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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดให มี ห ลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการจั ด ให มี บ ริ ก าร
โทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทั่วถึ งและบริการเพื่อ สังคม ดัง นั้น คณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคม
แหงชาติซึ่งมีหนาที่จัดใหมีการบริการโทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และมี
อํานาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตองจัดใหมีบริการโทรคมนาคมตามที่
กฎหมายบัญญัติไว
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๑๔) และมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๐
และมาตรา ๕๗ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแ หงกฎหมายประกอบกับมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“โทรคมนาคม” หมายถึง การสง การแพร หรือการรับเครื่องหมายสัญญาณตัวหนังสือ ตัวเลข
ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่
ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น
“บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน” หมายถึง การใหบริการโทรศัพทสาธารณะ โทรศัพทประจําที่
และอินเทอรเน็ต โดยไมจํากัดเทคโนโลยี

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

“โทรศัพทสาธารณะ” หมายถึง โทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีแบบมีสายหรือไรสาย ติดตั้งอยูในสถานที่
ซึ่งประชาชนสามารถเขาใชบริการไดโดยสะดวก สามารถชําระคาบริการไดทั้งแบบหยอดเหรียญและแบบใชบัตร
โทรศัพท
“โทรศัพทประจําที่” หมายถึง โทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีแบบมีสายหรือไรสายติดตั้งประจําที่
โดยสามารถรองรับการใหบริการอินเทอรเน็ตดวยความเร็วอยางนอย 56 Kbps
“ทั่วถึง” หมายถึง ครอบคลุมทุกหมูบานในประเทศไทย
“สถานศึกษา” หมายถึง สถานที่ซึ่งไดรับการรับรองวาเปนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เชน
โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
“ศาสนสถาน” หมายถึง สถานที่ซึ่งไดรับรองวาเปนศาสนสถานจากสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ หรือกรมการศาสนา เชน วัดพุทธ โบสถคริสต โบสถพราหมณ มัสยิดอิสลาม
“สถานพยาบาล” หมายถึง สถานที่ซึ่งไดรับการรับรองวาเปนสถานพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุข
เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล
“หน ว ยงานอื่ น ที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ แก สั ง คม” หมายถึง มูลนิธิหรือหนวยงานซึง่ มีผลงาน
การชวยเหลือผูที่ตกอยูในภาวะยากลําบากไมนอยกวา ๑๐๐ คน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๒ ป
โดยไดรับการอนุญาตและมีหนังสือรับรองวาเปนหนวยงานที่ใหความชวยเหลือแกสังคมจากสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ หรือผูวาราชการจังหวัด
“ผูมีรายไดนอย” หมายถึง ผูมีรายไดนอยตอเดือนโดยเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑที่หนวยงานราชการ
ประกาศกําหนด และตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงานราชการที่คณะกรรมการเห็นชอบหรือไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากหนวยงานราชการวาเปนผูมีรายไดนอย
“คนพิการ” หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีความบกพรองทางรางกาย การมองเห็น การไดยิน
หรือสื่อความหมาย โดยไมสามารถรับการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเหมือนคนปกติ และมีบัตรหรือ
หนังสือรับรองจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือหนวยงานอื่นที่คณะกรรมการ
เห็นชอบ
“เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุไมเกิน ๑๕ ปบริบูรณ
“คนชรา” หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไป
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“ผูดอยโอกาสในสังคม” หมายถึง ผูประสบปญหาความเดือดรอน และไดรับผลกระทบ ใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติแ ละภัย
สงคราม รวมถึงผูที่ขาดโอกาสที่จะเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผูประสบปญหาที่ยังไมมี
องคกรหลักรับผิดชอบ อันจะสงผลใหไมสามารถดํารงชีวิตไดเทาเทียมกับผูอื่น และมีหนังสือรับรอง
หรือไดรับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาเปนผูดอยโอกาส
ในสังคมหรือหนวยงานราชการอื่นที่คณะกรรมการเห็นชอบ
“ผูรับใบอนุญาต” หมายถึง ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไดรับใบอนุญาต
“ผูใชบริการ” หมายถึง ผูใชบริการโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาต
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กทช.
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
“กองทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ
สวนที่ ๑
แผนการดําเนินงาน
ขอ ๒ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การจั ด ให มี บ ริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง และบริ ก าร
เพื่อสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการไดกําหนดระยะเวลาและภารกิจที่ผูรับใบอนุญาต
ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
๒.๑ จัดใหมีโทรศัพทสาธารณะอยางนอย ๒ เลขหมายตอ ๑ หมูบาน จํานวนไมเกิน
๖,๐๐๐ หมูบาน ทั้งนี้ตองติดตั้งภายใน ๓๐ เดือน นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต โดยจะตองดําเนินการ
ไมนอยกวาพื้นที่เปาหมายและในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
๒.๒ จัดใหมีโทรศัพทประจําที่และโทรศัพทสาธารณะ อยางนอยอยางละ ๑ เลขหมาย
รวมอยางนอย ๒ เลขหมายตอแหง ในสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหนวยงานที่ให
ความชวยเหลือแกสังคมจํานวนไมเกิน ๔,๐๐๐ แหง ภายใน ๒๔ เดือน นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
โดยจะตองดําเนินการไมนอยกวาพื้นที่เปาหมายและในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

๒.๓ จัดใหมีบัตรโทรศัพทสําหรับกลุมคนพิการ กลุมคนชราที่มีรายไดนอยและกลุมผูมี
รายไดนอยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนเงินจํานวน ๑๐๐ บาท
ตอเดือ นตอคน จํานวนเดื อนละไมเกิน ๑ ลานคน เปน ระยะเวลา ๓๐ เดือน นั บ แตวัน ที่ไดรั บ
ใบอนุญาต ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
๒.๔ จัดใหมีโทรศัพทสาธารณะอยางนอย ๑ เลขหมาย ภายในรัศมีไมเกิน ๑๐๐ เมตร
ของชุมชนผูมีรายไดนอย ซึ่งมีขนาดไมต่ํากวา ๑๐๐ ครัวเรือน ที่ไดยื่นความตองการและอยูในเขตพื้นที่
โครงขายของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยตองสํารองเลขหมายไวไมเกิน ๒,๖๐๐
เลขหมาย ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวาที่คณะกรรมการกําหนด
๒.๕ จัดใหมีโทรศัพทสาธารณะและบริการอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๖ จัดใหมีการชวยเหลือในการใชบริการโทรคมนาคมบางประเภทหรือบางลักษณะ
แก บุ ค คลและหน ว ยงานที่ใ ห ค วามช ว ยเหลื อแก สั งคมไมเ กิ น ๕,๐๐๐ เลขหมาย ตามเงื่อ นไขที่
คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด จะตองดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข
และมาตรฐานการใหบริการในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ตามเอกสารแนบทายประกาศ
สวนที่ ๒
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ขอ ๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๓.๑ กําหนดพื้น ที่เปาหมายในการดําเนิน การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้น ฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามขอ ๒.๑ และ ๒.๒
๓.๒ กําหนดระยะเวลาที่ผูขอรับใบอนุญาตจะตองสงแผนการใหบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
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๓.๓ พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมของผูขอรับใบอนุญาต
๓.๔ พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนินงานของผูรับใบอนุญาตตามภารกิจในขอ ๒
๓.๕ วินิจฉัยขออุทธรณของผูรับใบอนุญาตตามขอ ๘
ขอ ๔ การพิจารณาแผนการดําเนินงานในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคมของคณะกรรมการจะพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน
ความเหมาะสมทางกายภาพ ความเหมาะสมทางเทคนิค ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ความเหมาะสม
ทางการเงินและเศรษฐกิจ การสนับสนุนและสงเสริมโอกาสทางการแขงขัน เปนตน
คณะกรรมการมีอํานาจใหผูขอรับใบอนุญาตจัดสงขอมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่ค ณะกรรมการกํ า หนด และมี อํ า นาจในการปรับ ปรุ ง แก ไ ขแผนการจั ด ใหมี บ ริ การของผู ข อรั บ
ใบอนุญาตกอนการพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการจะมีหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไดรับมอบหมายในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
มากกวา ๑ ราย เขาดําเนิน การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ภายในพื้นที่เปาหมายเดียวกันได
สวนที่ ๓
หนาที่ของผูรับใบอนุญาต
ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงขายเปนของตนเอง และแบบที่ ๓ มีหนาที่ตอง
จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามที่คณะกรรมการกําหนด โดย
จะตอ งจัด สงหนังสือ แจง ความจํานงที่จ ะจัด บริก ารตอ คณะกรรมการ พร อมกั บแผนการใหบ ริการ
โทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ระยะ ๓ ป เสนอตอคณะกรรมการภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร
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๕.๒ แผนการจัดหา ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ
๕.๓ ขอกําหนดทางเทคนิคของโครงขายและรายละเอียดการเชื่อมตอโครงขาย
๕.๔ ตําแหนงของจุดติดตั้ง
๕.๕ ประมาณการรายได - คา ใชจ ายในการดํ าเนิ น งาน พร อมข อสมมุติ ฐ านที่ใ ช
สําหรับการประมาณการ
๕.๖ รายละเอียดการกําหนดอัตราคาบริการในพื้นที่เปาหมาย
๕.๗ รายละเอียดของเทคโนโลยีการใหบริการในพื้นที่เปาหมาย
๕.๘ รายละเอียดแผนการสนับสนุนแกผูมีรายไดนอย คนพิการ เด็ก คนชรา และ
ผูดอยโอกาสในสังคม
๕.๙ แผนการวิเคราะหความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐกิจและการประเมิน
ความเสี่ยงของการดําเนินงาน
๕.๑๐ แผนและคาใชจายในการบํารุงรักษาตอป
๕.๑๑ ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ที่คณะกรรมการรองขอเพิ่มเติม
ทั้งนี้ใ หดําเนินการจัดสงรายละเอียดแผนการใหบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม พรอมสําเนาจํานวน ๔ ชุด มาพรอมกับการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม
ขอ ๖ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตที่มีความประสงคจะเปนผูรับใบอนุญาตตามขอ ๕ พิจารณาแลว
เห็น วา ไม สามารถดํา เนิ น การจัด ให มีบ ริก ารโทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทั่ว ถึง และบริก ารเพื่ อสั งคม
ตามเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนดไวในขอ ๒ ใหผูขอรับใบอนุญาตรายดังกลาวจัดทําหนังสือชี้แจง
เปนลายลักษณอักษร ประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อใหคณะกรรมการ
ทราบ
ขอ ๗ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการมอบหมายใหดําเนินการ
จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามเปาหมายในขอ ๒ ตอ ง
รับผิดชอบคาใชจายในการจัดบริการโทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยไม
สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ
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ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตที่จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
มีหนาที่ตองรายงานผลการดําเนินงานตามขอ ๒ ใหคณะกรรมการทราบทุก ๆ ๖ เดือน ในกรณีที่ผูรับ
ใบอนุญาตไมดําเนิน การใหเปนไปตามเปาหมาย หรือในกรณีที่เกิดความขัดของในการใชงาน ผูรับ
ใบอนุญาตตองดําเนินการแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นใหกลับมาใชงานไดตามปกติภายใน ๗ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจง หากมีเหตุสุดวิสัยใหทําหนังสือขอผอนผันเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีกรณีไป
และเลขาธิการจะมีคําสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ทั้งนี้ หากผูรับใบอนุญาต
ไมพอใจคําสั่งของเลขาธิการ ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่มีการแจง
หรือถือวาไดรับแจงคําสั่ง โดยการอุทธรณใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และคณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือ
เปนที่สุด ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฎิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการ และพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยยืนตามคําสั่งของเลขาธิการ เมื่อเลขาธิการมีหนังสือเตือนแลวยังไมปฎิบัติ
ตามคําสั่งนั้น เลขาธิการจะมีคําสั่งปรับผูรับใบอนุญาตในอัตราวันละ ๓,๐๐๐ บาท ตอจุด ทั้งนี้ไมต่ํากวา
๒๐,๐๐๐ บาทตอวัน หากผูรับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไมปฎิบัติการใหถูกตอง คณะกรรมการอาจมีคําสั่ง
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงขายเปนของตนเอง และแบบที่ ๓ ทุกราย ที่ไม
สามารถดํ า เนิ น การจั ด ให มี บ ริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง และบริ ก ารเพื่ อ สั ง คมตามที่
คณะกรรมการกํ าหนด ตอ งจัด สรรเงิน รายได ประจํ าปก อ นหัก คาใช จาย จากการประกอบกิ จการ
โทรคมนาคม เพื่ออุดหนุนใหแกกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ สําหรับ
นําไปใชเปนทุนหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
๙.๑ จัดใหมีการดําเนินกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม ในสวนที่คณะกรรมการมิไดมอบหมายหรือไมมีผูรับใบอนุญาตรายใดสามารถจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนดได
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะใชวิธีการประมูลแขงขัน เพื่อคัดเลือกผูประกอบการเพื่อทําหนาที่จัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตอไป
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๙.๒ เพื่อการวิจัยและพัฒนาดานโทรคมนาคม และเพื่อการพัฒนาบุคลากรดานกิจการ
โทรคมนาคม ตลอดจนดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนดานการศึกษา วัฒนธรรม
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น
ขอ ๑๐ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามข อ ๙ จะต อ งจั ด สรรเงิ น รายได จ ากการประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมตามอัตราและวิธีการชําระ ดังตอไปนี้
๑๐.๑ ใหนําสงรายไดกอนหักคาใชจายของผูไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
ที่ไดรับอนุญาต ในอัตรารอยละ ๔ ตอป หรือตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยคํานึงถึง
ความจําเปนและเหมาะสมตามหนาที่ที่ตองจัดใหมีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงหรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขากองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน
สาธารณะ
๑๐.๒ ผูไดรับใบอนุญาตจะตองนําสงรายไดเขากองทุนเปนรายป ในวันครบกําหนด
ชําระเงิน โดยแบงชําระเปน ๒ ครั้ง คือ ชําระครั้งที่หนึ่งในวัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกป โดย
คํานวณจากรายไดกอนหักคาใชจายในการประกอบกิจการของชวงเดือนมกราคมถึงเดือ นมิถุน ายน
ของปเดียวกัน และชําระอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปโดยคํานวณจากรายไดกอนหัก
คาใชจายในการประกอบกิจการของชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปกอนหนา
๑๐.๓ การคํ า นวณรายได ที่ ต อ งจั ด ส ง สํ า หรั บ ครั้ ง แรกหลั ง จากที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าต
แบงเปน ๒ กรณี คือ
กรณีที่หนึ่ง คือ กรณีที่ผูรับ ใบอนุญาตไดประกอบกิจการนับจากวัน ที่ไดรับ
ใบอนุ ญ าตจนถึ ง วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายนของการประกอบกิ จ การในป แ รกแล ว ยั งไม ค รบ ๖ เดื อ น
ใหคํานวณรายไดกอนหักคาใชจายในการประกอบกิจการตั้งแตวันที่ไดรับใบอนุญาตจนถึงสิ้นเดือน
มิถุนายนของปเดียวกัน
กรณีที่สอง คือ กรณีที่ผูรับ ใบอนุญาตไดประกอบกิจการนับจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาตจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของการประกอบกิจการปแรกแลวยังไมครบ ๖ เดือน ใหคํานวณ
รายไดกอ นหักคาใชจายในการประกอบกิจการตั้งแตวัน ที่ไดรับใบอนุญาตจนถึงสิ้น เดือ นธัน วาคม
ของปเดียวกัน
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๑๐.๔ ใหผูรับใบอนุญาตชําระเปนเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจายกองทุนพัฒนากิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะภายในวันครบกําหนดชําระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดเก็บรายไดตามความเหมาะสม
๑๐.๕ หากผูรับใบอนุญาตไมจัดสรรเงินรายไดภายในกําหนดดังกลาว คณะกรรมการ
อาจเรียกเก็บเงินเพิ่ม เปน จํานวนเงิน เทากับผลคูณของจํานวนเงิน ที่คางชําระกับอัตราดอกเบี้ยเงิน กู
MLR + 2 (ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันครบกําหนด
ชําระเงิน) คูณกับสัดสวนของจํานวนวันที่คางชําระตอจํานวนวันใน ๑ ป (๓๖๐ วัน)
ขอ ๑๑ ใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ยื่นแผนการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามมาตรา ๑๗ (๑), (๒)
(๓) และ (๔) ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ ๑๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

เอกสารแนบทายประกาศ
เงื่อนไข และมาตรฐานการใหบริการ ในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม
--------------------------------๑. จัดใหมีบริการโทรศัพทประจําที่ ในพื้นที่เปาหมาย และสามารถรองรับการใหบริการ
อินเทอรเน็ตดวยความเร็ว 56 Kbps
๒. การจัดใหมีบริการโทรศัพทสาธารณะแกคนพิการ ตามขอ ๒.๕ จะตองดําเนินการดังนี้
๒.๑ จัดโทรศัพทสาธารณะติดตั้งในระดับสูงจากพื้น ๗๐ เซนติเมตร ในชุมชน ๑ เครื่อง
ตอโทรศัพทสาธารณะทั่วไป ๕ เครื่อง และขางใตใหมีที่วางเพื่อใหเกาอี้เข็นคนพิการสอดเขาได
๒.๒ จั ด โทรสารหรื อ โทรศั พ ท ส าธารณะสํา หรั บ คนพิ ก ารทางการได ยิ น หรื อ
สื่อความหมายในชุมชน ๑ เครื่องตอโทรศัพทสาธารณะทั่วไป ๑๐ เครื่อง
๒.๓ ใหจัดสงแผนการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสาธารณะสําหรับคนพิการ เพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
๓. จัดใหมีบริการโทรศัพทมีสายหรือไรสายซึ่งติดตั้งประจําที่ และโทรศัพทสาธารณะ
ตามเปาหมายขอ ๒.๔ ภายในขอบเขตพื้นที่ใหบริการ ตองดําเนินการติดตั้งใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๖o วันหลังจากผูใชบริการยื่นคําขอ
๔. จัดหา ดําเนินการติดตั้ง และบํารุงรักษาอุปกรณโทรศัพทสาธารณะ ในการติดตอสื่อสาร
ทางเสียง หรือการสื่อสารขอมูล โดยไมขาดสาระสําคัญในการติดตอสื่อสาร และพรอมใชงาน
ตลอดระยะเวลา ๓ ป หรือตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานการใหบริการที่คณะกรรมการกําหนด
๕. โทรศัพทสาธารณะจะตองมีบริการแจงเหตุฉุกเฉิน การสอบถามเลขหมายโทรศัพท
และบริการรับแจงเหตุขัดของ และบริการสอบถามขอมูลของรัฐ โดยไมคิดคาบริการ และสามารถ
ใหบริการโทรศัพททางไกลและทางไกลระหวางประเทศไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๖. คุณภาพและราคาของการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่เปาหมาย จะตองเทาเทียม
กับการใหบริการปกติ ในเขตพื้นที่บริการของผูรับใบอนุญาต
๗. จั ด ทํ า รายงานผลเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดการใช ง าน และรายได -ค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด จาก
การใหบริการโทรศัพทสาธารณะในแตละจุด ตามที่ไดติดตั้งในพื้นที่เปาหมายตอคณะกรรมการ
ในทุก ๆ ๓ เดือน

