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ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
กําหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
อาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตได้  หากผู้รับใบอนุญาตแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่า  การประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ของตนมีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเกินกว่าสัดส่วนของ
รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๗  (๖)  (๙)  และ  (๒๔)  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๒  แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม  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  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
หรือกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
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“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี”  หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องชําระเป็นรายปี 

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   

“รายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ” หมายความว่า  รายการข่าวสาร  
รายการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  รายการส่งเสริมการศึกษา  
จริยธรรม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  คุณภาพชีวิต   
และส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตตามประเภทใบอนุญาตที่ได้กําหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายระเบียบนี้  
สามารถขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปีได้ตามอัตรา  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๕  ที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  ยื่นแบบคําขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ต่อสํานักงานภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  
พร้อมทั้งนําส่งเอกสารสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  และสําเนา
สัดส่วนรายการที่ต้องนําส่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อประกอบการพิจารณา   

ข้อ ๗ คณะกรรมการจะพิจารณาคําขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีและแจ้งผลการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน  นับจากวันที่ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์ 

คําพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สุด   
ข้อ ๘ หากเป็นที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ยื่นแสดงความประสงค์ขอรับการพิจารณาลดหย่อน

หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีตามระเบียบนี้  ยื่นเอกสารหลักฐานเท็จ  ไม่ดําเนินกิจการให้เป็นไป
ตามที่แจ้งไว้  หรือมีการปรับเปล่ียนสัดส่วนรายการที่ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดของระเบียบนี้  คณะกรรมการ
อาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิการได้รบัการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  หรืออาจเรียก
ให้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีย้อนหลังพร้อมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงิน
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีย้อนหลัง  โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  นับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก็ได้ 

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับพิจารณาให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีแล้วสามารถ
ยื่นหลักฐานการแจ้งผลการพิจารณา  พร้อมเอกสารงบการเงินประจําปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตตามกฎหมายต่อสํานักงานเพื่อชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ได้ลดหย่อนตามอัตรา 
ที่กําหนด 

ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับพิจารณาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีแล้ว  สามารถยื่นหลักฐาน
การแจ้งผลการพิจารณาต่อสํานักงาน  เพื่อขอยกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี   

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีตามความเหมาะสมต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์   
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 

 
 

ภาคผนวกแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

ว่าด้วย การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่) 

ประเภทใบอนุญาต การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

บริการสาธารณะประเภทที่ ๑ ๑. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต์่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ 
สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรารอ้ยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปทีี่พึงชําระ 
๒. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต์่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ี

บริการสาธารณะประเภทที่ ๒ ๑. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต์่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐   
สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรารอ้ยละ ๒๕ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปทีี่พึงชําระ 
๒. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต์่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรารอ้ยละ ๗๕ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปทีี่พึงชําระ 

บริการสาธารณะประเภทที่ ๓ ๑. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต์่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐   
สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรารอ้ยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปทีี่พึงชําระ 
๒. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต์่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ี

บริการชุมชน มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่ารอ้ยละ ๗๐ สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายป ี

บริการทางธุรกิจ ๑. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต์่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐   
สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรารอ้ยละ ๑๕ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปทีี่พึงชําระ 
๒. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต์่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรารอ้ยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปทีี่พึงชําระ 



 

 
 

- ๒ - 
 
๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่) 

ประเภทใบอนุญาต การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

ใบอนุญาตประกอบกจิการ 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์สําหรบั
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กจิการที่ไม่ใช้คลืน่ความถี่ ซึง่ไม่ต้อง
ขอรบัการจัดสรรคลื่นความถี่) 

๑. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต์่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐   
สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรารอ้ยละ ๑๕ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปทีี่พึงชําระ 
๒. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต์่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตรารอ้ยละ ๗๕ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปทีี่พึงชําระ 
 



 

 
 

แบบคําขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

ส่วนท่ี ๑ การยื่นความประสงค์ขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

 

 

 

ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลผู้ประสงค์ขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

 

 

 

 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลา ........../......./..............- ............/......./................ 

ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 

ข้าพเจ้า บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/มูลนิธิ/สมาคม/กลุ่มคน …………………………………………………………………….... 

๒.๑ ที่ต้ังนิติบุคคล.........……………………………………………………………………………………………………………………   
เลขที่ ……………ตรอก/ซอย……………………ถนน……………………….. หมู่ที…่………… แขวง/ตําบล………………… 
เขต/อําเภอ ……………………จังหวัด ………………………… รหสัไปรษณีย์………………….โทรศัพท…์…………………. 
โทรสาร ……………………………. E-mail ……………………………. เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี………..…………………..  

๒.๒ ที่ต้ังกลุ่มคน...…………………………………………………………………………………………………………………………..   
เลขที่ ……………ตรอก/ซอย……………………… ถนน……………………….หมูท่ี่ …………แขวง/ตําบล…………………… 
เขต/อําเภอ ………………………จังหวัด ………………………… รหสัไปรษณีย์………………….โทรศัพท…์………………. 
โทรสาร ……………………………E-mail ……………………………. เลขทีป่ระจําตัวผูเ้สียภาษี…………..…………………..  

๒.๓ ช่ือผู้มีอํานาจกระทําการแทน……………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหน่ง .................................................................โทรศัพท.์..........................................................................    
โทรสาร ..................................................................E-mail …………………………………………………………………..   
อายุ............ ปี สัญชาติ .....................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น(ระบุ)........................................... 
เลขทีบ่ัตร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต .....................จงัหวัด................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ….………ตรอก/ซอย………………..….…..……ถนน……………….……………..……….หมู่ที.่...................     
แขวง/ตําบล ……………………. เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด ……………………………………………………. 
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ส่วนท่ี ๓ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

ส่วนท่ี ๔  เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

  

ส่วนท่ี ๔ คํารับรอง 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการของข้าพเจ้ามีสัดส่วนรายการ ข่าวสารหรือ
สาระประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ............. และข้อมูลและเอกสารที่นําส่งตาม                 
แบบคําขอน้ี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ 

(.................................................) 
  ............./.................../................. 

 

(    )  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศน์  
(    )  สําเนาสัดส่วนรายการ 
(    )  อื่นๆ (ถ้ามี) ................................................................................................................... 

(    ) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สําหรับใหบ้ริการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ 
(กิจการที่ต้องขอรบัการจัดสรรคลื่นความถ่ี) 

....  บริการสาธารณะประเภทที่ ๑ 
….  บริการสาธารณะประเภทที่ ๒ 
….  บริการสาธารณะประเภทที่ ๓ 
….  บรกิารชุมชน 
….  บริการทางธุรกจิ 

(    ) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สําหรับใหบ้ริการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี) 


