
การยื่นช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ 

๑. ยื่นช ำระผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมและอัตรำค่ำบริกำรท่ีเว็บไซด์ https://licensefee.nbtc.go.th 
๑)  กรอก Username และ Password ตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนดให้ 
๒)  ตรวจสอบข้อมูลท่ีส ำคัญต่อกำรออกใบเสร็จรับเงิน ได้แก่ ที่อยู่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ตำม ภ.พ. ๒๐ เลขท่ีสำขำ 

เป็นต้น (ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้รับใบอนุญำตท่ีจะได้รับเอกสำรใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง) 
๓)  หน้ำแรก เมนูหลักให้เลือก “กรอกข้อมูลแบบแสดงรำยได้และแบบสรุปค่ำธรรมเนียม(กรณีสิ้นสุด/ ยกเลิก/เพิกถอน)”      

โดยระบบจะแสดงใบอนุญำตส้ินสุด/ยกเลิก/เพิกถอน  
๔)  กรอกข้อมูลรำยได้ของแต่ละใบอนุญำตลงในแบบแสดงรำยได้ตำมประเภทของรำยได้ท่ีน ำมำค ำนวณค่ำธรรมเนียม 

(นส.๐๒) ระบบจะค ำนวณค่ำธรรมเนียมพร้อมหักลดหย่อน (หำกมี) ในรูปแบบของแบบสรปุค่ำธรรมเนียม       
(นส.๐๑) ให้โดยอัตโนมัติ  

๕)  พิมพ์เอกสำร (นส. ๐๑ และ นส. ๐๒) จำกระบบเพื่อให้ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันบริษทัลงนำมรับรอง 
๖)  แนบเอกสำรโดยไปท่ีเมนู “แนบเอกสำรกำรยื่นแบบแสดงรำยได้และแบบสรุปค่ำธรรมเนียม” เพื่อแนบเอกสำร 

ดังต่อไปนี้  
 เอกสำรงบกำรเงินประจ ำปีท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำย         

พร้อมหมำยเหตุงบกำรเงินท่ีจ ำแนกรำยได้ตำมรำยใบอนุญำต หรืองบทดลอง ในกรณีท่ี         
ไม่สำมำรถน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปีท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำยได้
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 แบบสรุปค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี (นส. ๐๑)ท่ีผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพนับริษัทลงนำมรับรอง
แล้ว 

 แบบแสดงประเภทของรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร (นส. ๐๒) แยกตำมรำยใบอนุญำตท่ีได้รับ 
(จ ำนวนใบของแบบฟอร์มท่ีต้องกรอกจะต้องเท่ำกับจ ำนวนใบอนญุำตท่ีได้รับ)ท่ีผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร
ผูกพันบริษัทลงนำมรับรองแล้ว 

 แบบแสดงรำยได้ท่ีน ำมำค ำนวณค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตแยกรำยเดือน (นส.๐๓) กรณีท่ีประกอบ
กิจกำรไม่เต็มปี ท่ีผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันบริษัทลงนำมรับรองแล้ว 

๗)  พิมพ์ใบแจ้งช ำระค่ำธรรมเนียม (Bill Payment) 
๘)  กำรท ำรำยกำรในระบบเสร็จสิ้น 

๒. ยื่นช ำระท่ีส ำนักงำน กสทช.  
๑)  น ำส่งเอกสำรดังต่อไปน้ี ท่ีส ำนักค่ำธรรมเนียมและอัตรำคำ่บริกำรในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 

 เอกสำรงบกำรเงินประจ ำปีท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำย           
พร้อมหมำยเหตุงบกำรเงินท่ีจ ำแนกรำยได้ตำมรำยใบอนุญำต หรืองบทดลองในกรณีท่ี           
ไม่สำมำรถน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปีท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำย     
ได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 แบบสรุปค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี (นส. ๐๑)ท่ีผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันบริษัทลงนำมรับรองแล้ว 
 แบบแสดงประเภทของรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร (นส. ๐๒) แยกตำมรำยใบอนุญำตท่ีได้รับ  

(จ ำนวนใบของแบบฟอร์มท่ีต้องกรอกจะต้องเท่ำกับจ ำนวนใบอนญุำตท่ีได้รับ)ท่ีผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร
ผูกพันบริษัทลงนำมรับรองแล้ว 

 แบบแสดงรำยได้ท่ีน ำมำค ำนวณค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตแยกรำยเดือน (นส.๐๓) กรณีท่ีประกอบ
กิจกำรไม่เต็มปีท่ีผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันบริษัทลงนำมรับรองแล้ว 

๒) กรอกข้อมูลเข้ำสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบแจ้งช ำระค่ำธรรมเนียม (Bill Payment) เพื่อยื่นช ำระที่ส ำนักกำรคลัง

   สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรขอรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ไดท้ี่ https://licensefee.nbtc.go.th 
   ติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผำ่น (Password) ได้ที่ ๐๒-๒๗๑-๗๖๐๐ ต่อ๕๒๓๑, ๕๒๘๐, ๕๖๖๖, ๕๒๔๑ 

https://licensefee.nbtc.go.th/
https://licensefee.nbtc.go.th/


วิธีการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ 

๑.  น ำใบแจ้งช ำระค่ำธรรมเนยีม (Bill Payment) เพื่อยื่นช ำระเงินผ่ำนเคำท์เตอร์ธนำคำรกสิกรไทย,ธนำคำรไทยพำณิชย์ และ
ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ  

๒. น ำใบแจ้งช ำระค่ำธรรมเนียม (Bill Payment) เพื่อยื่นช ำระเงินผ่ำนเคำท์เตอร์รับช ำระเงิน ชั้น ๒ อำคำร ๒ ส ำนักงำน 
กสทช. (กรุงเทพฯ) ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงดังต่อไปนี้ 

๑.๑  ช ำระด้วยเงินสด  
๑.๒  ช ำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยผู้รับใบอนุญำตต้องรับภำระในกำรเสียค่ำธรรมเนียมธนำคำรในอัตรำร้อยละ ๑.๕ 

ของยอดช ำระ 
๑.๓  ช ำระเงินด้วยเช็คท่ีผู้ขอใช้เช็คเซ็นสั่งจ่ำยโดยตรง มีเงื่อนไข ดังนี้ 

- ต้องเป็นเช็คธนำคำรในเขตกรุงเทพมหำนคร 
- รับเฉพำะกำรช ำระในส ำนักงำน กสทช. เขตกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น 
- จ ำนวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บำท หำกยอดช ำระเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บำท ให้ช ำระเป็น แคชเชียร์เช็ค โดย

สั่งจ่ำยในนำม “ส านักงาน กสทช. บัญชี ๑” เฉพำะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
- เช็คต้องลงวันท่ีวันเดียวกันกับท่ีช ำระเงิน หรือลงวันท่ีก่อนวันช ำระเงินไม่เกิน ๗ วัน 
- ไม่รับเช็คลงวันท่ีสั่งจ่ำยล่วงหน้ำ 

หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีได้ท่ี ๐๒-๒๗๑-๗๖๐๐ ต่อ ๕๒๓๑, ๕๒๘๐, 
๕๖๖๖,๕๒๔๑ 

 ตารางอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
รำยได้  อัตรำค่ำธรรมเนียมแบบก้ำวหน้ำ 

รำยได้ ๐ – ๑๐๐ ล้ำนบำทแรก  ร้อยละ  ๐.๑๒๕ 
เกิน ๑๐๐ ล้ำนบำท ถึง ๕๐๐ ล้ำนบำท  ร้อยละ  ๐.๒๕ 
เกิน ๕๐๐ ล้ำนบำท ถึง ๑,๐๐๐ ล้ำนบำท  ร้อยละ  ๐.๕ 
เกิน ๑,๐๐๐ ล้ำนบำท ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้ำนบำท  ร้อยละ  ๐.๗๕ 
เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ถึง ๒๕,๐๐๐ ล้ำนบำท  ร้อยละ  ๑.๐ 
เกิน ๒๕,๐๐๐ ล้ำนบำท ถึง ๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท  ร้อยละ  ๑.๒๕ 
เกิน ๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำทขึ้นไป  ร้อยละ  ๑.๕ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกำศ กสทช. เรื่อง ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง หรือกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี กรณีสิ้นสุด/ยกเลิก/เพิกถอน ดังนี้  
 กรณีที่ผู้รับใบอนุญำตยกเลิกกำรประกอบกิจกำรหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตระหว่ำงปีให้ผู้รับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียม

ใบอนุญำตรำยปีจนถึงวันที่ยกเลิกกำรประกอบกิจกำรหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต โดยจะต้องช ำระให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบ 
(60) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือ แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ยกเลิกกำรประกอบกิจกำรหรือหนังสือแจ้งค ำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญำต  

 กรณีที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุในระหว่ำงปี ให้ผู้รับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียม ใบอนุญำตรำยปีจนถึงวันท่ีใบอนุญำตสิ้นอำยโุดย
จะต้องช ำระให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบ (60) วัน นับถัดจำกวันท่ีใบอนุญำตสิ้นอำยุ 

หำกไม่ช ำระค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำตรำยปภีำยในวันครบก ำหนด หรอืไม่ช ำระคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีให้ครบตำมจ ำนวนที่พึง
ช ำระ ผู้รับใบอนญุำตต้องช ำระค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำตรำยปีและเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของจ ำนวนเงินค่ำธรรมเนยีม
ใบอนุญำตรำยปีท่ีค้ำงช ำระ โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  ในกรณีที่ส ำนักงำน กสทช. สอบทำนแล้วพบว่ำผู้รับใบอนญุำตได้
ช ำระค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำตรำยปีไว้ไม่ถูกต้องตำมจ ำนวนที่ต้องช ำระ ผูร้ับใบอนุญำตจะต้องช ำระคำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตรำยปีใน
ส่วนท่ีได้ช ำระไวไ้ม่ครบจ ำนวนท่ีตอ้งช ำระ พร้อมท้ังช ำระเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของจ ำนวนเงินค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตรำยปีท่ีช ำระไม่ครบถ้วน โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึง่เดือนนับตั้งแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดช ำระคำ่ธรรมเนียม
ใบอนุญำตรำยปี จนกว่ำจะช ำระคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีครบถว้น 


