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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 
และบริการเพื่อสังคม 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บรายได้จากการให้บริการ
โทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  เพื่อนําไปใช้ดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ซ่ึงคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ได้ประกาศไว้แล้วนั้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑๒)  (๒๔)  และมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นพระราชบัญญัตทิี่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  
มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
  ๒.๑ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  ลงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๘ 
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  ๒.๒ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  
๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ   
“แผน”  หมายความว่า  แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  

(พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
“บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน”  หมายความว่า  บริการโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 

ไม่น้อยกว่า  ๒  Mbps  โดยไม่จํากัดประเภทของเทคโนโลยีและลักษณะการใช้งาน  รวมถึงอุปกรณ์ปลายทาง  
ซอฟต์แวร์  หรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  ตลอดจนจัดให้มีการส่งเสริมและเพิ่มทักษะความรู้
อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่คณะกรรมการกําหนดให้มี
หน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

“รายได้รวม”  หมายความว่า  รายได้รวมจากการให้บรกิารโทรคมนาคมทุกประเภทที่ได้รับใบอนุญาต 
“รายได้สุทธิ”  หมายความว่า  รายได้รวมหลังหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการกําหนดไว้

ในประกาศนี้ 
ข้อ ๔ ในการจัดให้มีบริการตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผน  ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย  มีหน้าที่จัดสรรรายได้จากการ
ให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุน  เพื่อนําไปดําเนินการตามแผน 

ข้อ ๕ เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในการดําเนินการตามแผน  คณะกรรมการจะใช้วิธีการประมูลแข่งขันเป็นหลัก  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ในกรณีที่จําเป็น  คณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีการอ่ืน 
ตามความเหมาะสม  โดยยึดหลักความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๖ ในการจัดสรรรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุน  ผู้รับใบอนุญาต
สามารถนําค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  ซ่ึงจ่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
ในต่างประเทศ  มาหักลดหย่อนจากรายได้รวม   

  ๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือเช่าบริการโทรคมนาคม  โดยมีตัวอย่างรายการ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้  ซ่ึงคณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร 

  ๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  (Interconnection  Charge)   
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ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเม่ือรวมกันแล้ว  ให้นํามาหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายได้รวม  
และในกรณีการจัดสรรรายได้ให้แก่กองทุนครั้งแรก  ให้คํานวณค่าใช้จ่าย  โดยใช้วิธีการนับจํานวนวันในครึ่งปี
ตามวิธีการคํานวณที่กําหนดในข้อ  ๙.๒   

ข้อ ๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้รับใบอนุญาตที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง 
ให้สามารถแข่งขันได้  ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง  ได้รับการยกเว้นรายได้สุทธิ
ที่จะนํามาจัดสรรให้แก่กองทุน  ดังนี้ 

  ๗.๑ กรณีรายได้สุทธิของผู้รับใบอนุญาตไม่เกิน  ๒๐  ล้านบาท  ให้ได้รับการยกเว้น
ทั้งจํานวน 

  ๗.๒ กรณีรายได้สุทธิของผู้รับใบอนุญาตสูงกว่า  ๒๐  ล้านบาท  ให้ได้รับการยกเว้น
ในจํานวน  ๒๐  ล้านบาท 

ทั้งนี้  ในกรณีที่ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่งรายใดเป็นผู้รับใบอนุญาต 
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองด้วย  ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนั้นมิได้รับการยกเว้น
รายได้สุทธิตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๘ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดสรรรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนในอัตรา
ร้อยละ  ๓.๗๕  ต่อปี  ของรายได้สุทธิ  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงอัตราดังกล่าว  
เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามแผน  ซ่ึงไม่เกินร้อยละ  ๓.๗๕  ต่อปี  ของรายได้สุทธิ   

ข้อ ๙ วิธีการนําส่งรายได้ตามข้อ  ๘  ให้แก่กองทุน   
  ๙.๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งรายได้ให้แก่กองทุนเป็นรายปี  ในวันครบกําหนดชําระเงิน  

โดยแบ่งชําระเป็น  ๒  ครั้ง  คือ  ชําระครั้งที่หนึ่งภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ของทุกปี  โดยคํานวณจาก
รายได้ของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน  และชําระอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่   
๓๑  มกราคม  ของทุกปี  โดยคํานวณจากรายได้ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปีก่อนหน้า 

  ๙.๒ การคํานวณรายได้ที่ต้องนําส่งสําหรับครั้งแรกหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต 
และประกอบกิจการยังไม่ครบ  ๖  เดือนนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจนถึงวันส้ินเดือนมิถุนายนหรือวันส้ินเดือน
ธันวาคมของปีเดียวกัน  แล้วแต่กรณี  ให้คํานวณจํานวนรายได้ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องนําส่งให้แก่กองทุน  
เท่ากับผลคูณระหว่างร้อยละ  ๓.๗๕  ของรายได้สุทธิของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน  หรือช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม  กับสัดส่วนจํานวนวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตถึงวันส้ินเดือนมิถุนายน   
หรือวันส้ินเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน  ต่อจํานวนวันในครึ่งปี  (๑๘๐  วัน) 

  ๙.๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งรายได้ให้แก่กองทุนเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคาร   
ภายในวันครบกําหนดชําระ  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บรายได้ตามความเหมาะสม 

  ๙.๔ หากผู้รับใบอนุญาตไม่นําส่งรายได้ให้แก่กองทุนภายในกําหนดดังกล่าว  
คณะกรรมการอาจเรียกเก็บเงินเพิ่ม  เป็นจํานวนเงินเท่ากับผลคูณของจํานวนเงินที่ค้างชําระกับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้  MLR  +  ๒  (ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้  MLR  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   
ณ  วันครบกําหนดชําระเงิน)  คูณกับสัดส่วนของจํานวนวันที่ค้างชําระต่อจํานวนวันใน  ๑  ปี  (๓๖๐  วัน) 
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  ๙.๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่แสดงถึงการคํานวณรายได้
ที่ต้องจัดสรรให้แก่กองทุน  พร้อมการนําส่งรายได้ให้แก่กองทุน  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจให้ผู้รับ
ใบอนุญาตนําส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตที่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข
ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  ลงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๘  
และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการ 
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒   
และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประจําปี  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ให้ดําเนินการต่อไป
ภายใต้บังคับประกาศดังกล่าวจนแล้วเสร็จ   

ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดสรรรายได้ตามข้อ  ๘  ให้แก่กองทุน  นับตั้งแต่
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ตามวิธีการคํานวณที่กําหนดในข้อ  ๙.๒ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 
 

 
ภาคผนวก 

ตัวอยา่งรายการคา่ใช้จา่ยในการซ้ือหรอืเชา่บริการโทรคมนาคม 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวธิีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดใหมี้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง           

และบริการเพื่อสังคม  
 
รายการคา่ใชจ้่ายในการซื้อหรือเชา่บริการโทรคมนาคมท่ีให้นํามาหักลดหย่อน ได้แก่ 
๑. คา่บริการ Copper Cable 
๒. คา่บริการ Optic Fiber Cable (OFC) 
๓. คา่บริการ Dark Fiber 
๔. คา่บริการ Digital Data Network (DDN) 
๕. คา่บริการ Asynchronous Transfer Mode (ATM) 
๖. คา่บริการ Multi-Protocol Labor Switching (MPLS) 
๗. คา่บริการ Frame Relay (FR) 
๘. คา่บริการ International Private Leased Circuit (IPLC) 
๙. คา่บริการ Internet Protocol Virtual Private Network (IP VPN) 
๑๐. คา่บริการ Virtual Node (VN) 
๑๑. คา่บริการ Transponder ระบบดาวเทียม 
๑๒.  ค่าบรกิาร IP Transit 
๑๓.  ค่าบรกิารส่งผา่น Traffic โทรศัพท์ระหว่างประเทศ  (IDD) 
๑๔. คา่เชา่ Domestic Internet Exchange (DIX) 
๑๕. คา่เชา่ International Internet Gateway (IIG) 

 
รายการคา่ใช้จ่ายในการซ้ือหรือเช่าสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นด้านโทรคมนาคมท่ีไม่ให้นํามาหักลดหย่อน

ได้แก่ 
๑.  ค่าพาดสายโทรคมนาคม  
๒. ค่าเช่าตู้วางอุปกรณ์พร้อมระบบสื่อสารโทรคมนาคม (co-location) 
๓. ค่าเช่าพ้ืนท่ีพร้อมระบบสาธารณูปโภค 
๔. ค่าให้บริการ Data Center  

   


