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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒)
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหมีความเหมาะสม ขึ้นใชบังคับเปนการชั่วคราวในระหวางการจัดทํา
นโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และแนวทางการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมที่คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีนโยบายที่จะจัดทําขึ้นใหมซึ่งไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
ไปแลว ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมมีความตอเนื่อง
อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ (๑๔) และมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
อัน เป น พระราชบั ญญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บการจํ า กั ดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อัน เปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงประกาศ
กําหนดหลักเกณฑในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ บรรดาประกาศ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
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ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน” ในขอ ๑ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และใหใชความตอไปนี้แทน
““บริการโทรคมนาคมพื้น ฐาน” หมายถึง บริการโทรศัพทแ ละอิน เทอรเน็ต โดยไมจํากัด
ประเภทของเทคโนโลยี ที่ นํา มาใช แ ละลั ก ษณะการใชง าน และอาจรวมไปถึ งอุ ป กรณ ปลายทาง
ซอฟตแ วร หรือสวนประกอบอื่น ๆ ที่จําเปน ที่ใชใ นการติดตอสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนใหสามารถเขาถึงการใชบริการโทรคมนาคมพื้นฐานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ”
ขอ ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงระดับชุมชน” ระหวาง
บทนิยามคําวา “บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน” และคําวา “โทรศัพทสาธารณะ” ในขอ ๑ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ดังนี้
““บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงระดับชุมชน” หมายถึง การที่ประชาชนทุกคนในพื้นที่
ซึ่งคณะกรรมการกําหนด สามารถเขาถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสาธารณะโดยทั่วถึงไดในระดับคุณภาพ
ที่กําหนดและในอัตราคาบริการที่เหมาะสม”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒ เพื่อใหการดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ คณะกรรมการจึ งได กํ า หนดเป า หมายและภารกิ จ ที่ ผู รั บ ใบอนุ ญ าต
ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
๒.๑ จัดใหมีบริการโทรศัพทโดยทั่วถึงระดับชุม ชน ตามพื้น ที่ซึ่งคณะกรรมการ
กําหนด
๒.๒ จัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตระดับชุมชน ตามพื้น ที่ซึ่งคณะกรรมการกําหนด
โดยการดําเนิน การสงเสริม ใหมีการจัดตั้งศูน ยบริการอินเทอรเน็ตประจําชุม ชน เพื่อ ใหประชาชน
สามารถเข า ถึง บริ การนั้ น ได โดยสะดวก ทั้ งนี้ การจัด ให มี บริ การดั งกล าวอาจรวมไปถึ งอุ ปกรณ
คอมพิวเตอร ซอฟตแวร ตลอดจนการจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรูที่เปนประโยชนตอการ
ใชงานของผูใชบริการ
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๒.๓ จัด ให มี บ ริ ก ารโทรศั พ ท แ ละอิ น เทอรเ น็ ต ในหน ว ยงานสาธารณะ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ การจัดใหมีบริการดังกลาวอาจรวมไปถึงอุปกรณคอมพิวเตอร ซอฟตแวร
ตลอดจนการจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะความรูที่เปน ประโยชนตอการใชงานของบุคลากร
ของหนวยงานสาธารณะนั้นและผูมารับบริการใหสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตได
๒.๔ สงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีดานอุปกรณและ
บริการโทรคมนาคมเพื่ออํานวยความสะดวกแกคนพิการ เด็ก คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหสามารถ
เขาถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวรวมถึงการสนับสนุนดานอุปกรณหรือ
ซอฟตแ วรที่เหมาะสมตอการใชงาน การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรูดานโทรคมนาคม ตลอดจน
การใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อใหสามารถใชบริการโทรคมนาคมพื้นฐานได
การจัดใหมีบริการตามขอ ๒.๑ - ๒.๓ หมายความรวมถึงการบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ
อยางเหมาะสมดวย”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๓.๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม และใหใชความตอไปนี้แทน
“๓.๑ กําหนดแผนปฏิบัติ การประจําป โดยมี รายละเอียดเกี่ย วกับ เปา หมายและ
ภารกิจในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตแบบที่สองที่มีโครงขายเปน ของตนเอง และแบบที่สาม มีหนาที่
ตองจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้
ผูรับใบอนุญาตรายใดประสงคที่จะดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่ อ สั ง คม ให ยื่ น หนั ง สื อ แสดงความจํ า นงต อ คณะกรรมการภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
คณะกรรมการประกาศแผนปฏิบัติการประจําป
ผูรับใบอนุญาตรายใดไมยื่นหนังสือแสดงความจํานงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวาผูรับใบอนุญาตรายนั้นไมสามารถดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมได และมีหนาที่ตองจัดสรรรายไดเพื่ออุดหนุนใหแกกองทุนตามขอ ๙”
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ขอ ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๕/๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม
“ขอ ๕/๑ ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ยื่ น หนั ง สื อ แสดงความจํ า นงตามข อ ๕ ยื่ น แผนการให
บริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง และบริ ก ารเพื่ อ สั ง คม ระยะหนึ่ ง ป หรื อ ตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดใหยื่นหนังสือแสดงความจํานงตอ
คณะกรรมการ โดยสาระสําคัญของแผนการใหบริการตองมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้
(๑) บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(๒) แผนการจัดหาและติดตั้ง
(๓) ขอกําหนดทางเทคนิคของโครงขายและรายละเอียดการเชื่อมตอโครงขาย
(๔) ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (เสนรุง, เสนแวง) ของจุดติดตั้ง
(๕) ประมาณการรายได - คาใชจายในการดําเนิน งาน พรอมขอสมมุติฐานที่ใ ชสําหรับ
การประมาณการ
(๖) รายละเอียดการกําหนดอัตราคาบริการในพื้นที่เปาหมาย
(๗) รายละเอียดของเทคโนโลยีการใหบริการในพื้นที่เปาหมาย
(๘) รายละเอียดแผนการสนับสนุนแกผูมีรายไดนอย คนพิการ เด็ก คนชรา และผูดอยโอกาส
ในสังคม
(๙) แผนการวิเคราะหความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐกิจและการประเมินความเสี่ยง
ของการดําเนินงาน
(๑๐) แผนและประมาณการรายละเอียดคาใชจายในการบํารุงรักษาตอป อยางนอยสามป
(๑๑) ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการรองขอเพิ่มเติม
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไมอนุมัติแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคมของผูรับใบอนุญาตรายใด ใหถือวาผูรับใบอนุญาตรายนั้นไมสามารถดําเนินการ
จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมได และมีหนาที่ตองจัดสรรรายได
เพื่ออุดหนุนใหแกกองทุนตามขอ ๙”
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ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมที่ ค ณะกรรมการมอบหมายให
ดําเนิน การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามที่คณะกรรมการ
กําหนด ตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
รวมถึงคาใชจายในการบํารุงรักษา โดยไมสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน เปนระยะเวลาสามป
นับแตวันที่ติดตั้งแลวเสร็จและสามารถใหบริการได”
ขอ ๑๐ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสอง และวรรคสาม ในข อ ๑๐ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
“รายไดกอนหักคาใชจายจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตอง
จัดสรร เพื่ออุดหนุนใหแกกองทุน ไมรวมถึงคาใชจาย ดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายจากการซื้อหรือเชาบริการโทรคมนาคมเพื่อเปนปจจัยการผลิตหรือเปนการขาย
สงบริการจากผูรับใบอนุญาตรายอื่น
(๒) คาใชจายจากการซื้อหรือเชาบริการโทรคมนาคมเพื่อเปนปจจัยการผลิตหรือเปนการขาย
สงบริการที่จายใหแกผูใหบริการโทรคมนาคมตางประเทศ
ทั้งนี้ ผูรับใบอนุญาตที่มีหนาที่จัดสรรรายไดเพื่ออุดหนุน ใหแ กกองทุน จะตองสงเอกสาร
หลักฐานและขอมูลแสดงการคํานวณรายไดกอนหักคาใชจายจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
คาใชจายตาม (๑) และ (๒) หรือขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ พรอมการนําสง
รายไดเขากองทุน”
ขอ ๑๑ ใหยกเลิกเอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๒ การคํานวณรายไดที่ ตองจัดสรรเพื่ออุดหนุน ใหแ กกองทุน ชวงเดือนกรกฎาคม ธันวาคม ๒๕๕๒ สําหรับผูที่ไดรับใบอนุญาตกอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหคํานวณรายได
กอนหักคาใชจาย
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ที่ตองชําระตามอัตราที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่
๒ สิ งหาคม ๒๕๔๘ รวมกั บรายได ก อนหั กค าใช จ ายที่ ต องชํ าระตามประกาศฉบั บนี้ โดยให ชํ าระ
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีวิธีการคํานวณ ดังนี้
จํานวนรายไดที่ตองจัดสรรเพื่ออุดหนุนใหแกกองทุนตามวรรคหนึ่งเทากับ ผลคูณระหวางรอยละสี่
ของรายไดกอ นหักคาใชจายจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมชวงเดือนกรกฎาคม - ธัน วาคม
๒๕๕๒ กับสัดสวนของจํานวนวัน นับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หรือวันที่ไดรับใบอนุญาต
แลวแตกรณี ถึงวันกอนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ตอจํานวนวันในครึ่งป (หนึ่งรอยแปดสิบวัน)
บวกดวย ผลคูณระหวางรอยละสี่ของรายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไมรวมคาใชจายตาม
ขอ ๑๐.๑ (๑) และ ๑๐.๑ (๒) ชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๒ กับสัดสวนของจํานวนวัน
นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตอจํานวนวันในครึ่งป (หนึ่งรอย
แปดสิบวัน)
ขอ ๑๓ ในวาระเริ่ม แรกผูที่ไดรับใบอนุญาตกอนวัน ที่ประกาศฉบับนี้มีผ ลใชบังคับ และมี
ความประสงคจะดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ใหยื่น
หนังสือแสดงความจํานงตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ
โดยไมตองจัดสรรรายไดเพื่ออุดหนุนใหแกกองทุน
ใหผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งยื่นแผนการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริ ก ารเพื่ อ สั ง คม ตามข อ ๕/๑ ภายในสี่ สิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคมประจําป ๒๕๕๓ มีผลใชบังคับ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไมอนุมัติแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่ อสังคมของผูรับ ใบอนุญาตรายใด ให ถือวาผูรั บใบอนุญาตรายนั้น ไมสามารถ
ดําเนิน การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมได และมีหนาที่ตอง
จัดสรรรายไดเพื่ออุดหนุนใหแกกองทุนตามขอ ๙ นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๑๔ เพื่อใหการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมมีความ
ตอเนื่อง ใหผูรับใบอนุญาตที่ไดดําเนินการติดตั้งและใหบริการโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่เปาหมาย
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
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จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และมีความประสงคจะดําเนินการ
จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในป ๒๕๕๓ จะตองยื่นแผนการ
ใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามขอ ๕/๑ รวมทั้งแผนและคาใชจาย
ในการใหบริการและการบํารุงรักษาโทรศัพทสาธารณะที่ไดดําเนินการติดตั้งแลวดวย
ใหผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ใ หบริการและบํารุงรักษาโทรศัพทสาธารณะที่ได
ดําเนินการติดตั้งแลวไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติแผนแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

