การยื่นชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน
๑. ยื่นชําระผานระบบบริหารจัดการการกําหนดคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการที่เว็บ
ไซด http://licensefee.nbtc.go.th
๑) กรอก Username และ Password ตามที่สํานักงานกําหนดให
๒) ตรวจสอบขอมูลที่สําคัญตอการออกใบเสร็จรับเงิน ไดแก ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี ตาม ภ.พ. ๒๐
เลขที่สาขา เปนตน (ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูรับใบอนุญาตที่จะไดรับเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง)
๓) หนาแรก เมนูหลักใหเลือก “กรอกขอมูลแบบแสดงรายไดและแบบสรุปคาธรรมเนียม” โดยระบบจะแสดง
ใบอนุญาตทั้งหมดที่ไดรับ
๔) กรอกขอมูลรายไดของแตละใบอนุญาตลงในแบบแสดงรายไดตามประเภทของรายไดที่นํามาคํานวณ
คาธรรมเนียม (นส. ๐๒) ระบบจะคํานวณคาธรรมเนียมพรอมหักลดหยอน (หากมี) ในรูปแบบของแบบสรุป
คาธรรมเนียม (นส. ๐๑) ใหโดยอัตโนมัติ
๕) พิมพเอกสาร (นส. ๐๑ และ นส. ๐๒) จากระบบเพื่อใหผูมีอํานาจกระทําการผูกพันบริษัทลงนามรับรอง
๖) แนบเอกสารโดยไปทีเ่ มนู “แนบเอกสารการยื่นแบบแสดงรายไดและแบบสรุปคาธรรมเนียม” เพื่อแนบ
เอกสาร ดังตอไปนี้
• เอกสารงบการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย พรอมหมาย
เหตุงบการเงินที่จําแนกรายไดตามรายใบอนุญาต หรืองบทดลอง ในกรณีที่ไมสามารถนําสงงบ
การเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด
• แบบสรุปคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป(นส. ๐๑) ที่ผูมีอํานาจกระทําการผูกพันบริษัทลงนามรับรองแลว
• แบบแสดงประเภทของรายไดจากการประกอบกิจการ
(นส. ๐๒) แยกตามรายใบอนุญาตที่ไดรับ(จํานวน
ใบของแบบฟอรมที่ตองกรอกจะตองเทากับจํานวนใบอนุญาตที่ได) รทีับ่ผูมีอํานาจกระทําการผูกพัน
บริษัทลงนามรับรองแลว
๗) พิมพใบแจงชําระคาธรรมเนียม (Bill Payment)
๘) การทํารายการในระบบเสร็จสิ้น
๒. ยื่นชําระที่สํานักงาน กสทช.
๑) นําสงเอกสารดังตอไปนี้ ที่สํานักคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน
• เอกสารงบการเงินประจําปทผี่ านการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย พรอมหมาย
เหตุงบการเงินที่จําแนกรายไดตามรายใบอนุญาต หรืองบทดลอง ในกรณีที่ไมสามารถนําสงงบ
การเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด
• แบบสรุปคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป(นส. ๐๑) ที่ผูมีอํานาจกระทําการผูกพันบริษัทลงนามรับรองแลว
• แบบแสดงประเภทของรายไดจากการประกอบกิจการ
(นส. ๐๒) แยกตามรายใบอนุญาตที่ไดรับ(จํานวน
ใบของแบบฟอรมที่ตองกรอกจะตองเทากับจํานวนใบอนุญาตที่ได) รทีับ่ผูมีอํานาจกระทําการผูกพัน
บริษัทลงนามรับรองแลว
๒) กรอกขอมูลเขาสูระบบเพื่อพิมพใบแจงชําระคาธรรมเนียม (Bill Payment) เพื่อยื่นชําระทีส่ ํานักการคลัง
• สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการขอรหัสผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ไดที่http://licesnefee.nbtc.go.th
• ติดตอเจาหนาที่เพื่อขอ รหัสผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ไดที่ ๐๒-๒๗๑-๐๑๕๑ ตอ ๑๘๓, ๖๔๖, ๖๔๗,
๘๔๗, ๙๐๕

วิธีการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน
๑. นําใบแจงชําระคาธรรมเนียม (Bill Payment) เพื่อยื่นชําระเงินผานเคาทเตอรธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทย
พาณิชย ทุกสาขา
๒. นําใบแจงชําระคาธรรมเนียม (Bill Payment) เพื่อยื่นชําระเงินผานเคาทเตอรรับชําระเงิน ชั้น ๒ อาคาร ๒
สํานักงาน กสทช. (กรุงเทพฯ) ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
๑.๑ ชําระดวยเงินสด
๑.๒ ชําระเงินดวยบัตรเครดิต โดยผูรับใบอนุญาตตองรับภาระในการเสียคาธรรมเนียมธนาคารในอัตรารอยละ
๑.๕ ของยอดชําระ
๑.๓ ชําระเงินดวยเช็คที่ผูขอใชเช็คเซ็นสั่งจายโดยตรง มีเงื่อนไข ดังนี้
- ตองเปนเช็คธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
- รับเฉพาะการชําระในสํานักงาน กสทช. เขตกรุงเทพมหานคร เทานั้น
- จํานวนเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท หากยอดชําระเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ใหชําระเปน แคชเชียร
เช็ค โดยสั่งจายในนาม “สํานักงาน กสทช. บัญชี ๑” เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- เช็คตองลงวันที่วันเดียวกันกับที่ชําระเงิน หรือลงวันที่กอนวันชําระเงินไมเกิน ๗ วัน
- ไมรับเช็คลงวันที่สั่งจายลวงหนา
หากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอเจาหนาทีไ่ ดที่ ๐๒-๒๗๑-๐๑๕๑ ตอ ๑๘๓,
๖๔๖, ๖๔๗, ๘๔๗, ๙๐๕
ตารางอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
รายได

อัตราคาธรรมเนียม

๐ ถึง ๕ ลานบาท

รอยละ ๑.๕

เกิน ๕ ลานบาทขึ้นไป

รอยละ ๒.๐

ประกาศ กสทช. เรื่อง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน พ .ศ.
๒๕๕๕ กําหนดใหผูรับใบอนุญาตจะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปภายใน ๑๕๐ วันนับจากวันสิ้น
รอบระยะเวลาบัญชี หากไมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปภายในวันครบกําหนด หรือไมชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปใหครบตามจํานวนเงิน ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
และเงินเพิ่มในอัตรารอยละ ๒ ตอเดือนของจํานวนเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปที่คางชําระ โดยเศษของ
เดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
กรณีผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
๑๕ วันนับแตวันครบกําหนดชําระ
คาธรรมเนียม ใหถือวาใบอนุญาตนั้นสิ้นผลนับถัดจากวันครบกําหนดการชําระคาธรรมเนียม ตามประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต

แบบ นส. ๐๒
แบบแสดงรายไดตามประเภทของรายไดที่นํามา
คํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ชื่อผูรับใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต
วันที่ไดรับอนุญาต (วัน/เดือน/ป)
วันสิ้นสุดการอนุญาต (วัน/เดือน/ป)
ประเภทของใบอนุญาต

รายไดตามประเภทของรายไดจากการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
หนวย : บาท
ประเภทของใบอนุญาต

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 ในอุปกรณรับสัญญาณและอุปกรณเกี่ ยวเนื่องตางๆ ทางตรง
และทางออม ที่เปนสวนหนึ่งของการสรางเงื่อนไขการใชบริการ หรือที่บังคับตองซื้อรวมกับการใชบริการ
๔.๕ รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับ ในบริการที่ไดรับอนุญาต
๔.๖ รายไดจากการขายขอมูล
๕. รายได/สินทรัพย จากการบริจาค การอุดหนุนการใหบริการโดยตรงของสถานี
๖. รายไดการอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อประโยชนสาธารณะ
๗. รายไดอื่นที่เกี่ยวของกับการใหบริการที่ไดรับอนุญาต โปรดระบุ ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
รายไดรวมจากการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน สําหรับใบอนุญาตนี้

ขอรับรองวาขอมูลและเอกสารที่นําสงนี้ ถูกตองและเปนจริงทุกประการ
------------------------------------------(....................................................)
ผูมีอํานาจลงนาม

จํานวน

แบบ นส. ๐๑
แบบสรุปคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
สําหรับรอบระยะเวลา ....... / ......./ ........ ถึง ....... / ......./ ........

ชื่อผูรับใบอนุญาต
เลขทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่สาขา
(ก) รายไดรวมจากการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
ที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป (บาท)
(ข) รายไดที่ไมนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป (บาท)
(ค) รายไดทั้งหมด (บาท) (ก) + (ข)

(ก) รายละเอียดรายไดที่นํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปและคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปที่ตองชําระ (แยกตามใบอนุญาต)
ประเภทใบอนุญาต
กิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน

(๑.๑)
รายไดจากการ
ประกอบ
กิจการ

(๑.๒)
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายป
กอนการลดหยอน

(๑.๓)
คา
ลดหยอน

(๑.๔)
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายป
หลังการลดหยอน

(๑.๕)
(๑.๖)
ภาษีมูลคา เพิ่ม เงินเพิ่ม
(๑.๔) x ๗%
(ถามี)

ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานกระจายเสียงหรือโทรทัศน (Facility Provider)
เลขที่ …………………………..
เลขที่ …………………………..
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน (Network Provider)
เลขที่ …………………………..
เลขที่ …………………………..
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน (Service Provider)
เลขที่ …………………………..
เลขที่ …………………………..
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการแบบประยุกต (Application Provider)
เลขที่ …………………………..
เลขที่ …………………………..
รวม

หนวย : บาท
(๑.๗)
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปสุทธิ
ที่ตองชําระ
(๑.๔) + ๑( .๕) + ๑( .๖)

(ข) รายละเอียดรายไดอื่นๆ ที่ไมนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
ประเภทของรายไดที่ไมนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
งบประมาณแผนดินที่รัฐบาลจัดสรรใหแกหนวยงานของรัฐ หรือเงินที่ใหในลักษณะที่เปนการอุดหนุนจากรัฐบาลโดยตรงตามกฎหมาย
รวมถึงทรัพยสินที่กฎหมายใหโอนมาเพื่อดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
รายไดจากการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา
ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินหรือเงินที่ไดจากการปนผลจากเงินลงทุน
รายไดจากการใหบริการสตูดิโอหรืออุปกรณอื่น
รายไดจากการผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน
รายไดอื่นๆ โปรดระบุ .......................................
รวมรายไดที่ไมนํามาคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป
ขอรับรองวาขอมูลและเอกสารที่นําสงนี้ ถูกตองและเปนจริงทุกประการ

------------------------------------------(........................................................... )
ผูมีอํานาจลงนาม

หนวย : บาท

