ั สําหร ับบริการโทรศพท์
ั ประจําที"
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอร ับการจ ัดสรรเลขหมายโทรศพท์
หน่วยงานทีใ" ห้บริการ : สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หน่วยงานทีไม่สงั กัดกระทรวง
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
" นไข (ถ้ามี) ในการยืน
" คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงือนไข/
1. การพิจารณาจัดสรรเลขหมายจะดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรือง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
2. เงือนไขตามแบบรายการยืนข ้อมูลการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด ้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคมก-7ของประกาศ กสทช. เรือง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
3. หลักเกณฑ์กการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
หลักการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

เมือผู ้ขอรับการจัดสรรเลขหมายยืนคําขอรับการจัดสรรเลขหมาย สํานักงานจะตรวจสอบความครบถ ้วนสมบูรณ์(จํานวน
รายการ) ของคําขอ หากคําขอมีรายละเอียดไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์สาํ นักงานจะแจ ้งเหตุ แห่งความไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์ของคําขอต่อ
ผู ้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

4. การจัดสรรและบริหารเลขหมายของผู ้ขอรับการจัดสรร คณะกรรมการจะนํ าหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร ดังนี8 มาใช ้ประกอบการ
พิจารณา
(1) เหตุผลความจําเป็ นและวัตถุประสงค์ในการใช ้เลขหมาย
(2) ความพร ้อมและความสามารถในการนําเลขหมายไปให ้บริการแก่ประชาชน
(3) หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรอืนตามทีคณะกรรมการประกาศกําหนด
5. คณะกรรมการจะอนุญาตให ้ใช ้เลขหมายจนกว่าผู ้ได ้รับการจัดสรรเลขหมายจะขอคืนเลขหมายหรือคณะกรรมการถอนคืนการ
ใช ้เลขหมาย
หมายเหตุ
1. กรณีทผู
ี ้ยืนคําขอมายืนคําขอด ้วยตนเอง
1.1 กรณียนคํ
ื าขอและเอกสารหลักฐานถูกต ้องครบถ ้วน พนักงานเจ ้าหน ้าทีจะรับคําขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าว เพือ
ดําเนินการตามขัน
8 ตอนและระยะเวลาการให ้บริการทีกําหนดไว ้ในคูม
่ อ
ื ต่อไป
1.2 กรณียนคํ
ื าขอและเอกสารหลักฐานไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน พนั กงานเจ ้าหน ้าทีจะบันทึกข ้อมูลและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานทีจะต ้องยืนเพิมเติม พร ้อมกําหนดระยะเวลาทีจะต ้องยืนเอกสารเพิมเติม โดยพนั กงานเจ ้าหน ้าทีและผู ้ยืนคําขอร่วมลง
นามในบันทึกดังกล่าวเพือเป็ นหลักฐาน
2. กรณีทผู
ี ้ยืนคําขอส่งคําขอและเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย ์ สํานั กงาน กสทช. จะดําเนินการตรวจความครบถ ้วนของ คําขอ
และเอกสารหลักฐานทีเกียวข ้องโดยทันที หากไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน พนักงานเจ ้าหน ้าทีจะบันทึกข ้อมูลและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานทีจะต ้องยืนเพิมเติม พร ้อมกําหนดระยะเวลาทีจะต ้องยืนเอกสารเพิมเติมให ้ผู ้ยืนคําขอทราบ ภายในวันทําการ
ดังกล่าว เว ้นแต่กรณีทได
ี ้รับเอกสารภายหลังเวลา 15.00 น. จะดําเนินการแจ ้งภายในวันทําการถัดไป
3. หากผู ้ยืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก ้ไขหรือยืนเอกสารเพิมเติมภายใน 5 วัน พนักงานเจ ้าหน ้าทีจะจัดทําหนังสือเพือคืนคําขอและ

เอกสารหลักฐานดังกล่าวให ้แก่ผู ้ยืนคําขอต่อไป
4. พนักงานเจ ้าหน ้าทีจะยังไม่พจ
ิ ารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู ้ยืนคําขอจะดําเนินการแก ้ไขคําขอหรือ
ยืนเอกสารเพิมเติมครบถ ้วนตามบันทึกความบกพร่องนัน
8 เรียบร ้อยแล ้ว
5. ขัน
8 ตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริมนับระยะเวลาตัง8 แต่เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
เรียบร ้อยแล ้ว
6. สํานักงาน กสทช. จะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืนคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพิจารณาแล ้วเสร็จ เมือครบกําหนดเวลา
ทีกําหนดเวลาตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื สําหรับประชาชนแล ้ว หากผู ้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล ้วเสร็จ จะแจ ้งเป็ นหนังสือให ้ทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช ้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล ้วเสร็จ
6. สําเนาเอกสารทียืนต่อสํานั กงาน กสทช. เพือประกอบการพิจารณาคําขอ จะต ้องรับรองสําเนาเอกสารถูกต ้อง โดยผู ้มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ทุกหน ้า
7. ชําระค่าธรรมเนียม
8.1 สํานักงาน กสทช. สํานักการคลัง (ลย.) 87 พหลโยธินซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตัง8 แต่เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-ก่อนเวลา 16.30 น.
ื ตบ
8.2 กรณีชาํ ระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ให ้นํ าส่งหลักฐานการชําระมาพร ้อมกับเอกสาร โดยระบุชอนิ
ิ ค
ุ คล/
หน่วยงาน เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 13 หลัก พร ้อมทัง8 แจ ้งชือผู ้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ทติ
ี ดต่อได ้ มายังสํานักงาน
กสทช.
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ" ห้บริการ
สํานักงาน กสทช.
สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) อาคาร 2
8 3
ชัน
87 พหลโยธินซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: ((ชําระค่าธรรมเนียมทีสํานั กงาน กสทช. สํานักการ
คลัง (ลย.)
87 พหลโยธินซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ตัง8 แต่เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-ก่อน
เวลา 16.30น.)))
สถานทีใ" ห้บริการ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ ระบุข ้อมูลจ่าหน ้าซองจดหมาย
เรียน เลขาธิการ กสทช.
สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.)
พหลโยธินซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
กรณีชาํ ระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ให ้นํ าส่งหลักฐาน
ื ตบ
การชําระมาพร ้อมกับเอกสาร โดยระบุชอนิ
ิ ค
ุ คล/หน่วยงาน เลข
ประจําตัวผู ้เสียภาษี 13 หลัก พร ้อมทัง8 แจ ้งชือผู ้ประสานงานและ
หมายเลขโทรศัพท์ทติ
ี ดต่อได ้ มายังสํานักงาน กสทช.
/ไปรษณีย ์
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตัง8 แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตัง8 แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั2
ระยะเวลา และส่วนงานทีร" ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั2
การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และผู ้ยืนคําขอชําระ
ค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร" ับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

37 วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

7 วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

การพิจารณา
- เสนอเรืองคําขอรับการจัดสรรเลขหมาย ทีมีข ้อมูลเอกสาร
หลักฐานครบถ ้วนสมบูรณ์ ต่อคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม - เสนอความเห็นและมติทประชุ
ี
มคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ต่อกรรมการกลันกรองคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม - กทค. พิจารณา
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- แจ ้งมติ กทค. โดยผู ้มีอาํ นาจลงนาม - พร ้อมทัง8 การยืนยัน
ยอมรับเงือนไขการจัดสรรเลขหมาย และชําระค่าธรรมเนียมเลข
หมาย ( (ผู ้รับการจัดสรรต ้องยืนยัน และชําระค่าธรรมเนียม
ภายใน 30 วัน นับแต่ได ้รับหนังสือแจ ้งมติ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
" เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ลําด ับ
ชือ
" เติม (ถ้ามี)
1)
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีขอรับการจัดสรรเป็ นครัง8 แรก โดยผู ้มีอํานาจจะต ้องลง
นาม พร ้อมประทับตราบริษัทให ้ครบถ ้วน)
2)
เอกสารหล ักฐานประกอบการยืน
" คําขอ ตามประกาศ กสทช. เรือ
" ง
หล ักเกณฑ์การจ ัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู ้มีอํานาจจะต ้องลงนาม พร ้อมประทับตราบริษัทให ้
ครบถ ้วน)
ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ
(หมายเหตุ: ((อัตราค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม)
โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศ กสทช. เรืองหลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ข ้อ 72))
ั สา
ํ หร ับโทรศพท์
ั ประจําที"
2)
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศพท์
(หมายเหตุ: (กรณีขอรับจัดสรรครัง8 แรก 1 บาท/เลขหมาย/เดือน

โดยผู ้ขอรับการจัดสรรเลขหมายครัง8 แรกหรือขอรับการจัดสรรเลข
หมายเพิมเติม ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวภายในสามสิบวัน
นับตัง8 แต่วน
ั ทีได ้รับแจ ้งการได ้รับการจัดสรรเลขหมายจากสํานักงาน
พร ้อมทัง8 ชําระเป็ นเงินสดหรือเช็คธนาคารสังจ่ายสํานักงาน คิดตาม
สัดส่วนจํานวนวันนับตัง8 แต่วน
ั ทีได ้รับแจ ้งการได ้รับการจัดสรรเลขหมาย
จากสํานั กงานจนถึงวันสุดท ้ายของเดือนนัน
8 ๆ และในครัง8 ต่อไปจะต ้องจ่าย
ในวันที 15 ของทุกเดือน))

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กองข ้อมูลธุรกิจ

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียม 1 บาท

ลําด ับ
3)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ั สา
ํ หร ับโทรศพท์
ั ประจําที"
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศพท์
(หมายเหตุ: (กรณีขอรับจดสรรเพิมเติม 2 บาท/เลขหมาย/เดือน

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 2 บาท

โดยผู ้ขอรับการจัดสรรเลขหมายครัง8 แรกหรือขอรับการจัดสรรเลข
หมายเพิมเติม ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวภายในสามสิบวัน
นับตัง8 แต่วน
ั ทีได ้รับแจ ้งการได ้รับการจัดสรรเลขหมายจากสํานักงาน
พร ้อมทัง8 ชําระเป็ นเงินสดหรือเช็คธนาคารสังจ่ายสํานักงาน คิดตาม
สัดส่วนจํานวนวันนับตัง8 แต่วน
ั ทีได ้รับแจ ้งการได ้รับการจัดสรรเลขหมาย
จากสํานั กงานจนถึงวันสุดท ้ายของเดือนนัน
8 ๆ และในครัง8 ต่อไปจะต ้องจ่าย
ในวันที 15 ของทุกเดือน))
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียน สํานักงาน กสทช. Call Center 1200 กด 2
(หมายเหตุ: -)
2)
สํานักงาน กสทช.
(หมายเหตุ: (เลขที 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 / ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน))
3)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

" แบบฟอร์ม
ชือ

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที"
" กระบวนงาน: การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาํ หรับบริการโทรศัพท์ประจําที
ชือ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุมัต ิ
กฎหมายทีใ" ห้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ" กีย
" วข้อง:
1)ประกาศ กสทช. เรือง แผนเลขหมายโทรคมนาคม
2)ประกาศ กสทช. เรือง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
ระด ับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด ้านเศรษฐกิจ/สังคม
2 ทีใ" ห้บริการ: ส่วนกลาง
พืน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
" ําหนดระยะเวลา: ประกาศ กสทช. เรือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
ระยะเวลาทีก
" ําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0

" อ้างอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชาชน: [สําเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน] การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาํ หรับบริการโทรศัพท์ประจําที
17/08/2558 13:53
เอกสารฉบับนีด
8 าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรั บประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื : 09/02/2559

