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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดัเก็บรายได้เพื่อน าไปใชใ้นการจัดใหม้ีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบบัที่ ๒) 

ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2565 

ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

 อารัมภบท 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
รายได้เพื่อน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคม 
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ให้มีความเหมาะสม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 (12) และ (24) และมาตรา 81 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น - 
 

   

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป - ไม่มีผู้เสนอความเห็น - 

ข้อ 2 บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น - 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “แผน” ในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกิจการ กระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
รายได้เพื่อน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคม 
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น - 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

“แผน” หมายความว่า แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ประเด็นการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะอื่น ๆ 

1. ประเด็นการก าหนดอัตราการจัดเก็บรายได้ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรเพื่อน าไปใช้ในภารกิจ 
USO ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปีของรายได้สุทธิ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

(1) เห็นว่าการก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายตามแผน USO แผนที่ 3 (พ.ศ. 2565) จ านวน 8,000 ล้าน
บาท ขาดความชัดเจนทั้งขอบเขตภารกิจและรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่าย ท าให้การ
ก าหนดค่าธรรมเนียม 2.5% ต่อปีของรายได้สุทธินั้นขาดข้อมูลที่ ชัดเจนและความ
สมเหตุสมผล       ในการรองรับ ซึ่งนอกจากภาระค่าธรรมเนียม USO แล้ว ผู้รับใบอนุญาตยังมี
ภาระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกหลาย
รายการประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมเลข
หมายโทรคมนาคม ค่าคลื่นความถี่ เป็นต้น ซึ่งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้
ประกอบกันเป็นภาระส าหรับผู้รับใบอนุญาตที่สูงมาก บริษัทฯ ขอเรียนเสนอให้ กสทช. มี
การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของภาระค่าธรรมเนียมของผู้รับใบอนุญาตในภาพรวม โดย
อาจเทียบเคียงกับภาระค่าธรรมเนียม ในการก ากับดูแลของต่างประเทศ หรือเทียบเคียงภาระ
ค่าธรรมเนียมของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในประเทศ 

ด้วยเหตุข้างต้นนี้ บริษัทฯ ยังไม่อาจเห็นด้วยกับการยังคงเก็บค่าธรรมเนียม USO       
ร้อยละ 2.5 ต่อไป โดยเห็นว่าค่าธรรมเนียม USO อย่างมากไม่ควรเกินร้อยละ 2.0 เป็นอัตรา
ชั่วคราวเฉพาะหน้าและเห็นว่าควรมีการหารือเพื่อทบทวนค่าธรรมเนียม USO อย่างจริงจัง       
โดยค านึงถึงสภาพการณ์ปัจจุบันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างครบถ้วน (บริษัท ดีแทค  
ไตรเน็ต จ ากัด, ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามหนังสือที่ DTN.RS-BNTC 079/2565 ลงวันที่  
9 พฤษภาคม 2565) 

(2) บริษัทฯ เห็นว่า กสทช. ไม่ควรใช้อัตราการจัดเก็บรายได้ส าหรับการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (“อัตรา USO”) ร้อยละ 2.5 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (“ประกาศอัตรา USO”) ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน มาใช้เป็นอัตรา 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

USO ทั่วไป โดยไม่ก าหนดว่าเป็นอัตรา USO ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับใด (“แผน USO”) เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(1) ในการก าหนดอัตรา USO จะต้องสอดคล้องกับแผน USO ตามที่ กสทช. 
ก าหนด ทั้งนี้ ตามนัยของมาตรา 50 วรรคแรก และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ”) 
ซึ่งก าหนดว่า กสทช. จะจัดท ำแผน USO โดยในแผนอย่ำงน้อยจะต้องก ำหนดพื้นที่  และ
กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร พร้อมทั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นจำก
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวและประกำศก ำหนดจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยที่จะเรียกเก็บจำกผู้รับ
ใบอนุญำตเพื่อน ำไปใช้ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดให้มีบริกำร  USO ตำมแผน USO          
ที่ กสทช. ก ำหนด ดังนั้น การก าหนดอัตรา USO จึงต้องสอดคล้องและเป็นไปตามค่าใช้จ่าย
ที่น ามาใช้ด าเนินการตามแผน USO ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด การก าหนดอัตรา USO       
ร้อยละ 2.5 เป็นอัตราทั่วไปผ่านการแก้ไขค า นิยาม “แผน” ตามร่างประกาศอัตรา USO 
(ฉบับที่ 2) ให้หมายถึงแผน USO อย่างกว้าง โดยไม่ระบุว่าเป็นการจัดเก็บรายได้ส าหรับ        
การด าเนินการจัดให้มีบริการ USO ตามขอบเขตแผน USO ฉบับใด หรือไม่ได้ระบุระยะเวลาที่
มีผลบังคับใช้เป็นการเฉพาะย่อมไม่สอดคล้องกับหลักการของมาตรา 50 ดังกล่าวแต่อย่างใด 

(2) อัตรา USO ตามประกาศอัตรา USO เป็นการประกาศก าหนดจ านวนค่าใช้จ่าย 
ที่เรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อน า ไปใช้ด าเนินการ
สนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมเฉพาะตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (ปี 2560-2564) (“แผน USO ฉบับที่ 2”) 
ดังนั้น ในกรณีที่ กสทช. มีการก าหนดแผน USO ฉบับใหม่ขึ้นมาตามร่างประกาศ กสทช. 
เร่ือง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2565) (“ร่างแผน USO ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565)”) กสทช. ก็จะต้องน าค่าใช้จ่าย
ตามแผน USO ฉบับดังกล่าวมาเป็นจุดตั้งต้นในการค านวณอัตรา USO ให้เหมาะสมกับ
ค่าใช้จ่ายตามแผน USO โดยไม่สามารถน าอัตรา USO ที่ก าหนดขึ้นตามแผน USO ฉบับที่ 2 
มาใช้ได้ในทันที เนื่องจากอัตราดังกล่าวอาจไม่ใช่อัตราที่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับร่างแผน 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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USO ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม 
หาก กสทช. เห็นว่า การเรียกเก็บอัตรา USO ร้อยละ 2.5 เหมาะสมกับร่างแผน USO ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2565) แล้ว จะต้องแสดงหรือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นหรือหลักการค านวณที่จะ
สะท้อนให้เห็นว่า อัตรา USO ร้อยละ 2.5 เป็นการเรียกเก็บอัตรา USO ที่สอดคล้องกับ
กฎหมายจึงไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนนี้ไว้ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศอัตรา USO ฉบับที่ 2 เนื่องจากเป็นประเด็นส าคัญในการพิจารณา 
ให้ความเห็นต่อร่างประกาศอัตรา USO ฉบับที่ 2 โดยการขาดซึ่งข้อมูลหรือไม่ชี้แจงเหตุผล
สนับสนุน ในเรื่องที่เป็นสาระส าคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ย่อมจะ
ท าให้การรับฟังความความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศอัตรา USO ฉบับที่ 2 ไม่เป็นไป
อย่างครบถ้วน รอบด้าน ขาดความโปร่งใส ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมของ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย 

(3) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณางบประมาณที่ กสทช. ก าหนดไว้ส าหรับร่างแผน USO ฉบับที่ 
3 (พ.ศ. 2565) ที่ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการไว้ 1 ปี จะเห็นได้ว่าเป็นตัวเลขที่
ใกล้เคียงกับตัวเลขค่าเฉลี่ยต่อปีของงบประมาณตามร่างแผน USO ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 - 
2569) ที่น าเสนอในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564-  
9 มกราคม 2565 ที่ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการไว้ 5 ปี แสดงให้เห็นถึงการลด
ระยะเวลาการด าเนินการอย่างมีนัยสาคัญ จาก 5 ปี เหลือเพียง 1 ปี ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ไม่สมเหตุสมผลในการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาในการจัดท ายุทธศาสตร์          
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงอาจเกิดการเร่งรัดโครงการต่างๆ ที่อาจลดทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของโครงการ และขาดความโปร่งใสในการด าเนินการ นอกจากนี้ การด าเนินการตามแผน 
USO ในอดีตที่ผ่านมา จะมีการน าเงิน USO ไปใช้ในรูปแบบการทยอยจ่ายตามแต่ละโครงการ
ในช่วงระยะเวลาตามแผน ซึ่งหากแผน 1 ปี  ตามร่างแผน USO ฉบับที่  3 (พ.ศ. 2565)         
ที่น าเสนอใหม่ไม่สามารถด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ภายใน 1 ปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ไม่ได้มีการช าระค่าใช้จ่ายในทุกโครงการครบถ้วนทั้ง 8,000 ล้านบาท ภายใน 1 ปี          
ก็ไม่สมควรให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเร่งจัดสรรเงินรายได้ให้ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดของ
แผนนั้นไว้ก่อนล่วงหน้า อันจะก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้รับใบอนุญาต แต่ควรเป็นการ
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ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม USO ตามการทยอยเรียกเก็บตามระยะเวลาของแผนการช าระ
เงินของโครงการที่จะใช้จริงซึ่งน่าจะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งจะท า ให้อัตรา
ค่าธรรมเนียม USO ที่เรียกเก็บลดลง โดยหาก กสทช. พิจารณากาหนดอัตรา USO บนหลักการ
การพิจารณาว่าร่างแผน USO ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) ควรมีระยะเวลาการด าเนินการ 5 ปี 
ตามเดิมที่เคยเสนอไว้ และทยอยการจัดเก็บรายได้ส าหรับบริการ USO ให้สอดคล้องตาม
งบประมาณและระยะเวลาด าเนินการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นไปได้จริง 
แทนการก าหนดร่างแผน USO ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) ให้มีระยะเวลา 1 ปี ประกอบกับ
การทบทวนจ านวนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายและยุทธศาสตร์และภารกิจที่ต้องด าเนินการ
ตามร่างแผน USO ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) ให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจของ กสทช. ตามที่
กฎหมายก าหนดตามที่บริษัทฯ ได้เสนอความเห็นโดยละเอียดไว้แล้วในการรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างแผน USO ฉบับที่  3 (พ.ศ. 2565) กสทช. จะสามารถก าหนดอัตรา USO 
ส าหรับรอบปี 2565 ได้ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งเพียงพอและครอบคลุมการใช้งบประมาณ
จริงในแต่ละปีของโครงการตามร่างแผน USO ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) โดยหากในรอบปี
ต่อๆ ไป กสทช. พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการก าหนดแผน USO และก าหนดยุทธศาสตร์
เพิ่มเติมก็สามารถที่จะก าหนดอัตราการเรียกเก็บเพิ่มเติม (on top) ในปี ต่อๆ ไปให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ต้องการใช้เพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

ทั้งนี้ จากการประเมินตัวเลขที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลกรอบค่าใช้จ่ายภายใต้แผน 
USO และข้อมูลงบการเงินของกองทุน USO ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ พบว่า 

(1) กรอบค่าใช้จ่ายภายใต้แผน USO ฉบับที่ 2 (ปี 2560-2564): 45,456.63 
ล้านบาท 

(2) กรอบค่าใช้จ่ายภายใต้ร่างแผน USO ฉบับที่ 3 (ปี 2565): 8,000.00 ล้านบาท 
(3) รายได้สมทบกองทุน USO โทรคมนาคมรอรับรู้ (31 ธันวาคม 2562): 

56,891.38 ล้านบาท 
(4) เงินสมทบกองทุน USO โทรคมนาคมที่ได้รับช าระในปี 2562: 7,679.13 

ล้านบาท  
หากพิจารณาใช้ตัวเลข (4) ในการประมาณการเงินสมทบปี 2563 และ 2564         
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คาดว่า น่าจะมีรายได้สมทบกองทุน USO โทรคมนาคมรอรับรู้ (31 ธันวาคม 2564) ไม่น้อยกว่า 
56,891.38 + 2 x7,679.13 = 72,249.64 ล้านบาทและเมื่อพิจารณาหักค่าใช้จ่าย         
ตามแผน USO ฉบับที่ 2 และร่างแผน USO ฉบับที่ 3 คาดว่า ส านักงาน กสทช. จะมีเงิน
คงเหลืออย่างน้อย (72,249.64 - 45,456.63) – 8,000.00 = 18,793.01 ล้านบาท          
โดยที่ยังไม่ต้อง จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม USO เพิ่มในปี 2565 แต่อย่างใด (แม้ว่า กสทช. 
จะไม่พิจารณาปรับลดภารกิจและวงเงินงบประมาณของร่างแผน USO ฉบับที่ 3) 

(4) เนื่องด้วยประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย         
อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งได้ส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงในทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และ
การด ารงชีวิตของประชาชนในทุกระดับ และเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เศรษฐกิจโลก รวมทั้ง
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นต้นมา ดังจะเห็นได้จากตัวเลข 
GDP ของประเทศไทยได้ถดถอยลงติดลบถึง 6.1% ในปี 2563 และในปี 2564 มีการ
คาดการณ์ว่าตัวเลข GDP ของประเทศไทยจะเติบโตเพียงแค่ 0.8% เท่านั้น อีกทั้งโครงการต่างๆ 
ของภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเศรษฐกิจและการลงทุนต่างมีการชะลอตัวอย่างมีนัยส าคัญ 
ดังนั้น การด าเนินโครงการหรือภารกิจ USO ตามแผน USO ฉบับใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วง
วิกฤตการณ์โควิด 19 ยังไม่จบสิ้น และยังส่งผลกระทบเป็นเวลาหลายปี อาจพิจารณา
ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและมีการชะลอการด าเนินการบางส่วนอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ร้องขอให้ กสทช. พิจารณา
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม USO ในอัตราที่ลดต่ าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรที่จะลดต่ าลงเป็น
ร้อยละ 1 เพื่อที่จะสอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศที่ถดถอยลง 
และส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนและควรมุ่งเน้นการเยียวยาภาคเอกชนอย่างที่ภาครัฐและ
รัฐบาลพยายามด าเนินการช่วยเหลืออยู่ในหลายภาคธุรกิจ และช่วยให้ภาคเอกชนมีรายได้
เพียงพอที่จะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ รวมถึงสามารถลงทุนด้านโครงข่ายและการให้บริการ
ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนผู้ใช้บริการต่อไปได้ (บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิว 
นิเคชั่น จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ TUC/H/REG/287/2565 ลงวันที่ 
12 พฤษภาคม 2565 และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, ไปรษณีย์
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อิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่TICC/REG/073/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 
(3) บริษัทฯ มีความเห็นว่า กสทช. ควรทบทวนและไม่ควรใช้อัตราค่าธรรมเนียม USO      

ในอัตราร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี ตามร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
รายได้เพื่อน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
ฉบับที่ ๒ (“ร่างอัตรา USO ฉบับที่ ๒”) ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
ฉบับที่  ๓ (“ร่างแผน USO ฉบับที่  ๓”) เนื่องจากแผนการด าเนินการตามร่างแผน USO         
ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๕) เป็นแผนการด าเนินงานระยะสั้น ๑ ปี ดังนั้น จึงไม่ควรน าอัตรา         
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเดิมที่ ใช้กับประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒ (“แผน USO ฉบับที่ ๒”)           
ที่เป็นการคิดงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ๕ ปีมาใช้ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งจะท าให้ 
กสทช. พิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียม USO ในอัตราที่มากเกินสมควรและเป็นภาระแก่            
ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประกอบกับร่างแผน USO ฉบับที่ ๓ มีการตั้งงบประมาณ
ไว้สูงมากถึง ๘,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งแผนการด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่มีความชัดเจน
และความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปี ได้จริงหรือไม่ 

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายต่างเผชิญกับต้นทุนการ
ให้บริการที่สูงขึ้นจากการประมูลคลื่นความถี่ ๕G ที่รวมกันมากกว่า ๑ แสนล้านบาท และ
ยังต้องลงทุนติดตั้งและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประมาณปีละ ๕ หมื่นล้านบาท เพื่อรองรับ
การใช้งานของผู้ใช้บริการซึ่งใช้งบประมาณจ านวนมหาศาลและการลงทุนอีกจ านวนมาก        
แต่ยังไม่มีผู้ใช้บริการอย่างคุ้มค่ากับโครงข่ายที่ลงทุนไป ซึ่งถือเป็นภาระต้นทุนในการให้บริการ
แก่ประชาชน 

และตามที่บริษัทฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๓          
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปสนับสนุนการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๓) เมื่อวันที่           
๖ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาบริษัทฯ เห็นว่ากรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้นั้น มีหลายส่วนที่
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ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

เกินกว่าขอบเขตการให้บริการ USO เช่น การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานบริการประชาชนในกิจกรรมที่ไม่แสวงหาก าไร โดยน างบประมาณของ USO       
ไปจัดท าโครงการผ่านหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และแผนดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน          
ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ค่อนข้างสูง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่านระบบ
โทรคมนาคม การเพิ่มประสิทธิภาพบริการสาธารณสุขผ่านระบบโทรคมนาคม การจัดให้มี
ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง เหตุฉุกเฉิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
สร้างการรู้เท่าทันด้าน ICT และการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้าน ICT เป็นต้น ดังนั้น 
การใช้งบประมาณควรมุ่งเน้นไปที่การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงบริการ
โดยทั่วถึงเป็นหลัก ซึ่งจะสอดคล้องกับขอบเขตของการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งหากมีการขยายขอบเขตไปในส่วนที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
โทรคมนาคม อันได้แก่ การขยายโครงข่ายบริการโทรคมนาคม หรือการให้บริการอ่ืน        
ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการโทรคมนาคมตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการก็
สมควรให้เป็นแผนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามขอบเขต
งานที่เก่ียวข้อง และใช้งบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้ในแต่ละหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว 
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของการใช้เงินกองทุนและการใช้งบประมาณแผ่นดิน ด้วยเหตุผล
ข้างต้น บริษัทฯ ขอให้ กสทช. พิจารณาใช้อัตราค่าธรรมเนียม USO ในอัตราร้อยละ        
๑ ต่อปี เพ่ือเป็นการลดภาระทางการเงินอันเกินสมควรแก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
(บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด, ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN0117/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(4) บริษัทฯ เห็นว่าอัตราการจัดเก็บรายได้ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรเพื่อน าไปใช้ในภารกิจ USO 
ในอัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี (ปรับลดแล้ว) ของรายได้สุทธิยังเป็นการปรับลดที่น้อยเกินไป       
ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งรับรู้กันโดยทั่วไปว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การระบาดของ
โรคโควิด 19 ทุกภาคส่วนของประเทศและทั่วโลก จึงเห็นว่าระยะการได้รับผลกระทบนี้       
ควรจัดเก็บไม่เกินอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีเพื่อบรรเทาภาระการประกอบการฯ จนกว่าสภาวะ
เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติ (บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด, ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 
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ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

(5) อัตราการจัดเก็บค่า USO ร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปีของรายได้สุทธิ:  
- ไม่มีที่มาของการก าหนดอัตราฯ ไม่มีการชี้แจงเหตุผลประกอบในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

เช่น เงินกองทุน USO ค่า USO คงเหลือจากการจัดเก็บที่ผ่านมาและภารกิจเนื้องาน 
USO ที่จะด าเนินการ 

- เป็นอัตราที่สูงขาดความสมเหตุสมผลส าหรับบริบทในปัจจุบันและท าให้เกิดภาระเกินสมควร
แก่ผู้รับใบอนุญาต 

- ควรมีการปรับแผน USO โดยก าหนดขอบเขตการให้บริการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล 
เพื่อให้อัตราการจัดเก็บค่า USO ลดลง ให้สอดคล้องกับแผนฯ ที่ก าหนด 

- ควรพิจารณาการจัดเก็บค่า USO ด้วยอัตราฯ แบบขั้นบันได 
(บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน), น าส่งด้วยตนเอง ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ 
เอ็นที รย.2/193 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(6) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและภาวะผลกระทบจากไวรัส CORONA 
เห็นควรพิจารณาจัดเก็บค่า USO ในอัตราที่น้อยกว่า 2.50 ต่อปีของรายได้สุทธิ (บริษัท        
เอ็ม โซลูชั่น จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(7) บริษัทฯ เห็นด้วยกับการที่  กสทช. ก าหนดลดอัตราการจัดเก็บ USO จากอัตราร้อยละ 
2.50 เป็นร้อยละ 2.25 เป็นการชอบแล้ว (บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน), 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(8) สิ่งที่ต้องค านึงถึง 
- อัตราร้อยละ 2.50 ต่อปีของรายได้สุทธิ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับประเทศอ่ืนๆ หรือไม่ 

โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้พอๆ กับประเทศไทย 
- แผนการใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ใกล้เคียงกับรายได้ที่จัดเก็บในอัตราร้อยละ 2.50 โดยรวมหรือไม่ หากสมเหตุสมผล      
ก็มีความเหมาะสม  

- ถ้าตอบข้อนี้ได้ก็เห็นด้วยครับ (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

(9) ตามอัตราร้อยละ 2.50 ถือว่าเหมาะสมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุผลความจ าเป็น
ของการใช้งบประมาณที่ต้องจัดเก็บรายได้จ านวนดังกล่าว โดยขอเสนอแนะว่าการก าหนด
อัตราดังกล่าวควรจะเป็นชว่งระดับขั้นต่ าและขั้นสงู เพื่อจะช่วยให้การจัดเก็บเกิดความยืดหยุ่นได้ 
หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดการณ์ได้เกิดขึ้นในอนาคต (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 

(10) น่าจะพิจารณาโดยอิงกับวงเงินโครงการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผน USO) ทั้งในโครงการที่ด าเนินการในปัจจุบันและ
โครงการที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต (บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(11) มากไป (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาหัวบ่อ เทคโนโลยี, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์       
เมื่อวันที่ 1๑ พฤษภาคม 2565) 

(12) บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอจัดเก็บค่า USO ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปีของรายได้สุทธิ        
ตามร่างประกาศที่น ามารับฟังความคิดเห็นสาธารณะในครั้งนี้ แตกต่างไปจากอัตราการ
จัดเก็บร้อยละ 2.25 ที่ส านักงาน กสทช. ได้พิจารณาว่ามีความเหมาะสมแล้วตามสรุปผล           
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในรอบที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 –          
9 มกราคม 2565 ซึ่ งเห็นว่าอัตราร้อยละ 2.25 หรือลดลงจากเดิมร้อยละ 0.25 นั้ น
สอดคล้องตามกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายตามแผน USO ฉบับที่ 3 รวม 37,500 ล้านบาท ที่ลดลง
จากแผน USO ฉบับที่ 2 บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ส านักงาน กสทช. ชี้แจงเหตุผลในเร่ืองดังกล่าว  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอเสนอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนปรับอัตรา
การจัดเก็บค่า USO ให้ลดต่ าลงโดยให้มีอัตราไม่เกินร้อยละ 1 เพื่อมิให้เกิดภาระอันเกินสมควร
แก่การลงทุนของผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2544 และเหมาะสมกับรายได้ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคม
ตามมาตรา 50 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้  

1) ภาระอันเกินสมควรของผู้รับใบอนุญาต: การจัดเก็บค่า USO ในอัตราสูง เมื่อรวม
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

กับภาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระด้วยแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียม 
Telecom license ค่าธรรมเนียมสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ค่าธรรมเนียม สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรลักษณะจัดชุด ค่าธรรมเนียม Landing Rights และค่าธรรมเนียมการใช้       
คลื่นความถี่ เป็นต้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนและภาระส าหรับผู้รับใบอนุญาตที่สูงเกินไป  

2) ค านึงถึงรายได้ของผู้รับใบอนุญาตจากการให้บริการโทรคมนาคม: หลังจากการ        
รับฟังความคิดเห็นในรอบที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 – 9 มกราคม 2565 
ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ต่างยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 
19 เป็นวงกว้าง รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย และยูเครน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจให้ยิ่งถดถอยไปมากกว่าเดิมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ท าให้รายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีอัตราการเติบโต
ลดลง จึงจ าเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายลง  

ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนปรับอัตรา
การจัดเก็บ USO ลดต่ าลงให้มีอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของรายได้สุทธิ (บริษัท ไทยคม 
จ ากัด (มหาชน), แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๒ พฤษภาคม 2565) 

(13) เห็นด้วยในหลักการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม แต่อัตราการจัดเก็บที่ กสทช. ก าหนดคือร้อยละ 2.5 ต่อปี
ของรายได้สุทธิควรต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการด้วย เพื่อจะได้อัตราการจัดเก็บที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบการ
มากเกินไป (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 

(14) กสทช. ควรพิจารณาปรับปรุงอัตราการจัดเก็บรายได้ (USO) ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน และพิจารณาอ้างอิงรายจ่ายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องและในอนาคต เพื่อด าเนิน
โครงการที่มีความจ าเป็นอย่างแท้จริงและให้บริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่  
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, แบบแสดงความคิดเห็น
ออนไลน์ เม่ือวันที่ 1๑ พฤษภาคม 2565) 

(15) ทางบริษัทอยากน าเสนอความเห็น โดยมีรายละเอียดอยู่ ๒ ประเด็นดังนี้ 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

๑) สัดส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม USO ควรแบ่งตามสัดส่วนของผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  ที่มีรายได้ไม่เท่ากัน โดยเสนอให้เก็บสัดส่วน USO 
ในอัตราที่สูงกว่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งสามารถจัดเก็บได้มากกว่า และน าเงินที่จัดเก็บ
ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะได้มากกว่า 

๒) การจัดเก็บค่าธรรมเนียม USO ควรคิดจากสัดส่วนก าไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็น
การสะท้อนให้ผู้ประกอบการมีผลก าไรจากการประกอบการมากข้ึนและการให้ประโยชน์แก่
สาธารณะควรเป็นสัดส่วนที่ได้หลังจากที่บริษัทมีก าไรจากการประกอบการแล้ว (บริษัท 
ภูเก็ตคอนเน็ค จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(๑๕) ทางบริษัทอยากน าเสนอความเห็นโดยมีรายละเอียดอยู่ 2 ประเด็น ดังนี้ 
๑. สัดส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม USO ควรแบ่งตามสัดส่วนของผู้ประกอบการ

โทรคมนาคมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  ที่มีรายได้ไม่เท่ากัน โดยเสนอให้เก็บสัดส่วน USO 
ในอัตราที่สูงกว่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งสามารถจัดเก็บได้มาก และน าเงิน    ที่
จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะได้มากกว่า 

๒. การจัดก็บค่าธรรมเนียม USO ควรคิดจากสัดส่วนก าไรสุทธิของบริษัทเพื่อ        
เป็นการสะท้อนให้ผู้ประกอบการมีผลก าไรจากการประกอบการมากขึ้นและการให้ประโยชน์ 
แก่สาธารณะควรเป็นสัดส่วนที่ได้หลังจากที่บริษัทมีก าไรจากการประกอบการแล้ว (บริษัท 
ภูเก็ตเคเบิ้ล จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565) 

(๑๖) กสทช. ควรปรับลดอัตราการจัดเก็บรายได้ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรเพื่อน าไปใช้ใน
ภารกิจ USO โดยพึงค านึงถึงรายได้ของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคม 
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดภาระเกินสมควรของผู้รับใบอนุญาต (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๑๗) เนื่องจากจากวิกฤตการณ์โควิค 19 ซึ่งส่งผลกระทบด้านเศษฐกิจเป็นอย่างมาก จนท าให้
หลายธุรกิจมีรายได้ลดลงเป็นอย่างมาก และบางกิจการต้องมีการปิดตัวลง ซึ่งทางบริษัทฯ 
เป็นหนึ่งในกิจการที่ได้รับผลกระทบทั้ งทางตรง และทางอ้อมจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว  
ส่งผลให้ทางบริษัทฯ มีรายได้ลดลง เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีการลดการใช้
บริการที่น้อยลง และบางรายก็มีการเลิกกิจการไป ทางบริษัทฯ จึงรบกวนให้ทาง กสทช.        



สรุปผลการรับฟงัความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการจดัเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒) หน้า 13 
   

ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

ได้มีการพิจารณา และทบทวนเกี่ยวกับอัตราการเรียกเก็บรายได้ดังกล่าว (บริษัท คลิกเน็กซ์ 
จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(๑๘) ไม่เห็นด้วย หากจะเก็บทุกบริษัทแบบไม่มีเพดานรายได้ เนื่องจากบริษัทของเราเป็นกิจการ
ขนาดเล็ก (บริษัท เล็ก อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ วายฟาย เซอร์วิส จ ากัด, แบบแสดงความคิดเห็น
ออนไลน์ เม่ือวันที่ 1๒ พฤษภาคม 2565) 

(๑๙) อยากให้มีการก าหนดขั้นต่ าเหมือนเสียภาษีกรมสรรพากร (บริษัท ไวร์เลส คอนเน็คชั่นส์ จ ากัด, 
แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565) 

(๒๐) อัตตรา 2.5% ของรายได้ต่อปี อาจเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง หากคิดจากก าไรอาจดูเหมาะสมกว่า 
(บริษัท นอติคอมม์ จ ากัด, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 

(๒๑) การก าหนดอัตราจัดเก็บรายได้ที่ร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปีของรายได้สุทธิ ส าหรับกิจการที่ไม่ได้
ให้บริการด้านโทรคมนนาคมเป็นหลัก ควรจะก าหนดให้ชัดเจนว่าเป็นรายได้จากการให้บริการ
ความถี่ตามใบอนุญาตเท่านั้น โดยมีการจัดท าบัญชีรายได้ที่ชัดเจน  

เสนอให้มีการก าหนดอัตรารายได้ขั้นต่ าหรือแบบขั้นบันไดที่ เหมาะสมในการจัดเก็บ
รายได้เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ (บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(๒๒) เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรัฐ มีอ านาจหน้าที่
เก่ียวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นหน่วยงานรัฐที่ให้บริการทางสังคมไม่ได้น าคลื่นความถี่วิทยุไปแสวงหา
ผลก าไรแต่อย่างใด นอกจากน ามาใช้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
ซึ่งเป็นทรัพยากรของคนไทยทั้งประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ส านักงาน กสทช. ยกเว้น
การจัดเก็บรายได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นหน่วยงานแสวงหาผลก าไรตามเหตุผลดังกล่าวแต่อย่างใด 

“ตามส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 50 วรรค 3 ให้ กสทช. ประกาศก าหนด
จ านวนค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อน าไปใช้
ด าเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้  โดยค านึงถึงรายได้ 
ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคม ในส่วนนี้” ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมแต่อย่างใด  



สรุปผลการรับฟงัความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการจดัเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒) หน้า 14 
   

ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

จึงน าเรียน กสทช. มาเพื่อโปรดพิจารณายกเว้นการจัดเก็บรายได้ต่อไป  
ส าหรับค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตต่อปีหรือ 5 ปี เห็นด้วยครับ (ส านักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 
1๒ พฤษภาคม 2565) 

(๒๓) ทางบริษัทไม่เห็นด้วยในการก าหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ที่ 2.5% ส าหรับผู้ที่มี
ใบอนุญาตประกอบการในภารกิจ USO เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ค่อนข้างย่ าแย่ 
ค้าขายไม่ดีเหมือนแต่ก่อน อีกทั้งผู้ประกอบการยังต้องแบกรับภาระต้นทุนต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น 
ท าให้การเสียค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าวถือว่าสูงมากๆ  

ในปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการหลายราย ที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนใบอนุญาตกับทาง 
กสทช. ทั้งหมด แต่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตเท่านั้น 
จึงถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นอย่างมาก (บริษัท วันม๊อบบี้ จ ากัด, แบบแสดง
ความคิดเห็นออนไลน์ เม่ือวันที่ 1๒ พฤษภาคม 2565) 

(๒๔) อัตราการจัดเก็บรายได้ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรเพื่อน าไปใช้ในภารกิจ USO ในอัตรา     
ร้อยละ 2.50 ต่อปีของรายได้สุทธิมีความเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานควรมีการจัดท าแผน       
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงได้ทั้งในส่วนของ
แผนงานระยะเวลาและแผนการระยะสั้น พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ภาคประชาชนได้รับทราบ       
อย่างทั่วถึง (ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 1๓ พฤษภาคม 2565) 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

(๒๕) ไม่เห็นด้วยในด้านระยะเวลาการน าส่ง เนื่องจากงบการเงินมีก าหนดการน าส่งในระยะเวลา
เดียวกัน ทั้งนี้  ในการน าส่งค่าธรรมเนียมโทรคมนาคมล่าช้า เนื่ องจากต้องรองบการเงิน          
ในฉบับสมบูรณ์ จึงขอขยายระยะเวลาการน าส่งค่า USO เป็น 30 มิถุนายน (หลังจากระยะเวลา 
การน าส่งงบการเงิน 1 เดือน) รวมทั้งการค านวณค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโทรคมนาคม
นั้น ไม่ได้ค านึงถึงการหักค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น จึงขอให้ทาง กสทช. พิจารณาค่าลดหย่อนของ
ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 

ข้อเสนอแนะเรื่องการน าเอาค่า USO มาหักลบกับค่าใช้จ่ายด้านการให้บริการการ
สื่อสารต่อสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น การให้   ผู้บริการโทรคมนาคมมีการติดตั้งระบบป้องกัน
การส่งข้อความผิดกฎหมายและสร้างความส าราญนั้นสามารถติดตั้ง SMS Firewall แล้วน า
ค่าใช้จ่ายมาหักลบกับค่า USO ได้ จะท าให้ระบบการให้บริการมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนในวงกว้างต่อไป (บริษัท อินโฟบิบ (ประเทศไทย) จ ากัด , ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 

(๒๖) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ และซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50         
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ เพื่อสังคม          
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. ก าหนดแผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยในแผนอย่างน้อยจะต้อง
ก าหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการด าเนินการ พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่าย   
ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ต้องมีการก าหนดค านิยามขึ้นมาใหม่ “แผน” 
หมายความว่า แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม          
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง กสทช. ต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
รายได้เพื่อน าไปใช้ในการ จัดให้มีบริการโทรคามนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
โดยมีการก าหนดอัตราการจัดเก็บรายได้ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรเพื่อน าไปใช้ในภารกิจ 
USO ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ต่อปีของรายได้สุทธิ อัตราดังกล่าวถือเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว 
อย่างไรก็ดี การจัดเก็บรายได้ในอัตราดังกล่าวก็เพื่อเป็นการจัดสรรน าไปใช้ประโยชน์ในภารกิจ 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

USO ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
หากมีการพิจารณาลดหย่อนมาตรการพิเศษอ่ืนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตก็จะเป็นผลดี เช่น 
มาตรการลดหย่อนทางภาษี เป็นต้น (ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(๒๗) อัตราการจัดเก็บร้อยละ 2.50 ต่อปีของรายได้สุทธิ เป็นอัตราการจัดเก็บที่เหมาะสมเเล้ว 
เนื่องจากต้องน าไปพัฒนาบริการโทรคมนาคมในท้องถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ห่างไกลที่ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมไม่ได้เข้าไปลงทุนเนื่องจากอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ค่อนข้าง
น้อย เพื่อประโยชน์ของประชาชน อีกทั้ง การจัดเก็บเพื่อน าไปใช้ในภารกิจของกองทุน USO 
แม้ว่าปัจจุบันด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ เเต่เชื่อว่า
อัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด แต่มีอัตราการใช้งานที่มากขึ้นเรื่อยๆ          
ด้วยเหตุว่านโยบายการท างานของภาครัฐและเอกชน  มีการปรับตัวโดยใช้มาตรการ WFH ดังนั้น 
การคงไว้ซึ่งอัตราการจัดเก็บเดิมจะท าให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บเงินเข้ากองทุน USO ได้
เพียงพอต่อการด าเนินการตามภารกิจของกองทุน USO อีกทั้ง ปัจจุบัน พบว่านักเรียน
นักศึกษาที่ไม่สามาถเดินทางไปยังสถานศึกษาได้ เเต่ยังคงต้องเรียนต่อที่บ้านมีความจ าเป็นอย่าง
มากที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต เเละไม่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ ดังนั้น     
เพื่อไม่ให้เป็นภาระและสร้างความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นแก่ผู้ปกครองที่บางครอบครัวต้องตกงาน 
รายได้ไม่เพียงพอ จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องบรรเทาภาระของประชาชน จึงไม่ควรลด
อัตราการจัดเก็บ ค่าบริการ USO เพราะต้องค านึงถึงรายได้ของรัฐในส่วนนี้ที่จะต้องน ามา
ช่วยเหลือประชาชนด้านการสื่อสารเเละด้านโทรคมนาคมแก่ประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๑ พฤษภาคม 2565) 

(๒๘) เห็นด้วยกับการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม แต่อัตรา
การจัดเก็บรายได้ที่อัตราร้อยละ 2.50 ต่อปีของรายได้สุทธิ อาจเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงไป
นิดนึง (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, แบบแสดงความคิดเห็น
ออนไลน์ เม่ือวันที่ 1๒ พฤษภาคม 2565) 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

(๒๙) ไม่เห็นด้วย (บริษัท เทลสตารา (ประเทศไทย) จ ากัด, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 

(๓๐) ไม่เห็นด้วย เพราะเราเสียค่าบริการโทรคมนาคมอยู่แล้วทุกปี (บริษัท จีพีเอส ยูริ จ ากัด, 
แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๒ พฤษภาคม 2565) 

(๓๑) ไม่เห็นด้วย เพราะเราเสียค่าบริการโทรคมนาคมอยู่แล้วทุกปี (บริษัท ไอคิว ลิงก์ จ ากัด, 
แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เม่ือวันที่ 1๒ พฤษภาคม 2565) 

(๓๒) เห็นด้วย (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, แบบแสดง
ความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565) 

(๓๓) เห็นด้วยกับร่างประกาศนี้  (บริษัท สนุก ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด, ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 

(๓๔) บริษัทฯ เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้ตามที่ เสนอมา (บริษัท แอล เอ็กซ์ ที 
เน็ทเวิร์ค จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565)  

(๓๕) เห็นด้วยและเหมาะสม (บริษัท ทัช-อียูพี จ ากัด, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2565)  

(๓๖) เป็นอัตราส่วนที่ เหมาะสม เห็นด้วย (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม, ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 

(๓๗) เห็นด้วยกับการจัดเก็บรายได้ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรเพื่อน าไปใช้ในภารกิจ USO ในอัตรา
ร้อยละ 2.50 ต่อปีของรายได้สุทธิ เพื่อใช้ในการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน การสื่อสารและ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่างยั่งยืน (บริษัท แมพปิโก 
จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 

(๓๘) เห็นด้วย เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่เป็นสิทธิของประชาชน 
สนับสนุนกลุ่มคนพิการ บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  (สมาคมผู้ปกครองบุคคล 
ออทิซึม (ไทย), แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๓๙) เห็นด้วย เนื่องจาก เป็นอัตราการจัดเก็บที่เหมาะสมแล้ว (กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

(๔๐) เห็นด้วย (บริษัท จุงหวา เทเลคอม (ประเทศไทย) จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๔๑) เห็นด้วย (ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แบบแสดงความคิดเห็น
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๑ พฤษภาคม 2565) 

(๔๒) บริษัทฯ ยินดีปฏิบัติตามความคิดเห็นที่ เสนอแนะมา (บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จ ากัด, 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(๔๓) เห็นด้วย (บริษัท อินไวเซอร์ จ ากัด, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๑ พฤษภาคม 
2565) 

(๔๔) เห็นด้วยกับอัตราการจัดเก็บรายได้ดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ในภารกิจ USO ในการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมต่อไป (กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๑ พฤษภาคม 2565) 

(๔๕) อยู่ระหว่างการด าเนินการปิดงบบัญชี (บริษัท มิรดา คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, แบบแสดงความคิดเห็น
ออนไลน์ เม่ือวันที่ 1๑ พฤษภาคม 2565) 

(๔๖) บริษัทฯ เห็นด้วยในอัตราการจัดเก็บรายได้ (บริษัท โชคนครา จ ากัด, ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(๔๗) เห็นด้วย ถ้าหากน าไปประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ (สถานีวิทยกุระจายเสียงมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๒ พฤษภาคม 2565) 

(๔๘) เห็นด้วย (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เม่ือวันที่ 1๒ พฤษภาคม 2565) 

(๔๙) เห็นด้วย (บริษัท พีเคดับบลิว จ ากัด, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๒ 
พฤษภาคม 2565) 

(๕๐) เห็นด้วย (ส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, แบบแสดงความคิดเห็น
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๒ พฤษภาคม 2565) 

(๕๑) เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์นี้ (บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2565 ตามหนังสือ เลขที่ Foss_131/2565 ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 2565) 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

(๕๒) เห็นด้วย (นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
สาขาภาคกลางตอนล่าง, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๕๓) เห็นด้วย (ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลางตอนล่าง, แบบแสดง
ความคิดเห็นออนไลน์ เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๕๔) เห็นด้วย (นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดนครปฐม, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์  
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๕๕) เห็นด้วย (ผู้แทนคนตาบอดจังหวัดจังหวัดนครปฐม สมาคมคนตาบอดจังหวัดจังหวัดนครปฐม, 
แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๕๖) เห็นด้วย (ผู้แทนคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลางตอนล่าง, แบบแสดงความคิดเห็น
ออนไลน์ เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๕๗) เห็นด้วย (นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์  
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๕๘) เห็นด้วย (นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์  
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๕๙) เห็นด้วย (ผู้แทนสมาคมคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
สาขาภาคกลางตอนล่าง, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๖๐) เห็นด้วย (ผู้แทนสมาคมคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
สาขาภาคกลางตอนล่าง, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๖๑) เห็นด้วย (ผู้แทนคนตาบอดจังหวัดราชบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาค
กลางตอนล่าง,แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๖๒) เห็นด้วย (ผู้แทนคนตาบอดจังหวัดราชบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาค
กลางตอนล่าง,แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๖๓) เห็นด้วย (ผู้แทนคนตาบอดจังหวัดราชบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาค
กลางตอนล่าง,แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

(๖๔) เห็นด้วย (นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาญจนบุรี, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๖๕) เห็นด้วย (ผู้แทนคนตาบอดจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมคนตาบอดจังหวัดกาญจนบุรี, 
แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๖๖) เห็นด้วย (นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรสงคราม, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๖๗) เห็นด้วย (นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรสาคร, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๖๘) ไม่มีความเห็น (นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๖๙) ไม่มีความเห็น (บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน), แบบแสดงความคิดเห็น
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(๗๐) ทางบริษัทฯ ไม่มีค าแนะน า หรือความคิดเห็นใด เนื่องจากกฎระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.) ดีอยู่แล้ว (บริษัท เอสเซม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(๗๑) ไม่มีความเห็น (บริษัท นิว เซนต์จูรี่ อินฟอร์เมชั่น คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด, แบบแสดงความคิดเห็น
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๑ พฤษภาคม 2565) 

ประเด็นอ่ืนๆ 
๒. ประเด็นการหักลดหย่อน (๑) ขอให้ กสทช. ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก

ภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อ
น าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2561 เพื่อขยายเพดานวงเงินหักลดหย่อน   จาก 200 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท 
ทั้งนี้  เพื่อใช้ในการรองรับการจัดให้มีบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อสนับสนุน            
การด าเนินการของรัฐบาลหรือ กสทช. ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนในเรื่องต่างๆ 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

เช่น กรณีการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นต้น 
(บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด, ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามหนังสือที่ DTN.RS-BNTC 079/2565 
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565) 

(๒) การทบทวนอัตราค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องน าไปค านวณ
เพื่อจัดสรรส าหรับการสนับสนุนการจัดให้มีบริการ USO (ข้อ 5) และการทบทวน
รายได้สุทธิที่ได้รับการยกเว้น (ข้อ 6) 

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องน าไป
ค านวณเพื่อจัดสรรส าหรับการสนับสนุนการจัดให้มีบริการ USO (ข้อ 5) และการทบทวน
รายได้สุทธิที่ได้รับการยกเว้น (ข้อ 6) ตามประกาศอัตรา USO ปัจจุบัน ถูกคิดค านวณโดย
อาศัยข้อเท็จจริงของสภาพเศรษฐกิจและสภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเมื่อ 5 ปีที่แล้ว 
ซึ่งปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก      
ทั้งจากวิกฤตการณ์โควิด 19 และสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น รวมถึง
การมีผู้เล่นในตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยผู้เล่นในตลาดบางประเภทที่ให้บริการแข่งขันกับผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมก็ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. และไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการ
ก ากับดูแล และไม่ต้องน าส่งค่าธรรมเนียม หรือต้องจัดสรรรายได้เพื่อสนับสนุนบริการ USO 
เช่น ผู้ให้บริการ OTT ดังนั้น กสทช. ควรมีการทบทวนอัตราค่าใช้จ่าย ที่ผู้รับใบอนุญาตสามารถ
น ามาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องน าไปค านวณเพื่อจัดสรรสาหรับการสนับสนุนการจัดให้มี
บริการ USO และรายได้สุทธิที่ได้รับการยกเว้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ส าหรับบริการ USO ไม่เป็นภาระ
ต่อผู้ให้บริการเกินสมควร รวมถึงยังเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการรายเล็กเพิ่มเติม       
อีกทางหนึ่ งด้วย (บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั่น จ ากัด, ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ TUC/H/REG/287/ 2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และ
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, ไปรษณี ย์ อิ เล็กทรอนิกส์  ตามหนั งสือที่ 
TICC/REG/073/ 2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

(๓) ควรเพิ่มเติมรายการและหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง
ก าหนดให้การหักลดหย่อนครอบคลุมถึงการให้บริการแก่หน่วยงานที่ร้องขอการสนับสนุน/
ขอความร่วมมือในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมผ่านทางส านักงาน กสทช. โดยให้ผู้รับ
ใบอนุญาตสามารถน าค่าใช้จ่ายฯ มาหักลดหย่อนจากค่า USO ได้ด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วจะท าให้
ผู้รับใบอนุญาตมีภาระค่าใช้จ่าย USO ซ้ าซ้อนและต้องจ่ายค่า USO ในความเป็นจริงมากกว่า
อัตราฯ ที่ก าหนด (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน), น าส่งด้วยตนเอง        
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ เอ็นที รย.2/193 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(๔) บริษัทฯ ใคร่ขอเสนอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาปรับอัตราหรือจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่
สามารถน ามาลดหย่อนให้เอ้ือต่อผู้ประกอบกิจการอันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเวลา
นี้ออกไปจนกว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้น โดยมีรายการดังต่อไปนี้  

๑) สามารถน าค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าบริการโทรคมนาคม และการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมมาหักลดหย่อนได้ ไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้  

๒) สามารถน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
มาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

(บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน), แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๒ พฤษภาคม 
2565) 

(๕) บริษัทฯ ขอเสนอ ดังนี้  
1) พิจารณาปรับลดอัตราการจัดเก็บรายได้ส าหรับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตลดลงต่ ากว่า 

2.50 ต่อปีของรายได้สุทธิ  
2) พิจารณาปรับเงินค่าใช้จ่ายยกเว้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 40 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระมากข้ึน  
3) อยากให้ กสทช. เข้มงวด กวดขัน และมีบทลงโทษ ส าหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ        

แต่ไม่มีใบอนุญาตอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการท าธุรกิจ  

(บริษัท วันม๊อบบี้ จ ากัด, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๒ พฤษภาคม 2565) 
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

(๖) แผน USO ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2565 – 2569) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ตามที่ NBTC ได้น าวิธีการน าเงินที่ผู้ประกอบการจ่ายเข้ากองทุน USO มาเป็นส่วนลดหย่อน 
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารได้ 15% ตามข้อก าหนดของทาง NBTC นั้น ถ้าจะพิจารณาแล้ว 
จะเห็นว่าผู้มีรายได้มากและน าเงินเข้า USO มากก็จะได้รับส่วนลดหย่อนมาก ขณะเดียวกัน      
ผู้มีรายได้น้อยเนื่องจากประเภทในการด าเนินธุรกิจต่างกัน ก็จะได้ส่วนลดหย่อนน้อยกว่า           
แต่ต้นทุนในการจัดระเบียบสายสื่อสารของกรณีนี้จะเข้าในองค์ประกอบที่พิจารณาจาก Cable 
ที่พาดบนเสาที่มีจ านวน capacity และต้นทุนที่เท่ากัน แต่มีผลก าไรที่ต่างกัน ก็จะท าให้
ผู้ประกอบการ ที่มีรายได้น้อยไม่สามารถร่วมจัดระเบียบสายได้ตามแผนของ NBTC เนื่องจาก
ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนในการจัดระเบียบสายที่ใกล้เคียงกันแต่ได้รับ subsidy ที่น้อยมาก 

ถ้าจะให้มีความสมดุลและด าเนินการจัดระเบียบสายให้มีความส าเร็จได้ ควรจัดสรร
เงินกองทุน USO บางส่วน จากรายรับทั้งปีของ NBTC หรือเงินกองทุนอ่ืนๆ ที่เป็นเงินคงคลังของ
ภาครัฐมาสนับสนุนในการจัดระเบียบสายสื่อสารแทน โดยให้เบิกจ่ายตามจริง โดย NBTC เป็นผู้
ก าหนดให้สอดคล้องกับต้นทุนในการจัดระเบียบสายสื่อสารที่แท้จริง  

กองทุน USO ที่น ามาลดหย่อนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน กสทช. น าเงินจ านวน
เดียวกันมาใช้ในการด าเนินการ ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและการด าเนินการที่ชัดเจน สมควร
แยกกองเงินออกจากกันว่ากองเงินจ านวนใดใช้เพื่อการจัดระเบียบสายสื่อสาร และกองเงิน
จ านวนใดใช้เพื่อการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน  

ในกรณีเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารทางผู้ประกอบการได้น าสายสื่อสารลงใต้ดิน
แทนแขวนบนอากาศควรพิจารณาสนับสนุนพร้อมกันกับการจัดระเบียบสายสื่อสารของ กฟน. 
และ กฟภ. เพื่อสร้างแรงจูงใจและความเป็นระเบียบที่ยั่งยืนและถาวร (บริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน), ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

๓. ประเด็นระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น (1) ก าหนดระยะการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอย่างกระชั้นชิด  โดยไม่จัดให้มีข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นอย่างเพียงพอ 

บริษัทฯ ขอเรียนว่า มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ก าหนดให้ 
กสทช. ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปก่อนการออก
ประกาศที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยต้องให้
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ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา เหตุผล ความจ าเป็นและสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นและประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นและต้องจัดให้มีระยะเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน กสทช. 
อาจก าหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นน้อยกว่า 30 วันได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติ 
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย พ.ศ. 2562 
(พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายฯ) ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ก าหนดแนวทางส าหรับ
การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องก่อนการตรากฎหมายก็ได้
ก าหนดหลักการในจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในลักษณะเดียวกันกับ พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยหน่วยงาน ของรัฐดังกล่าวจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการ        
ตรากฎหมาย และต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานชัดเจนว่าไม่เป็นการสร้าง
ภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น 

อย่างไรก็ดี ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศอัตรา 
USO (ฉบับที่ 2) ที่ได้มีการแก้ไขตามมติ กสทช. คร้ังที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2565 ซึ่งน ามาจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน 
กสทช. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นั้น ได้มีการปรับปรุงอัตรา USO เป็นร้อยละ 2.5   
จากเดิมที่ก าหนดเรียกเก็บ   ในอัตราร้อย 2.25 ตามร่างประกาศอัตรา USO (ฉบับที่ 2) เดิม     
ที่เคยน ามารับฟังความคิดเห็นเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2564 อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนนิยาม
ของค าว่า “แผน” ให้หมายถึงแผน USO อย่างกว้าง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มี
นัยยะส าคัญ หากแต่ กสทช. ก าหนดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยก าหนด
ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพียง 7 วัน และในช่วงเวลาดังกล่าวมีวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ จึงท าให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาในการพิจารณาให้ความเห็นต่อ 
ร่างประกาศอัตรา USO (ฉบับที่ 2) เพียง 5 วันท าการเท่านั้น นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ส านักงาน 
กสทช. และ กสทช. มีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของร่างประกาศอัตรา USO 
(ฉบับที่ 2) เดิม ที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2565 หากแต่ ส านักงาน กสทช. และ กสทช. กลับไม่เร่งรัดด าเนินการเพื่อ
ปรับปรุงร่างประกาศอัตรา USO (ฉบับที่ 2) เพื่อน ามารับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมจาก
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ผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด ซึ่งหากการออกร่างประกาศอัตรา USO (ฉบับที่ 2) มีความเร่งด่วน
เนื่องจากจะต้องมีการประกาศใช้ก่อนประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) จะครบ
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 แล้ว ส านักงาน กสทช. และ 
กสทช. ในฐานะองค์กรก ากับดูแลซึ่งรู้ก าหนดการเกี่ยวกับการ   มีผลใช้บังคับของประกาศ
แผน USO ฉบับที่ 2 อยู่แล้วล่วงหน้าก็ควรจะต้องมีการก าหนดแผนการด าเนินการต่างๆ 
เพื่อให้การแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศอัตรา USO (ฉบับที่ 2) สอดคล้องกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 30 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดได้ จึงเห็นได้ว่า การ
ก าหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศอัตรา USO (ฉบับที่ 2) ที่
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพียง 7 วัน (5 วันท า
การ) นั้น ไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาให้ความเห็น และไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ที่กฎหมายก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่ง 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายฯ แต่อย่าง
ใด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อสังเกตว่า ส านักงาน กสทช. และ กสทช. มีเหตุผลและความ
จ าเป็นที่จะถือว่า การจัดท าร่างประกาศอัตรา USO (ฉบับที่ 2) เป็นกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉิน
หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประกาศมีผล
บังคับใช้อย่างไร เนื่องจากแผน USO ฉบับที่  2 ได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์และ
งบประมาณได้ตามแผนงานที่วางไว้ครบถ้วนแล้ว โดยไม่ต้องมีการด าเนินการต่อเนื่องเพิ่มเติม
แต่อย่างใด ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้มีข้อก าหนดหรือข้อห้ามในเรื่องระยะเวลา
ด าเนินการและ/หรือความต่อเนื่องของแผน USO ไว้แต่อย่างใด และ กสทช. ก็ไม่ได้ชี้แจงถึง
เหตุผล ความจ าเป็น และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนไว้ในเอกสารรบัฟัง 

ความคิดเห็นสาธารณะโดยเฉพาะในประเด็นความเร่งด่วนที่ต้องการประกาศใช้ร่าง
ประกาศอัตรา USO (ฉบับที่ 2) ก่อนประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม 
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) จะครบก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ หากส านักงาน กสทช. 
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และ กสทช. เล็งเห็นว่า ร่างประกาศอัตรา USO (ฉบับที่ 2) มีความจ าเป็นที่ต้องประกาศใช้แล้ว 
ก็ควรที่จะด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นที่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นมาก่อนหน้าช่วงเวลานี้นานแล้ว ไม่ควรทิ้งเวลาและมาเร่งรัดให้ผู้มี      
ส่วนได้เสียเร่งรีบพิจารณาให้ความเห็นภายในระยะเวลากระชั้นชิด ทั้งๆ ที่การก าหนดอัตรา 
USO เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ และชัดเจน เนื่องจาก เป็น
การเรียกเก็บเงินที่เป็นการสร้างภาระในการด าเนินการให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และมีความ
คาดหวังในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน าเงินที่เรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาต
ไปใช้อย่างเหมาะสม ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยไม่ก่อให้เกิด
ภาระเกินสมควรแก่ผู้รับใบอนุญาต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเน้นย้ าว่า เอกสารรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ     
ร่างประกาศอัตรา USO ฉบับที่ 2 ไม่จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาความเหมาะสม
ของร่างประกาศอัตรา USO (ฉบับที่ 2) เนื่องจากไม่มีการชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และ
รายละเอียดที่สะท้อนว่าอัตรา USO ร้อยละ 2.5 นั้นสอดคล้องกับแผน USO ตามร่างแผน 
USO ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) ที่ก็ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การด าเนินการเพื่อจัดให้มีบริการ USO เหลือเพียง 2 ยุทธศาสตร์   
ในระยะเวลาการด าเนนิการ 1 ปี รวมถึงการปรับปรุงจ านวนเงินงบประมาณเป็น 8,000 ล้านบาท 
จึงเห็นได้ว่า การให้ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไม่สอดคล้องกับมาตรา 
28 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายฯ 
แต่อย่างใด 

ดังนั้น บริษัทฯ ขอเรียนเสนอให้ กสทช. ด าเนินการทบทวนระยะเวลาการรับฟัง
ความคิดเห็น และมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นพร้อมกับให้ข้อมูลประกอบการรับฟัง
ความคิดเห็นที่เพียงพอ เพื่อให้ กสทช. ได้มีการชี้แจงข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียด
เพิ่มเติม และให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสพิจารณาให้ความเห็นอย่างละเอียดรอบคอบภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย อันจะเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน ใน
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมและเป็นไปตาม
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ข้อที่ 
ร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช ้
ในการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่  กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ      
โดยไม่สอดคล้องกับมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์ 
การจัดท าร่างกฎหมายฯ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ย่อมท าให้กระบวนการในการออ
กร่างประกาศอัตรา USO (ฉบับที่ 2) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการด าเนินการโดยไม่
ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจท าให้เกิดกรณีผู้
มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนประกาศได้ ตามมาตรา 
9 (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งยิ่ง
จะก่อให้เกิดความล่าช้า หยุดชะงักหรือผลกระทบตามมาต่อการด าเนินการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามแผน 
USO ได้ (บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ตามหนังสือที่ TUC/H/REG/287/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และบริษัท ทรู 
อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ TICC/REG/073/2565 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(2) ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้ในการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒) เป็นเรื่องส าคัญส่ง
ผลกระทบต่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ทั้งนี้ เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้รับข้อคิดเห็นครบถ้วน  บริษัทฯ ขอให้ กสทช. พิจารณาขยาย
ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นและมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้มีโอกาสแสดงความเห็นเพิ่มเติม (บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด, ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ BRD.AWN0117/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 

(3) ควรมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ มากกว่านี้ ไม่ควรใช้กรณีเหตุฉุกเฉินหรือเร่งด่วน 
ในการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาใช้ เนื่องจาก
ส านักงาน กสทช. ทราบกรอบระยะเวลาของแผนและอัตราการจัดเก็บค่า USO ตามมาตรา ๕๐ 
อยู่แล้ว (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน), น าส่งด้วยตนเอง ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ 
เอ็นที รย.2/193 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(หน่วยงาน/ผู้แสดงความคิดเหน็) 

๔. ประเด็นอ่ืนๆ (1) ผู้ที่ท าธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย ยังมีผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตอีกมาก แต่สามารถประกอบ
ธุรกิจได้ เช่น ผู้ให้บริการ SMS ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องกับ กสทช. ท าให้ผู้ที่ลงทะเบียน 
ถูกต้องนั้นมีการเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน จึงอยากให้ทางส านักงาน กสทช. มีการตรวจสอบ 
อย่างสม่ าเสมอและมีบทลงโทษที่ชัดเจนต่อผู้ไม่กระท าตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความ
โปร่งใส ทัดเทียมและตรวจสอบได้ต่อไป (บริษัท อินโฟบิบ (ประเทศไทย) จ ากัด, ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 

(2) การสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ในรูปแบบการร่วมลงทุนการพัฒนาแพลตฟอร์มการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมของกลุ่มคนพิการ กลุ่มเปราะบางทางสังคม (สมาคมผู้ปกครองบุคคล
ออทิซึม (ไทย), แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

(3) ปัจจุบันมีหน่วยงานเพื่อสังคมอยู่มาก ควรมีกรอบหน่วยงานเหล่านี้ให้ชัดเจน มิเช่นนั้นสมาคม
หรือมูลนิธิต่าง ๆ จะขอมาใช้บริการซึ่งอาจเกิดปัญหาการจัดสรรบริการโทรคมนาคมให้กับ
หน่วยงานเหล่านี้ได้ครับ (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
12 พฤษภาคม 2565) 

(4) ขอให้ข้อสังเกตในประเด็นที่ควรค านึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการหรือประชาชนในการเข้าถึง
โทรคมนาคมได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ตลอดจนการสนับสนุนบริการทางสังคม (กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เมื่อวันที่ 1๑ พฤษภาคม 
2565) 

(5) กรณีร่างฯ การก าหนดอัตราการจัดเก็บรายได้ที่ผู้รับใบอนุญาต ต้องจัดสรรเพื่อน าไปใช้         
ในภารกิจ USO ไม่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. และไม่กระทบต่อหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (ส านักกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ, แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เม่ือวันที่ 1๑ พฤษภาคม 2565) 

 


