
หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  หรือกิจการโทรทัศน์  (ฉบับที่  ๒) 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  หรือกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ให้อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  หรือกิจการโทรทัศน์มีความเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน  
และมิให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคหน่ึง  (๔)  (๖)  (๙)  (๒๔)  มาตรา  ๓๗  และ
มาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดโครงสร้าง  อัตรา  เง่ือนไข  หลักเกณฑ์และ
วิธีการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพิ่มเติมไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง   
หรือกิจการโทรทัศน์  (ฉบับที่  ๒)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว 

ในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “รายได้”  ในข้อ  ๔  ของประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง  หรือกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“รายได้”  หมายถึง  รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต  ค่าสมาชิก  
รายได้จากการโฆษณาท้ังทางตรงและทางอ้อม  หรือรายได้อื่นที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต  
ตามที่คณะกรรมการกําหนด   

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง   
หรือกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ  ๖ ผู้ รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในข้อ   ๕ .๒   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 

  ๖.๑ การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้ชําระปีละครั้ง  โดยให้นํารายได้จาก
การประกอบกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาตมาคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี   

  ๖.๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  
นับถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  พร้อมทั้งนําส่งเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

   ๖.๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล  ให้นําส่งงบการเงินประจําปีที่ผ่าน 
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย  หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
โดยเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตามลักษณะใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินหรือในรูปแบบรายงานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

     กรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตไม่สามารถนําส่งงบการเงินประจําปีที่ผ่าน 
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ได้ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  นับถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือปีงบประมาณ  ให้ผู้รับใบอนุญาต
นําส่งงบทดลองหรือเอกสารแสดงรายได้ที่ผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้องแทน  ทั้งนี้  ให้ผู้รับใบอนุญาต
นําส่งงบการเงินประจําปีภายในสิบห้าวัน  นับถัดจากวันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย 
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 

   ๖.๒.๒ ผู้ รับใบอนุญาตที่ไม่เป็นนิติบุคคล  ให้นําส่งหลักฐานแสดงรายได้ 
จากการประกอบกิจการที่ได้รับรองความถูกต้องโดยผู้รับใบอนุญาต 

  ๖.๓ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แก่สํานักงาน
ภายในวันครบกําหนด  หรือชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีไม่ครบตามจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระ  
ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือน 
ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ชําระไม่ครบถ้วน  โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  
นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  จนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีครบถ้วน 

  ๖.๔ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยกเลิกการประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ระหว่างปี  ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีจนถึงวันที่ยกเลิกการประกอบกิจการ 
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  โดยจะต้องชําระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้ยกเลิกการประกอบกิจการหรือหนังสือแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ๖.๕ กรณีที่ใบอนุญาตส้ินอายุในระหว่างปี  ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีจนถึงวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  โดยจะต้องชําระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับถัดจาก
วันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ   
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  ๖.๖ สํานักงานมีหน้าที่สอบทานรายได้จากการประกอบกิจการที่ผู้รับใบอนุญาต
นํามาใช้เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน  
นับถัดจากวันที่สํานักงานได้รับงบการเงินและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน  และอาจเรียกให้ผู้รับ
ใบอนุญาตชี้แจง  หรือนําส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลอื่นที่จําเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

   ในกรณีที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีไว้ไม่ถูกต้อง
ตามจํานวนที่ต้องชําระ  สํานักงานจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
ในส่วนที่ได้ชําระไว้ไม่ครบจํานวนที่ต้องชําระ  พร้อมทั้งชําระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของ
จํานวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ชําระไม่ครบถ้วน  โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  
นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  จนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีครบถ้วน 

  ๖.๗ หากผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระ  หรือชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
ไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด  คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดบทลงโทษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

  ๖.๘ การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ตามประกาศน้ี  
ให้ชําระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายสํานักงาน  หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการกําหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกตารางที่  ๒  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  หรือกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี  ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศน้ีแทน 

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้  สําหรับการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาต  หรือวันที่เลิกการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต  ตั้งแต่วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 
 

 
ภาคผนวก 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับท่ี ๒)  
 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

 

รายได้ อัตราค่าธรรมเนียมแบบก้าวหน้า 
รายได้ ๐ - ๕ ล้านบาทแรก 
รายได้ส่วนท่ีเกินกว่า ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท  
รายได้ส่วนท่ีเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท 
รายได้ส่วนท่ีเกินกว่า ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
รายได้ส่วนท่ีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทข้ึนไป  

ร้อยละ ๐.๕๐  
ร้อยละ ๐.๗๕  
ร้อยละ ๑.๐๐  
ร้อยละ ๑.๗๕  
ร้อยละ ๒.๐๐ 

 


