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 - ร่าง - 

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์  

 ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ 

ก าหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อาจลดหย่อน

หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้แก่ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตได้ หากผู้รับใบอนุญาตแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

ของตนมีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเกินกว่าสัดส่วนของรายการที่เป็นข่าวสารหรือ

สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๖) (๙) (๒๔) มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื ่นความถี ่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ กิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ 

มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย

อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และ มาตรา ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายมีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ 

มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย

อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาตจิึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
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   ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียง หรือกิจการโทรทัศน์”  

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบ

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  

“ใบอนุญาต” หมายถึง ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

 “ผู้รับใบอนุญาต”หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

“ส านักงาน” หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

"ค่าธรรมเนียมรายปี" หมายถึง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องช าระเป็นรายปีตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์  

 
"รายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ" หมายถึง รายการข่าวสาร รายการ

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ 
วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

 
  ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามประเภท

ใบอนุญาตที่ได้ก าหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายระเบียบนี้ สามารถขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี

ในแต่ละปไีดต้ามอัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบนี้ 
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ข้อ ๖  ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อ ๕ ที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาลดหย่อน
หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ยื่นแบบค าขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ต่อส านักงานภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี พร้อม
ทั้งน าส่งเอกสารส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และ ส าเนาผังรายการที่
ต้องน าส่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วน
รายการข่าวสารหรือสาระประโยชน์ต่อสาธารณะ เพ่ือประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๗ คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมราย

ปีและแจ้งผลการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตยื่น

เอกสารแจ้งความประสงค ์

ค าพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคแรกให้ถือเป็นที่สุด   
 

  ข้อ ๘ หากเป็นที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ยื่นแสดงความประสงค์ขอรับการพิจารณาลดหย่อน

หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามระเบียบนี้ ยื่นเอกสารหลักฐานเท็จ  ไม่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ 

หรือมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนรายการที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของระเบียบนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณา

เพิกถอนสิทธิการได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี หรืออาจเรียกให้ช าระค่าธรรมเนียมรายปี

ย้อนหลังพร้อมทั้งเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมรายปีย้อนหลัง โดยเศษของ

เดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก็ได้ 

ข้อ ๙  ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับพิจารณาให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว สามารถยื่น
หลักฐานการแจ้งผลการพิจารณา พร้อมเอกสารงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามกฎหมายต่อส านักงาน เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมรายปีที่ได้ลดหย่อนตามอัตราที่ก าหนด 

  
ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับพิจารณาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว สามารถยื่นหลักฐาน

การแจ้งผลการพิจารณาต่อส านักงาน เพ่ือขอยกเว้นการช าระค่าธรรมเนียมรายปี  
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ข้อ ๑๐  คณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การลดหย่อนหรือยกเว้น

ค่าธรรมเนียมรายปีตามความเหมาะสมต่อไป 

  ข้อ ๑๑ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และในกรณีมีเหตุอันสมควร
จะต้องวินิจฉัยปัญหาตามประกาศนี้ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าว 

 

ประกาศ ณ วันที่                             พ.ศ. ๒๕๕๕  

     

 

    พันเอก   

                  (นที ศุกลรัตน์) 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    

      ปฏิบัติหน้าที่แทน    

                          ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
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ภาคผนวกแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์  

๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กจิการที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่) 

ประเภทใบอนุญาต การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายป ี
บริการสาธารณะประเภทที่ ๑ ๑. มีสดัส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายป ี

๒. มีสดัส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกินกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ สามารถขอลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนยีมรายปีที่พึงช าระ 

บริการสาธารณะประเภทที่ ๒ ๑. มีสดัส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนยีมรายปีในอัตรา
ร้อยละ ๗๕ ของค่าธรรมเนยีมรายปีท่ีพึงช าระ 
๒. มีสดัส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกินกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐   สามารถขอลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าธรรมเนยีมรายปีที่พึงช าระ 

บริการสาธารณะประเภทที่ ๓ ๑. มีสดัส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายป ี
๒. มีสดัส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกินกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐   สามารถขอลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนยีมรายปีที่พึงช าระ 

บริการชุมชน มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกินกว่าร้อยละ ๗๐ สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 
บริการทางธุรกิจ มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกินกว่าร้อยละ ๕๐ สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีในอัตรา  

ร้อยละ ๑๕ ของค่าธรรมเนยีมรายปีท่ีพึงช าระ 
 

๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กจิการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซ่ึงไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่) 

ประเภทใบอนุญาต การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายป ี
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ส าหรับให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน ์
(กิจการทีไ่ม่ใช้คลื่นความถี ่ซึ่งไมต่อ้ง
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่) 

มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกินกว่าร้อยละ ๕๐ สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีในอัตรา  
ร้อยละ ๑๕ ของค่าธรรมเนยีมรายปีท่ีพึงช าระ 
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แบบค าขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 

ส่วนที่ ๑ การยื่นความประสงค์ขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลผู้ประสงค์ขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 

 

 
 
 

 

 

ส าหรับรอบระยะเวลา ........../......./..............- ............/......./................ 

ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 

ข้าพเจ้า บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/มูลนธิิ/สมาคม/กลุ่มคน ………………………………………………………………………………………….... 

๒.๑ ที่ตั้งนิติบคุคล ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   
เลขท่ี ……………… ตรอก/ซอย……………………… ถนน……………………….. หมู่ที ่…………… แขวง/ต าบล ………………………… 
เขต/อ าเภอ ………………………… จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย…์……………….. โทรศัพท์ ……………………………. 
โทรสาร ……………………………. E-mail ……………………………. เลขท่ีประจ าตัวผู้เสียภาษี ………………………..…………………..  

 
๒.๒ ที่ตั้งกลุ่มคน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
เลขท่ี ……………… ตรอก/ซอย……………………… ถนน……………………….. หมู่ที ่…………… แขวง/ต าบล ………………………… 
เขต/อ าเภอ ………………………… จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย…์……………….. โทรศัพท์ ……………………………. 
โทรสาร ……………………………. E-mail ……………………………. เลขท่ีประจ าตัวผู้เสียภาษี ………………………..…………………..  

 

๒.๓ ช่ือผูม้ีอ านาจกระท าการแทน ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง ................................................................................... โทรศพัท์...........................................................................                                               
โทรสาร .................................................................................... E-mail …………………………………………………………………..   
อาย.ุ........... ปี สัญชาติ ......................... บัตรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรอื่น (ระบุ)........................................................ 
เลขท่ีบัตร.............................................. ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด ........................................  
อยู่บ้านเลขที ่….……….…….… ตรอก/ซอย………………..….…..…… ถนน……………….……………..……….. หมู่ที่ …....................              
แขวง/ต าบล ……………………. เขต/อ าเภอ ………………………… จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย…์………………..  
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ส่วนที่ ๓ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 
ส่วนที่ ๔  เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

  

ส่วนที่ ๔ ค ารับรอง 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการของข้าพเจ้ามีสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสารประโยชน์ต่อ
สาธารณะตลอดท้ังปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ........... และข้อมูลและเอกสารที่น าส่งตามแบบค าขอนี้ถูกต้องและ
เป็นจริงทุกประการ 

   ลงช่ือ    

 

(.................................................) 

............./.................../................. 

 

(    )  ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
(    )  เอกสารสดัส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
(    )  อื่นๆ (ถ้ามี) ................................................................................................................... 

(    ) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนส์ าหรบัให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ (กิจการทีต่้องขอรับ
การจัดสรรคลื่นความถี่) 

....  บริการสาธารณะประเภทที่ ๑ 
….  บริการสาธารณะประเภทที่ ๒ 
….  บริการสาธารณะประเภทที่ ๓ 
….  บริการชุมชน 
….  บริการทางธุรกิจ 

(    ) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนส์ าหรบัให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ (กิจการทีไ่ม่ใช้คลื่น
ความถี ่ซึ่งไม่ต้องขอรับการจดัสรรคลื่นความถี่) 


