
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์

การลดหย่อนการลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี



พระราชบัญญัตอิงค์กรจัดสรรคลื�นความถี� และกาํกับการประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.2553

พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 

มาตรา 42 ให้ กสทช. กาํหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซึ�งต้องชาํระเป็นรายปี โดยคาํนึงถงึ
รายจ่ายในการกาํกับดูแลการใช้คลื�นความถี�และการกาํกับดูแลการประกอบกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพในอัตรารวมทั 0งสิ 0นไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต

มาตรา 19 
• ผู้รับอนุญาตต้องชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที�คณะกรรมการกาํหนด
• การกาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการ

โดยไม่สมเหตุผล โดยคาํนึงถงึประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลนและวธิีการ
จัดสรรทรัพยากร

• สามารถลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้รับใบอนุญาตได้ หากมีรายการข่าวสารหรือ
สาระที�เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเกินกว่าสัดส่วนที�คณะกรรมการประกาศกาํหนด

พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551

2



ประกาศ กสทช. เรื�อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียง หรือ
กจิการโทรทศัน์ พ.ศ.2555 (31 ตค. 55)

ระเบยีบ กสทช.ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กจิการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 (8 ก.พ. 56)

ประกาศ /ระเบียบที�เกี�ยวข้อง
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ประกาศ กสทช. เรื�อง หลักเกณฑ์และวธิีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ (Network Provider)
ประกาศ กสทช. เรื$อง หลักเกณฑ์และวธิีการอนุญาตการให้บริการสิ$งอาํนวยความ
สะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (Facility Provider)
ประกาศ กสทช. เรื$อง หลักเกณฑ์และวธิีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทศัน์ (Service Provider)

กจิการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 (8 ก.พ. 56)



ประเภทค่าธรรมเนียม

ค่าพิจารณาคําขอ
ใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี

ชําระปีละครั้งเมื่อสิ้นรอบชําระครั้งเดียวเพื่อยื่นขอ ชําระปีละครั้งเมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี

ชําระครั้งเดียวเพื่อยื่นขอ
ใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ
กํากับดูแลใช้คลื่นความถี่รายปี

ค่าธรรมเนียมการกํากับดูแล
การประกอบกิจการรายปี



อัตราค่าพิจารณาคําขอ
แบบใบอนุญาต ค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาต (บาท)

๑. กิจการบริกา รกระ จา ยเ สียงหรือโทรทัศน์ (Service Provider) ทีไ่ม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ๕,๐๐๐

๒. กิ จกา รบ ริ กา รกระจา ยเ สี ยง หรื อโทรทั  ศน์ (Service Provider) ที่มีโครงข่าย แต่ไม่ใช้คลื่นความถี่

๒.๑ ระดับท้องถิ่น

๒.๒ ระดับภูมิภาค
๒.๓ ระดับชาติ

๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

๓. กิ จกา รบ ริกา รกระ จา ยเสี ยง หรื อโทรทั  ศน์ (Service Provider) ที่มีโครงข่าย และใช้คลื่นความถี่

๓.๑ ระดับท้องถิ่น
๑๐,๐๐๐

๓.๑ ระดับท้องถิ่น

๓.๒ ระดับภูมิภาค
๓.๓ ระดับชาติ

๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๔. กิจกา รบ ริกา รโค รง ข่าย กระ จา ยเ สียง หรือโทรทัศน์ (Network Provider)

๔.๑ ระดับท้องถิ่น

๔.๒ ระดับภูมิภาค
๔.๓ ระดับชาติ

๑๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๕. กิจการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Facility Provider)

๕.๑ ระดับท้องถิ่น

๕.๒ ระดับภูมิภาค
๕.๓ ระดับชาติ

๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

๖. กิจการบริการชุมชน ๒,๐๐๐



รายได้ อัตราค่าธรรมเนียม

0 – 5 ล้านบาท ร้อยละ 1.5

เกิน 5 ล้านบาทชึ้นไป ร้อยละ 2

ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯรายปี

รายได้ทั้งปี  = 15  ล้านบาท

คํานวณ
5 ล้าน X 1.5% = 75,000 บาท
10 ล้าน X 2% = 200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระ =  275,000 บาท

รายได้ทั้งปี  = 4  ล้านบาท

คํานวณ
4 ล้าน X 1.5% = 60,000 บาท

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระ =  60,000 บาท



รายได้จากการประกอบกิจการ 
(ที่ปรากฏในนิยามประกาศต่างๆ) 

� รายได้จากการให้บริการ
� รายได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม
� ค่าสมาชิก
� รายได้/สินทรัพย์ จากการการบริจาค การอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการ� รายได้/สินทรัพย์ จากการการบริจาค การอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการโดยตรงของสถานี
� รายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต



กระบวนการรับชําระค่าธรรมเนียม

วันสิ้นรอบ สํานักงานจะสอบทาน ชําระเงินส่วนต่าง

ภายใน 150 วัน31 ธันวาคม
ภายใน 90 วัน

นับจากที่ได้รับงบการเงิน
และเอกสารที่จําเป็นครบ

ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

1

2
3

ชําระค่าธรรมเนียมวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

สํานักงานจะสอบทาน
รายได้ + แจ้งชําระ

ส่วนต่างหากมี

ชําระเงินส่วนต่าง

� ชําระปีละครั้ง โดยให้นํารายได้รายใบอนุญาตฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีมาคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

� ชําระหลังจาก 150 วัน ตอ้งมีเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน เศษของเดอืนคิดเป็น 1 เดอืน

� จ่ายหลังครบกําหนดชําระมากกว่า 15 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์ใบอนญุาต ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตฯ

ชําระค่าธรรมเนียม

ส่งงบการเงิน
• ที่ตรวจสอบแล้ว
• ต้องแยกรายได้ในราย
ใบอนุญาต
• เอกสารแบบฟอร์มที่จําเป็น



ช่องทางในการชําระค่าธรรมเนียม

� งบการเงินที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดย
หมายเหตุประกอบงบต้อง
แสดงรายละเอียดรายได้ในราย
ใบอนุญาต หรือแบบสรุป
รายได้รายใบอนุญาตที่มีคํา
รับรองโดยผู้สอบบัญชี

เข้า website กสทช. เพื่อกรอก
รายละเอียดการชําระที่กําหนด

แนบเอกสารที่จําเป็นครบถ้วน

แบบใหม่ ลดความผิดพลาด และเพิ�มความสะดวกในการชาํระ

ชําระผ่านธนาคาร1

ชําระที่ กสทช.2

ชําระผ่านธนาคาร1

รับรองโดยผู้สอบบัญชี
� แบบสรุปรายได้ราย
ใบอนุญาตที่มคีํารับรองโดยผู้มี
อํานาจลงนามของบริษัท

ชําระที่ กสทช.
แบบสรุปค่าธรรมเนียม 

หลักฐานการชําระ
2

ส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์

งบการเงิน และหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Fax มาให้ กสทช.
กรณีชําระผ่านธนาคาร

แบบเดิม

print out ใบ Bill payment



การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

คณะกรรมการอาจ ลดหย่อนหรือยกเว้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่
ผู้รับใบอนุญาต หากผู้รับใบอนุญาตแสดงให้เป็นที่ประจักษ์มีรายการ

ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามสัดส่วนที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ

ระเบียบ กสทช. เรือ่ง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์

คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะโดยพิจารณาจากสัดส่วนรายการ
ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นสําคัญ



ประเภทใบอนุญาต
ที่ต้องขอจัดสรรคลื่นฯ

การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 
(สัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ)

สาธารณะประเภทที่ 1
1. มากกว่าร้อยละ 70 - 90  ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯให้ร้อยละ 50 
2. มากกว่าร้อยละ 90  ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ

สาธารณะประเภทที่ 2
1. มากกว่าร้อยละ 70 - 90  ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ให้ร้อยละ 25
2. มากกว่าร้อยละ 90 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯร้อยละ 75

สาธารณะประเภทที่ 3
1. มากกว่าร้อยละ 70 - 90 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ให้ร้อยละ 50 

หลักเกณฑ์การลดหย่อน / ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี

สาธารณะประเภทที่ 3
2. มากกว่าร้อยละ 90  ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ

ชุมชน 1. มากกว่าร้อยละ 70  ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ

ธุรกิจ
1. มากกว่าร้อยละ 50 - 90 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯให้ร้อยละ 15
2. มากกว่าร้อยละ 90 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ให้ร้อยละ 50

ประเภทใบอนุญาต
ที่ไม่ต้องขอจัดสรรคลื่นฯ

การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 
(สัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่
1. มากกว่าร้อยละ 50 - 90 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯให้ร้อยละ 15
2. มากกว่าร้อยละ 90 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ให้ร้อยละ 75



ขั้นตอนการยื่นลดหย่อน/ยกเว้น

สิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

ยื่นเอกสารที่กําหนด กสทช.พิจารณา
เอกสารและแจ้งผล

ภายใน 30 วัน31 ธันวาคม
ภายใน 90 วัน

นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
ได้รับการยกเว้น 
หรือลดหย่อน 

1
2

ระยะเวลาบัญชี เอกสารและแจ้งผล

แบบคําขอรับการพิจารณาแบบคําขอรับการพิจารณา

เอกสารสําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการฯ

เอกสารสําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการฯ

สําเนาผังรายการ
(ภาคผนวก ค. ประกาศฯ ผังรายการ)

สําเนาผังรายการ
(ภาคผนวก ค. ประกาศฯ ผังรายการ)



ยื่นเอกสารขอยื่นเอกสารขอ ชําระชําระ
กสทช.พิจารณา

เอกสารและ
กสทช.พิจารณา

เอกสารและ

วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี

ตัวอย่างปฏิทินการรับชําระค่าธรรมเนียมและการลดหย่อน/ยกเว้น
กรณีวันสิน้รอบระยะเวลาบญัชีวันที่ 31 ธันวาคม (กรณีดําเนินการตมกําหนดทุกอย่าง)

ชําระส่วนต่างชําระส่วนต่าง

ยื่นเอกสารขอ
ลดหย่อน/ยกเว้น
ยื่นเอกสารขอ

ลดหย่อน/ยกเว้น
ชําระ

ค่าธรรมเนียมและ 
ส่งงบการเงินที่
ตรวจสอบแล้ว

ชําระ
ค่าธรรมเนียมและ 
ส่งงบการเงินที่
ตรวจสอบแล้ว

เอกสารและ
แจ้งผลการ
ลดหย่อน

เอกสารและ
แจ้งผลการ
ลดหย่อน

สนง. สอบทานการ
ชําระและแจ้งชําระ

ส่วนต่างหากมี

สนง. สอบทานการ
ชําระและแจ้งชําระ

ส่วนต่างหากมี



จบจบ


