ั แบบสน
ั!
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอร ับการจ ัดสรรเลขหมายโทรศพท์
หน่วยงานทีใ% ห้บริการ : สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม หน่วยงานทีไม่สงั กัดกระทรวง
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
% นไข (ถ้ามี) ในการยืน
% คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงือนไข/
1. ในการพิจารณาจัดสรรเลขหมายจะดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรือง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม
2. หลักเกณฑ์ในการยืนคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
2.1 จัดทําหนังสือแจ ้งความประสงค์การขอรับการจัดสรร พร ้อมเอกสารหลักฐานตามรายการ ก-5-1 หรือ ก-5-2 แล ้วแต่กรณี
2.1.1 เอกสารหลักฐานตามรายการ ก-5-1 (หน่วยงานรัฐ และนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจัดตัง- ขึน
- ทีไม่แสวงหากําไร)รายละเอียด ดังต่อไปนี1. ข ้อมูลรายละเอียดของผู ้รับการจัดสรร
2. เหตุผลและความจําเป็ นของการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
3. ภารกิจและแผนงานของการใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
4. ระยะเวลาการใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
5. สรุปสถิตส
ิ ายเรียกเข ้าใช ้บริการโดยจําแนกเป็ นรายเดือน (จํานวนครัง- ต่อเดือน) ย ้อนหลัง 6 เดือน พร ้อมทัง- หลักฐานทีมา
6. สถานทีติดตัง- เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
- 8. แผนการติดตัง- และเชือมต่ออุปกรณ์หมายเลขโทรศัพท์แบบสัน
7. พืน
- ทีให ้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
9. เพิมเติม รายการ ก-5-1
- 4 หลัก จากกระทรวง
หน่วยงานภาครัฐ จะต ้องมีหนังสือแสดงความเห็นชอบในการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
- 4 หลัก ต่อสํานั กงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) พร ้อมกับการยืนขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
กสทช.
หน่วยงานภาครัฐทีประกอบการเชิงพาณิชย์ต ้องจัดส่งงบการเงินย ้อนหลัง 1 ปี ด ้วย
10. เอกสารและข ้อมูลเพิมเติม (กรณีเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจัดตัง- ขึน
- ทีไม่แสวงหากําไร)
ภารกิจ กิจการ ผลงานของหน่วยงานทีขอรับการจัดสรรเป็ นทีประจักษ์ และเป็ นประโยชน์ตอ
่ สาธารณะในวงกว ้างระดับประเทศ
โดยมีข ้อมูลสถิตย
ิ ้อนหลังได ้อย่างชัดเจน
ภารกิจตามข ้างต ้นต ้องแสดงให ้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความเร่งด่วนในการใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
สภาพปั จจุบน
ั ของปริมาณการใช ้งานของเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที หรือช่องทางอืนในการ
ติดต่อสือสาร ทัง- นี- ต ้องแสดงให ้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีข ้อจํากัดอย่างมากในการปฏิบต
ั งิ าน
ประมาณการายรับ รายจ่าย และแหล่งทีมาของรายได ้ประจําปี
- ทีครอบคลุมทัวประเทศ หรือหากเป็ นการใช ้งานจํากัดเฉพาะพืน
การกําหนดพืน
- ทีการใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
- ทีให ้เสนอ
- ร่วมกันกับนิตบ
แผนงานการใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
ิ ค
ุ คลอืนสําหรับวัตถุประสงค์เดียวกัน
2.1.2 เอกสารหลักฐานตามรายการ ก-5-2 (นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจัดตัง- ขึน
- ทีแสวงหากําไร)รายละเอียด ดังต่อไปนี1. เอกสารหลักฐานรับรองสภาพนิตบ
ิ ค
ุ คลซึงจัดตัง- ขึน
- ตามกฎหมายไทยหรือได ้รับการรับรองสภาพนิตบ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมายไทย
รวมทัง- รายละเอียดเกียวกับข ้อมูลนิตบ
ิ ค
ุ คล (ให ้แนบเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองบริษัท เอกสารสําเนาบัญชีผู ้ถือหุ ้น และ
สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ หากมี)
2. รายละเอียดเกียวกับบริษัทย่อย (พร ้อมแนบหนังสือรับรองบริษัทของบริษัทย่อย และสําเนาบัญชีผู ้ถือหุ ้น)
3. รายละเอียดเกียวกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ และ ผู ้ถือหุ ้นไขว ้ (พร ้อมแนบสําเนาบัญชีผู ้ถือหุ ้น)
4. รายละเอียดเกียวกับผู ้เกียวข ้อง ผู ้ขอรับการจัดสรรต ้องแจกแจงความเกียวข ้องกับบุคคลอืนในฐานะการเงิน กล่าวคือบุคคล
หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีความสัมพันธ์กน
ั ดังต่อไปนี1) ห ้างหุ ้นส่วนสามัญหรือห ้างหุ ้นส่วนสามัญนิตบ
ิ ค
ุ คลทีบริษัททีขอรับการจัดสรรเป็ นหุ ้นส่วน
- เป็ นหุ ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด หรือเป็ น
2) ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดทีบริษัททีขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
หุ ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดทีมีหุ ้นรวมกันเกินร ้อยละสามสิบของหุ ้นทัง- หมดของห ้างหุ ้นส่วนจํากัด

- หรือห ้างหุ ้นส่วนตาม 1) หรือ 2)
3) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดทีบริษัททีขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
ถือหุ ้นรวมกันเกินร ้อยละสามสิบของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้แล ้วทัง- หมดของบริษัทนัน
- หรือ
- หรือห ้างหุ ้นส่วนตาม 1) หรือ 2)
4) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดทีบริษัททีขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
หรือบริษัทตาม 3) ถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร ้อยละสามสิบของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้แล ้วทัง- หมดของบริษัทนัน
- สามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะ เป็ นผู ้แทนของนิต ิ
5) นิตบ
ิ ค
ุ คลทีบริษัททีขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
บุคคลนัน
5. รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
6. ฐานะและผลการดําเนินการด ้านการเงินของผู ้รับการจัดสรร (แนบเอกสารงบการเงินย ้อนหลัง 1 ปี พร ้อมผลการตรวจรับรอง
ของผู ้ตรวจสอบบัญชี)
7. ข ้อเสนอและแผนงาน หรือ แผนทางธุรกิจ เพือแสดงให ้เห็นถึงความจําเป็ น ทีจะนํามาใช ้กับเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
ประมาณการรายได ้เพิม (ของบริษัททีจะเพิมขึน
- ในอนาคต) หรือ ผลกระทบทางบวกของเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
8. รายละเอียดสถานทีติดตัง- เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
9. รายละเอียดพืน
- ทีให ้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
10. สรุปสถิตส
ิ ายเรียกเข ้าย ้อนหลัง 6 เดือน (พร ้อมหลักฐานทีมา)
11. แผนการติดตัง- และเชือมต่ออุปกรณ์หมายเลขโทรศัพท์แบบสัน
12. เพิมเติม รายการ ก-5-2
ผู ้มีอํานาจจะต ้องลงนาม และประทับตรานิตบ
ิ ค
ุ คลให ้ครบถ ้วน สมบูรณ์ พร ้อมสําเนาบัตรประจําตัวทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ซึงมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการทีได ้รับจากภาครัฐ
2.2 กรณีชาํ ระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ให ้นําส่งหลักฐานการชําระมาพร ้อมกับเอกสาร โดยระบุ
ชือนิตบ
ิ ค
ุ คล/หน่วยงาน เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 13 หลัก พร ้อมทัง- แจ ้งชือผู ้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ทติ
ี ดต่อได ้
มายังสํานักงาน กสทช./ไปรษณีย/์ ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
3. หลักเกณฑ์กการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
หลักการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน

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

4. การจัดสรรและบริหารเลขหมายของผู ้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย คณะกรรมการจะนําหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร ดังนี- มาใช ้
ประกอบการพิจารณา
(1) ความสอดคล ้องกับแผนเลขหมายโทรคมนาคม
- 4 หลัก ใช ้สําหรับการใช ้งานทัวไป
(2) ความสอดคล ้องกับลักษณะการใช ้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
(3) เหตุผลความจําเป็ นและวัตถุประสงค์ในการใช ้เลขหมายของผู ้ขอรับการจัดสรรเลขหมายรวมถึงความพร ้อมและ
ความสามารถในการนํ าเลขหมายไปให ้บริการแก่ประชาชน
(4) การประหยัดทรัพยากรเลขหมาย โดยให ้มีการใช ้งานเลขหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกันทีใช ้งานเลข
หมายสําหรับวัตถุประสงค์เดียวกัน
(5) การจัดสรรเลขหมายให ้จัดสรรตามความจําเป็ น ตามลําดับคําขอทีครบถ ้วนสมบูรณ์ทสํ
ี านักงานได ้รับ และตามลําดับกลุม
่ เลข
หมาย รวมทัง- ความเป็ นไปได ้ทางเทคนิคตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม ทัง- นี- ผู ้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะแสดงความจํานง

ขอเลือกเลขหมายมิได ้ ในกรณีทเห็
ี นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร หรือเงือนไขสําหรับการจัดสรรเลข
หมายเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น การประมูล การทําข ้อเสนอแข่งขัน หรือวิธอ
ี น
ื เป็ นต ้น โดยต ้องคํานึงถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ความ
คุ ้มค่า และความขาดแคลนของทรัพยากร
5. คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ตามลําดับความสําคัญ ดังต่อไปนี(1) เพือกิจการบรรเทาสาธารณภัย สาธารณประโยชน์ และหน่วยรับแจ ้งเหตุฉุกเฉินของสถานพยาบาลต่าง ๆ เป็ นต ้น
(2) เพือประโยชน์ด ้านความมันคงของประเทศ
(3) เพือให ้บริการประชาชนในกรณีเร่งด่วน หรือเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ
(4) เพือใช ้ในการส่งเสริมการปกครองส่วนท ้องถิน
(5) เพือบริการสําหรับสถานศึกษา ศาสนสถาน ศูนย์บริการชุมชน และหน่วยงานทีให ้ความช่วยเหลือแก่สงั คมหรือเพือประโยชน์
สาธารณะ ซึงมีความจําเป็ นต ้องใช ้เลขหมายโทรศัพท์ในการให ้บริการประชาชน
(6) เพือใช ้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยอํานวยความสะดวกและให ้บริการแก่ประชาชน
6. คณะกรรมการจะอนุญาตให ้ใช ้เลขหมายจนกว่าผู ้ได ้รับการจัดสรรเลขหมายจะขอคืนเลขหมายหรือคณะกรรมการถอนคืนการ
ใช ้เลขหมาย
หมายเหตุ
1. กรณีทผู
ี ้ยืนคําขอมายืนคําขอด ้วยตนเอง
1.1 กรณียนคํ
ื าขอและเอกสารหลักฐานถูกต ้องครบถ ้วน พนักงานเจ ้าหน ้าทีจะรับคําขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าว เพือ
ดําเนินการตามขัน
- 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
- เรียบร ้อยแล ้ว
5. ขัน
- ตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริมนับระยะเวลาตัง- 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

7. สําเนาเอกสารทียืนต่อสํานั กงาน กสทช. เพือประกอบการพิจารณาคําขอ จะต ้องรับรองสําเนาเอกสารถูกต ้อง โดยผู ้มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ทุกหน ้า
8. ชําระค่าธรรมเนียม
8.1 สํานักงาน กสทช. สํานักการคลัง (ลย.) 87 พหลโยธินซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตัง- 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 ้อมทัง- แจ ้งชือผู ้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ทติ
ี ดต่อได ้ มายังสํานักงาน
กสทช.
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ% ห้บริการ
สํานักงาน กสทช.
- 3
สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม อาคาร 2 ชัน
87 พหลโยธินซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ชําระค่าธรรมเนียมทีสํานักงาน กสทช. สํานักคลัง
(ลย.)
87 พหลโยธินซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
ตัง- แต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - ก่อนเวลา 16.30
น.))
สถานทีใ% ห้บริการ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ ระบุข ้อมูลจ่าหน ้าซองจดหมาย
เรียน เลขาธิการ กสทช.
สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.)
87 พหลโยธินซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400/ไปรษณีย ์
(หมายเหตุ: (ชําระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
สํานักงาน กสทช.
กรณีชาํ ระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ให ้นํ าส่งหลักฐาน
ื ตบ
การชําระมาพร ้อมกับเอกสาร โดยระบุชอนิ
ิ ค
ุ คล/หน่วยงาน เลข
ประจําตัวผู ้เสียภาษี 13 หลัก พร ้อมทัง- แจ ้งชือผู ้ประสานงานและ
หมายเลขโทรศัพท์ทติ
ี ดต่อได ้ มายัง สํานักงาน กสทช.))

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

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

ขนตอน
ั!
ระยะเวลา และส่วนงานทีร% ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน
ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั!
การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และผู ้ยืนคําขอชําระ
ค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
- ทีมี
- เสนอเรืองคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
ข ้อมูลเอกสารหลักฐานครบถ ้วนสมบูรณ์ ต่อคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม

ระยะเวลา
2 วัน

ส่วนทีร% ับผิดชอบ
สํานักบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคม

40 วัน

สํานักบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคม

ลําด ับ

3)

ขนตอน
ั!
- เสนอความเห็นและมติทประชุ
ี
มคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ต่อกรรมการกลันกรองคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม
- กทค. พิจารณา
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
- แจ ้งมติ กทค. โดยผู ้มีอาํ นาจลงนาม
- พร ้อมทัง- การยืนยันยอมรับเงือนไขการจัดสรรเลขหมาย
- และชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์
โทรศัพท์แบบสัน
แบบสัน
(หมายเหตุ: ((ผู ้รับการจัดสรรต ้องยืนยัน และชําระค่าธรรมเนียม
ภายใน 30 วัน นับแต่ได ้รับหนังสือแจ ้งมติ)))

ระยะเวลา

ส่วนทีร% ับผิดชอบ

3 วัน

สํานักบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคม

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
% เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ลําด ับ
ชือ
% เติม (ถ้ามี)
1)
เอกสารหล ักฐานตามรายการ ก-5-1 (หน่วยงานร ัฐ และนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีจ
% ัดตงข
ั! น
ึ! ทีไ% ม่แสวงหากําไร)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (รายละเอียด ดังต่อไปนี1. ข ้อมูลรายละเอียดของผู ้รับการจัดสรร
2. เหตุผลและความจําเป็ นของการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
แบบสัน
3. ภารกิจและแผนงานของการใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
4. ระยะเวลาการใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
5. สรุปสถิตส
ิ ายเรียกเข ้าใช ้บริการโดยจําแนกเป็ นรายเดือน (จํานวนครังต่อเดือน) ย ้อนหลัง 6 เดือน พร ้อมทัง- หลักฐานทีมา
6. สถานทีติดตัง- เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
7. พืน
- ทีให ้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
8. แผนการติดตัง- และเชือมต่ออุปกรณ์หมายเลขโทรศัพท์แบบสัน
9. เพิมเติม รายการ ก-5-1
•หน่วยงานภาครัฐ จะต ้องมีหนังสือแสดงความเห็นชอบในการขอรับการ
- 4 หลัก จากกระทรวงเทคโนโลยี
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
สารสนเทศและการสือสาร (ICT) พร ้อมกับการยืนขอรับการจัดสรรเลข
- 4 หลัก ต่อสํานักงาน กสทช.
หมายโทรศัพท์แบบสัน
•หน่วยงานภาครัฐทีประกอบการเชิงพาณิชย์ต ้องจัดส่งงบการเงิน
ย ้อนหลัง 1 ปี ด ้วย
10. เอกสารและข ้อมูลเพิมเติม (กรณีเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจัดตัง- ขึน
- ทีไม่
แสวงหากําไร)
• ภารกิจ กิจการ ผลงานของหน่วยงานทีขอรับการจัดสรรเป็ นที
ประจักษ์และเป็ นประโยชน์ตอ
่ สาธารณะในวงกว ้างระดับประเทศ โดยมี
ข ้อมูลสถิตย
ิ ้อนหลังได ้อย่างชัดเจน
• ภารกิจตามข ้างต ้นต ้องแสดงให ้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความเร่งด่วนใน
การใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
• สภาพปั จจุบน
ั ของปริมาณการใช ้งานของเลขหมายโทรศัพท์สําหรับ
บริการโทรศัพท์ประจําที หรือช่องทางอืนในการติดต่อสือสาร ทัง- นี- ต ้อง
แสดงให ้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีข ้อจํากัดอย่างมากในการปฏิบต
ั งิ าน
• ประมาณการายรับ – รายจ่าย และแหล่งทีมาของรายได ้ประจําปี
- ทีครอบคลุมทัว
• การกําหนดพืน
- ทีการใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

ลําด ับ

2)

% เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
% เติม (ถ้ามี)
้งานจํ
ประเทศ หรือหากเป็ นการใช
ากัดเฉพาะพืน
- ทีให ้เสนอแผนงานการ
- ร่วมกันกับนิตบ
ใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
ิ ค
ุ คลอืนสําหรับวัตถุประสงค์
เดียวกัน)
! ที%
เอกสารหล ักฐานตามรายการ ก-5-2 (นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
% ัดตงขึ
ั! น
แสวงหากําไร)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (รายละเอียดตามรายการ ก-5-2 มีดงั นี1. เอกสารหลักฐานรับรองสภาพนิตบ
ิ ค
ุ คลซึงจัดตัง- ขึน
- ตามกฎหมายไทย
หรือได ้รับการรับรองสภาพนิตบ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมายไทย รวมทังรายละเอียดเกียวกับข ้อมูลนิตบ
ิ ค
ุ คล (ให ้แนบเอกสารหลักฐานหนังสือ
รับรองบริษัท เอกสารสําเนาบัญชีผู ้ถือหุ ้น และสําเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการจากภาครัฐ หากมี)
2. รายละเอียดเกียวกับบริษัทย่อย (พร ้อมแนบหนังสือรับรองบริษัทของ
บริษัทย่อย และสําเนาบัญชีผู ้ถือหุ ้น)
3. รายละเอียดเกียวกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ และ ผู ้ถือหุ ้นไขว ้ (พร ้อมแนบ
สําเนาบัญชีผู ้ถือหุ ้น)
4. รายละเอียดเกียวกับผู ้เกียวข ้อง ผู ้ขอรับการจัดสรรต ้องแจกแจงความ
เกียวข ้องกับบุคคลอืนในฐานะการเงิน กล่าวคือบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมี
ความสัมพันธ์กน
ั ดังต่อไปนี1)
ห ้างหุ ้นส่วนสามัญหรือห ้างหุ ้นส่วนสามัญนิตบ
ิ ค
ุ คลทีบริษัทที
ขอรับการจัดสรรเป็ นหุ ้นส่วน
2)
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดทีบริษัททีขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
- เป็ นหุ ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด หรือเป็ นหุ ้นส่วนจําพวก
แบบสัน
จํากัดความรับผิดทีมีหุ ้นรวมกันเกินร ้อยละสามสิบของหุ ้นทัง- หมดของห ้าง
หุ ้นส่วนจํากัด
3)
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดทีบริษัททีขอรับการจัดสรร
- หรือห ้างหุ ้นส่วนตาม 1) หรือ 2) ถือหุ ้น
เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
รวมกันเกินร ้อยละสามสิบของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้แล ้วทัง- หมดของ
บริษัทนัน
- หรือ
4)
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดทีบริษัททีขอรับการจัดสรร
- หรือห ้างหุ ้นส่วนตาม 1) หรือ 2) หรือบริษัท
เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
ตาม 3) ถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร ้อยละสามสิบของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้
แล ้วทัง- หมดของบริษัทนัน
5)
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีบริษัททีขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
สามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะ เป็ นผู ้แทนของนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
5. รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการใช ้เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
6. ฐานะและผลการดําเนินการด ้านการเงินของผู ้รับการจัดสรร (แนบ
เอกสารงบการเงินย ้อนหลัง 1 ปี พร ้อมผลการตรวจรับรองของผู ้
ตรวจสอบบัญชี)
7. ข ้อเสนอและแผนงาน หรือ แผนทางธุรกิจ เพือแสดงให ้เห็นถึงความ
จําเป็ น ทีจะนํ ามาใช ้กับเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
ประมาณการรายได ้เพิม (ของบริษัททีจะเพิมขึน
- ในอนาคต) หรือ
ผลกระทบทางบวกของเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
8. รายละเอียดสถานทีติดตัง- เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
9. รายละเอียดพืน
- ทีให ้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
10. สรุปสถิตส
ิ ายเรียกเข ้าย ้อนหลัง 6 เดือน (พร ้อมหลักฐานทีมา)
11. แผนการติดตัง- และเชือมต่ออุปกรณ์หมายเลขโทรศัพท์แบบสัน
เพิมเติม
• ผู ้มีอํานาจจะต ้องลงนาม และประทับตรานิตบ
ิ ค
ุ คลให ้ครบถ ้วน สมบูรณ์

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

ลําด ับ

% เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
% เติม (ถ้ามี)
พร ้อมสําเนาบัตรประจําตัวทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ ซึงมีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก
•สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการทีได ้รับจากภาครัฐ)

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ั แบบสน)
ั!
1)
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ (เลขหมายโทรศพท์
(หมายเหตุ: (อัตราค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม อัตรา
ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศ กสทช. เรืองหลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม ข ้อ 72))
ั แบบสน
ั!
2)
อ ัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศพท์
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียม 10000 บาท/เดือน โดยให ้ชําระเป็ นรายปี
120000 บาท/ปี
ชําระภายในวันที 15 มกราคม ของทุกปี

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียม 120,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม อัตราค่าธรรมเนียมเป็ นไป
ตามประกาศ กสทช. เรืองหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ข ้อ 73 (7) ข ้อ 75 และ ข ้อ 78))

3)

ั แบบสน
ั!
การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศพท์
(หมายเหตุ: (ผู ้รับการจัดสรรอาจได ้รับการยกเว ้นหรือลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน- เป็ นไปตามข ้อ ข ้อ 77 ของ
ประกาศ กสทช. เรือง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม))

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

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
% แบบฟอร์ม
ลําด ับ
ชือ
1)
ตัวอย่างเอกสาร ตามรายการ ก-5-1 (หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรทีจัดตัง- ขึน
- ไม่แสวงหากําไร)
(หมายเหตุ: (- หน่วยงานภาครัฐ จะต ้องมีหนังสือแสดงความเห็นชอบในการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
แบบสัน- 4 หลัก จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) พร ้อมกับการยืนขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรศัพท์แบบสัน- 4 หลัก กับสํานักงาน กสทช.
- หน่วยงานภาครัฐทีประกอบการเชิงพาณิชย์ต ้องจัดส่งงบการเงินย ้อนหลัง 1 ปี ))
2)
ตัวอย่างรายการ ก-5-2 (นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจัดตัง- ขึน
- ทีแสวงหากําไร)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที%
% กระบวนงาน: การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
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: บริการทัวไป
! ทีใ% ห้บริการ: ส่วนกลาง
พืน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
% ําหนดระยะเวลา: ประกาศ กสทช. เรือง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม
ระยะเวลาทีก
% ําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
% อ้างอิงของคูม
- 14/10/2558 10:50
ชือ
่ อ
ื ประชาชน: [สําเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน] การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน
เอกสารฉบับนีด
- าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรั บประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื : 09/12/2558

