคหนึ่งตองใหแลวเสร็จและเสนอรัฐมนตรีไดภายในเกาสิบ
วันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน 

 
หมวด ๔ 

การอุทธรณ และการสงเคราะห 
   

 
มาตรา ๔๓  ใหพนักงานและลูกจางมีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับการลงโทษไดตาม

ระเบียบ หรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๔  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยจัดใหมีกองทุนสําหรับจายสงเคราะห

ผูปฏิบัติงานในการส่ือสารแหงประเทศไทยในกรณีพนจากตําแหนง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย 
หรือกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห 

การจัดใหมีกองทุนดังกลาวในวรรคหนึ่ง การกําหนดประเภทของผูที่พึงไดรับการ
สงเคราะหจากกองทุน และหลักเกณฑการสงเคราะห ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนให
เปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๕ 
การบัญชี การสอบ และการตรวจ 

   
 

มาตรา ๔๕  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีอัน
ถูกตองแยกตามประเภทงานสวนที่สําคัญ มีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลง
รายการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การรับและจายเงิน 
(๒) สินทรัพยและหน้ีสิน 
ซึ่งแสดงการงานที่เปนอยูตามจริง และตามท่ีควรตามประเภทงาน พรอมดวย

ขอความอันเปนเหตุที่มาของรายการนั้นๆ 
 
มาตรา ๔๖  ทุกป ใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญช ี

และผูตรวจบัญชี รวมท้ังการเงินของการส่ือสารแหงประเทศไทย 
 
มาตรา ๔๗  ผูสอบบัญชีและผูตรวจบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและ

เอกสารหลักฐานตางๆ ของการสื่อสารแหงประเทศไทย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ พนกังาน และลูกจาง 
การส่ือสารแหงประเทศไทย 

 
มาตรา ๔๘  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานผลของการสอบบัญช ีเสนอคณะรัฐมนตร ี

ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับจากวันส้ินปบัญช ีและใหการสื่อสารแหงประเทศไทยโฆษณารายงาน
ประจําปของปที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน ซึ่งผูสอบบัญชี
รับรองวา ถูกตองแลวภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชี 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔๙  ในระหวางเตรียมการโอนกิจการ ทรัพยสิน หนี ้ขาราชการและ

ลูกจาง เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๑๓ ใหกรมไปรษณียโทรเลขยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมี
ประกาศของรฐัมนตรตีามมาตรา ๒ 

 
มาตรา ๕๐  เม่ือไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒ แลว ใหขาราชการและ

ลูกจางของกรมไปรษณียโทรเลขมีฐานะเปนพนักงานและลูกจางของการสื่อสารแหงประเทศไทย 
ตั้งแตวันที่กําหนดในประกาศนั้น โดยใหไดรับเงินเดือนเทากับจํานวนที่ไดรับอยูเดิมไปพลางกอน
จนกวาผูวาการจะไดบรรจุและแตงตั้งพนักงานและลูกจางดังกลาวตามมาตรา ๓๔ (๑) 

การออกจากราชการของขาราชการกรมไปรษณียโทรเลขตามวรรคหนึ่ง ใหถือวา
เปนการออกจากประจําการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 

การออกจากงานของลูกจางกรมไปรษณียโทรเลขตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการ
ออกจากงานเพราะยุบเลิกหรือตัดทอนตําแหนง และใหไดรับเงินบําเหน็จตามระเบียบวาดวย
บําเหน็จลูกจาง พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑  บรรดาผูท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการใดๆ ตามพระราชบัญญัติ
ไปรษณีย พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พุทธศักราช ๒๔๗๗ ให
คงมีสิทธิดําเนินกิจการนั้นไดตอไปตามเงื่อนไขและในเวลาที่ไดรับอนุญาต 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
ระบบการบริหารงานไปรษณยีและโทรเลขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถขยายงานและสนอง
ความตองการของผูใชบริการไดทันทวงที โดยแยกงานในสวนท่ีวาดวยการใหบริการและการ
ปฏิบัติการดานไปรษณียและโทรคมนาคมมาจัดตั้งเปนการสื่อสารแหงประเทศไทยมีฐานะเปน
รัฐวิสาหกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัติฉบับนี้ขึ้น 
 

ปรียนันท/แกไข 
๑/๓/๔๕ 
A+B+C 

 
สุนันทา/นวพร  จัดทํา 

๑๙ พ.ค. ๔๖ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๓๖  ในพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ ให
แกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร” 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตร ีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
                                                 

๒ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้
 

พัชรินทร/เนติมา  ผูจัดทํา 
๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

 
 


