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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ เรื่ อ ง ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
ลงวั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๕ ให อั ต ราค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในปจจุบันและ
เพื่อสงเสริมผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถแขงขัน
ในตลาดโทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค และเปนธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) และ (๒๔) แหงพระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และมาตรา ๔๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
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) ใหผูรับ ใบอนุญาตชําระเงิน คาธรรมเนียมใบอนุญ าตภายในหนึ่งรอยหาสิบ วัน นับ จาก
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี พรอมนําสงงบการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตามกฎหมาย และเปดเผยรายไดที่เกิดขึ้นจากการใหบริการตามแบบใบอนุญาตไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน หรือเอกสารแสดงรายไดดังกลาวที่ผูสอบบัญ ชีรับอนุญาตตามกฎหมายรายเดียวกันรับ รอง
เวน แตในกรณีที่ผูรับ ใบอนุญ าตไมสามารถนําสง งบการเงิน ประจําปที่ผานการรับ รองจากผูสอบบัญ ชี
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รับ อนุญ าตตามกฎหมายไดภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูรับ ใบอนุญ าตนําสงงบทดลองแทน ทั้ง นี้
เมื่ อ ผู สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายได รั บ รองงบการเงิ น ประจํ า ปแ ล ว ให ผูรั บ ใบอนุ ญ าตนํ า ส ง
งบการเงินดังกลาวภายในสิบหาวันนับจากวันที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง”
ขอ ๓ ใหยกเลิกตารางที่ ๒ อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ในภาคผนวกแนบทายประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และใหใชตารางที่ ๒ อัตรา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ตามภาคผนวกแนบทายประกาศนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูรับใบอนุญาตกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ปฏิบัติตามประกาศนี้ตั้งแตรอบรายได
จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตั้งแตวันเริ่มตนรอบระยะเวลาบัญชี ป ๒๕๖๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ทําหนาที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ภาคผนวก
อัตราและเงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)
ตารางที่ ๒ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
แบบใบอนุญาต
แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

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

