
 

 
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 และสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 

เผยแพร 28 เมษายน 2563 

วิธีการชาํระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม สําหรับรอบบัญชี 2560 เปนตนไป 

 1. รายไดท่ีตองชําระคาธรรมเนียม 
  รายไดที่ตองนํามาคํานวณเพื่อชําระคาธรรมเนียม ไดแก รายไดจากการใหบริการโทรคมนาคมทั้งหมด 
(รวมถึงรายไดจากการใหบริการอินเทอรเน็ต) ที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีของผูรับใบอนุญาต แยกตามแบบ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไดรับ ไดแก แบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม โดยเปนรายไดกอนหัก
คาใชจาย และไมสามารถนํารายการคาใชจายใด ๆ มาหักลดหยอนได 

  หมายเหตุ: ผูรับใบอนุญาตที่ยังไมมีรายไดจากการใหบริการโทรคมนาคมเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชี
ของผูรับใบอนุญาต เนื่องมาจากยังไมมีผูใชบริการ ยังไมเปดใหบริการ หรืออ่ืน ๆ จะตองแจงการไมมีรายไดพรอม
เหตุผล และสงเอกสารประกอบการตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียม เพ่ือใชในการตรวจสอบดวย 

ผูรับใบอนุญาตตองเปดเผยรายไดตามแบบใบอนุญาตไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือเอกสารแสดงรายได
ดังกลาวที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรายเดียวกันรับรอง  

มิฉะน้ัน จะถือวาผิดเงื่อนไขในการชําระคาธรรมเนียม 

 2. อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป 

รายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคม อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
0 ถึง 100 ลานบาท 

เกิน 100 ลานบาท ถึง 500 ลานบาท 
เกิน 500 ลานบาท ถึง 1,000 ลานบาท 

เกิน 1,000 ลานบาท ถึง 10,000 ลานบาท 
เกิน 10,000 ลานบาท ถึง 25,000 ลานบาท 
เกิน 25,000 ลานบาท ถึง 50,000 ลานบาท 

เกิน 50,000 ลานบาทข้ึนไป 

รอยละ 0.125 
รอยละ 0.25 
รอยละ 0.5 
รอยละ 0.75 
รอยละ 1.0 
รอยละ 1.25 
รอยละ 1.5 

  หมายเหตุ: อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปนี้ใชบังคับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี ป 2560 เปนตนไป 

 3. กําหนดเวลาชําระคาธรรมเนียม 

  ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
  กรณีไมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกําหนดเวลา จะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มในอัตรารอยละ 
1.5 ตอเดือนของจํานวนเงินที่คางชําระ โดยเศษของเดือนใหคิดเปนหนึ่งเดือน 

 4. วิธีการชําระคาธรรมเนียม 

ขั้นตอนที่ 1 เขาสูระบบ e-Payment 
เขาสูระบบ e-Payment ที่ 
https://telecomfee.nbtc.go.th  
หรือ QR code 
เพ่ือบันทึก
คาธรรมเนียม 
ที่จะชําระ  

โดยสามารถเขาใชงานได 2 ชองทาง ดังน้ี 
 เขาระบบดวยเลขนิติบุคคล 13 หลัก (เฉพาะกรณีชําระ

คาธรรมเนียมป 2562)  
กดปุม “ชําระคาธรรมเนียม ป 2562 คลิกที่นี่” 
กรอกเลขนิติบุคคล 13 หลักเพื่อเขาใชระบบ 

 เขาระบบดวย username และ password ที่สํานักงาน 
กสทช. กําหนดให 
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สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 และสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 
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ขั้นตอนที่ 2 ชําระคาธรรมเนียม 
1. ชําระเงินผาน Mobile Banking หรือชองทางอ่ืน ๆ ของธนาคาร (กรณีชําระที่ธนาคาร ตองแสดง Bill Payment ดวย)  
2. ชําระดวยตัวเอง ที่เคานเตอรรับชําระเงิน สํานักการคลัง ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สํานักงาน กสทช. 

 กรณีการชําระเงินดวยเช็ค 
 สั่งจาย “สํานักงาน กสทช.” หรือ “The National Broadcasting and Telecommunications Commission” 
 รับเฉพาะเช็คธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และลงวันเดียวกันกับวันที่มาชําระ หรือลงวันที่กอนวันชําระเงิน 

ไมเกิน 7 วัน ทั้งนี้ ไมรับเช็คลงวันที่ลวงหนา 
 กรณีจํานวนเงินเกิน 100,000 บาท ใหชําระดวยแคชเชียรเช็คเทานั้น 

 กรณีชําระดวยบัตรเครดิต มีคาธรรมเนียม 1.5% ของยอดชําระ 

5. เอกสารประกอบการชําระคาธรรมเนียม   
  5.1 งบการเงินประจําปของผูรับใบอนุญาต 
   งบการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายที่มีการเปดเผยรายได
ที่เกิดข้ึนจากการใหบริการโทรคมนาคมตามแบบใบอนุญาตไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือเอกสารแสดง
รายไดดังกลาวที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรายเดียวกันรับรองดวย 
   กรณีที่ไมสามารถนําสงงบการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตาม
กฎหมายไดจะตองนําสงงบทดลองแทน 
  5.2 หนังสือนําสงคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
  5.3 ตารางแสดงรายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
  5.4 ตารางตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบการชําระคาธรรมเนียม 
  5.5 ใบเสร็จรับเงินการชําระคาธรรมเนียมหรือเอกสารใบฝากเงิน 
  5.6 รายงานผลการดําเนินการในปที่ผานมา 

สามารถศึกษาคูมือการใชงาน e-Payment และดาวนโหลดเอกสารประกอบการชําระคาธรรมเนียมไดที่ 
http://www.nbtc.go.th/Business/commu/telecom/telecom_licensing.aspx  

หรือ QR code หัวขอ “การชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต” 

 6. วิธีการสงเอกสารประกอบการชําระคาธรรมเนียม 
  6.1 สงดวยตนเองที ่สํานักเลขาธิการและกํากับดูแลองคกร ณ อาคารจอดรถ ชั้น 2 สํานักงาน กสทช. 
  6.2 จัดสงทางไปรษณียถึง เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาต ิหรือ เลขาธิการ กสทช. 
   ที่อยู “สํานักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน 
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400”  

 7. ขอแนะนําประกอบการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
  7.1 เอกสารที่นําสงทุกหนาตองลงลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจผูกพันนิติบุคคล หรือผูได รับ 
มอบอํานาจ และประทับตราสําคัญบริษัท (ถามี) 
  7.2 กรณีมีรายไดที่ไมไดนํามาคํานวณเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาต1ใหชี้แจงรายละเอียดของรายได 
แยกแตละรายการในตารางแสดงรายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย 
  7.3 กรณีผูรับใบอนุญาตไมมีรายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ใหชี้แจงเหตุผลในตารางแสดง
รายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย 

 8. ชองทางติดตอ 
  8.1 ผูรับใบอนุญาตแบบที่มีโครงขาย  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 
         โทร: 0 2271 0151-60 ตอ 7336 และ 7322 
         email: tel_license1@nbtc.go.th 
  8.2 ผูรับใบอนุญาตแบบที่ไมมีโครงขาย สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 
         โทร: 0 2271 0151-60 ตอ 7423 - 7425 
         email: tel_license2@nbtc.go.th 

mailto:tel_license2@nbtc.go.th

