การยื่นชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
๑. ยื่นชำระผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรกำรกำหนดค่ำธรรมเนียมและอัตรำค่ำบริกำรที่เว็บไซด์ https://licensefee.nbtc.go.th
๑) กรอก Username และ Password ตำมที่สำนักงำนกำหนดให้
๒) ตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญต่อกำรออกใบเสร็จรับเงิน ได้แก่ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี ตำม ภ.พ. ๒๐ เลขที่สำขำ
เป็นต้น (ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้รับใบอนุญำตที่จะได้รับเอกสำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)
๓) หน้ำแรก เมนูหลักให้เลือก “กรอกข้อมูลแบบแสดงรำยได้และแบบสรุปค่ำธรรมเนียม(กรณีสิ้นสุด/ ยกเลิก/เพิกถอน)”
โดยระบบจะแสดงใบอนุญำตสิ้นสุด/ยกเลิก/เพิกถอน
๔) กรอกข้อมูลรำยได้ของแต่ละใบอนุญำตลงในแบบแสดงรำยได้ตำมประเภทของรำยได้ที่นำมำคำนวณค่ำธรรมเนียม
(นส.๐๒) ระบบจะคำนวณค่ำธรรมเนียมพร้อมหักลดหย่อน (หำกมี) ในรูปแบบของแบบสรุปค่ำธรรมเนียม
(นส.๐๑) ให้โดยอัตโนมัติ
๕) พิมพ์เอกสำร (นส. ๐๑ และ นส. ๐๒) จำกระบบเพื่อให้ผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันบริษทั ลงนำมรับรอง
๖) แนบเอกสำรโดยไปที่เมนู “แนบเอกสำรกำรยื่นแบบแสดงรำยได้และแบบสรุปค่ำธรรมเนียม” เพื่อแนบเอกสำร
ดังต่อไปนี้
 เอกสำรงบกำรเงินประจำปีที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำย
พร้อมหมำยเหตุงบกำรเงินที่จำแนกรำยได้ตำมรำยใบอนุญำต หรืองบทดลอง ในกรณีที่
ไม่สำมำรถนำส่งงบกำรเงินประจำปีที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำยได้
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 แบบสรุปค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี (นส. ๐๑)ที่ผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันบริษัทลงนำมรับรอง
แล้ว
 แบบแสดงประเภทของรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร (นส. ๐๒) แยกตำมรำยใบอนุญำตที่ได้รับ
(จำนวนใบของแบบฟอร์มที่ต้องกรอกจะต้องเท่ำกับจำนวนใบอนุญำตที่ได้รับ)ที่ผู้มีอำนำจกระทำกำร
ผูกพันบริษัทลงนำมรับรองแล้ว
 แบบแสดงรำยได้ที่นำมำคำนวณค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตแยกรำยเดือน (นส.๐๓) กรณีที่ประกอบ
กิจกำรไม่เต็มปี ที่ผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันบริษัทลงนำมรับรองแล้ว
๗) พิมพ์ใบแจ้งชำระค่ำธรรมเนียม (Bill Payment)
๘) กำรทำรำยกำรในระบบเสร็จสิ้น
๒. ยื่นชำระที่สำนักงำน กสทช.
๑) นำส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ ที่สำนักค่ำธรรมเนียมและอัตรำค่ำบริกำรในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
 เอกสำรงบกำรเงินประจำปีที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำย
พร้อมหมำยเหตุงบกำรเงินที่จำแนกรำยได้ตำมรำยใบอนุญำต หรืองบทดลองในกรณีที่
ไม่สำมำรถนำส่งงบกำรเงินประจำปีที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำย
ได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 แบบสรุปค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี (นส. ๐๑)ที่ผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันบริษัทลงนำมรับรองแล้ว
 แบบแสดงประเภทของรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร (นส. ๐๒) แยกตำมรำยใบอนุญำตที่ได้รับ
(จำนวนใบของแบบฟอร์มที่ต้องกรอกจะต้องเท่ำกับจำนวนใบอนุญำตที่ได้รับ)ที่ผู้มีอำนำจกระทำกำร
ผูกพันบริษัทลงนำมรับรองแล้ว
 แบบแสดงรำยได้ที่นำมำคำนวณค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตแยกรำยเดือน (นส.๐๓) กรณีที่ประกอบ
กิจกำรไม่เต็มปีที่ผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันบริษัทลงนำมรับรองแล้ว
๒) กรอกข้อมูลเข้ำสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ำธรรมเนียม (Bill Payment) เพื่อยื่นชำระที่สำนักกำรคลัง
 สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรขอรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ได้ที่ https://licensefee.nbtc.go.th
 ติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ได้ที่ ๐๒-๒๗๑-๗๖๐๐ ต่อ๕๒๓๑, ๕๒๘๐, ๕๖๖๖, ๕๒๔๑

วิธีการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
๑. นำใบแจ้งชำระค่ำธรรมเนียม (Bill Payment) เพื่อยื่นชำระเงินผ่ำนเคำท์เตอร์ธนำคำรกสิกรไทย,ธนำคำรไทยพำณิชย์ และ
ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ
๒. นำใบแจ้งชำระค่ำธรรมเนียม (Bill Payment) เพื่อยื่นชำระเงินผ่ำนเคำท์เตอร์รับชำระเงิน ชั้น ๒ อำคำร ๒ สำนักงำน
กสทช. (กรุงเทพฯ) ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ชำระด้วยเงินสด
๑.๒ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยผู้รับใบอนุญำตต้องรับภำระในกำรเสียค่ำธรรมเนียมธนำคำรในอัตรำร้อยละ ๑.๕
ของยอดชำระ
๑.๓ ชำระเงินด้วยเช็คที่ผู้ขอใช้เช็คเซ็นสั่งจ่ำยโดยตรง มีเงื่อนไข ดังนี้
- ต้องเป็นเช็คธนำคำรในเขตกรุงเทพมหำนคร
- รับเฉพำะกำรชำระในสำนักงำน กสทช. เขตกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น
- จำนวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บำท หำกยอดชำระเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บำท ให้ชำระเป็น แคชเชียร์เช็ค โดย
สั่งจ่ำยในนำม “สานักงาน กสทช. บัญชี ๑” เฉพำะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- เช็คต้องลงวันที่วันเดียวกันกับที่ชำระเงิน หรือลงวันที่ก่อนวันชำระเงินไม่เกิน ๗ วัน
- ไม่รับเช็คลงวันที่สั่งจ่ำยล่วงหน้ำ
หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ได้ที่ 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
กำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี กรณีสิ้นสุด/ยกเลิก/เพิกถอน ดังนี้
 กรณีที่ผู้รับใบอนุญำตยกเลิกกำรประกอบกิจกำรหรือถูกเพิกถอนใบอนุ ญำตระหว่ำงปีให้ผู้รับใบอนุญำตชำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตรำยปีจนถึงวันที่ยกเลิกกำรประกอบกิจกำรหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต โดยจะต้องชำระให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบ
(60) วั น นั บ ถั ด จำกวั นที่ ได้รับ หนั งสือ แจ้ งผลกำรพิ จำรณำให้ยกเลิก กำรประกอบกิ จกำรหรือ หนั งสือ แจ้งคำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญำต
 กรณีที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุในระหว่ำงปี ให้ผู้รับใบอนุญำตชำระค่ำธรรมเนียม ใบอนุญำตรำยปีจนถึงวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุโดย
จะต้องชำระให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบ (60) วัน นับถัดจำกวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ
หำกไม่ชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีภำยในวันครบกำหนด หรือไม่ชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีให้ครบตำมจำนวนที่พึง
ชำระ ผู้รับใบอนุญำตต้องชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีและเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของจำนวนเงินค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตรำยปีที่ค้ำงชำระ โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ในกรณีที่สำนักงำน กสทช. สอบทำนแล้วพบว่ำผู้รับใบอนุญำตได้
ชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีไว้ไม่ถูกต้องตำมจำนวนที่ต้องชำระ ผูร้ ับใบอนุญำตจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีใน
ส่วนที่ได้ชำระไว้ไม่ครบจำนวนที่ตอ้ งชำระ พร้อมทั้งชำระเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของจำนวนเงินค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตรำยปีที่ชำระไม่ครบถ้วน โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึง่ เดือนนับตั้งแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดชำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตรำยปี จนกว่ำจะชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีครบถ้วน

