คูมือแนวปฏิบัติเพื่อใชในการสอบทานการชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

มีนาคม ๒๕๕๗

กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

สารบัญ
หนา
๑.

บทนํา

๒

๒.

หลักการในการพิจารณารายได

๓

๓.

ประเภทของรายไดที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป

๕

๔.

รายละเอียดของแตละประเภทของรายไดหลักๆที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป

๖

๕.

ประเภทของรายไดที่ไมนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป

๙

๖.

รายไดที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปตามประเภทใบอนุญาต

๑๐

บทนํา
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดออก
ประกาศ กสทช. เรื่อง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง
กําหนดใหผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองชําระคาธรรมเนียม ใบอนุญาต รายปปละครั้ง โดยใหนํารายไดจากการ
ประกอบกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผูรับใบอนุญาตมาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป และ
สํานักงาน กสทช. มีหนาที่สอบทานรายไดจากการประกอบกิจการที่ผูรับใบอนุญาตนํามาใชเปนฐานในการคํานวณ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับจากวันที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) ไดรับงบการเงินประจําป ที่มี
การแสดงรายละเอียดรายไดจากการประกอบกิจการ ที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือขอมูลที่จําเปนอื่นใดอยางครบถวน
เนื่องจากประกาศ กสทช. เรื่อง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๖.๕ สํานักงานมีหนาที่สอบทานรายไดจากการประกอบกิจการที่ผูรับใบอนุญาตนํามาใชเปนฐาน
ในการคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเกาสิบวัน นับจากวันที่สํานักงานไดรับงบ
การเงินฯ ดังนั้น เพื่อใหมีหลักเกณฑ แนวทางในพิจารณารายไดจากการประกอบกิจการที่นํามาใชเปนฐานในการ
คํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป สํานักงานจึงไดจัดทําแนวทางในการพิจารณารายไดจากการประกอบกิจการ
ที่นํามาใชเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป โดยไดมี การจัดประชุม รับฟงความคิดเห็นกลุม
เฉพาะกลุม (Focus Group) เรื่องแนวทางในการพิจารณารายไดจากการประกอบกิจการที่นํามาใชเปนฐานในการ
คํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕ ทั้งนี้ ผลการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นกลุมเฉพาะกลุม (Focus Group) ดังกลาว ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน (กสท.) ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ไดมีมติ เห็นชอบในหลักการจัดทํา
แนวทางในการพิจารณารายไดที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมรายป ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยใหปรับแกไข
ตามความเห็นของที่ประชุม กสท. พรอมทั้ง มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นําหลักการ มาใชในการ จัดทําคูมือ
แนวปฏิบัติ (Guideline) เพื่อใชในการสอบทานการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปตอไป
สําหรับคูมือแนวปฏิบัติเพื่อใชในการสอบทานการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปฉบับนี้ ประกอบดวย
หลักการในการพิจารณารายไดจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ตองนํามาคํานวณ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป และประเภทของรายไดที่ ตองนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป พรอม
คําอธิบายรายละเอียดแตละประเภทรายได ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ไดใหความ เห็นชอบคูมือแนวปฏิบัติเพื่อใชในการสอบทานการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฉบับนี้ตอไป

๒

หลักการในการพิจารณารายได
ปจจุบัน กสทช. ไดมีประกาศที่เกี่ยวของกับการกําหนดนิยามของรายไดจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนอยูหลายฉบับ โดยนิยามของรายไดที่ใหไวในประกาศตางๆมีความแตกตางกันบางตามประเภทของ
ใบอนุญาต และยังไมมีการตีความกําหนดอยางชัดเจนในกรณีของ “รายไดที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับ
ใบอนุญาต” วาหมายถึงรายไดประเภทใด ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปสอดคลองกัน
ระหวางผูรับใบอนุญาตแตละประเภท และมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการพิจารณารายไดที่

เกี่ยวเนื่องกับการ

ใหบริการของผูรับใบอนุญาต สํานักงาน กสทช. จึงไดกําหนด “หลักการในการพิจารณารายไดจากการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ตองนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป” ไว ๒ ขอใหญ ดังนี้
๑. การนิยามประเภทของรายไดตามบทบัญญัติของกฎหมาย (ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวของ)
ประเภท
รายได

ประกาศ

นิยามตามประกาศ

ประกาศ กสทช. เรื่อง คาธรรมเนียม

“รายได” หมายถึง รายไดกอนหักคาใชจายจากการใหบริการ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

ของผูรับใบอนุญาต คาสมาชิก รายไดจากการโฆษณาทั้งทางตรง

หรือกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕

และทางออม หรือรายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของ
ผูรับใบอนุญาต

ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ “รายได” หมายความวา รายไดจากการใหบริการของผูรับ
อนุญาตการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ใบอนุญาต หรือรายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับ
รายได

ดานกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบอนุญาต
ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ “รายได” หมายความวา รายไดจากการใหบริการของผูรับ
อนุญาตการใหบริการโครงขายกระจายเสียง ใบอนุญาต คาสมาชิก คาการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม
หรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕

หรือรายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับใบอนุญาต

ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ “รายได” หมายความวา รายไดจากการใหบริการของผูรับ
อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือ

ใบอนุญาต คาสมาชิก คาการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม

โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕

หรือรายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับใบอนุญาต

๓

ประเภท
รายได
การ

ประกาศ

นิยามตามประกาศ

ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ “การบริจาค” หมายความวา การใหเงิน ทรัพยสิน หรือสิ่งอื่นใด

บริจาค

การ

อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือ

ที่มิใชการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ โดยไมมีการกําหนด

โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕

เงื่อนไขการใหซึ่งอาจเกิดจากการเชิญชวน ระดมทุน เปนตน

ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ “การอุดหนุน” หมายความวา การใหเงิน ทรัพยสิน หรือสิ่งอื่น

อุดหนุน

อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือ

ใด โดยตองไมมีวัตถุประสงคที่ขัดตอการประกอบกิจการของ

โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕

ผูรับใบอนุญาต หรือการอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะ แลวแตกรณี ทั้งนี้สําหรับกิจการบริการ
ชุมชนจะตองมิใชการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ

๒. การกําหนดประเภทของรายไดโดยอางอิงจากหลักการ

“รายไดที่เกิดจากการใหบริการหรือที่

เกี่ยวของกับการใหบริการภายใตขอบเขตใบอนุญาตที่ไดรับหรือ รายได นั้นจะไมสามารถเกิดขึ้นไดหากไมไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการ” โดยพิจารณาตามหลักเกณฑดังนี้
๒.๑ รายไดที่เกิดจากการใหบริการตามขอบเขต รวมถึงเงื่อนไข ขอตกลง การใชสวนใดสวนหนึ่ง
หรือทั้งหมดที่เกี่ยวของกับขอบเขตการใหบริการที่ไดรับอนุญาตจะตองนํามารวมเปนรายไดที่จะตองชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
๒.๒ รายไดที่ไมสามารถชี้แจงและแสดงหลักฐานใหเปนที่ประจักษ ไดวาไมเกี่ยวของกับการ
ใหบริการหรือที่เกี่ยวของกับขอบเขตการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต จะถือวารายไดดังกลาวเปนรายไดที่จะตอง
ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป

๔

ประเภทของรายไดที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
จากหลักการในการพิจารณารายไดจากการประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ตองนํามา คํานวณ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวขางตน สามารถจําแนกประเภทของ รายไดจากการ
ประกอบกิจการที่ตองนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ได ดังนี้
๑. รายไดจากการใหบริการ
๑.๑ รายไดจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่น เพื่อสนับสนุนสถานี ทางตรงและทางออม
๑.๒ รายไดจากการใหเชาใชโครงขายกระจายเสียงและโทรทัศนทั้งทางสายและไรสาย
๑.๓ รายไดจากชองรายการพิเศษ (premium) หรือบริการเสริมอื่นๆ
๑.๔ รายไดจากการใหเชาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และสวนประกอบที่จําเปน
๑.๕ รายไดหรือสินทรัพยที่เปนตางตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ
๒. คาสมาชิก
๓. รายไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม
๔. รายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับใบอนุญาต
๔.๑ รายไดจากการแบงเวลาใหดําเนินรายการ
๔.๒ รายไดหรือสินทรัพยจากการรวมธุรกิจที่เกี่ยวของกับขอบเขตบริการที่ไดรับอนุญาต
๔.๓ รายไดจากการหาประโยชนจากการขายตอชองรายการ เพื่อไปแพรภาพหรือเสียง โดยผูรับอนุญาตรายอื่นๆ
๔.๔ รายไดจากการ ขาย ติดตั้ง หรือบํารุงรักษา ในอุปกรณรับสัญญาณและอุปกรณเกี่ยวเนื่องตางๆ
ทางตรง และทางออม ที่เปนสวนหนึ่งของการสรางเงื่อนไขการใชบริการ หรือที่บังคับตองซื้อรวมกับการใชบริการ
๔.๕ รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับ ในบริการที่ไดรับอนุญาต
๔.๖ รายไดจากการขายขอมูล
๕. รายได/สินทรัพย จากการบริจาค การอุดหนุนการใหบริการโดยตรงของสถานี
๖. รายไดจากการอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อประโยชนสาธารณะ
๕

๗. รายไดอื่น
รายละเอียดของแตละประเภทของรายไดหลักๆที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
๑. รายไดจากการใหบริการ
๑.๑

รายไดจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่น เพื่อสนับสนุนสถานี ทางตรงและทางออม หมายถึง

เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนหรือเงินบริจาคที่ผูไดรับใบอนุญาตไดรับจากหนวยงานรัฐ มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นใด
เพื่อการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของใบอนุญาตประกอบกิจการ

หรือเพื่อเปนการตางตอบแทนในการ

ใหบริการ ทั้งโดยทางตรงและทางออม ถือเปนรายไดที่ตองนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
๑.๒

รายไดจากการใหเชาใชโครงขายกระจายเสียงและโทรทัศนทั้งทางสายและไรสาย

หมายถึง

รายไดจากการใหเชาใชโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน (หรือ platform) ถือเปนรายไดหลักที่เกิดจากการ
ใหบริการ หรือการใหเชาใช โครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน

ทั้งการใหบริการผาน โครงขาย แบบใช สาย

(Wireline network) เชน โครงขายสายทองแดง โครงขายเคเบิ้ล โครงขายใยแกวนําแสง โครงขายสายไฟฟา หรือ
โครงขายอื่นๆ เปนตน และการใหบริการผาน โครงขายแบบไรสาย (Wireless network) เชน โครงขายใชคลื่น
ความถี่ภาคพื้นดิน โครงขายโทรทัศนผานดาวเทียม เปนตน
๑.๓

รายไดจากชองรายการพิเศษ ( premium) หรือบริการเสริมอื่นๆ

หมายถึง รายไดจากการ

ใหบริการที่เกี่ยวของกับขอบเขตของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่ไดรับอนุญาต ที่ผูใชบริการ
จะตองชําระคาบริการเพิ่มเติม หากประสงคจะดูชองรายการดังกลาว หรือคาบริการเสริมอื่นๆ อาทิเชน คาบริการ
ในการตั้งอัดรายการลวงหนา/เตือนรายการลวงหนา เปนตน
๑.๔

รายไดจากการใหเชาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และสวนประกอบที่จําเปน

หมายถึง รายไดจากการใหเชาใชอุปกรณหรือโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการใหบริการของผูรับใบอนุญาต ไดแก
ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง เสา ระบบสาย สายอากาศ ทอ อุปกรณรวมสัญญาณ (Combiner) ระบบทําความเย็น
และระบบสํารองตางๆ เปนตน

และรายไดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการตามที่ไดรับอนุญาต เชน รายได

สําหรับการอํานวยความสะดวกดานไฟฟาหรือประปา เปนตน

๖

๑.๕

รายไดหรือสินทรัพยที่เปนตางตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ หมายถึง รายไดหรือสินทรัพยที่เปน

คาตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ (กรณี Barter Trade) ถือเปนรายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศนของผูรับใบอนุญาต
๒. คาสมาชิก หมายถึง รายไดจากการเก็บคาสมาชิกสําหรับบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนแบบบอกรับ
สมาชิก เชน คาสมาชิกรายเดือน คาสมาชิกรายป คาสมาชิกแรกเขา (ที่มีการจัดเก็บเพียงครั้งเดียวแลว
สามารถใชบริการไดทันที) เปนตน
๓. รายไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม หมายถึง รายไดจากคาโฆษณาที่เกิดขึ้นแบงออกเปน ๒
กลุมหลักคือ รายไดจากคาโฆษณาทางตรง (Direct Advertising Revenue) และรายไดจากโฆษณา
ทางออม (Indirect Advertising Revenue) โดยรายไดจากโฆษณาทางตรงหมายถึงรายไดหรือสินทรัพย
ที่เปนตางตอบแทนจากการนําเสนอ โฆษณา หรือแสดงเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑหรือบริการ ที่ทํา
ใหผูรับชมรับรูถึงผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ ผานชองรายการของผูรับใบอนุญาตบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศนโดยตรง สําหรับรายไดจากคาโฆษณาทางออม

หมายถึง รายไดหรือสินทรัพยที่เปนตางตอบ

แทนที่เกิดการกระทํา ไมวาดวยวิธีการใดๆ ใหประชาชนหรือผูรับชมรับฟง ไดเห็น ไดยิน หรือรับทราบ
สรรพคุณ คุณประโยชนหรือคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการทางออม เพื่อประโยชนในการแสวงหา
กําไรทางธุรกิจ
๔. รายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับใบอนุญาต
๔.๑ ร

ายไดจากการแบงเวลาใหดําเนินรายการ หมายถึง รายไดที่เกิดจากการที่ผูประกอบการหรือผูผลิต

รายการ (Content Producer) ทํา การเชาชวงเวลาจากผูใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนสําหรับการ
ออกอากาศรายการที่ตนเองผลิต หรือเพื่อดําเนินการอยางใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน โดยผูใหบริการกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศนจะสามารถหารายไดจากการเชาชวงเวลาไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด โดย
รายไดในสวนนี้ตองนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมด
๔.๒ ร

ายไดหรือสินทรัพยจากการรวมธุรกิจที่เกี่ยวของกับขอบเขตบริการที่ไดรับอนุญาต

รายไดหรือมูลคาสินทรัพยในสวนที่รับรูจากสัญญารวมธุรกิจที่เกี่ยวของกับขอบเขตบริการที่ไดรับอนุญาต

๗

หมายถึง

๔.๓

รายไดจากการหาประโยชนจากการขายตอชองรายการ เพื่อไปแพรภาพหรือเสียง โดยผูรับ

อนุญาตรายอื่นๆ หมายถึง รายไดที่รับรูจากการขาย ตอชองรายการวิทยุหรือโทรทัศนทั้งชองใหกับผูใหรับ
ใบอนุญาตรายอื่นเพื่อแพรภาพหรือเสียง เชน การขายตอชองรายการในลักษณะ Sublicense
๔.๔

รายไดจากการ ขาย ติดตั้ง หรือบํารุงรักษา ในอุปกรณรับสัญญาณและอุปกรณเกี่ยวเนื่องตางๆ

ทางตรง และทางออม ที่เปนสวนหนึ่งของการสรางเงื่อนไขการใชบริการ หรือที่บังคับตองซื้อรวมกับการใช
บริการ
๔.๕

รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับ ในบริการที่ไดรับอนุญาต หมายถึง รายไดที่รับรูจากคาปรับใน

กรณีตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับขอบเขตการใหบริการตามที่ไดรับอนุญาต เชน การชําระคาบริการลาชาหรือไมครบตาม
จํานวน คาปรับจากอุปกรณรับสัญญาณของผูใชปลายทางเสียหายหรือสูญหาย หรือคาปรับจากการยุติสัญญากอน
กําหนดหรือกอนสิ้นสุดสัญญา
๔.๖ รายไดจากการขายขอมูล หมายถึง รายไดที่รับรูจากการดําเนินการรวมรวมขอมูลหรือการวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจโทรทัศน เชน ขอมูลประเภท rating หรือจํานวน
สมาชิก เปนตน
๕. รายได/สินทรัพย จากการบริจาค การอุดหนุนการใหบริการโดยตรงของสถานี หมายถึง รายไดจากเงิน
บริจาค เพื่อนําไปใชอุดหนุนการดําเนินงานของผูรับใบอนุญาต ถือเปน รายได ตามประกาศ กสทช . เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. รายได จากการอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อประโยชนสาธารณะ

หมายถึง รายไดจาก

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ถือเปนรายได ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ.
๒๕๕๕
๗. รายไดอื่น หมายถึง รายไดอื่นที่ไมมีการแสดงใหเห็นประจักษวาไมเกี่ยวของกับการใหบริการที่ไดรับ
อนุญาต

๘

ประเภทของรายไดที่ไมนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
• งบประมาณแผนดินที่รัฐบาลจัดสรรใหแกหนวยงานของรัฐ หรือเงินที่ใหในลักษณะที่เปนการอุดหนุนจาก
รัฐบาลโดยตรงตามกฎหมาย รวมถึงทรัพยสินที่กฎหมายใหโอนมาเพื่อดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน
• รายไดจากการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา
รายไดที่รับรูจากการขายรายการ รายการที่ไดรับลิขสิทธ ภาพหรือเสียงที่เปนสวนหนึ่งของรายการ เชน
ภาพขาว หรือภาพรายการกีฬาเฉพาะชวงที่สําคัญ (Highlight) เปนตน
• ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินหรือเงินที่ไดจากการปนผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยหรือเงินปนผลไมถือเปนรายไดที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนของผูรับ
ใบอนุญาต เนื่องจากเปนดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่เกิดจากกิจการที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการใหบริการโครงขาย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน
• รายไดจากการใหบริการสตูดิโอหรืออุปกรณอื่น
รายไดที่รับรูจากการใหเชาใชอุปกรณหรือหองสตูดิโอเพื่อดําเนินการที่เกี่ยวของกับบริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน หรือรายไดที่รับรูจากการใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวของในสตูดิโอไมถือเปนรายไดที่เกี่ยวเนื่อง
กับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนของผูรับใบอนุญาต เนื่องจากเปน รายไดที่ เกิดจากกิจการที่ไม
เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
• รายไดจากการผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน
รายไดจากการผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศนไมถือเปนรายไดที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศนของผูรับใบอนุญาต เนื่องจากเปน รายไดที่ เกิดจากกิจการที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน

๙

รายไดที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปตามประเภทใบอนุญาต
ผูรับใบอนุญาตประเภทตางๆ อาจมีรายการประเภทของรายไดที่ตองนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
แตกตางกันขึ้นอยูกับการประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาต โดยสามารถสรุป

ประเภทของรายไดที่ตองนํามา

คํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปแบงตามประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการไดดังนี้
๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการธุรกิจ (Commercial Service Provider)
๑.๑ รายไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม
๑.๒ รายไดจากการแบงเวลาใหดําเนินรายการ
๑.๓ รายไดหรือสินทรัพยจากการรวมธุรกิจที่เกี่ยวของกับขอบเขตบริการที่ไดรับอนุญาต
๑.๔ รายไดหรือสินทรัพยที่เปนตางตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ
๑.๕ รายไดจากการหาประโยชนจากการขายตอชองรายการ เพื่อไปแพรภาพหรือเสียง โดยผูรับอนุญาต
รายอื่นๆ
๑.๖ รายไดจากคาสมาชิก
๑.๗ รายไดจากการขายขอมูล
๑.๘ รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับ ในบริการที่ไดรับอนุญาต
๑.๙ รายไดอื่นที่ไมมีการแสดงเปนที่ประจักษวาไม เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับใบอนุญาต (ที่ไมได
ระบุตามขอ ๑.๑-๑.๘)
๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ (Public Service Provider)
๒.๑ รายไดจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่น เพื่อสนับสนุนสถานี ทางตรงและทางออม
๒.๒ รายไดหรือสินทรัพยที่เปนตางตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ
๒.๓ รายไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม
๒.๔ รายไดจากการแบงเวลาใหดําเนินรายการ
๒.๕ รายไดหรือสินทรัพยจากการรวมธุรกิจที่เกี่ยวของกับขอบเขตบริการที่ไดรับอนุญาต
๒.๖ รายไดจากการหาประโยชนจากการขายตอชองรายการ เพื่อไปแพรภาพหรือเสียง โดยผูรับอนุญาต
รายอื่นๆ
๑๐

๒.๗ รายไดจากการขายขอมูล
๒.๘ รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับ ในบริการที่ไดรับอนุญาต
๒.๙ รายไดอื่นที่ไมมีการแสดงเปนที่ประจักษวาไม เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับใบอนุญาต (ที่ไมได
ระบุตามขอ ๒.๑-๒.๘)
๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน (Community Service Provider)
๓.๑ รายได/สินทรัพย จากการบริจาค การอุดหนุนการใหบริการโดยตรงของสถานี
๓.๒ รายไดการอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อประโยชนสาธารณะ
๓.๓ รายไดอื่นที่ไมมีการแสดงเปนที่ประจักษวาไม เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับใบอนุญาต (ที่ไมได
ระบุตามขอ (๓.๑-๓.๒)
๔. ใบอนุญาตประกอบกิจการใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน (Network Providers)
๔.๑ รายไดจากการใหเชาใชโครงขายกระจายเสียงและโทรทัศนทั้งทางสายและไรสาย
๔.๒ รายไดคาสมาชิก
๔.๓ รายไดหรือสินทรัพยที่เปนตางตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ
๔.๔ รายไดหรือสินทรัพยจากการรวมธุรกิจที่เกี่ยวของกับขอบเขตบริการที่ไดรับอนุญาต
๔.๕ รายไดจากชองรายการพิเศษ (premium) หรือบริการเสริมอื่นๆ
๔.๖ รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับ ในบริการที่ไดรับอนุญาต
๔.๗ รายไดจากการ ขาย ติดตั้ง หรือบํารุงรักษา ในอุปกรณรับสัญญาณและอุปกรณเกี่ยวเนื่องตางๆ
ทางตรง และทางออม ที่เปนสวนหนึ่งของการสรางเงื่อนไขการใชบริการ หรือที่บังคับตองซื้อรวมกับ
การใชบริการ
๔.๘ รายไดจากการขายขอมูล
๔.๙ รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับ ในบริการที่ไดรับอนุญาต
๔.๑๐ รายไดอื่นที่ ไมมีการแสดงเปนที่ประจักษวาไม เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับใบอนุญาต (ที่
ไมไดระบุตามขอ (๔.๑-๔.๙)

๑๑

๕. ใบอนุญาตประกอบกิจการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานกระจายเสียงหรือโทรทัศน (Facility
Providers)
๕.๑ รายไดจากการใหเชาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และสวนประกอบที่จําเปน
๕.๒ รายไดหรือสินทรัพยที่เปนตางตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ
๕.๓ รายไดหรือสินทรัพยจากการรวมธุรกิจที่เกี่ยวของกับขอบเขตบริการที่ไดรับอนุญาต
๕.๔ รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับ ในบริการที่ไดรับอนุญาต
๕.๕ รายไดอื่นที่ไมมีการแสดงเปนที่ประจักษวาไม เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับใบอนุญาต (ที่ไมได
ระบุตามขอ ๕.๑-๕.๔)
๖. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่
๖.๑ รายได/สินทรัพย จากการบริจาค การอุดหนุน การสนับสนุนการใหบริการโดยตรงของสถานี
๖.๒ รายไดจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่น เพื่อสนับสนุนสถานี ทางตรงและทางออม
๖.๓ รายไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม
๖.๔ รายไดจากการแบงเวลาใหดําเนินรายการ
๖.๕ รายไดหรือสินทรัพยจากการรวมธุรกิจที่เกี่ยวของกับขอบเขตบริการที่ไดรับอนุญาต
๖.๖ รายไดหรือสินทรัพยที่เปนตางตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ
๖.๗ รายไดจากการหาประโยชนจากการขายตอชองรายการ เพื่อไปแพรภาพหรือเสียง โดยผูรับอนุญาต
รายอื่นๆ
๖.๘ รายไดจากคาสมาชิก
๖.๙ รายไดจากการขายขอมูล
๖.๑๐ รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับ ในบริการที่ไดรับอนุญาต
๖.๑๑ รายไดอื่นที่ไมมีการแสดงเปนที่ประจักษวาไม เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการของผูรับใบอนุญาต (ที่
ไมไดระบุตามขอ ๖.๑-๖.๑๐)

๑๒

