
สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าท่ี บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการโทรศัพท์ท่ีใช้เทคโนโลยีอ่ืน 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น             

หมวด ๐๖ ควรเปลี่ยนนิยามให้เฉพาะเจาะจง เพราะร่างประกาศฯ ไม่มีการก าหนดที่แน่นอน 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่                 

ควรจะก าหนดให้เป็น ๑๑ หลักหรือไม่ 
 เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น             

เห็นควรให้น ากลุ่มเลขหมาย ๐๖x ที่เหลือมาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ควรจะมีการทบทวนแผนภายใน ๑ ปี และควรให้ความส าคัญกับการน าเลขหมายกลับมาใช้ใหม่ (Re Use) และการ
คืนเลขหมายที่ไม่เต็มกลุ่ม 

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด 
 

เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น             
ควรปรับแผนเพื่อเตรียมใช้ในประเภทอื่นด้วย โดยเสนอให้ก าหนดเลขหมาย 06 1XXX XXXX 06 2XXX XXXX               
06 3XXX XXXX 06 4XXX XXXX 06 5XXX XXXX 06 7XXX XXXX เป็นเลขหมายส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพิ่มเติม 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด 
 

เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น             
ควรปรับแผนเพื่อเตรียมใช้ในประเภทอื่นด้วย โดยเสนอให้ก าหนดเลขหมาย 06 1XXX XXXX 06 2XXX XXXX               
06 3XXX XXXX 06 4XXX XXXX 06 5XXX XXXX 06 7XXX XXXX เป็นเลขหมายส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพิ่มเติม 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น             
ควรปรับแผนเพื่อเตรียมใช้ในประเภทอื่นด้วย โดยเสนอให้ก าหนดเลขหมาย 06 1XXX XXXX 06 2XXX XXXX               
06 3XXX XXXX 06 4XXX XXXX 06 5XXX XXXX 06 7XXX XXXX เป็นเลขหมายส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพิ่มเติม 



 

สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าท่ี บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการโทรศัพท์ท่ีใช้เทคโนโลยีอ่ืน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่  

ข้อ ๗ ขอแก้ไขจาก “…มีรูปแบบการเขียนเป็น ๐ xxxx xxxx โดย x แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐ ถึง ๙” เป็น   “…มีรูปแบบ
การเขียนเป็น ๐ yxxx xxxx โดย y แทนตัวเลข ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, และ x แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐ ถึง ๙” 

สหกรณ์แท็กซี่สยาม เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่                 
ไม่ควรปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๑๐ หลัก เป็น ๑๑ หลัก เนื่องจากกระท าให้กระทบต่อผู้ใช้บริการ
ไม่ได้รับความสะดวกจากการมีจ านวนหลักมากเกินไปท าให้จดจ ายาก 



 

สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส าหรับผู้ให้บริการรายใหม่ที่ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับเรียกออกต่างประเทศ ควรจัดสรรเป็น            

เลขหมาย ๕ หลัก   



 

สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น และเลขหมายน ากลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
บริษัท YUM Restaurant จ ากัด เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

ถ้าประกาศใหม่มีผลใช้บังคับ จะสามารถใช้งานเลขหมายเดิมที่ไม่ตรงตามแผนได้หรือไม่  
บริษัท LINDE จ ากัด เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

ถ้าประกาศใหม่มีผลใช้บังคับ จะสามารถใช้งานเลขหมายเดิมที่ไม่ตรงตามแผนได้หรือไม่ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

ข้อ ๑๑ ขอแก้ไขค าว่า “ประเภท” เป็น “รูปแบบ” 
เลขหมายน ากลุ่ม 
ข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ควรก าหนดการใช้งานส าหรับบริการโทรคมนาคม 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิค บริการข้อความสั้น (SMS) และบริการข้อความพหุสื่อ (MMS) ผ่านทางโทรศัพท์ 

 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น 
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม บริการข้อความสั้น (SMS) และบริการข้อความพหุสื่อ (MMS) ผ่านทางโทรศัพท์  

เห็นด้วยที่ก าหนดลงไปในแผนโดยน าหมวด ๔ มาใช้ส าหรับบริการ SMS และควรน ามาพิจารณาเพิ่มเติมเรื่อง
ค่าธรรมเนียมเพราะเป็นการก ากับกันเองของผู้ให้บริการ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริการข้อความสั้น (SMS) และบริการข้อความพหุสื่อ (MMS) ผ่านทางโทรศัพท์ 
ควรก าหนดตามประเภทการให้บริการเป็นหลัก 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) 
 

เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
ในข้อ ๑๔ ประเภท ๔ เลขหมายรหัสจุดการให้สัญญาณ ISPC ข้อ ก ส าหรับรหัสจุดการให้สัญญาณระหว่างประเทศ 
(ISPC)  จึงขอเสนอตัดเลข ๕-๐๔๕ และ ๕-๐๔๖ เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวตรงกับแผนเลขหมาย ISPC ของประเทศ
สิงคโปร์ อ้างอิงเอกสาร  ITU-T Q708B-2013 LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK CODES - 1 August 2013 
และ ITU –T Q708A-2013 LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK CODES -15 MAY 2013             

บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
ในข้อ ๑๔ ประเภท ๔ เลขหมายรหัสจุดการให้สัญญาณ ISPC ข้อ ก ส าหรับรหัสจุดการให้สัญญาณระหว่างประเทศ 
(ISPC)  จึงขอเสนอตัดเลข ๕-๐๔๕ และ ๕-๐๔๖ เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวตรงกับแผนเลขหมาย ISPC ของประเทศ
สิงคโปร์ อ้างอิงเอกสาร  ITU-T Q708B-2013 LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK CODES - 1 August 2013 
และ ITU –T Q708A-2013 LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK CODES -15 MAY 2013             

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
ในข้อ ๑๔ (๔) (ก) รหัสจุดการให้สัญญาณ ISPC  
ขอเสนอให้พิจารณาทบทวนการใช้เลข ๕-๐๔๕ และ ๕-๐๔๖ เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวซ้ าซ้อนกับการก าหนด Signaling 
AREA/NETWORK CODES สากล โดย ITU – T ที่ได้วางแผนเลขหมายช่วงดังกล่าวให้กับประเทศสิงคโปร์ อ้างตาม ITU –T 
Q708A-2013 LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK CODES -15 MAY 2013 และการใช้งานเลขหมายช่วงดังกล่าว โดย
ประเทศสิงคโปร์ อ้างตาม  ITU-T Q708B-2013 LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK CODES - 1 August 2013                        



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิค บริการข้อความสั้น (SMS) และบริการข้อความพหุสื่อ (MMS) ผ่านทางโทรศัพท์ 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 

ในข้อ ๑๔ ประเภท ๔ เลขหมายรหัสจุดการให้สัญญาณ ISPC ข้อ ก ส าหรับรหัสจุดการให้สัญญาณระหว่างประเทศ 
(ISPC)  จึงขอเสนอตัดเลข ๕-๐๔๕ และ ๕-๐๔๖ เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวตรงกับแผนเลขหมาย ISPC ของประเทศ
สิงคโปร์ อ้างอิงเอกสาร  ITU-T Q708B-2013 LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK CODES - 1 August 2013 
และ ITU –T Q708A-2013 LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK CODES -15 MAY 2013             

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด 
 

เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
เสนอให้ตัดข้อ ๑๓ ออก เนื่องจากเป็นเลขหมายที่ใช้ภายในโครงข่ายเท่านั้น  ไม่สามารถใช้นอกโครงข่ายได้ จึงควรทีจ่ะ
ให้ผู้เป็นเจ้าของโครงข่ายบรหิารจัดการเอง 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
เสนอให้ตัดข้อ ๑๓ ออก เนื่องจากเป็นเลขหมายที่ใช้ภายในโครงข่ายเท่านั้น  ไม่สามารถใช้นอกโครงข่ายได้ จึงควรทีจ่ะ
ให้ผู้เป็นเจ้าของโครงข่ายบรหิารจัดการเอง 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
๑. ขอแก้ไขจาก “เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม” เป็น“เลขหมายโทรคมนาคม
ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม” ทั้งนี ้ขอให้แก้ไขในข้อ ๖ (๘) และในส่วนที่เกี่ยวข้องในหมวด ๗ ใน
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม    พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกันด้วย 
๒. ข้อ ๑๔ (๑) ขอแก้ไขรูปแบบการเขียนเลขหมาย Routing Code ส าหรับบริการคงสิทธิเลขหมาย (Number 
Portability) จ านวน ๖ หลัก ส าหรับพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ จาก ๐๖๘ XXX โดย X แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐ ถึง ๙ 
เป็น “ ๐๖๘ XXY โดย XX แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐๐ ถึง ๙๙ ใช้แทนโครงข่ายของผู้ได้รับจัดสรร และ Y แทนตัวเลขตั้งแต่ 
๐ ถึง ๙ ใช้แทนพื้นที่ให้บริการตามที่โครงข่ายของผู้ได้รับจัดสรรที่ได้มีการก าหนดไว้ ทั้งนี้ หนึ่งเลขหมายของ Routing 
Code คือ ๐๖๘ XXY โดย ๐๖๘ XX เป็นหนึ่งเลขหมายโครงข่ายและ Y สามารถเป็นตัวเลขได้ ตั้งแต่ ๐ ถึง ๙ ” 



 

สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิค บริการข้อความสั้น (SMS) และบริการข้อความพหุสื่อ (MMS) ผ่านทางโทรศัพท์ 

   
ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
๓. ข้อ ๑๔ (๔) ขอเพิ่มข้อความท้าย (ข ) ดังนี้ 
(ข) ส าหรับรหสัจุดการใหส้ัญญาณภายในประเทศ (National Signaling Point Code : NSPC) 
๐ - ๐๐ - XX ถึง ๐ - ๓๑ - XX 
๑ - ๐๐ - XX ถึง ๑ - ๓๑ - XX 
๒ - ๐๐ - XX ถึง ๒ - ๓๑ - XX 
๓ - ๐๐ - XX ถึง ๓ - ๓๑ - XX 
๔ - ๐๐ - XX ถึง ๔ - ๓๑ - XX 
๕ - ๐๐ - XX ถึง ๕ - ๓๑ - XX 
๖ - ๐๐ - XX ถึง ๖ - ๓๑ - XX 
๗ - ๐๐ - XX ถึง ๗ - ๓๑ - XX 
โดย XX แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐๐ ถึง ๖๓ 
ทั้งนี ้หนึ่งเลขหมายของรหัสจุดการให้สัญญาณภายในประเทศ คือ A - BB - XX โดย A แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐ ถึง ๗ 
และ BB แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐๐ ถึง ๓๑ ส่วน XX สามารถแทนตัวเลขตั้งแต่ ๐๐ ถึง ๖๓ โดยเป็นได้ทั้งหมด 



 

สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง อ่ืน ๆ 

 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หากมีข้อสรุปชัดเจนเรื่องการน ากลุ่มเลขหมาย ๐๖ xxxx xxxx มาใช้ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ควรปรับแก้กลุ่มเลขหมายให้สอดคล้องกัน 
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด 
 

เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด 
 

เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล  คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล  คอนเวอรเ์จ้นซ์  จ ากัด เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอเพิ่มเติมข้อความในข้อ ๓. ท้ายประโยค ดังนี้ “ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙” เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการอ้างอิง 


