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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง  กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ  (Automatic  License) 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับเปลี่ยนกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม   
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติกฎหมาย   รวมทั้งเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  และใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินการ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๑  (๔)  และ  (๕)  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  
มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงประกาศกําหนด
กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ  (Automatic  License)  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้มีผลใชับังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  วาดวยโครงการ   

นํารองการออกใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
ขอ ๓ บรรดาประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่เกี่ยวของกับการออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง  ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง  
ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ  และบริการชุมสายอินเทอรเน็ตแบบที่สอง  
ซ่ึงไดประกาศใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  ใหมีผลใชบังคับตอไปตราบเทาที่ไมขัดหรือ
แยงตอหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศนี้ 
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ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
“สํานักงาน  กทช.”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
“เจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ซ่ึงคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมอบหมาย 
ขอ ๕ การย่ืนขอรับใบอนุญาตสําหรับแบบใบอนุญาตและประเภทบริการที่ปรากฏ   

ในภาคผนวก  ก  แนบทายประกาศนี้  และการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 
ทุกประเภทบริการ  ใหดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ 

ขอ ๖ ข้ันตอนการขอรับใบอนุญาต 
  ๖.๑ ใหผูประสงคขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด   

ซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถวนถูกตอง  และแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่มีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ
ตามที่กําหนดไวในประกาศที่เกี่ยวของ  พรอมสําเนาเอกสารดังกลาว  ๑  ชุด   

  ๖.๒ เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานตามขอ   ๖ .๑   
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งวันทําการ  ทั้งนี้  หากรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่กําหนดในขอ  ๖.๑   
ไมครบถวนสมบูรณในสาระสําคัญ  เจาหนาที่จะไมรับพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต  และคืนเอกสาร 
ที่ย่ืนมาทั้งหมดแกผูย่ืนคําขอ 

  ๖.๓ กรณีเอกสารครบถวนถูกตอง  ใหเจาหนาที่แจงผูย่ืนคําขอชําระคาดําเนินการ  
คาธรรมเนียมใบอนุญาต  รวมทั้งคาใชจายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งวันทําการ 

  ๖.๔ เจ าหนาที่ เสนอใบอนุญาตเพื่อใหประธานกรรมการพิจารณาลงนาม   
ในใบอนุญาต  และสงใบอนุญาตพรอมเง่ือนไขในการอนุญาตใหแกผูรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันทําการ  
นับแตวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต   

  ๖.๕ เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต
รวมทั้งรายละเอียดบริการที่ย่ืนขอใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวัน  นับแตวันที่ออกใบอนุญาต  ในกรณีที่ตรวจ
เอกสารพบความบกพรองในสาระสําคัญ  ใหแจงผูรับใบอนุญาตทราบเพื่อชี้แจงแกไขหรือใหรายละเอียด
เพิ่มเติม  พรอมทั้งใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายกรณี  กรณีที่คณะกรรมการมีคําส่ัง   
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เปนประการใด  ใหผูรับใบอนุญาตแกไขใหถูกตอง  หรือปฏิบัติตามโดยเครงครัด  มิเชนนั้น  อาจเปน 
เหตุใหคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาต   

  ๖.๖ ใหเจาหนาที่รายงานผลการออกใบอนุญาตใหคณะกรรมการทราบเปนรายเดือน 
ทุกกรณี 

ขอ ๗ ระยะเวลาเริ่มตนการประกอบกิจการใหนับจากวันที่ประธานกรรมการลงนาม   
ในใบอนุญาต   

ขอ ๘ การตออายุใบอนุญาต 
  ๘.๑ กรณีใบอนุญาตที่มีอายุหนึ่งป  หากผูรับใบอนุญาตมีความประสงคจะประกอบ

กิจการตอไป  ใหดําเนินการชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  กอนวันที่ใบอนุญาต
ส้ินอายุ  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตมีสิทธิประกอบกิจการตอไป  จนกวาจะไดรับแจงผลการพิจารณา
จากสํานักงาน   กทช.  ทั้งนี้  หากผู รับใบอนุญาตมิไดกระทําการที่ขัดตอเง่ือนไขในการอนุญาต 
อยางรายแรง  คณะกรรมการจะพิจารณาตออายุใบอนุญาตใหทันที 

  เมื่อใบอนุญาตมีอายุครบทุกหาป  การดําเนินการตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตาม
ข้ันตอนที่กําหนดในขอ  ๖   

  ๘.๒ กรณีใบอนุญาตที่มีอายุหาป  การดําเนินการตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไป   
ตามขั้นตอนที่กําหนดในขอ  ๖ 

ขอ ๙ ผู รับใบอนุญาตจะตองรายงานผลการประกอบการที่ได รับอนุญาตในรอบป 
ที่ผานมา  ไดแก  ลักษณะและประเภทที่เปดใหบริการ  วันที่เปดใหบริการ  ทรัพยากรโทรคมนาคมที่ใช  
ในการใหบริการ  ฐานะและผลดําเนินการดานการเงิน  รายละเอียดการลงทุน  อัตราการจางงาน   
จํานวนผู ใชบ ริการของผู รับใบอนุญาต   ปญหาและอุปสรรคในการดํา เนินการ   ตลอดจน 
แผนการใหบริการ  และขอมูลอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด  ตอคณะกรรมการเปนประจําทุกป 
ในวันชําระคาธรรมเนียมรายป 

ขอ ๑๐ ประกาศฉบับนี้ใชบังคับรวมถึงผูย่ืนขอรับใบอนุญาต  ตามภาคผนวก  ก  ทุกราย 
ที่อยูในระหวางการดําเนินการดวย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 



 

ภาคผนวก ก 
แบบใบอนุญาต และประเภทบริการ 

ที่ใชกระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) 
 
๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีห่นึ่ง ในประเภทบริการดังนี ้
 ๑.๑ บริการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ 
 ๑.๒ บริการโทรศัพทสาธารณะ ทีม่ีลักษณะเปนการขายตอบรกิาร 
 ๑.๓ บริการโทรสารอิเล็กทรอนิกส 

๒. ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเนต็แบบที่หนึง่ 

๓. ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเนต็เกตเวยระหวางประเทศ และบริการชุมสายอินเทอรเนต็ 

 แบบที่สอง 

 
 
 


