(56)คู่มือสำหรับประชำชน : กำรให้อนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม กรณีที่ไม่มีกำรสร้ำงโครงข่ำย
เป็นของตนเองตำมกระบวนกำรออกใบอนุญำตแบบอัตโนมัติ (Automatic License)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักกำรอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ๒
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1) ใบอนุญำตแบบที่หนึ่งและแบบที่สองมีอำยุใบอนุญำต 5 ปี
2) ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม กรณีของกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ที่ไม่มีกำร
สร้ำงโครงข่ำยเป็นของตนเอง จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กำหนดตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรขอรับใบอนุญำต
รำยละเอียดปรำกฏตำมภำคผนวก ก. ภำคผนวก ก.
คุณสมบัติผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
1. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย
2. ไม่เป็นคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว (กรณีใบอนุญำตแบบที่สอง)
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
5. บุคคลผู้เป็นกรรมกำร ผู้จัดกำรหรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่เคยถูกศำลมี
คำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำมีควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม หรือตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวิทยุคมนำคม หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำยในระยะเวลำสองปีก่อนกำรยื่นคำขอรับ
ใบอนุญำต
6. ผู้ขอรับใบอนุญำต บุคคลผู้เป็นกรรมกำร ผู้จัดกำรหรื อผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของผู้ขอรับใบอนุญำต ต้อง
ไม่เคยถูกศำลมีคำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำมีควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ กฎหมำยว่ำด้วย
ข้อมูล ข่ำวสำร กฎหมำยว่ำด้ว ยทรั พย์ สิ นทำงปัญญำ กฎหมำยว่ำด้ว ยยำเสพติด ควำมผิ ดมูล ฐำนตำม
กฎหมำยฟอกเงิน ควำมผิดเกี่ยวกับเจ้ ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ และควำมผิดตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในระยะเวลำสองปีก่อนกำรยื่นขอรับใบอนุญำต
7. ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตำมคำสั่งศำล หรือถูกศำลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย อัน
เป็นเหตุให้เจ้ำหนี้หรือบุคคลที่สำมซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้ำหนี้ทำหน้ำที่บริหำรแทนกรรมกำรชุดเดิมหรือเข้ำสู่
กระบวนกำรล้มละลำยหรือถูกศำลพิพำกษำ
8. ไม่เป็นผู้ถูกศำลมีคำพิพำกษำและมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย์สินของผู้ขอรับใบอนุญำตด้วย
ประกำรใดตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งอันเกี่ยวด้วยกำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง
ศำล
9. กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญำตต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรำยชื่อ
อยู่ในบัญชีรำยชื่อบุคคลที่ตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยเห็นว่ำไม่สมควรเป็นผู้บริหำรตำมข้อบังคับ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญำตต้องไม่เคยเป็นบุคคลที่ทำ
หน้ำที่ดังกล่ำวในนิติบุคคลที่เคยถูกคณะกรรมกำรเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
คุณสมบัติกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
1. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรือได้รับกำรรับรองสภำพนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย
2. ไม่เป็นคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว (กรณีใบอนุญำตแบบที่สอง)
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
5. บุคคลผู้เป็นกรรมกำร ผู้จัดกำรหรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของผู้ขอรับใบอนุญำต ต้องไม่เคยถูกศำลมีคำ
พิพำกษำถึงที่สุดว่ำมีควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม หรือตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโทรเลขและโทรศัพท์ กฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคม หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำยใน
ระยะเวลำสองปีก่อนกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำต
6. ไม่เคยถูกระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญำตโดยคณะกรรมกำรมำก่อนเพรำะเหตุที่ดำเนินกำรขัดต่อ
เงื่อนไขในใบอนุญำต
7. บุคคลผู้เป็นกรรมกำร ผู้จัดกำรหรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของผู้ขอรับใบอนุญำตต้องไม่เคยถูกศำลมีคำ
พิพำกษำถึงที่สุดว่ำมีควำมผิดตำมกฎหมำยอันเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ
ควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยฟอกเงิน ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด ควำมผิดเกี่ยวกับเพศตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ หรือล้มละลำยหรือถูกศำลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
8. ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตำมคำสั่งศำล หรือถูกร้องขอให้มีกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย
อันเป็นเหตุให้เจ้ำหนี้หรือบุคคลที่สำมซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้ำหนี้ทำหน้ำที่บริหำรแทนกรรมกำรชุดเดิม หรือเข้ำสู่
กระบวนกำรล้ มละลำย หรือถูกศำลพิพำกษำและมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย์สินของผู้
ขอรับใบอนุญำตด้วยประกำรใดตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งอันเกี่ยวด้วยกำรบังคับคดีตำมคำ
พิพำกษำหรือคำสั่งศำล
3) กรณีกำรต่ออำยุใบอนุ ญำต ผู้รั บใบอนุญำตที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรต่อไปจะต้องขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตก่อนวันที่ใบอนุญำตหมดอำยุไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
4) กำรยื่นขอรับใบอนุญำตเพื่อให้บริกำรโทรคมนำคมที่กำหนดให้เป็นบริกำรที่สำมำรถออกใบอนุญำตตำม
กระบวนกำรออกใบอนุญำตแบบอัตโนมัติ และกำรต่ออำยุใบอนุญำตทุกกรณี ทั้งนี้ บริกำรที่สำมำรถออก
ใบอนุญำตตำมกระบวนกำรออกใบอนุญำตแบบอัตโนมัติได้ ปรำกฏตำมภำคผนวก ข ภำคผนวก ข
บริกำรที่จะอนุญำตแบบ Automatic License
1. โทรคมนำคมแบบที่หนึ่ง
1.1 บริกำรบัตรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ
1.2 บริกำรโทรศัพท์สำธำรณะ ที่มีลักษณะเป็นกำรขำยต่อบริกำร
1.3 บริกำรโทรสำรอิเล็กทรอนิกส์
1.4 บริกำรขำยต่อบริกำร ในบริกำรโทรคมนำคมตำมลักษณะและประเภทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้
1.4.1 บริกำรสื่อสำรร่วมระบบดิจิทัล (Integrated Services Digital Network Service)
1.4.2 บริกำร General Packet Radio Service

1.4.3 บริกำร Asynchronous Transfer Mode
1.4.4 บริกำรคู่สำยเช่ำ หรือวงจรเช่ำ (Leased Line)
1.4.5 บริกำร Frame Relay
1.4.6 บริกำรสำยผู้เช่ำดิจิทัล (Digital Subscriber Line)
1.4.7 บริกำร Multi-Protocol Label Switching
1.4.8 บริกำรโครงข่ำยส่วนตัวเสมือนจริงที่ใช้ Internet Protocol (Internet Protocol Virtual
Private
Network)
1.4.9 บริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมที่ใช้จำนสำยอำกำศขนำดเล็ก (Very Small Aperture Terminal
Service)
1.4.10 บริกำรวงจรเช่ำส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ (International Private Leased Circuit)
1.4.11 บริกำรอินเทอร์เน็ต (Internet Service)
1.4.12 บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO ระดับ Medium หรือ
Thin
1.4.13 บริกำรบัตรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ
1.4.14 บริกำรอีเทอร์เน็ต (Ethernet Service)
1.41.5 บริกำรโทรศัพท์พื้นฐำนใช้งำนนอกสถำนที่ในลักษณะเคลื่อนที่ (PCT)
1.4.16 บริกำรโทรศัพท์ธรรมดำ โดยผ่ำนผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.4.17 บริกำรโทรศัพท์ประจำที่
1.4.18 บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.4.19 บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ
1.5 บริกำรขำยส่งบริกำร สำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO
ระดับ Medium หรือ Thin
1.6 บริกำรโทรศัพท์ผ่ำนเครื่องแปลงสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรภำยในประเทศ/ระหว่ำงประเทศ
1.7 บริกำร Forward Call
1.8 บริกำร Video Conference
1.9 บริกำรออดิโอเท็กซ์ (Audiotext Service)
1.10 บริกำรมูลค่ำเพิ่มกำรบันทึกและส่ง (Store-and-Retrieve Value-Added Service)
2. อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง
3. อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศ และบริกำรชุมสำยอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง
4. บริกำรอื่น ๆ ตำมมติที่ประชุม กทค. กำหนด

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 8 วันทำกำร
ลำดับ ขั้นตอน
1)

กำรตรวจสอบเอกสำร เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน
ผู้ยื่นคำขอชำระค่ำดำเนินกำร 5,000 บำท พร้อมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%

2)

กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่เสนอใบอนุญำตเพื่อให้ประธำน กสทช. ลงนำมในใบอนุญำต /ต่ออำยุใบอนุญำต/เห็นชอบ
กำรเพิ่มบริกำร (หมายเหตุ: (ระยะเวลาในการลงนามใบอนุญาตขึ้นอยู่กับประธาน กสทช.))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)

แบบคำขอ (แบบ ปท_02) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

2)

หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ หมำยเหตุ (ประกอบด้วย
2.1) หนังสือรับรองทะเบียนกำรค้ำ
2.2) หนังสือบริคณห์สนธิ
2.3) สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น
2.4) หนังสือรับรองควำมเป็นนิติบุคคลไทย)

3)

บัตรประจำตัวประชำชน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำบัตรประชำชนของผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันนิติบุคคล)

4)

สำเนำทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันนิติบุคคล)

5)

หนังสือมอบอำนำจให้ดำเนินกำรยื่นขอรับใบอนุญำต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมสำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับมอบอำนำจ)

6)

ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ หมำยเหตุ (ได้แก่ ประวัติและควำม
เป็นมำของนิติบุคคล (Corporate Profile) (รำยละเอียดตำมภำคผนวก ก) ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของ
ผู้บริหำร และผังโครงสร้ำงกำรบริหำร (Organization Chart))

7)

แผนกำรด้ำนเทคนิค ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ หมำยเหตุ (ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
7.1) รำยละเอียดรูปแบบกำรให้บริกำร
7.2) แผนกำรให้บริกำร ขีดควำมสำมำรถและคุณภำพในกำรให้บริกำร ขอบเขตกำร ให้บริกำร
และแนวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำร

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
7.3)

ข้อกำหนดทำงเทคนิคที่เช่ำใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม ประกอบด้วย
รูปสถำปัตยกรรมโครงข่ำยโทรคมนำคม (Network Architecture) หรือ
รูปลักษณะโครงข่ำยโทรคมนำคม (Network Configuration) หรือ
รูปส่วนประกอบโครงข่ำยโทรคมนำคม (Network Element)
ซึ่งมีรำยละเอียดจุดที่ตั้ง เส้นทำงกำรเชื่อมต่อและกำรเข้ำใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม ทั้งในส่วนที่
เชื่อมต่อระหว่ำงผู้ขอรับใบอนุญำตกับผู้ใช้บริกำร และส่วนผู้ขอรับใบอนุญำตกับผู้ให้บริกำรที่มีโครงข่ำย
โดยต้องระบุจุดเชื่อมต่อหรือใช้โครงข่ำย (POI : point of interconnection) ด้วย
7.4) ข้อมูลแสดงกำรใช้งำน และสถำนะโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เช่ำใช้ จำนวน
ช่องสัญญำณ
ทั้งระบบควำมจุสูงสุดของระบบ และควำมจุคงเหลือของระบบ
7.5) พื้นที่ให้บริกำร
7.6) รำยละเอียดกำรเช่ำใช้และอุปกรณ์ที่นำมำให้บริกำร
7.7) สถำนที่ตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรให้บริกำร
7.8) ระยะเวลำที่จะสำมำรถให้บริกำรได้หลังได้รับใบอนุญำต)
8)

แผนธุรกิจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ หมำยเหตุ ((ประกอบด้วย แผนกำรตลำด แผนกำร
ส่งเสริมกำรขำย ช่องทำง กำรจำหน่ำย กำรรับชำระค่ำบริกำร อัตรำค่ำบริกำร และกลุ่มลูกค้ำ))

9)

แผนกำรเงิน กำรลงทุน และแผนกำรก่อสร้ำงติดตั้งระบบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

10)

แผนกำรจัดหำแหล่งเงินทุนในสภำวะปกติ และภำวะที่อำจเกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด
ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

11)

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ (เฉพำะกรณีใบอนุญำตแบบที่สอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ได้แก่ อัตรำส่วนที่แสดงถึงสภำพคล่อง, อัตรำส่วนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร,
อัตรำส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน และอัตรำส่วนที่แสดงถึงนโยบำยทำงกำรเงิน)

12)

ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน NPV/ IRR/ WACC และระยะเวลำคืนทุน (เฉพำะกรณีใบอนุญำต
แบบที่สอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

13)

กำรวิเครำะห์ควำมไว (เฉพำะกรณีใบอนุญำตแบบที่สอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

14)

สมมติฐำนกำรจัดทำงบประมำณกำรเงิน (เฉพำะกรณีใบอนุญำตแบบที่สอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ได้แก่ สมมติฐำนด้ำนเศรษฐกิจมหภำค สมมติฐำนด้ำนรำยได้ และสมมติฐำนด้ำนค่ำใช้จ่ำย)

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

15)

ประมำณกำรรำยได้จำกกำรดำเนินงำน และอัตรำผลตอบแทน 5 ปี (เฉพำะกรณีใบอนุญำตแบบที่
สอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ -

16)

ปัจจัยเสี่ยง (เฉพำะกรณีใบอนุญำตแบบที่สอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ หมำยเหตุ (ได้แก่
ปัจจัยเสี่ยงเชิงธุรกิจ, ปัจจัยเสี่ยงทำงกำรเงิน และปัจจัยเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐ)

17)

แผนหรือมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย (Security Plan) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

18)

แผนหรือมำตรกำรควำมน่ำเชื่อถือของโครงข่ำย (Reliability Plan) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

19)

แผนกำรปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

20)

แผนหรือมำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

21)

กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อตลำด และส่วนแบ่งตลำด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

22)

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้ใช้บริกำร อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ วัฒนธรรมควำมมั่นคง
ของรัฐ และประโยชน์สำธำรณะอื่น ๆ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

23)

แบบขอรับกำรจัดสรรทรัพยำกรโทรคมนำคม เช่น หมำยเลขโทรคมนำคมเลขหมำย IP หรือคลื่น
ควำมถี่ (ถ้ำมี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

24)

สัญญำกำรเช่ำใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม (ถ้ำมี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ

25)

งบกำรเงินในปีที่ผ่ำนมำ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ หมำยเหตุ (กรณีแบบที่หนึ่ง ให้จัดส่งงบ
กำรเงินย้อนหลัง 1 ปี กรณีแบบที่สอง ให้ส่งงบกำรเงินในปีที่ผ่ำนมำ 5 ปี ย้อนหลัง หำกก่อตั้งไม่ถึง 1
ปี ให้จัดส่งงบกำรเงินของนิติบุคคลผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ 3 ปี ย้อนหลัง)

26)

หนังสือแจ้งควำมประสงค์ ฉบับจริง 1 ฉบับ หมำยเหตุ (หนังสือของผู้ยื่นคำขอรรับใบอนุญำต เรียน
เลขำธิกำร กสทช. ระบุเนื้อหำว่ำต้องกำรยื่นขอรับใบอนุญำตใด เพื่อประกอบกิจกำรใด)

27)

Soft File ของเอกสำรประกอบคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ หมำยเหตุ (เป็น Word File)

28)

เฉพำะกรณีกำรขอเพิ่มบริกำร ให้ส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีใบอนุญำตแบบที่หนึ่ง เอกสำรในข้อ 1. – 5., 7. – 10. และ 17. – 20.
กรณีใบอนุญำตแบบที่สอง เอกสำรในข้อ 1. – 5. และ 7. – 20.)

***** หมำยเหตุ
1. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอมำยื่นคำขอด้วยตนเอง
1.1 กรณียื่นคำขอและเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะรับคำขอและเอกสำร
หลักฐำนดังกล่ำว เพื่อดำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรที่กำหนดไว้ในคู่มือต่อไป
1.2 กรณียื่นคำขอและเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะบันทึกข้อมูลและ
รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลำที่จะต้องยื่นเอกสำรเพิ่มเติม
โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นคำขอร่วมลงนำมในบันทึกดังกล่ำวเพื่อเป็นหลักฐำน
2. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอส่งคำขอและเอกสำรหลักฐำนทำงไปรษณีย์ สำนักงำน กสทช. จะดำเนินกำรตรวจควำม
ครบถ้วนของคำขอและเอกสำรหลั กฐำนที่เกี่ ยวข้องโดยทันที หำกไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้ว น พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จะบันทึกข้อมูลและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลำที่
จะต้องยื่นเอกสำรเพิ่มเติมให้ผู้ยื่นคำขอทรำบ ภำยในวันทำกำรดังกล่ำว เว้นแต่กรณีที่ได้รับเอกสำรภำยหลัง
เวลำ 15.00 น. จะดำเนินกำรแจ้งภำยในวันทำกำรถัดไป
3. หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนด พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะ
จัดทำหนังสือเพื่อคืนคำขอและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวให้แก่ผู้ยื่นคำขอต่อไป
4. พนั กงำนเจ้ำหน้ ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอ และยังไม่ นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะ
ดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้
ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
6. สำนักงำน กสทช. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วันที่พิจำรณำแล้ว
เสร็จ เมื่อครบกำหนดเวลำที่กำหนดเวลำตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชนแล้ ว หำกผู้ อนุญำตยัง
พิจำรณำไม่แล้วเสร็จ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำทุก 7 วันจนกว่ำจะพิจำรณำแล้ว
เสร็จ
7. สำเนำเอกสำรที่ยื่นต่อสำนักงำน กสทช. เพื่อประกอบกำรพิจำรณำคำขอ จะต้องรับรองสำเนำเอกสำร
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยทุกหน้ำ
2. กรณีชำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร ให้นำส่งหลักฐำนกำรชำระมำพร้อมกับเอกสำร โดยระบุชื่อ
นิติบุคคล/หน่วยงำน เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 13 หลัก พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ประสำนงำนและหมำยเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มำยังสำนักงำน กสทช.

