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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับกรอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงการมิก่อให้เกิดภาระแก่
ผู้รับใบอนุญาตเกินสมควร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๒) (๒๔) ประกอบมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัด เก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒) ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ หรือ คํา สั่ง อื่น ใด ในส่ว นที่ มีกํ าหนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้
ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้ว ให้นํามาหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของรายได้รวม
และในกรณีการจัดสรรรายได้ให้แก่กองทุนครั้งแรก ให้คํานวณค่าใช้จ่าย โดยใช้วิธีการนับจํานวนวันในครึ่งปี
ตามวิธีการคํานวณที่กําหนดในข้อ ๙.๒”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับการยกเว้นรายได้สุทธิที่จะนํามาจัดสรรให้แก่กองทุน ดังนี้
๗.๑ กรณีรายได้สุทธิของผู้รับใบอนุญาตไม่เกิน ๔๐ ล้านบาทต่อปี ให้ได้รับการยกเว้น
ทั้งจํานวน
๗.๒ กรณีรายได้สุทธิของผู้รับใบอนุญาตเกิน ๔๐ ล้านบาทต่อปี ให้ได้รับการยกเว้น
ในจํานวน ๔๐ ล้านบาท”
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙.๖ และ ๙.๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้
ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
“ข้อ ๙.๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทํารายงานแสดงข้อมูลการคํานวณรายได้ที่ต้องจัดสรรให้แก่กองทุน
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยเปรีย บเทียบกับข้อมูลการจัด สรรรายได้ให้แ ก่กองทุน ตามข้อ ๙.๑ และ ๙.๒
พร้อมกับนําส่ ง งบการเงิ น ประจําปีที่ผ่ านการรับรองจากผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตตามกฎหมาย ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตาม
แบบใบอนุญ าตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถนําส่งงบการเงิน
ประจําปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตแจ้งขอขยายระยะเวลาการนําส่งรายงานและงบการเงินดังกล่าวให้สํานักงาน กสทช. ทราบล่วงหน้า
ก่อนครบกําหนดหนึ่งร้อยห้าสิบวัน โดยระบุเหตุผลความจําเป็นและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้
เมื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้รับรองงบการเงินประจําปีแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งรายงาน
และงบการเงินดังกล่าวภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง
ในการนําส่งรายงานและงบการเงิน ตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตพบว่าได้จัด สรรรายได้
ให้แก่กองทุนไว้ไม่ครบจํานวน ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดสรรรายได้ให้แก่กองทุนให้ครบจํานวน โดยให้นําส่ง
มาพร้อมรายงานและงบการเงินตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๙.๗ สํานักงาน กสทช. จะตรวจสอบการจัดสรรรายได้ให้แก่กองทุนของผู้รับใบอนุญาต
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่สํานักงาน กสทช. ได้รับรายงานและงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง หากพบว่าผู้รับใบอนุญาตจัดสรรรายได้ให้แก่กองทุนไว้ไม่ถูกต้อง ให้ดําเนินการ
ดังนี้
(๑) กรณี ที่ ๑ ผู้ รับ ใบอนุญ าตที่จั ด สรรรายได้ ให้แ ก่ก องทุน ตามกรณีข้อ ๙.๖ วรรคสอง
ซึ่งปรากฏว่ายังไม่ครบจํานวน สํานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดสรรรายได้ให้แก่กองทุน
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ให้ครบจํานวน ภายในสิบห้าวัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตไม่นําส่งรายได้ให้แก่กองทุนให้ครบจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยผู้รับใบอนุญาต
ต้องจัดสรรรายได้ให้แก่กองทุนให้ครบจํานวนพร้อมชําระเงินเพิ่มเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ครบจํานวน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในข้อ ๙.๔
(๒) กรณีที่ ๒ ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่จัดสรรรายได้ให้แก่กองทุนตามกรณี ข้อ ๙.๖ วรรคสอง
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตไม่นําส่งรายได้ให้แก่กองทุนให้ครบจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนดให้นําส่งรายงาน
และงบการเงินตามข้อ ๙.๖ วรรคหนึ่ง สํานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดสรรรายได้
ให้แก่กองทุนให้ครบจํานวน พร้อมชําระเงินเพิ่มเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ครบจํานวน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในข้อ ๙.๔
(๓) กรณีที่ ๓ ผู้รับใบอนุญาตที่จัดสรรรายได้ให้แก่กองทุน ไว้เกินจํานวน สํานักงาน กสทช.
จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รบั ใบอนุญาตมารับคืนในส่วนที่ได้จัดสรรให้แก่กองทุนไว้เกินจํานวน”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

