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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
โดยที่พ ระราชบั ญญั ติการประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการทางธุรกิจ
ต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรือกิจการโทรทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แต่ไม่รวมถึงผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทบริการสาธารณะและบริการชุมชน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
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“รายได้” หมายถึง รายได้ที่ได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ค่าสมาชิก รายได้จาก
การโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๔.๑ นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนปีละครั้ง โดยให้นํารายได้จากการประกอบกิจการ
ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาตมาคํานวณเป็นเงินรายปีที่ต้องนําส่งเข้ากองทุนในอัตราทั้งสิ้น
ไม่เกินร้อยละสองของรายได้ตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้
๔.๒ ให้นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
พร้อมทั้งนําส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๔.๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล ให้นําส่งงบการเงินประจําปี ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และเปิ ด เผยรายได้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการให้ บ ริ ก ารตามลั ก ษณะใบอนุ ญ าตที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตไว้ ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งนําส่งข้อมูลหรือรายงานอื่น ๆ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกําหนด
กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถนําส่งงบการเงินประจําปีที่ผ่านการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือปีงบประมาณ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่ง
งบทดลองหรือเอกสารแสดงรายได้ที่ผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้องแทน ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่ง
งบการเงินประจําปีภายในสิบห้าวัน นับถัดจากวันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
๔.๒.๒ เอกสารหลั กฐานและข้ อมู ลเกี่ ยวกั บค่ าใช้ จ่ายที่ เกิดจากการดํ าเนิ นการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
๔.๓ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรือนําส่งไม่ครบถ้วน ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจํานวนเงินรายปี
ที่ต้องนําส่งนับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนจนกว่าจะนําส่งเงินครบถ้วน
๔.๔ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยกเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตระหว่างปี
ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนจนถึงวันที่ยกเลิกการประกอบกิจการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
โดยจะต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกันภายในหกสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้ยกเลิกการประกอบกิจการหรือหนังสือแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ ๔.๒
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๔.๕ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุในระหว่างปีให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
จนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยจะต้องชําระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๔.๖ สํา นัก งานมีห น้ าที่ ส อบทานรายได้ จากการประกอบกิ จการที่ ผู้ รับ ใบอนุญ าต
นํามาใช้เป็นฐานในการคํานวณการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับถัดจากวันที่สํานักงานได้รับงบการเงินและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และอาจเรียกให้ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตชี้ แ จง หรื อ นํ า ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานหรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตได้นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนไว้ไม่ถูกต้องตามจํานวน
ที่ต้องชําระ สํานักงานจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุน ในส่วนที่ได้ชําระไว้
ไม่ครบจํานวนที่ต้องชําระแล้วแต่กรณี
๔.๗ หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ นํ า ส่ ง หรื อ นํ า ส่ ง เงิ น รายปี เ ข้ า กองทุ น ไม่ ค รบจํ า นวน
ที่ต้องชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดลงโทษตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๔.๘ การนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนตามประกาศนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระเป็นเงินสด
หรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายบัญชีกองทุนบริการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง หรือวิธีการอื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ให้สามารถนําค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการดังกล่าวมาหักลดหย่อนก่อนนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
การลดหย่อนค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงหลักฐาน การดําเนินการ
และค่าใช้จ่ายประกอบการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนด้วย
ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในประกาศนี้ จากรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาตตั้งแต่ปี ๒๕๖๐
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
อัตราการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ของผูร้ ับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
_________________________________

อัตราการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
รายได้
รายได้ส่วนที่ไม่เกิน ๕ ล้านบาทแรก
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
รายได้ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

อัตราการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
ร้อยละ ๐.๕๐
ร้อยละ ๐.๗๕
ร้อยละ ๑.๐๐
ร้อยละ ๑.๗๕
ร้อยละ ๒.๐๐

