
๑ 

สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
๑. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

๑.๑ การก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก า ร ช า ร ะค่ า ด า เ นิ น ก า ร ค า ข อ
ใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมต่อ
อ า ยุ ใ บ อ นุ ญ า ต ซึ่ ง ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
เอกสารแนบท้ายประกาศ ของ ร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.  . . . .  มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

 ตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้มีการต่ออายุผู้รับใบอนุญาตแบบที่สาม ซึ่งมีกรอบระยะเวลา
ของใบอนุญาต และตามมาตรา ๙ วรรคห้า ก าหนดว่า การประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งและแบบที่สองให้กระท าได้ตลอด
ระยะเวลาการให้บริการ จึงไม่ควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒  
(บมจ.ทีโอท)ี 
 เหมาะสม  
(บมจ. กสท โทรคมนาคม, บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บจก.ดีแทค  
เนทเวอร์ค จ ากัด, บจก. ดีแทค บรอดแบนด์, บจก. ดีแทค อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส, 
บจก. วิทยุการบินฯ, บจก. อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม, บจก. โตโยต้า ทูโช่ (ไทย
แลนด์)) 

 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ 
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  ภาคผนวก ตารางท่ี ๑ 
     ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตส าหรับใบอนุญาต
แบบท่ี ๑ และแบบท่ี ๒ 
 
เหตุผลสนับสนุน 
- พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๙ 
วรรค ๒ ก าหนดให้มีการต่ออายุผู้รับใบอนุญาตแบบที่สาม ซึ่งมี
กรอบระยะเวลาของใบอนุญาต และตามมาตรา ๙ วรรคห้า ก าหนด
ว่า การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง
และแบบที่สองให้กระท าได้ตลอดระยะเวลาที่ยังคงให้บริการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.  ๒๕๔๔ จึงแก้ ไขภาคผนวก ตารางที่  ๑ โดยไม่มี อัตรา
ค่าธรรมเนียมต่ออายุส าหรับใบอนุญาตแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ 

๑.๒รูปแบบของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีที่ เหมือนกันทุกแบบ
ใบอนุญาต เป็นร้อยละของรายได้แบบ
ขั้นบันได โดยก าหนดอัตราตาม
เอกสารแนบท้ ายประกาศของ ร่ า ง
ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

  ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดสูงเกินไป  
(บมจ. กสท โทรคมนาคม, บมจ. ทีโอที, บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, 
บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด, บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ , บจก. ดีแทค 
อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส, บจก. ทรูอินเทอร์เน็ต, บจก. เรียลมูฟ, บจก. ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต, บมจ.                ฟ, บจก. วิทยุการบินฯ, บจก. อีซี่ ซิสเต็ม  
เทเลคอม)  
 ตามมาตรา ๑๑ วรรคสามแห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม ก าหนดว่า 

   ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ ภาคผนวก ตารางที่ ๒ โดยเป็น
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ส าหรับใบอนุญาตทุกแบบ
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้องค านึงถึงแบบของใบอนุญาตด้วย 

ดังนั้น จึงไม่ควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอัตรา
เดียวกันทุกแบบใบอนุญาต เนื่องจากการก ากับดูแลใบอนุญาตแบบที่  ๑ และ
แบบที่ ๒ เน้นให้มีบริการได้โดยเสรี ไม่มุ่งเน้นการก ากับดูแลมากนัก ฉะนั้น
ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลจึงไม่ควรอยู่ในระดับเดียวกับใบอนุญาตแบบที่ ๓  
(บมจ. ทีโอที, บจก. ทรูอินเทอร์เน็ต, บจก. เรียลมูฟ,บมจ.                ฟ, 
บจก. อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม, บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น, บจก. พีพี ออนไทม)์ 
 การช าระค่าธรรมเนียมรายปีของผู้รับใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่าย  (รวมถึง
ผู้ขายต่อบริการ (MVNO)) ตามร่างประกาศอัตราค่าธรรมเนียมฯ ท าให้เกิดการ
คิดค่าธรรมเนียมรายปีซ้ าซ้อน และท าให้ กสทช. ได้รับค่าธรรมเนียมส่วนเกิน
แอบแฝงดังนั้น จึงควรก าหนดค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราร้อยละของรายได้ก่อน
หักค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าอัตราร้อยละที่เรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย 
โดยปรับลดลงจากอัตราที่ระบุไว้ในร่างประกาศอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ยกตัวอย่างเช่น ก าหนดในอัตราที่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย  
(บจก. ทรูอินเทอร์เน็ต, บจก. เรียลมูฟ, บมจ.                ฟ, บจก. อีซี่ ซิส
เต็ม เทเลคอม, บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น, บจก. พีพี ออนไทม)์ 
 เสนอให้มีการน าเสนอข้อมูลค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลเพ่ือก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้พอเหมาะกับรายจ่าย  
(บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด, บจก.
ดีแทค บรอดแบนด์, บจก. ดีแทค อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส) 
 เสนอให้ปรับลดอัตราลงเหลือ “ร้อยละ ๑.๕ ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย”  
(บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด, บจก.
ดีแทค บรอดแบนด์, บจก. ดีแทค อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส, บจก. เรียลมูฟ, บจก.  
อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม) 

 

 
แบบใบ 
อนุญาต 

 
รายได้จากการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม  

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต  

ร้อยละ 
แบบท่ี 

๑ 
 

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

เกิน ๑,๐๐๐ ล้าน บาทขึ้นไป 

ร้อยละ ๐.๒๕ 
ร้อยละ ๐.๕ 
ร้อยละ ๑.๐ 
ร้อยละ ๑.๕ 

แบบท่ี 
๒ 
 

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

เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

ร้อยละ ๐.๒๕ 
ร้อยละ ๐.๕ 
ร้อยละ ๑.๐ 
ร้อยละ ๑.๕ 

แบบท่ี 
๓ 

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

เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

ร้อยละ ๐.๒๕ 
ร้อยละ ๐.๕ 
ร้อยละ ๑.๐ 
ร้อยละ ๑.๕ 

 

เหตุผลสนับสนุน 
-  การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของใบอนุญาตทุก
แบบลงจากร่างประกาศฯ นั้น เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตทุกแบบมีภาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โดย กสทช. ได้
ค านึงถึงประเด็นค่า ใช้จ่ ายซ้ าซ้อนด้วยแล้ว  โดยได้ลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีลง และขยายฐานรายได้ในแต่ละ
ขั้นบันไดเพ่ิมมากข้ึนด้วย  
- การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตามร่างประกาศฯ ลง 
จะเป็นการไม่สร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้รับใบอนุญาต อันจะส่งผลดี
ต่อผู้บริโภค กล่าวคือ เมื่อผู้รับใบอนุญาตมีต้นทุนในการให้บริการที่
ลดลง กน็่าจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีภาระค่าใช้บริการในอัตราที่ลดลงด้วย  



๓ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
๒. วิธีการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

๒ .๑  วิ ธี ก า ร ช า ร ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ใบอนุญาตรายปีตามท่ีระบุไว้ใน    ข้อ ๗ 
(๑) และ (๒) การก าหนดจ านวนงวดการ
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 

 การก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมของรายได้ก่อนหักค่าใช่จ่ายโดยไม่
สามารถหักค่าลดหย่อนใดๆ ได้ ตามข้อ ๗ (๑) ไม่เหมาะสม ควรก าหนดให้น า
ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่ถือเป็นรายได้ซ้ าซ้อนมาหักลดหย่อนได้  
(บมจ. ทีโอท,ี บมจ.                ฟ, บจก. เอเซีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่น
แนล, บริษัท มิลคอม ซิสเต็มซ์ จ ากัด, บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  
 
เหตุผลสนับสนุน 
- รายได้ที่น ามาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย โดยไม่สามารถหักค่าลดหย่อนใดๆ 
 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีเป็นร้อยละของรายได้
เป็นไปตามท่ี มาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดให้ กสทช. มีอ านาจก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมซึ่งต้องช าระเป็นราย
ปี โดยค านึงถึงรายจ่ายในการก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพใน อัตรารวมทั้ง
สิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต 
โดยไม่ได้ก าหนดอ านาจของ กสทช. ในการหักค่าใช้จ่ายหรือค่า
ลดหย่อนใดๆ จากรายได้ของผู้รับใบอนุญาตก่อนน ามาค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซึ่งต่างจาก พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๑(๕) ก าหนดให้อ านาจ กทช. ใน
การก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต และมาตรา 
๕๒ วรรค ๒ ให้อ านาจแก่  กทช . ที่จะลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้ขออนุญาตซึ่งแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ 
กทช. ว่าการด าเนินการของตนเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะซึ่งมิได้
แสวงหาก าไรทางธุรกิจก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ กทช. ก าหนด 
 



๔ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
 ขอขยายระยะเวลาเป็น ๑๘๐ วัน เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาการรับรองงบ
การเงินจาก สตง. 
(บจก. วิทยุการบินฯ) 
 การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีละครั้ง  ภายใน 
๑๕๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็น
การลดภาระในการน าส่งค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการ  
(บมจ. กสท โทรคมนาคม, บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บจก. ดีแทค 
เนทเวอร์ค จ ากัด, บจก. ดีแทค บรอดแบนด์, บจก. ดีแทค อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส, 
บจก. ทรูอินเทอร์เน็ต, บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต, บจก. โตโยต้า ทูโช่    
(ไทยแลนด์), บจก. อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม) 

-  ระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามร่างประกาศฯ 
มีความเหมาะสมแล้ว  
 เนื่องจากระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมในข้อ ๗(๒) ที่ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน ๑๕๐ วัน นับ
จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว เพราะ
ตามร่างประกาศดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่
ต้องได้รับการรับรองงบการการเงินจากส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และน าส่งงบการเงินประจ าปีไม่ทัน ๑๕๐ วัน ผู้ รับ
ใบอนุญาตดังกล่าว สามารถน าส่งงบทดลองแทนได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้รับรองงบการเงินประจ าปีแล้ว 
ให้ผู้รับใบอนุญาตน าส่งงบการเงินดังกล่าวภายในสิบห้าวัน นับจาก
วันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง 

๒.๒ การแสดงหลักฐานเ พ่ือรับรอง
ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม เพ่ือใช้ ในการค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามที่ระบุไว้ใน 
ข้อ ๗ (๒) ของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 

 ไม่มีความเหมาะสม เกี่ยวกับการเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตาม
แบบใบอนุญาต ท าให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินมากเกินไป ท าให้เสียเปรียบผู้ประกอบการอ่ืนที่มิได้ด าเนิน
ธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งหาก กสทช. ยังคงมีความจ าเป็นต้องให้ด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว กสทช. ควรใช้แนวทางในการด าเนินการของ ก.ล.ต. เพ่ือใช้ในการ
เปิดเผยข้อมูลตามที่ กสทช. ต้องการต่อไป 
(บมจ. ทีโอที, บมจ. กสท โทรคมนาคม, บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, 
บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด, บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ , บจก. ดีแทค 
อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส, บจก. ทรูอินเทอร์เน็ต, บจก. อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม, บจก.
แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, บจก. ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต, บจก. ตรีเพชรอีซูซุเซลส์, บจก. โตโยต้า ทูโช่ (ไทยแลนด์)) 
 ผู้ประกอบการต้องพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีก่อน เพ่ือมิให้เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ของกิจการมากเกินกว่าที่ควร และหากผู้สอบบัญชีต้องแสดงรายละเอียดของงบการเงิน

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ การน าส่งงบการเงินประจ าปีที่ผ่าน
การรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย ให้เปิดเผย
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตามแบบใบอนุญาต ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยไม่ต้องค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่พึง
ช าระ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
เหตุผลสนับสนุน 
- การน าส่งงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตามกฎหมาย ให้เปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตาม
แบบใบอนุญาต เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามใบอนุญาตแต่ละแบบอย่างครบถ้วน  
- ส านักงาน กสทช. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของค่าธรรมเนียม



๕ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
มากกว่ามาตรฐานทางบัญชีตามปกติ จะก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัทเพ่ิมมากขึ้น 
(บจก. ทรูอินเทอร์เน็ต, บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น)  

ใบอนุญาตรายปีตามรายได้ที่เกิดขึ้นจากใบอนุญาตแต่ละแบบ 

๓. การก าหนดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
การก าหนดค่าธรรมเนียมเพ่ิมในกรณีที่
ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต หรือช าระไม่ครบถ้วนตาม
จ านวนที่พึงช าระตามที่ปรากฏในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ภายในวันครบ
ก าหนดช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
หรือกรณีที่ ผู้ รั บใบอนุญาตไม่ช าระ
ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ให้ ค รบถ้ ว นภาย ใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากส านักงานให้มาช าระ
ค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายหลังการ
ตรวจสอบของส านักงาน ตามที่ระบุไว้ใน 
ข้อ ๗ (๒) และ (๓) ของร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มี
ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 การก าหนดโทษปรับในอัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือนของจ านวนเงินที่ค้างช าระ 
เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง  
(บมจ. ทีโอที, บมจ. กสท โทรคมนาคม,บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, 
บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด, บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ , บจก. ดีแทค 
อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส, บจก. พีพี ออนไทม)์ 
 ตามร่างประกาศข้อ ๗ (๒) วรรคสอง ขอแก้ไขจาก “โดยเศษของเดือนให้นับเป็น
หนึ่งเดือน” เป็น “โดยนับเป็นรายวัน นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด.....” 
เนื่องจาก การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนเป็นอัตราที่สูง
เกินไป กรณีกรมสรรพากร ก าหนดเงินเพ่ิมกรณีช าระภาษีขาดเพียงร้อยละหนึ่ง
จุดห้าต่อเดือน นอกจากนี้  การเสียค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิม กรณีช าระไม่ตรงตาม
ก าหนดเวลา อาจะเกิดจากความผิดพลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงควรให้ช าระ
เพ่ิมตามเวลาจริง  
(บมจ. ทีโอท,ี บมจ. กสท โทรคมนาคม, บจก. ทรูอินเทอร์เน็ต) 
 ตามร่างประกาศข้อ ข้อ ๗ (๓) ขอเพ่ิมเติม “กรณีช าระไม่ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือน
ของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่ไม่ครบถ้วน โดยให้นับตาม
จ านวนวันที่ค้างช าระ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง กรณีส านักงานพบว่า ผู้รับ
ใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไว้เกิน ผู้รับใบอนุญาตจะได้รับเงิน
เพ่ิมคืนในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมในส่วนที่
ช าระไว้เกิน นับจากวันที่ส านักงานตรวจสอบแล้วเสร็จ ทั้งนี้  กรณีที่ช าระ
ครบถ้วนแล้ว ให้ส านักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ เพ่ือยืนยันความ
ถูกต้องด้วย” โดยเป็นแนวทางเดียวกับการคืนเงินภาษี หรือช าระภาษี หรือช าระ

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ ข้อ ๗(๒) วรรค ๒ โดยปรับลด
อัตราค่าธรรมเนียมเพิ่ม จากร้อยละ ๒ เป็นร้อยละ ๑.๕ และ ข้อ 
๗(๓) เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มจากร้อยละ ๒ เป็นร้อย
ละ ๑.๕ และเพิ่มเติมข้อความไว้ตอนท้ายของข้อ ๗ (๓) วรรค ๑ 
ดังนี้ “จนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครบถ้วน” 
 
เหตุผลสนับสนุน 
- เ พ่ือให้สอดคล้องกับกรณี เ งิน เ พ่ิมของการช าระภาษีของ
กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากรที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๑.๕ ต่อ
เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ภาษีอากรเพ่ิมเติมของกรมสรรพากร นอกจากนี้ ควรระบุหลักเกณฑ์ที่ กสทช. 
ใช้ในการตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน 
(บมจ. ทีโอท)ี 
 บริษัทเห็นว่า ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมสูงเกินไป ควรก าหนดไว้ไม่เกิน
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
(บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต) 
 ตามร่างประกาศข้อ ๗(๓) บริษัทเห็นว่า เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
บริษัทขอเสนอแก้ไขว่า ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่
ครบถ้วน ควรขยายระยะเวลาให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการช าระ
ค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน จากเดิม ที่ร่างประกาศฯ ก าหนดไว้เพียง ๑๕ วัน 
เปลี่ยนเป็น” ภายในระยะเวลา ๓๐ หรือ ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
(บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด, บจก.
ดีแทค บรอดแบนด์, บจก. ดีแทค อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส, บจก. วิทยุการบินฯ, 
บจก. เอเซีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล) 
 ในข้อ ๗(๓) กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนดระยะเวลา
ตามหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. นั้น ในร่างประกาศฯ มิได้ก าหนดว่าต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือนนับจากวันใดหรือเมื่อใด โดย
บริษัทฯขอเสนอให้เพ่ิมข้อความดังนี้ "... เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาตามหนังสือ
ที่ได้รับแจ้ง จนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครบถ้วน" 
(บจก. ทรูอินเทอร์เน็ต) 

 
 
 
 
 
 
- การก าหนดระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วน 
หรือรับคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่ได้ช าระไว้เกิน ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ตามข้อ ๗ (๓) ถือ
ว่ามีความเหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
- เพ่ิมเติมข้อความตอนท้ายของข้อ ๗ (๓) ดังนี้ “จนกว่าจะช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครบถ้วน” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

๔. ข้อก าหนดส าหรับวาระเริ่มแรกของการบังคับใช้ประกาศ 
 การก าหนดให้ ในวาระเริ่มแรกให้
ผู้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้
บังคับ ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ ตั้งแต่
รอบรายได้จากการประกอบกิจการ

 หาก กสทช. ประสงค์ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามประกาศนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป กสทช. ควรเร่งด าเนินการออกประกาศให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วและเป็นไปตามความเห็นของสาธารณชนส่วนใหญ่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
มีเวลาในการเตรียมจัดเก็บข้อมูล  

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  
 



๗ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
โทรคมนาคมตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม 
๒๕๕๖ เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาต
การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง
และแบบที่สองให้ปฏิบัติตามประกาศนี้
ตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปี ๒๕๕๖ 
โดยค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่พึง
ช าระจากรายได้จากการประกอบกิจการ
อินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันถัดจากวัน
ค ร บ ก า ห น ด ช า ร ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ใบอนุญาตในปี ๒๕๕๖ ถึงวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑๒ 
ข อ ง ร่ า ง ป ร ะ ก า ศ  ก ส ท ช .  เ รื่ อ ง 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 

(บมจ. กสท โทรคมนาคม) 
 ควรปรับใช้พร้อมกันทั้งหมด โดยให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วัน    
ถัดจากวันที่ได้รับอนุญาต 
(บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น) 
 ควรให้เวลาผู้ประกอบการในการปรับตัวเป็นระยะเวลาตามรอบของใบอนุญาต
ของการให้บริการอินเทอร์เน็ต (๕ปี) เนื่องจากการก าหนดอัตราตามร่างประกาศ
นี้มีผลกระทบต่อผู้รับใบอนุญาตประเภท ๑ อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
(บจก. ทริปเปิลทีอินเทอร์เน็ต) 
 เหมาะสม 
(บมจ. ทีโอท,ี บจก. ทรูอินเทอร์เน็ต, บจก. วิทยุการบินฯ, บจก. อีซี่ ซิสเต็ม เทเล
คอม) 
 

เหตุผลสนับสนุน 
- มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจาก กสทช. ได้ค านึงถึงวันครบก าหนด
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของใบอนุญาตทุกแบบแล้ว โดยผู้รับ
ใบอนุญาตส่วนใหญ่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตรา
ใหม่ที่ก าหนดในร่างประกาศฯ ประมาณวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตจะมีระยะเวลาในการเตรียมตัวและ
ปฏิบัติตามที่ร่างประกาศฯ ก าหนด 
-  กสทช. ได้เร่งด าเนินการ เพ่ือให้สามารถออกประกาศฯได้ทันตาม
แผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

ประเด็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อร่างประกาศ 
ประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นเกี่ยวกับค านิยามต่างๆ ในร่างประกาศฯ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  
 
เหตุผลสนับสนุน 
- นิยามตามร่างประกาศฯ มีความเหมาะสมชัดเจนเพียงพอแล้ว  
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จะรับไว้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

 ข้อ ๕ วรรคสาม ขอแก้ไขจาก “คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” เป็น 
“คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม” เนื่องจาก 
ตามมาตรา ๔๐ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี ๒๕๕๓ ก าหนดให้
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ปฏิบัติการแทน กสทช. ได ้
(บมจ. ทีโอท)ี 
 ควรเพ่ิมเติม ค านิยาม เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ กสทช. 



๘ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับการด าเนินการนั้นๆ ให้ชัดเจน เช่น ค่าด าเนินการขอใบอนุญาต การต่อ
ใบอนุญาต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของ กสทช. ทั้งนี้ โดย
หลักการสากล วัตถุประสงค์ส าคัญของการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคือ 
เพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลโดยไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบการ 
หรือผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล และต้องสามารถตรวจสอบได้โดยการเผยแพร่
รายละเอียดต่อสาธารณะด้วย 
(บมจ. ทีโอท)ี 

 
 
 

ประเด็นเกี่ยวกับนิยามรายได้และการหักลดหย่อนรายได้ก่อนค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  
 
เหตุผลสนับสนุน 
- พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๔๕ วรรค 
๓ ที่ก าหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียม
ซึ่งต้องช าระเป็นรายปี มีอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต โดยไม่ได้ให้อ านาจ กสทช. ใน
การหักลดหย่อนรายได้หรือค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต ก่อน
ค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนั้น จึงยืนยันตามร่างประกาศฯ 
ว่า รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่น ามาค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยไม่
สามารถหักค่าลดหย่อนใดๆ ได้  

 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๗(๙)  แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี 
๒๕๕๓ ที่ก าหนดให้การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมต้องเป็นธรรมต่อผู้
ให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญจึงขอเสนอดังนี้ 

ข้อ ๕ วรรคสอง ค านิยาม “รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม” ขอ
เพ่ิมเติมว่า “ทั้งนี้ ต้องเป็นรายได้ที่รับจริง มิใช่รายได้ทางบัญชี และหักค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้องกับการใช้ เชื่อมต่อ หรือสร้างโครงข่าย รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับการให้บริการโทรคมนาคมท่ีช าระให้ผู้รับใบอนุญาต” เนื่องจาก 

๑) รายได้ที่เป็นเงินผ่านมือ เป็นเพียงรายได้ตามตัวเลขที่ลงบัญชี มิใช่
รายได้ที่  บริษัทได้ รับจริง  จึ งไม่ควรน ามารวมเป็นฐานในการค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตัวอย่างเช่น รายได้จากค่า
พาดสายของผู้ร่วมการงาน เป็นเงินที่ผู้ร่วมการงานจ่ายผ่าน เพ่ือให้น าเงินจ านวน
นี้ไปช าระค่าพาดสายของผู้ร่วมการงานให้กับการไฟฟ้าฯ เป็นต้น 

๒) เมื่อผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่ง มีการเช่าใช้โครงข่าย หรือใช้บริการใดๆ 
จากผู้รับใบอนุญาตอีกรายหนึ่ง ท าให้รายได้จากผู้รับใบอนุญาตถูกจ่ายและเกิด
เป็นรายได้ของผู้รับใบอนุญาตอีกรายหนึ่ง ซึ่งรายได้ของผู้รับใบอนุญาตอีกราย
หนึ่งนั้นจะถูกน ามาเป็นฐานรายได้ในการค านวณค่าธรรมเนียมซ้ าซ้อน เช่น ค่า



๙ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ค่าเช่าใช้พ้ืนที่
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น 
(บมจ. กสท โทรคมนาคม, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, บมจ. โทเทิ่ล   
แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่น ,  บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด , บจก. ดีแทค        
บรอดแบนด์, บจก. ดีแทค อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส, บจก. พีพี ออนไทม์, บจก. 
ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต) 
 กสทช. ควรก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถน าค่าใช้จ่ายที่เป็นการ
สนับสนุนให้มีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มาก
ที่สุด และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพโครงข่าย มาหักลดหย่อนจากฐาน
รายได้ก่อนการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ  
(บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต) 
ประเด็นเกี่ยวกับกรณีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ รวมกันแล้วเกินร้อยละ ๒ 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  
 
เหตุผลสนับสนุน 
 ร่างประกาศฯ ก าหนดชัดเจนแล้วว่า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ี ซึ่งช าระเป็นรายปี เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ของ
รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต ดังนั้น 
ผู้รับใบอนุญาตฯ ที่เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีแล้ว 
จะสามารถค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงช าระ ซึ่งเมื่อ
รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๒ และน าส่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในร่างประกาศฯ 
 
 

 ตามข้อ ๘ ของร่างประกาศฯ  ผู้รับใบอนุญาตฯ เสนอให้ ผู้รับใบอนุญาต
สามารถหักค่าธรรมเนียมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๒ ของการค านวณค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ออกก่อนน าส่งส านักงาน กสทช.  โดยไม่จ าต้องน าส่งค่าธรรมเนียมเกิน
กว่าร้อยละ ๒ ไปก่อน และไปรับส่วนที่เกินคืนจากส านักงานภายหลัง เนื่องจาก
ผู้รับใบอนุญาตสามารถค านวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้เองจากงบการเงินอยู่
แล้ว จึงไม่ควรเพ่ิมขั้นตอนที่จะเป็นภาระทั้งต่อส านักงานและผู้รับใบอนุญาตใน
การรับคืนค่าธรรมเนียมโดยไม่จ าเป็น 
(บมจ. กสท โทรคมนาคม, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) 



๑๐ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
 ประเด็นเกี่ยวกับการทบทวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  

 ข้อ ๙ (๑) ขอแก้ไขเป็น “ทบทวนค่าธรรมเนียม...ทุกปีให้สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ” เพ่ือทบทวนความสมดุลของ
รายได้จากค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้รับใบอนุญาตกับค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแล
และรายได้ของผู้รับใบอนุญาตในปีก่อนหน้า เป็นต้น ซึ่งจะท าให้อัตราการจัดเก็บ
ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพได้ยิ่งขึ้น 
(บมจ. ทีโอท)ี 
 
 

 
 เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ไม่เป็นภาระต่อผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้ใช้บริการเกินควร และมีการบริหารจัดการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ กสทช. 
ควรชี้แจงที่มาของอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามร่างประกาศฯ รวมทั้งหลักการ
คิดค านวณตลอดจนวงเงินค่าธรรมเนียมแต่ละปี ซึ่งหากมีเงินคงเหลือก็ควรน ามา
เป็นปัจจัยในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ลดลงด้วย เพ่ือลดภาระ
ต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถน าไปลงทุนขยาย
และปรับปรุงบริการได้มากขึ้นด้วย 
(บมจ. ทีโอท)ี 
 
 
 
 
 
 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- ร่างประกาศฯ ข้อ ๙ ระบุไว้แล้วว่า คณะกรรมการจะทบทวน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกสามปี หรือ
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งแสดงว่า 
ในทางปฏิบัติจะมีการทบทวนเพ่ือให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีความ
เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่
ต้องรอให้ครบสามปี จึงจะทบทวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
- ได้แสดงที่มาของอัตราค่าธรรมเนียมในเอกสารประกอบการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ และได้ชี้แจงที่มาของ
หลักการคิดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีที่มาคือ จากผล
การศึกษาของส านักงาน กสทช. พบว่า ผู้รับใบอนุญาตจ านวน
ประมาณร้อยละ ๘๓.๓๙ ของผู้รับใบอนุญาตทั้งหมด มีรายได้ต่ า
กว่า ๑๐๐ ล้านบาท ผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้ต่ ากว่า ๕๐๐ ล้าน
บาท ประมาณร้อยละ ๙๐.๔๑ ของผู้รับใบอนุญาตทั้งหมด และผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีรายได้ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ประมาณร้อยละ 
๙๔.๘๓ ดังนั้น การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในลักษณะขั้นบันได
ในอัตราที่ก าหนด ผู้รับใบอนุญาตส่วนใหญ่จะเสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตที่เท่าเดิมหรือลดลง และมีผู้รับใบอนุญาตเพียงจ านวนไม่
มากนัก ที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงกว่าเดิม แต่อย่างไรก็
ดี ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นแบบขั้นบันไดตามฐานรายได้ที่ขยาย



๑๑ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
 
 ข้อ ๙ (๒) วรรคสอง ขอเพ่ิมเติม “ให้ส านักงาน จัดท างบประมาณรายจ่ายใน
การก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้าทุกปี และน ามาใช้ในการค านวณ
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณะ
รับทราบ เพ่ือความโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ให้บริการทุกราย” 
(บมจ. ทีโอท)ี 

เพ่ิมข้ึน  ถือไดว้่ามีความเป็นธรรมกับผู้รับใบอนุญาตทุกราย 
- รับไว้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 


