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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  หรือกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์มีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตรา  หลักเกณฑ์  และวิธีการที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด  ดังนั้น  เพื่อให้การชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๗  (๔)  (๖)  (๙)  (๒๔)  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติ  
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๖  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็น 
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  
และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้  โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกประกาศกําหนดโครงสร้าง  อัตรา  เงื่อนไข  หลักเกณฑ์และวิธีการชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  หรือ
กิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใชบั้งคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน

ประกาศนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“ใบอนุญาต”  หมายถึง  ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   
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“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายถึง  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“รายได้”  หมายถึง  รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต  ค่าสมาชิก  

รายได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม  หรือรายได้อ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับ
ใบอนุญาต 

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประกาศนี้  ประกอบด้วย 
  ๕.๑ ค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาต  เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชําระ

เม่ือยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตต่อสํานักงาน  ตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้  และจะไม่สามารถเรียกคืนได้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม   

  ๕.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องชําระเป็นรายปี
ตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้  ในอัตรารวมทั้งส้ินไม่เกินร้อยละสองของรายได้  ประกอบด้วย 

   ๕.๒.๑ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่รายปี   
   ๕.๒.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี   
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในข้อ  ๕ .๒   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 
  ๖.๑ การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้ชําระปีละครั้ง  โดยให้นํารายได้   

จากการประกอบกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาตมาคํานวณค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตรายปี   

  ๖.๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  
นับจากวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  พร้อมทั้งนําส่งเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

   ๖.๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล  ให้นําส่งงบการเงินประจําปีที่ ผ่าน 
การรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย  และเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตามที่ได้รับ
อนุญาตไว้ใน  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

    กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจรับตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  ให้ดําเนินการดังกล่าวข้างต้นภายในสิบห้าวันนับจากวันที่สํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงิน 

    กรณีที่ ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถนําส่งงบการเงินประจําปีที่ ผ่าน 
การรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่ง 
งบทดลองแทน  ทั้งนี้  เม่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้รับรองงบการเงินประจําปีแล้ว  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตนําส่งงบการเงินดังกล่าวภายในสิบห้าวัน  นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง 
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   ๖.๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่เป็นนิติบุคคล  ให้นําส่งหลักฐานแสดงรายได้จาก  
การประกอบกิจการที่ได้รับรองความถูกต้องโดยผู้รับใบอนุญาต 

  ๖.๓ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แก่สํานักงาน  
ภายในวันครบกําหนด  หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้ครบตามจํานวนเงิน  ผู้รับใบอนุญาต
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ค้างชําระ  โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  นับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  จนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีครบถ้วน 

  ๖.๔ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตระหว่างปี  
ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีจนถึงวันที่เลิกประกอบกิจการหรือถูก 
เพิกถอนใบอนุญาต  โดยจะต้องชําระให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับจากวันที่เลิกประกอบกิจการ 
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต   

  ๖.๕ สํานักงานมีหน้าที่สอบทานรายได้จากการประกอบกิจการที่ผู้รับใบอนุญาต
นํามาใช้เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน   
นับจากวันที่สํานักงานได้รับงบการเงิน  หากพบว่าผู้รับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
ไว้ไม่ครบหรือเกินจํานวนที่พึงชําระ  สํานักงานจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตชําระหรือรับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีในส่วนที่ได้ชําระไว้ไม่ครบจํานวนหรือเกินจํานวนที่พึงชําระแล้วแต่กรณี  ซ่ึงผู้รับใบอนุญาต
ต้องชําระส่วนที่ไม่ครบจํานวนที่พึงชําระภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
หากไม่ดําเนินการภายในกําหนด  ต้องชําระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในส่วนที่ไม่ครบจํานวนที่พึงชําระ  โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  
และเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  รายปี  
สํานักงานอาจให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเอกสารหลักฐาน  หรือข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  ๖.๖ หากผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  หรือค่าธรรมเนียม  
ในส่วนที่ ไ ม่ครบจํานวนที่พึ งชํ าระตามที่ สํ านักงานมีหนังสือแจ้งให้ชําระภายในเวลาที่ กําหนด  
คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ 

  ๖.๗ การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ตามประกาศนี้  
ให้ชําระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารส่ังจ่ายสํานักงาน  หรือวิธีการอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๗ คณะกรรมการอาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต  
หากผู้รับใบอนุญาตแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการว่า  การประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์ของตนมีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามสัดส่วน 
ของรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ    ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๘ คณะกรรมการอาจทบทวนโครงสร้าง  อัตรา  และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ ๙ โครงสร้าง  อัตรา  เงื่อนไข  วิธีการชําระ  หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประเภทอ่ืนใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทัศน์  กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 
 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แนบท้าย 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ตารางท่ี ๑ อัตราค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาต 

แบบใบอนุญาต ค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาต (บาท) 

๑ . กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service Provider)  
ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง 

๕,๐๐๐ 
 

๒. กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (Service Provider)  
ท่ีมีโครงข่าย แต่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  
     ๒.๑ ระดับท้องถิ่น  
     ๒.๒ ระดับภูมิภาค  
     ๒.๓ ระดับชาติ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

๓ . กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (Service Provider)  
ท่ีมีโครงข่าย และใช้คลื่นความถ่ี  
     ๓.๑ ระดับท้องถิ่น  
     ๓.๒ ระดับภูมิภาค  
     ๓.๓ ระดับชาติ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

๔ . กิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (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 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

ตารางท่ี ๒ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
รายได้ อัตราค่าธรรมเนียม 

    ๐ ถึง ๕ ลา้นบาท 
    เกิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป 

ร้อยละ ๑.๕ 
ร้อยละ ๒.๐ 

 
 
 
 


