
 หน้า   ๔๘ 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตรา  หลักเกณฑ์และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง  และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง  
อีกทั้งเพื่อส่งเสริมผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขัน
ในตลาดโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เสมอภาค  และเป็นธรรม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  
มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ .  ๒๕๔๔  อันเป็นกฎหมายที่ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรภีาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดอัตรา  หลักเกณฑ์และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมชั่วคราว   
(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมชั่วคราว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
(๓) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมชั่วคราว  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
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(๔) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
การให้บริการอินเทอร์เน็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

(๕) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
การให้บริการอินเทอร์เน็ต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๖) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนรายได้
ก่อนคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  และใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบที่สาม   

ข้อ ๔ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว 
ในประกาศนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน   

ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงไม่รวมถึง 
ผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  
และบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ 

“รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม”  หมายความว่า  รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
ทุกประเภทบริการที่เกิดขึ้นภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง  ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  ทั้งนี้  รายได้จาก
การให้บริการโทรคมนาคม  ให้หมายความรวมถึงรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ข้อ ๖ หน้าที่ของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาต   
ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตมีหน้าที่ชําระค่าดําเนินการคําขอใบอนุญาต  และผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่

ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  และค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแก่สํานักงาน  ตามอัตราและเงื่อนไข
การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่กําหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๗ การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
(๑) การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ชําระปีละคร้ัง  โดยให้นํารายได้จากการประกอบกิจการ  

โทรคมนาคมที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาต  มาคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ทั้งนี้  
รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่นํามาคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย  โดยไม่สามารถหักค่าลดหย่อนใด ๆ  ได้   
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(๒) ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  นับจากวันส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชี  พร้อมนําส่งงบการเงินประจําปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย  
และเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตามแบบใบอนุญาตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถนําส่งงบการเงินประจําปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งงบทดลองแทน  ทั้งนี้  เม่ือผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตามกฎหมายได้รับรองงบการเงินประจําปีแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งงบการเงินดังกล่าว
ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง   

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  หรือชําระไม่ครบถ้วนตามจํานวน 
ที่พึงชําระภายในวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
และค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจํานวนเงินที่ค้างชําระ  โดยเศษของเดือน 
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน  นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  จนกว่าจะชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครบถ้วน 

(๓) สํานักงานจะตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม  (๒)  ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวัน  นับจากวันที่สํานักงานได้รับงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง  
หากสํานักงานพบว่าผู้รับใบอนุญาตไดช้ําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไว้ไม่ถูกต้อง  สํานักงานจะมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วน  หรือรับคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่ได้
ชําระไว้เกิน  ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน  นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  หากพ้นกําหนดชําระเงินตามเวลา
ดังกล่าว  ผู้รับใบอนุญาตที่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไว้ไม่ครบถ้วน  จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่ไม่ครบถ้วน  โดยเศษของ
เดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  จนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครบถ้วน 

เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
สํานักงานอาจให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเอกสารหลักฐาน  หรือข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๘ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่  ซ่ึงชําระเป็นรายปี  เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสองของรายได้จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต  หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้รับใบอนุญาตนําส่งค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
เกินกว่าร้อยละสองของรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต  สํานักงานจะมี
หนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตมารับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่ได้ชําระไว้เกิน  ภายในระยะเวลา 
เก้าสิบวัน  นับจากวันที่สํานักงานได้รับงบการเงิน   

ข้อ ๙ คณะกรรมการจะทบทวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกสามปี  
หรือตามความเหมาะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานทําหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม   
และจัดให้มีระบบบัญชีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป  รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ที่มีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติตามประกาศนี้ตั้งแต่รอบรายได้
จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาต
การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งและแบบที่สองให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปี  ๒๕๕๖  โดยคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่พึงชําระจากรายได้จาก
การประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ในปี  ๒๕๕๖  ถึงวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

ข้อ ๑๒ ในการปฏิบัติตามข้อ  ๑๑  หากมีกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเห็นว่าได้ชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่รวมกันแล้วเกินกว่า
ร้อยละสองของรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต  ให้สํานักงานตรวจสอบ
และปฏิบัติตามข้อ  ๘  โดยอนุโลม   

ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 
 

ภาคผนวก 

อัตราและเงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เรื่อง  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม  

_______________________ 

 

ตารางที่ ๑ อัตราค่าดาํเนินการคาํขอใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต 

 

แบบใบอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม   

เงื่อนไขการชาํระค่าธรรมเนียม ค่าดาํเนินการคาํขอ

ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมต่ออายุ

ใบอนุญาต 

แบบที่ ๑ 

แบบที่ ๒ ที่ไมม่ีโครงขา่ย 

แบบที่ ๒  ที่มีโครงข่าย 

แบบที่ ๓ 

๕,๐๐๐  บาท 

๕,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐ บาท 

- 

- 

- 

๑๐,๐๐๐ บาท 

คา่ดําเนินการคําขอใบอนญุาต  

   ให้ชําระเมื่อยื่นคําขอใบอนญุาต 

   ไมค่ิดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการคําขอเพิ่มประเภทบริการ  

คา่ธรรมเนียมตอ่อายใุบอนญุาต  

  ให้ชําระเมื่อยื่นคําขอตอ่อายใุบอนญุาต 

 

ค่าดําเนินการคําขอใบอนญุาต และค่าต่ออายใุบอนญุาต ผู้ ยื่นคํา

ขอรับใบอนญุาตและผู้ รับใบอนญุาตที่ขอตอ่อายใุบอนญุาต ไม่อาจ

เรียกคืนได้ แม้ไมไ่ด้รับอนญุาต หรือตอ่อายใุบอนญุาต 

 

 



-๒- 

ตารางที่ ๒ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

 

 

แบบใบอนุญาต 

 

รายได้จากการประกอบกจิการโทรคมนาคม  

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ร้อยละ 

แบบที่ ๑ 

 

๐ ถงึ ๑๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ถงึ ๕๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ถงึ ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึน้ไป 

ร้อยละ ๐.๒๕ 

ร้อยละ ๐.๕ 

ร้อยละ ๑.๐ 

ร้อยละ ๑.๕ 

แบบที่ ๒ 

 

๐ ถงึ ๑๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ถงึ ๕๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ถงึ ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึน้ไป 

ร้อยละ ๐.๒๕ 

ร้อยละ ๐.๕ 

ร้อยละ ๑.๐ 

ร้อยละ ๑.๕ 

แบบที่ ๓ ๐ ถงึ ๑๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ถงึ ๕๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ถงึ ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึน้ไป 

ร้อยละ ๐.๒๕ 

ร้อยละ ๐.๕ 

ร้อยละ ๑.๐ 

ร้อยละ ๑.๕ 

 

 

 

 


