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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต เพื่ อ นํ า ไปใช้ ดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น การจั ด ให้ มี บ ริ ก ารโทรคมนาคมให้ เ ป็ น ไป
ด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อ สังคม ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งใช้บั งคับ ตั้งแต่วัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นต้นไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๒) (๒๔) และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่หมายความรวมถึง ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ใช้บังคับ
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“ผู้รับสัมปทาน” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ
“รายได้” หมายความว่า รายได้รวมจากการให้บริการโทรคมนาคมทุกประเภทของผู้รับใบอนุญาต
“รายได้สุทธิ” หมายความว่า รายได้รวมหลังหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายตามที่ กสทช. กําหนดไว้
ในประกาศนี้
“แผน” หมายความว่า แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดสรรรายได้เพื่อนําไปใช้ดําเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมตามแผน ในอัตราร้อยละสองจุดห้าต่อปีของรายได้สุทธิ โดยให้นําส่งเงินจํานวนดังกล่าวปีละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ให้แก่สํานักงาน กสทช. พร้อมทั้ง
นําส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) แบบแสดงการจัดสรรรายได้
(๒) งบการเงินประจําปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย โดยเปิดเผย
ข้อมูลรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการโทรคมนาคมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถนําส่งงบการเงินประจําปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายได้ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ให้ผู้รับใบอนุญาต
นําส่งงบทดลองหรือเอกสารแสดงรายได้ที่ผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้องแทน ทั้งนี้ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตนําส่งงบการเงินประจําปีภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย
รับรองแล้ว
(๓) หนังสือของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายที่รับรองความถูกต้องของรายการค่าใช้จ่าย
และจํานวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนํามาหักลดหย่อนจากรายได้ตามข้อ ๕
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตนําส่งรายได้ที่จัดสรร โดยที่ไม่ได้นําส่งหนังสือของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว ผู้รับใบอนุญาตจะไม่สามารถนําค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักลดหย่อนได้
สํานักงาน กสทช. อาจให้ผู้รับใบอนุญาตชี้แจง หรือนําส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลอื่น
ที่จําเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถนําค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
ผู้รับสัมปทาน หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศ มาหักลดหย่อนจากรายได้
(๑) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ หรื อ เช่ า บริ ก ารโทรคมนาคม โดยมี ตั ว อย่ า งรายการค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วให้นํามาหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละหกสิบของรายได้
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ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับการยกเว้นรายได้สุทธิ เป็นจํานวนสี่สิบล้านบาทต่อปี
ข้อ ๗ ให้ กสทช. พิ จ ารณากํ า หนดให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตสามารถนํ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากภารกิ จ ด้ า นโทรคมนาคมเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ มาหั ก ลดหย่ อ นจากรายได้ ที่ ต้ อ งจั ด สรร
ตามข้อ ๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่มีรายได้ต้องจัดสรรเพื่อนําไปใช้ดําเนินการสนับสนุน
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามแผน ให้ผู้รับใบอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องนําส่งเอกสารตามข้อ ๔
ให้แก่สํานักงาน กสทช. ภายในวันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกัน
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นําส่งรายได้ที่ต้องจัดสรรตามข้อ ๔ ภายในวันครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งรายได้และนําส่งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือน
ของจํานวนเงินที่ต้องนําส่ง นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา จนกว่าจะนําส่งเงินจํานวน
ดังกล่าวครบถ้วน โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
ข้อ ๑๐ สํา นั กงาน กสทช. จะตรวจสอบการนํ า ส่ง รายได้ ที่จั ด สรรของผู้ รั บใบอนุ ญ าต
ให้แล้วเสร็จ ภายในเก้าสิบวันนับถัดจากวันที่สํานักงาน กสทช. ได้รับเอกสารตามข้อ ๔ ครบถ้วนแล้ว
ซึ่งหากพบว่า ผู้รับใบอนุญาตนําส่งรายได้ไม่ถูกต้อง สํานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตทราบและดําเนินการ ดังนี้
๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตนําส่งรายได้ไม่ครบถ้ วน ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่ ง
รายได้ให้ครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงาน กสทช. โดยหากครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้รับใบอนุญาตยังไม่นําส่งรายได้ให้ครบถ้วน ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งรายได้
และนําส่งเงินเพิ่มตามข้อ ๙
๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตนําส่งรายได้ไว้เกิน ให้ผู้รับใบอนุญาตมารับคืนเงิน
ที่นําส่งไว้เกินภายในกําหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้หนังสือที่ได้รับจากสํานักงาน กสทช. โดยหากครบกําหนด
ระยะเวลาดั ง กล่ า วแล้ ว ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตยั ง ไม่ ม ารั บ คื น เงิ น ที่ นํ า ส่ ง ไว้ เ กิ น ให้ ถื อ ว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ไม่ประสงค์จะรับเงินจํานวนดังกล่าวคืน
ข้อ ๑๑ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตที่นําส่งรายได้ไม่ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้
เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตยังคงมีหน้าที่
ต้องนําส่งรายได้ ตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะครบถ้วน
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ข้อ ๑๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตยั ง คงมี ห น้ า ที่ ต ามประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ รายได้
เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในการจัดสรรรายได้ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าบริการโทรคมนาคม
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนาไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าบริการโทรคมนาคมอันก่อให้เกิดรายได้จากการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ที่ให้นามาหักลดหย่อนจากรายได้ อาทิเช่น
- ค่าบริการ Copper Cable
- ค่าบริการ Optic Fiber Cable (OFC)
- ค่าบริการ Dark Fiber
- ค่าบริการ Digital Data Network (DDN)
- ค่าบริการ Asynchronous Transfer Mode (ATM)
- ค่าบริการ Multi-Protocol Labor Switching (MPLS)
- ค่าบริการ Frame Relay (FR)
- ค่าบริการ International Private Leased Circuit (IPLC)
- ค่าบริการ Internet Protocol Virtual Private Network (IP VPN)
- ค่าบริการ Virtual Node (VN)
- ค่าบริการ Transponder ระบบดาวเทียม
- ค่าบริการ IP Transit
- ค่าบริการส่งผ่าน Traffic โทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD)
- ค่าเช่า Domestic Internet Exchange (DIX)
- ค่าเช่า International Internet Gateway (IIG)
- ค่าเช่าตู้วางอุปกรณ์พร้อมระบบสื่อสารโทรคมนาคม (co-location)
- ค่าเช่าพื้นที่พร้อมระบบสาธารณูปโภค
- ค่าบริการ Data Center
รายการค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าสิ่งอานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม ที่ไม่ให้นามาหักลดหย่อน
จากรายได้ ได้แก่
- ค่าพาดสายโทรคมนาคม

