
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะที่มีต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการนําส�งเงินรายป* 
เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน'สาธารณะ  

ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน' (ฉบับที่ ๒) ซึ่งผ�านการนําเสนอต�อ 
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร,อยแล,ว 

 



สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ 
ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการนําส�งเงินรายป* 

เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน'สาธารณะ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน' (ฉบับที่ ๒) 

 

 

ลําดับ หน�วยงาน ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม ข,อพิจารณา 
ประเด็นรับฟ�งความคิดเห็นตามร�างประกาศ ประกอบด�วย ๒ ประเด็นหลัก (๑) การปรับลดอัตราการนําส�งเงินเข�ากองทุนให�เท�ากับอัตราการเรียกเก็บค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป)           
(๒) ระยะเวลาการประกาศใช�อัตราใหม�ในการนําส�งเงินเข�ากองทุน ซึ่งกําหนดให�มีผลสําหรับงวดบัญชีป) ๒๕๖๒ เป1นต�นไป ทั้งนี้ ผู,ให,ความเห็นทุกรายเห็นด,วยกับการปรับลดอัตราเงิน
นําส�งเข,ากองทุนและกําหนดประกาศใช,ที่ประสงค'ให,มีผลสําหรับงวดบัญชีป* ๒๕๖๒ เปAนต,นไป อย�างไรก็ดี มีความเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง ดังสรุปในตารางข�างล�างนี้ 

๑ บริษัท สันติภาพมีเดีย จํากัด เห็นด�วยตามข�างต�น พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน= พ.ศ. 
๒๕๕๑ ได�กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต�อง
นําส�งเงินเข�ากองทุน โดยกําหนดไม�เกินร�อยละสองของรายได�ก�อน
หักค�าใช�จ�าย เพื่อจะได�นําส�งเงินส�วนนี้เข�ากองทุนสําหรับการพัฒนา
กิจการในภาพรวม ซึ่งจะเห็นได�ว�าสิ่งที่สํานักงาน กสทช. กําหนด 
ยังคงต่ํากว�าเพดานที่กฎหมายกําหนดมาก นั่นคือ อัตราตามร�าง
ประกาศ ได�ผ�านการพิจารณาแล�วว�า ในภาพรวมสามารถช�วยลด
ภาระผู�รับใบอนุญาตลงได�ประมาณ ๒ ใน ๓ ของเงินที่เคยนําส�ง  
(ลดจากเงินนําส�งรวมที่ประมาณ ๕๗๐ ล�าน เหลือ ๑๗๐ ล�าน) และ
ถึงแม�ว�า อัตราการนําส�งของรายได�ที่เกิดจากใบอนุญาต ๐ – ๑๐๐ 
ล�านบาทจะเป1นอัตราเดียวกันคือ ร�อยละ ๐.๑๒๕ นั้น แต�เมื่อฐาน
รายได�ต่ํากว�า จํานวนเงินที่นําส�งก็จะลดลงตามขนาดของฐานรายได�
อยู�แล�ว นอกจากนี้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน=  พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม�ได�ให� อํานาจแก� กสทช. ใน       
การยกเว�นการนําส�งเงินเข�ากองทุนฯ   
 
 
 

๒ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท= จํากัด เห็นด�วยตามข�างต�น 
๓ บริษัท ทริปเปIลวี บรอดคาสท= จํากัด 

 
ขอยกเว�นอัตราการนําส�งเงินรายป)เข�ากองทุน สําหรับรายได�            
๐ – ๑๐๐ ล�านบาทแรก 

๔ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด 
 

ขอให�เป1นแนวทางเดียวกับการเรียกเก็บเงินเข�ากองทุนด�านกิจการ
โทรคมนาคมที่มีการยกเว�นค�าใช�จ�ายอยู�ที่ ๔๐ ล�านบาท เพื่อช�วย
ผู�ประกอบการรายเล็ก 

๕ บริษัท นิวไฮเทค เคเบิลเทเลวิชั่น 
จํากัด  

เงินนําส�งเข�ากองทุนไม�ควรมีอัตราสูงกว�าค�าธรรมเนียมรายป) ด�วย      
ผู�ประกอบกิจการรายเล็กได�รับผลกระทบ หรืองดเว�นเงินนําส�ง
สําหรับรายได�ไม�ถึง ๒๐ ล�านบาทต�อป) 

๖ บริษัท โกลเด�น แชนแนล เคเบิ้ล
ทีวี จํากัด  

ขอให�พิจารณาช�วงรายได�ระหว�าง ๑ – ๑๐๐ ล�านบาท เนื่องด�วย
ผู�ประกอบการเคเบิ้ลทีวี มีการแข�งขันสูงจากช�องฟรีทีวี (ดิจิตอล)  

๗ บริษัท พีไฟว=ทีวี แอนด= โปรดักชั่น 
จํากัด  

การเรียกเก็บเงินเข�ากองทุนฯ ใช�ฐานเดียวกับสํานักค�าธรรมเนียม
และอัตราค� าบริ การ ในกิจการกระจายเสียง  การ เรียกเ ก็บ
ค�าธรรมเนียมทั้ง ๒ ทางดังกล�าว จัดว�าเป1นการเก็บค�าธรรมเนียมที่
ซ้ําซ�อนหรือไม� 

๘ บริษัท โมโน บรอดคาซท= จํากัด 
 

ขอเสนออัตราสําหรับฐานรายได�ที่ต่ํากว�า ๑๐๐ ล�านบาท ดังนี้ 
- รายได�ส�วนที่เกิน ๑๐ ล�านแต�ไม�เกิน ๕๐ ล�าน นําส�งร�อยละ ๐.๑ 



สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ 
ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการนําส�งเงินรายป* 

เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน'สาธารณะ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน' (ฉบับที่ ๒) 

 

ลําดับ หน�วยงาน ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม ข,อพิจารณา 
- รายได�ส�วนที่เกิน ๕๐ ล�านแต�ไม�เกิน ๑๐๐ ล�าน นําส�ง ร�อยละ 
๐.๑๒๕ 

อนึ่ง รายได�รวมของผู�รับใบอนุญาตที่มีการรายงานเพื่อนําส�ง
เงินกองทุนป) ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ อยู�ที่ ๓๓,๕๙๗ และ ๓๖,๖๐๒ 
ล�านบาท ตามลําดับ ขณะที่เงินนําส�งที่คาดว�าจะเก็บได�ทั้งหมดจะอยู�
ที่ประมาณ ๑๗๐ ล�านบาท เท�านั้น ซึ่งไม�ถือเป1นจํานวนที่สูงสําหรับ
การพัฒนากิจการกระจายเสียงและโทรทัศน=ในภาพรวม 

๙ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)  

ป�จจุบันขั้นต่ําอยู�ที่ ๐ - ๕ ล�านบาท ซึ่งเป1นผู�ประกอบการรายเล็ก 
แต�ร�างประกาศกําหนดขั้นต่ําที่ ๐ – ๑๐๐ ล�าน ซึ่งเมื่อนําคนที่มี
รายได� ๑ ล�านบาทเทียบกับคนที่รายได� ๑๐๐ ล�านบาท มีต�นทุน       
ที่แตกต�างกัน จึงควรปรับแบ�งสัดส�วนรายได�เพิ่มขึ้น 

๑๐ บริษัท เดอะไรท=โซน 
 

เสนอให�แบ�งสัดส�วนรายได� ขั้นแรกจาก ๐ – ๑๐๐ ล�านบาท             
เพราะเห็นว�าคนที่มีรายได�น�อยจะต�องจ�ายเท�ากับคนที่มีรายได�สูง            
ถึง ๑๐๐ ล�านบาท 

๑๑ บริษัท สาคอร=ป จํากัด 
 

เสนอปรับสัดส�วนฐานรายได�ต�อป)ขั้นต่ําเพิ่ม เพราะมีผู�ประกอบการ
รายย�อยที่มีรายได�ต�อป)ไม�ถึง ๑๐ ล�านบาทอยู�จํานวนมาก 

๑๒ บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จํากัด 
 

ขอให� กสทช. ช�วยกํากับดูแลให�เกิดความเป1นธรรมในการแข�งขัน 
ด�วยผู�ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ�ใช�กลยุทธ=ลด แลก แจก 
แถม ในลักษณะทุ�มตลาด โดยมีการผูกบริการหลายอย�างไว�ใน
แพ็คเกจเดียวกัน เช�น บริการอินเตอร=เน็ตควบทีวีในราคา ๒๙๙ 
บาท/เดือน โดยไม�มีค�าติดตั้ง ค�าแรกเข�า ค�าอุปกรณ= เหล�านี้ ทําให�
ผู�ประกอบการท�องถิ่นทางด�านกระจายเสียงหรือโทรทัศน= ซึ่งเป1น
รายที่เล็กกว�ามาก ไม�สามารถแข�งขันได� ทั้งที่ รายเล็กๆ เหล�านี้อยู�ใน
ท�องถิ่น คือผู� ที่ใกล�ชิดและทําประโยชน=ให�แต�ละท�องถิ่นมากกว�า    
จึงอยากให�พิจารณาประเด็นเหล�านี้ 

เป1นประเด็นเกี่ยวเนื่องอื่นซึ่งสํานักงาน กสทช. จะนําไปพิจารณา
ต�อไป 



สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ 
ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการนําส�งเงินรายป* 

เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน'สาธารณะ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน' (ฉบับที่ ๒) 

 

ลําดับ หน�วยงาน ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม ข,อพิจารณา 
๑๓ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

  
 
 
 

๑. อัตรานําส�งเงินรายป)เข�ากองทุนฯ ไม�จําเป1นต�องเท�ากับอัตราการ
จ�ายเงินค�าธรรมเนียม ควรแบ�งช�วงรายได�ขั้นแรกคือ ๐–๑๐๐ ล�าน
บาท ออกเป1น ๒ ช�วง เพื่อลดภาระและความเหลื่อมล่ําและควรปรับ
ลดอัตราร�อยละให�เหลือครึ่งหนึ่งของที่เสนอแก�ไข 
๒. การปรับลดอัตราการนําส�งเงินกองทุนฯ เป1นส�งที่ดีเพื่อให�เข�ากับภาวะ
เศรษฐกิจ และลดภาระค�าใช�จ�ายให�กับผู�ประกอบการ  
๓. ควรแสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากการนําเงินกองทุนฯ ไปใช� เพื่อให�
ผู�ประกอบการได�เห็นคุณประโยชน=อย�างชัดเจน 
๔. การปรับลดอัตราการนําส�งเงินกองทุนฯ ควรเน�นการปรับลด
อัตราดังกล�าวไปยังค�าธรรมเนียมอื่นๆ ด�วย เช�น USO ค�าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และอื่นๆ เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําและการแข�งขันสูงมาก ไม�สามารถสร�างรายได�ได�มาก 
และ อัตราการนําส�งเงินควรเปลี่ยนจากเดิมร�อยละต�อรายได�ก�อนหัก
ค�าใช�จ�าย เป1นร�อยละต�อกําไร/ขาดทุน 

- ตอบข�อคิดเห็นเพิ่มเติม ๑ และ ๒ ตามข�อพิจารณาของลําดับ ๑         
ถึง ๑๑ ข�างต�น  
- ส�วนผลงานที่เกิดจากการนําเงินกองทุนไปใช�ทางกองทุนได�นําเสนอ
ไว�ใน “รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสี ยง  กิจการโทร ทัศน=  และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน=สาธารณะ ประจําป)...” 
 
 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดจากฐานรายได�
ก�อนหักค�าใช�จ�าย 

๑๔ บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด 
 

- ขอให�ไม�ต�องนําส�งเงินรายป)เข�ากองทุนสําหรับรายได�ช�วง ๐–๑๐๐ 
ล�านบาท หรือ ๐–๕๐ ล�านบาท ให�มีการเริ่มต�นนําส�งเงินเข�ากองทุน
สําหรับรายได�ที่เกิน ๑๐๐ ล�านบาท โดยให�เริ่มที่ร�อยละ ๐.๑๒๕  
- ขอให�พิจารณานําเงินจากกองทุนเอาออกมาใช�ประโยชน=ต�อกิจการ 
ที่ผ�านมาไม�ค�อยได�เอามาใช�สนับสนุนวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน= 

ตอบข�อคิดเห็นเพิ่มเติมตามข�อพิจารณาของลําดับ ๑๓ ข�างต�น  
 

๑๕ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด 
 

กรณียกเลิก/เพิกถอน อยากให�สามารถนําส�งค�าธรรมเนียมพร�อมกับ
ใบอนุญาตอื่นๆ ตามปกติ เนื่องจากจะได�ไม�ทําให�เกิดการสับสน 
เพราะการนําส�งค�าธรรมเนียมทุกครั้งจะต�องใช�เอกสารยื่นประกอบ 
ได�แก� งบการเงิน เป1นต�น ซึ่งถ�าการยกเลิก เพิกถอน อยู�ในช�วงกลาง

ผู�รับใบอนุญาตสามารถยื่นงบทดลองในการคํานวณเพื่อนําส�ง
เงินกองทุน แล�วค�อยทําการปรับปรุงเมื่องบที่ผ�านการรับรองแล�ว
เสร็จ ด�วยการกําหนดใช�ระยะเวลานําส�งเงินเข�ากองทุนให�เหมือนกับ
กรณีปกติ ที่ผ�านมาพบว�า มีป�ญหาในทางปฏิบัติมากที่ไม�สามารถ



สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ 
ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการนําส�งเงินรายป* 

เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน'สาธารณะ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน' (ฉบับที่ ๒) 

 

ลําดับ หน�วยงาน ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม ข,อพิจารณา 
ป)จะทํา ให� ยั ง ไม� มี งบการ เ งิน ยื่น เข� าระบบได�  และถ� าชํ าระ
ค�าธรรมเนียมล�าช�าทางผู�ประกอบการจะต�องเสียค�าปรับ 

ติดตามผู�มีอํานาจของอดีตผู�รับใบอนุญาตจํานวนมากที่ถูกยกเลิก 
เพิกถอน ใบอนุญาต 

๑๖ บริษัท โมโน บรอดคาซท= จํากัด นําเงินจากกองทุนมาช�วยพัฒนาอุตสาหกรรมให�มากขึ้น สํานักงาน กสทช. รับไปพิจารณา 
๑๗ บริษัท จีเอ็มเอ็มแชแนล จํากัด 

 
ขอปรับลดอัตราลงอีก ร�อยละ ๕๐ เช�น ๐ – ๑๐๐ ล�านบาทแรก ให�
เหลือ ๐.๐๖๒๕ ทุกขั้นบันได 

ตอบข�อคิดเห็นเพิ่มเติมตามข�อพิจารณาของลําดับ  
๑ ถึง ๑๑ ข�างต�น  

๑๘ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด 
 

ขอให� กสทช. พิจารณาปรับลดอัตราการจัดเก็บเงินรายป)เข�ากองทุนฯ 
จากประกาศที่เสนอแก�ไข เพื่อให�เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่
ถดถอย และภาวการณ=แข�งขันทางธุรกิจของทีวีดิจิตอลที่ทวีความ
รุนแรงชึ้น รวมถึงภาระหนี้สินจากการลงทุนที่บริษัทฯ จะต�อง
รับภาระจากการประกอบธุรกิจ ตามตารางนําส�งเงินรายป)เข�า
กองทุนดังต�อไปนี้ 
        การนําส�งเงินรายป)เข�ากองทุนที่ขอนําเสนอเพิ่มเติม 
ขั้
น 

ฐานรายได�ต�อป) (บาท) อัตรา 
(%) 

    เป1นเงิน  
     (บาท) 

๑ รายได� ๐ – ๑๐๐ ล�านบาทแรก ๐.๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
๒ เกิน ๑๐๐ ล�านบาท ถึง ๕๐๐ ล�านบาท ๐.๒๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๓ เกิน ๕๐๐ ล�านบาท ถึง ๑,๐๐๐ ล�านบาท ๐.๓๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๔ เกิน ๑,๐๐๐ ล�านบาท ถึง ๑๐,๐๐๐ ล�านบาท ๐.๕๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
๕ เกิน ๑๐,๐๐๐ ล�านบาท ถึง ๒๕,๐๐๐ ล�านบาท ๑.๐๐ ๒๕,๐๐๐๐,๐๐๐ 
๖ เกิน ๒๕,๐๐๐ ล�านบาท ถึง ๕๐,๐๐๐ ล�านบาท ๑.๒๕ ๖๒,๕๐๐๐,๐๐๐ 
๗ เกิน ๕๐,๐๐๐ ล�านบาทขึ้นไป ๑.๕๐ NA  



สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ 
ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการนําส�งเงินรายป* 

เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน'สาธารณะ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน' (ฉบับที่ ๒) 

 

ลําดับ หน�วยงาน ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม ข,อพิจารณา 
๑๙ บริษัท ทรู วิชั่น กรุZป จํากัด  

  
๑. ขอให�พิจารณายกเว�นรายได�สุทธิที่จะต�องนํามาคํานวณเพื่อนําส�ง
เงินรายป)เข�ากองทุน โดยอาจพิจารณาเทียบเคียงกับหลักการเรียก
เก็บเงินรายป)เข�ากองทุนของผู�รับใบอนุญาตโทรคมนาคมซึ่งมีการ
กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตได�รับการยกเว�นรายได�สุทธิเป1นจํานวนสี่สิบ
ล�านบาทต�อป) ตามข�อ ๖ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ=และ
วิธีการจัดเก็บรายได�เพื่อนําไปใช�ในการจัดให�มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อเป1นการแบ�งเบาภาระ
ของผู�รับใบอนุญาตเพิ่มเติม 
๒. การคํานวณเงินเพิ่ม และการคืนเงินรายป)ที่ชําระไว�เกิน มี
ความเห็น ๒ ประการ ดังนี้  
     ๑). หลักการคิดเงินเพิ่มในกรณีที่สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบ
พบว�า ผู�รับใบอนุญาตนําส�งเงินรายป)เข�ากองทุนไว�ไม�ครบตาม
จํานวนที่ต�องชําระนั้น ไม�เป1นธรรมแก�ผู�รับใบอนุญาต และไม�
สอดคล�องกับหลักความแน�นอนในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการ เ นื่องจากระยะเวลาในการสอบทานรายได�ของผู�รับ
ใบอนุญาตแต�ละรายจะดําเนินการแล�วเสร็จไม�พร�อมกัน ซึ่งในกรณี 
ที่ กสทช. ดําเนินการสอบทานและแจ�งผลการนําส�งเงินรายป)ไม�
ถูกต�องในระยะเวลาที่เร็ว ผู�รับใบอนุญาตรายดังกล�าวก็จะมีภาระ 
เงินเพิ่มน�อยกว�าผู�รับใบอนุญาตที่ กสทช. สอบทานและแจ�งผล     
ในระยะเวลาที่ช�ากว�า นอกจากนี้ ยังไม�สอดคล�องกับหลักการ  
คิดเงินเพิ่มของผู�รับใบอนุญาตโทรคมนาคมตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่ง
กําหนดให�ชําระเงินเพิ่มภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันที่ได�รับแจ�งจาก

ต อ บ ข� อ คิ ด เ ห็ น เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม ข� อ พิ จ า ร ณ า ข อ ง ลํ า ดั บ             
๑ ถึง ๑๑ ข�างต�น  
 
 
 
 
 
 
 
 
ในเชิงหลักการแล�ว ข�อกําหนดเหล�านี้มีที่มาและความจําเป1น
บางอย�าง เดิมข�อกําหนดว�าด�วยการคิดเงินเพิ่มมีความเข�มงวดน�อย
กว�าป�จจุบัน แต�สํานักงาน กสทช. ประสบป�ญหาว�า ผู�รับใบอนุญาต
จํานวนไม�น�อยที่มีพฤติกรรมที่ทําให�เข�าใจได�ว�า ตั้งใจนําส�งเงินเพียง
บางส�วนตามกําหนดเพื่อยืดเวลา ทําให�มีจํานวนผู�ที่ต�องนําส�งเงิน
ส�วนขาดอยู�จํานวนมากราย ด�วยไม�ได�รับผลกระทบจากการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มร�อยละ ๑.๕ ต�อเดือน 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ 
ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการนําส�งเงินรายป* 

เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน'สาธารณะ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน' (ฉบับที่ ๒) 

 

ลําดับ หน�วยงาน ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม ข,อพิจารณา 
สํานักงาน กสทช. ว�าชําระเงินไม�ครบถ�วน 
     ๒). ตามประกาศฉบับป�จจุบัน ไม�ปรากฏหลักการคืนเงินที่ผู�รับ
ใบอนุญาตนําส�งไว�เกินกว�าจํานวนที่มีหน�าที่ต�องนําส�งเข�ากองทุนแต�
อย�างใด ซึ่งบริษัทฯ เห็นว�าเงินที่ได�นําส�งไว�เกินทั้งในกรณีที่ผู�รับใบ
อนุญาคํานวณเงินคลาดเคลื่อน หรือผู�รับใบอนุญาตสามารถนํา
ค�าใช�จ�ายที่สามารถหักลดหย�อนตามข�อ ๕ มาหักลดหย�อนได�เพิ่มเติม 
เป1นเงินที่ผู�รับใบอนุญาตมีสิทธิโดยชอบด�วยกฎหมายที่จะได�รับคืน
จากสํานักงาน กสทช. ดังนั้นเพื่อให�หลักการคิดเงินเพิ่ม และการคืน
เงินมีความชัดเจน เป1นธรรม และไม�ลักหลั่น บริษัทฯ ขอเสนอให�มี
การปรับปรุงถ�อยคําในข�อ ๔.๖ ดังนี้ 
          “๔.๖ สํานักงานมีหน�าที่สอบทานรายได�จากการประกอบ
กิจการที่ผู�รับใบอนุญาตนํามาใช�เป1นฐานในการคํานวณการนําส�ง 
เงินรายป)เข�ากองทุนให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร�อยยี่สิบวัน
นับถัดจากวันที่สํานักงานได�รับงบการเงินและเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถ�วน และอาจเรียกให�ผู�รับใบอนุญาตชี้แจง หรือนําส�ง
เอกสารหลักฐานหรือข�อมูลอื่นที่จําเป1นต�อการพิจารณาเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
                   ในกรณีที่พบว�า ผู�รับใบอนุญาตได�นําส�งเงินรายป)เข�า
กองทุนไว�ไม�ถูกต�องตามจํานวนที่ต�องชําระหรือเกินจํานวนที่ต�อง
ชําระ สํานักงานจะมีหนังสือแจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตนําส�งหรือรับเงิน
รายป)เข�ากองทุนในส�วนที่ได�ชําระไว�ไม�ครบจํานวนที่ต�องชําระ หรือ
เกินจํานวนที่ต�องชําระแล�วแต�กรณี ซึ่งผู�รับใบอนุญาตต�องนําส�งเงิน
รายป)ในส�วนที่ได�ชําระไว�ไม�ครบจํานวนที่ต�องชําระภายในสิบห�าวัน

 
สําหรับข�อเสนอแนะว�าด�วยการสอบทาน ในทางปฏิบัติเป1นเรื่องที่
ค�อนข�างยากด�วยเหตุผลหลักคือ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน=มี
จํานวนผู�รับใบอนุญาตเป1นจํานวนมาก ดังที่ทราบกันอยู�ซึ่งแตกต�าง
จากกิจการโทรคมนาคม ประกอบกับในการสอบทานรายได� 
สํานักงาน กสทช. มีผู�เชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่งเป1นผู�สอบบัญชีรับ
อนุญาตทําหน�าที่สอบทานแทนสํานักงาน เพื่อความมั่นใจของ
ผู�เกี่ยวข�อง ภายหลังผลการสอบทานแล�วเสร็จเท�านั้น เจ�าหน�าที่         
ที่เกี่ยวข�องจึงจะสอบทานความถูกต�องของเงินนําส�งว�ามีการนําส�ง
เกินหรือขาด เพื่อเสนอคืนเงินกรณีนําส�งเกิน หรือเรียกเก็บเพิ่ม กรณี
นําส�งขาด ซึ่งผู�รับใบอนุญาตสามารถหลีกเลี่ยงการนําส�งขาดโดย 
การทําความเข�าใจข�อกําหนดที่เกี่ยวข�องหรือขอคําปรึกษาเจ�าหน�าที่
ก�อนนําส�ง  
 
อนึ่ง ในทางสากลแล�ว การออกข�อกําหนดของหน�วยงานกํากับดูแล 
นอกเหนือจากเหตุผลทางกฎหมายแล�ว ยังคงมีเหตุผลทางด�าน
เศรษฐศาสตร=และอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง  
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เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม 
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ลําดับ หน�วยงาน ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม ข,อพิจารณา 
นับจากวันที่ได�รับหนังสือแจ�ง หากไม�ดําเนินการภายในกําหนด ต�อง
ชําระเงินเพิ่มในอัตราร�อยละหนึ่งจุดห�าต�อเดือนของจํานวนเงินที่
นําส�งไม�ครบตามจํานวนที่ต�องชําระ โดยเศษของเดือนนับเป1นหนึ่ง
เดือน และในกรณีที่ผู�รับใบอนุญาตได�นําส�งเงินรายป)เกินกว�าจํานวน
ที่ต�องชําระ สํานักงานจะคืนเงินรายป)ที่นําส�งไว�เกินให�แก�ผู�รับ
ใบอนุญาตภายในสิบห�าวันนับจากวันที่ได�รับหนังสือแจ�งจาก
สํานักงาน”           

                   ทั้งนี้ หาก กสทช. ไม�ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงวิธีการ
คิดเงินเพิ่มกรณีผู�รับใบอนุญาตนําส�งเงินรายป)ไว�ไม�ถูกต�องตามที่
บริษัทฯ เสนอข�างต�น กสทช. จะต�องแก�ไขปรับปรุงระยะเวลาการ
สอบทานรายได�ให�เหมาะสมเพื่อมิให�เกิดภาระอย�างไม�เป1นธรรมแก�
ผู�รับใบอนุญาตที่ไม�ได�มีเจตนาที่จะนําส�งเงินรายป)ไม�ถูกต�อง โดย
บริษัทฯ ขอเสนอให�มีการแก�ไขปรับปรุงระยะเวลาการสอบทานของ
สํานักงาน กสทช. ให�แล�วเสร็จภายใน ๓ วัน 

 
 
 

รายการค�าใช�จ�ายที่สามารถนํามาหักลดหย�อนก�อนนําส�งเงินรายป) 
เข�ากองทุนฯ ตามข�อ ๕ ของประกาศกองทุนฯ อนุญาตให�ผู�รับ
ใบอนุญาตสามารถนําค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเพื่อให�
ประชาชนได�รับบริการโทรทัศน=ที่ให�บริการเป1นการทั่วไปตาม
ประกาศ กสทช. ว�าด�วยหลักเกณฑ=การเผยแพร�กิจการโทรทัศน=ที่
ให�บริการเป1นการทั่วไป (ประกาศ Must Carry ) หรือตามที่ กสทช. 
กําหนด มาหักลดหย�อนก�อนนําส�งเงินรายป)เข�ากองทุนฯ นั้น บริษัทฯ 
เห็นว�าผู�รับใบอนุญาตมีค�าใช�จ�ายอื่น ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน�าที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยหลักการแล�ว การที่ผู�รับใบอนุญาตเข�าสู�กระบวนการภายใต�  
การกํากับดูแลเพื่อแลกกับสิทธิ์บางอย�างเป1นเรื่องที่พึงเข�าใจได�ว�า 
จะต�องมีภาระหน�าที่บางอย�างตามที่ผู� กํากับดูแลกําหนดเพื่อ
ประโยชน=ของสาธารณะ ซึ่งเป1นความสัมพันธ=ตามกฎหมาย การที่   
ผู�กํากับดูแล ผ�อนผันให�ผ�านการให�สิทธิ์หักลดหย�อน จึงเป1นดุลยพินิจ
ของผู�กํากับดูแล อย�างไรก็ดี ข�อคิดเห็นจากผู�เกี่ยวข�องเป1นสิ่งที่มี
ประโยชน=เพื่อใช�ประกอบการพิจารณาที่รอบด�านมากขึ้น 
 



สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ 
ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการนําส�งเงินรายป* 

เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน'สาธารณะ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน' (ฉบับที่ ๒) 

 

ลําดับ หน�วยงาน ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม ข,อพิจารณา 
ตามที่ กสทช. กําหนดเพื่อประโยชน=ของประชาชน อาทิ การ
ดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การจัดลําดับบริการโทรทัศน= 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป1นต�น ดังนั้น บริษัทฯ ขอเสนอให� กสทช. พิจารณา
กําหนดรายการค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศเพื่อ
ประโยชน=ของประชาชนให�สามารถนํามาหักลดหย�อนเพิ่มเติมก�อน
นําส�งเงินรายป)เพื่อเป1นการแบ�งเบาภาระของผู�รับใบอนุญาต 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว�า รายการค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นตาม
ประกาศ Must Carry ตามแนวทางการลดหย�อนค�าใช�จ�ายที่ กสทช. 
กําหนด (ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒) 
ยังไม�ครอบคลุมรายการค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นจริงกับผู�รับใบอนุญาตใน
การปฏิบัติตามประกาศ Must Carry เช�น ค�าใช�จ�ายอุปกรณ=อื่นๆ              
ค�าดอกเบี้ยทางการเงินที่เกิดขึ้นจากสัญญาในลักษณะเช�าซื้อ เป1นต�น 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให� กสทช. ปรับปรุงแนวทางการลดหย�อน
ค�าใช�จ�ายโดยกําหนดรายการค�าใช�จ�ายพื้นฐานที่สามารถนํามาหัก
ลดหย�อนได� และกําหนดหลักการเพิ่มเติมให�ผู�รับใบอนุญาตสามารถ
นํารายการค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบิตตามประกาศ 
Must Carry รวมถึงค�าใช�จ�ายทางการเงินมาหักลดหย�อนเพิ่มเติม
ก�อนนําส�งเงินรายป)เข�ากองทุนได�  

 
 
 
 
 
สําหรับประเด็นที่บริษัทฯ ยกมาแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีอยู�หลาย
ประเด็น ในชั้นนี้ อาจพิจารณาได�ตามนี้   
-  ค�าใช�จ�ายที่เกิดจากการดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
จัดลําดับบริการโทรทัศน= พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเด็นนี้มีหลายมิติที่
เกี่ยวข�อง จึงอาจไม�สามารถยกมากล�าวในที่นี้ได�หมด 
- ค�าใช�จ�ายอุปกรณ=อื่น ในประเด็นนี้สํานักงาน กสทช. ยืดหยุ�นมาก
พอในการให�บริษัททําเรื่องเสนออธิบายเหตุผล หลักฐานความจําเป1น
เข�ามา อย�างเช�นกรณีค�าใช�จ�ายโครงข�ายมัลติมีเดียที่เกี่ยวข�อง ก็มี
การอนุมัติผ�อนผันเพิ่ม  
- ดอกเบี้ยทางการเงิน รายการนี้ในเชิงเศรษฐศาสตร=ไม�เหมาะสมที่
จะให�หักลดหย�อน เพราะเป1นเรื่องที่เกิดจากการตัดสินใจทางธุรกิจ 
และระดับดอกเบี้ยมีความสัมพันธ=ส�วนหนึ่งกับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด�วย การยอมให�หักลดหย�อนในส�วนนี้จะเป1นการสร�าง
แรงจูงใจที่ผิด   
 
 
 



สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ 
ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการนําส�งเงินรายป* 

เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน'สาธารณะ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน' (ฉบับที่ ๒) 

 

ลําดับ หน�วยงาน ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม ข,อพิจารณา 
๒๐ บริษัท ทรูโฟร=ยู สเตชั่น จํากัด 

 
รายการค�าใช�จ�ายที่สามารถนํามาหักลดหย�อนก�อนนําส�งเงินรายป)เข�า
กองทุนฯ ตามข�อ ๕ ของประกาศกองทุนฯ อนุญาตให�ผู� รับ
ใบอนุญาตสามารถนําค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเพื่อให�
ประชาชนได�รับบริการโทรทัศน=ที่ให�บริการเป1นการทั่วไปตาม
ประกาศ กสทช. ว�าด�วยหลักเกณฑ=การเผยแพร�กิจการโทรทัศน=ที่
ให�บริการเป1นการทั่วไป (ประกาศ Must Carry) หรือตามที่ กสทช. 
กําหนด มาหักลดหย�อนก�อนนําส�งเงินรายป)เข�ากองทุนฯ นั้น บริษัทฯ 
ขอเรียนว�า ผู�รับใบอนุญาตดิจิตอลทีวี ก็มีรายการค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้น
ตามประกาศ Must Carry เช�นเดียวกัน ซึ่งป�จจุ บันได�สิ้นสุด
ระยะเวลาการสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการส�งสัญญาณโทรทัศน=ที่
ให�บริการเป1นการทั่วไปผ�านดาวเทียมตามประกาศ Must Carry 
ตามคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติที่ ๗๖/๒๕๕๙ แล�ว 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให� กสทช. พิจารณากําหนดแนวทางการ
ลดหย�อนค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศ Must Carry 
สําหรับผู�รับใบอนุญาตดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมด�วย 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว�าผู�รับใบอนุญาตมีค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน�าที่ตามที่ กสทช. กําหนดเพื่อประโยชน=ของ
ประชาชน อาทิ การดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ส�งเสริมและคุ�มคลองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�
ประโยชน=ของกิจการโทรทัศน= เป1นต�น ดังนั้น บริษัทฯ ขอเสนอให� 
กสทช. พิจารณากําหนดรายการค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้จจากการปฏิบัติ
ตามประกาศเพื่อประโยชน=ของประชาชน ให�สามารถนํามาหัก

ตอบข�อคิดเห็นเพิ่มเติมตามข�อพิจารณาของลําดับ ๑๙ ข�างต�น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ 
ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการนําส�งเงินรายป* 

เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน'สาธารณะ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน' (ฉบับที่ ๒) 

 

ลําดับ หน�วยงาน ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม ข,อพิจารณา 
ลดหย�อนเพิ่มเติมก�อนนําส�งเงินรายป)เพื่อเป1นการแบ�งเบาภาระ
ค�าใช�จ�ายของผู�รับใบอนุญาตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 บริษัททรูโฟร=ยู สเตชั่น จํากัด 
 

... ความเห็นว�าด�วยการคิดเงินเพิ่มและการคืนเงินที่นําส�งเกิน เป1นไป
ในทํานองเดียวกับข�อ ๑ และ ๒ ของรายบริษัท ทรู วิชั่น กรุZป จํากัด 
ตามข�างต�น  

 
 

รายการค�าใช�จ�ายที่สามารถนํามาหักลดหย�อนก�อนนําส�งเงินรายป)เข�า
กองทุนฯ ตามข�อ ๕ ของประกาศกองทุนฯ อนุญาตให�ผู� รับ
ใบอนุญาตสามารถนําค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเพื่อให�
ประชาชนได�รับบริการโทรทัศน=ที่ให�บริการเป1นการทั่วไปตาม
ประกาศ กสทช. ว�าด�วยหลักเกณฑ=การเผยแพร�กิจการโทรทัศน=ที่
ให�บริการเป1นการทั่วไป (ประกาศ Must Carry ) หรือตามที่ กสทช. 
กําหนด มาหักลดหย�อนก�อนนําส�งเงินรายป)เข�ากองทุนฯ นั้น บริษัท
ฯ ขอเรียนว�า ผู�รับใบอนุญาตดิจิตอลทีวี ก็มีรายการค�าใช�จ�ายที่
เกิดขึ้นตามประกาศ Must Carry เช�นเดียวกัน ซึ่งป�จจุบันได�สิ้นสุด
ระยะเวลาการสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการส�งสัญญาณโทรทัศน=ที่
ให�บริการเป1นการทั่วไปผ�านดาวเทียมตามประกาศ Must Carry 
ตามคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติที่ ๗๖/๒๕๕๙ แล�ว 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให� กสทช. พิจารณากําหนดแนวทางการ
ลดหย�อนค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศ Must Carry 
สําหรับผู�รับใบอนุญาตดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมด�วย 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว�าผู�รับใบอนุญาตมีค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน�าที่ตามที่ กสทช. กําหนดเพื่อประโยชน=ของ

ตอบข�อคิดเห็นเพิ่มเติมตามข�อพิจารณาของลําดับ ๑ ถึง ๑๑ ข�างต�น  
 
 
 
 



สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ 
ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีการนําส�งเงินรายป* 

เข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน'สาธารณะ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน' (ฉบับที่ ๒) 

 

ลําดับ หน�วยงาน ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม ข,อพิจารณา 
ประชาชน อาทิ การดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ส�งเสริมและคุ�มคลองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�
ประโยชน=ของกิจการโทรทัศน= เป1นต�น ดังนั้น บริษัทฯ ขอเสนอให� 
กสทช. พิจารณากําหนดรายการค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้จจากการปฏิบัติ
ตามประกาศเพื่อประโยชน=ของประชาชน ให�สามารถนํามาหัก
ลดหย�อนเพิ่มเติมก�อนนําส�งเงินรายป)เพื่อเป1นการแบ�งเบาภาระ
ค�าใช�จ�ายของผู�รับใบอนุญาตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

 


