
 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน   
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่อง  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที ่ ๒) 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  เรื่อง  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม   

ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ใหอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในปจจุบันและ 

เพ่ือสงเสริมผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถแขงขัน 

ในตลาดโทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  เสมอภาค  และเปนธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  และ  (๒๔)  แหงพระราชบญัญัตอิงคกรจัดสรรคล่ืนความถี่

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

และมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   

วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่ง  ของ  (๒)  ในขอ  ๗  ของประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  เรื่อง  คาธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  ใหผูรับใบอนุญาตชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับจาก 

วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  พรอมนําสงงบการเงินประจําปท่ีผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ตามกฎหมาย  และเปดเผยรายไดที่เกิดขึ้นจากการใหบริการตามแบบใบอนุญาตไวในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินหรือเอกสารแสดงรายไดดังกลาวที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรายเดียวกันรับรอง   

เวนแตในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมสามารถนําสงงบการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชี 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

รับอนุญาตตามกฎหมายไดภายในระยะเวลาดังกลาว  ใหผูรับใบอนุญาตนําสงงบทดลองแทน  ทั้งนี้   

เมื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายไดรับรองงบการเงินประจําปแลว  ใหผูรับใบอนุญาตนําสง 

งบการเงินดังกลาวภายในสิบหาวันนับจากวันที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกตารางท่ี  ๒  อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป  ในภาคผนวกแนบทายประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  เรื่อง  คาธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕    และใหใชตารางท่ี  ๒  อัตรา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป  ตามภาคผนวกแนบทายประกาศนี้แทน 

ขอ ๔ ใหผูรับใบอนุญาตกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ปฏิบัติตามประกาศนี้ตั้งแตรอบรายได

จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตั้งแตวันเริ่มตนรอบระยะเวลาบัญชี  ป  ๒๕๖๐  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  สุกิจ  ขมะสุนทร 

กรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ทําหนาที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ



ภาคผนวก 
อัตราและเงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) 

 
ตารางที่ ๒ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
 

แบบใบอนุญาต รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
แบบที่ ๑ 

 
๐ ถึง ๑๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ถึง ๕๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

ร้อยละ ๐.๑๒๕ 
ร้อยละ ๐.๒๕ 
ร้อยละ ๐.๕ 
ร้อยละ ๐.๗๕ 
ร้อยละ ๑.๐ 
ร้อยละ ๑.๒๕ 
ร้อยละ ๑.๕ 

แบบที่ ๒ 
 

๐ ถึง ๑๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ถึง ๕๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

ร้อยละ ๐.๑๒๕ 
ร้อยละ ๐.๒๕ 
ร้อยละ ๐.๕ 
ร้อยละ ๐.๗๕ 
ร้อยละ ๑.๐ 
ร้อยละ ๑.๒๕ 
ร้อยละ ๑.๕ 

แบบที่ ๓ ๐ ถึง ๑๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ถึง ๕๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
เกิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

ร้อยละ ๐.๑๒๕ 
ร้อยละ ๐.๒๕ 
ร้อยละ ๐.๕ 
ร้อยละ ๐.๗๕ 
ร้อยละ ๑.๐ 
ร้อยละ ๑.๒๕ 
ร้อยละ ๑.๕ 
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