เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
โดยที่เห็ น เป็น การสมควรกํ าหนดอั ต ราค่าธรรมเนี ย มใบอนุญ าตวิท ยุค มนาคม เพื่อให้ผู้ ที่
ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมได้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละประเภท
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ประกอบกับ มาตรา ๒๙ แห่ง พระราชบัญ ญัติวิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคมไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบีย บ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่น ใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตให้นําออกเครื่องวิทยุคมนาคม
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
เพื่อการซ่อมแซมโดยเฉพาะ
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
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(๘) ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
(ก) กําลังส่งไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิวัตต์
ฉบับละ
๑๒๕ บาท
(ข) กําลังส่งเกิน ๕๐๐ มิลลิวัตต์
แต่ไม่เกิน ๑ วัตต์
ฉบับละ
๒๕๐ บาท
(ค) กําลังส่งเกิน ๑ วัตต์
แต่ไม่เกิน ๕ วัตต์
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
(ง) กําลังส่งเกิน ๕ วัตต์
แต่ไม่เกิน ๑๐ วัตต์
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
(จ) กําลังส่งเกิน ๑๐ วัตต์
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ วัตต์
ฉบับละ
๑,๕๐๐ บาท
(ฉ) กําลังส่งเกิน ๑๐๐ วัตต์
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(ช) กําลังส่งเกิน ๕๐๐ วัตต์
แต่ไม่เกิน ๑ กิโลวัตต์
ฉบับละ
๓,๐๐๐ บาท
(ซ) กําลังส่งเกิน ๑ กิโลวัตต์
แต่ไม่เกิน ๕ กิโลวัตต์
ฉบับละ
๕,๐๐๐ บาท
(ฌ) กําลังส่งเกิน ๕ กิโลวัตต์
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๙) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม
(๑๐) ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคม
ต่างประเทศเพื่อการโฆษณา
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๑๑) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กร
ของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ หรือลูกจ้าง และได้จัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวมาใช้ในกิจการ
ของหน่ ว ยงาน ซึ่ง ตนสัง กั ด เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิบั ติ ห น้า ที่ ร าชการของตน ให้ กํ าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(ก) กําลังส่งไม่เกิน ๑๐ วัตต์
(ข) กําลังส่งเกิน ๑๐ วัตต์
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ วัตต์
ฉบับละ
๓๐๐ บาท
(ค) กําลังส่งเกิน ๑๐๐ วัตต์
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์
ฉบับละ
๔๐๐ บาท
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(ง) กําลังส่งเกิน ๕๐๐ วัตต์
แต่ไม่เกิน ๑ กิโลวัตต์
(จ) กําลังส่งเกิน ๑ กิโลวัตต์
แต่ไม่เกิน ๕ กิโลวัตต์
(ฉ) กําลังส่งเกิน ๕ กิโลวัตต์
(๓) ใบแทนใบอนุญาต

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ฉบับละ

๖๐๐

บาท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐

บาท
บาท
บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

