
สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืน 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
บริษัท เทสโก้โมบาย จ ากัด 
 
 
 
 
 

ข้อ ๑๓ (๒) ประเด็นของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities 
Based MVNO โดยจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
นิยามของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO   
ความยินยอมมีลักษณะและข้ันตอนอย่างไร 
สัญญาหรือเอกสารระหว่าง MNO และ MVNO ที่มีข้อตกลง เช่น MNO ให้สิทธิ MVNO หรือให้ MVNO ด าเนินการแทนในการขอจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมจากหน่วยงานก ากับดูแลในนามตนเองได้ ถือว่าเพียงพอเป็นความยินยอมหรือไม่ 
อะไรที่ถือว่าไม่ให้ความยินยอม มีหลักเกณฑ์อย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับจ านวนหมายเลขที่ขอจัดสรร เช่น 
MVNO อยากขอ ๑๐,๐๐๐ หมายเลข ตามแผนธุรกิจ แต่ MNO เห็นว่าควรขอแค่ ๕,๐๐๐ หมายเลขเท่านั้น จะมีขั้นตอนอย่างไร 
หาก MVNO ขอจัดสรรเลขหมายได้เอง ค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามปกติ แต่หาก MVNO ไม่สามารถขอได้เอง จะมีการคิดค่าธรรมเนียม
อย่างไร เพราะ MNO ต้องขอแทน MVNO ซึ่งอาจเป็นการขอครั้งแรกส าหรับ MVNO (ค่าธรรมเนียม ๑ บาท) แต่เป็นการขอครั้งอ่ืนของ 
MNO (ค่าธรรมเนียม ๒ บาท) 

บ ริ ษั ท  ที โ อ ที  จ า กั ด 
(มหาชน) 

Non Facilities Based MVNO มีความหมายอย่างไร  ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ไม่ได้มีการให้นิยามค าว่า Non Facilities Based MVNO แต่อย่างใด  หาก กสทช. มีเจตนาจะก าหนดประเภทของ MVNO อาจต้องไป
ก าหนดเพ่ิมเติมใน ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนแบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การก าหนดให้ MVNO สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมายเองได้ มีข้อดีในแง่ของความยืดหยุ่น และคล่องตัวในการให้บริการของ MVNO 
และลดภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNO) ในการขอรับการจัดสรรเลขหมาย แต่ต้องมีมาตรการรองรับ
เพ่ือให้มั่นใจว่า MVNO ขอรับจัดสรรเลขหมายตาม Capacity (จ านวนเลขหมาย) ที่ตกลงกับ MNO และน าเลขหมายไปใช้กับบริการ
ตามท่ีได้รับการจัดสรรเลขหมายบนโครงข่าย MNO ที่ MVNO ท าสัญญาด้วยเท่านั้น 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ควรก าหนดมาตรการเฉพาะส าหรับผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายฯ ที่เป็น MVNO เพ่ิมเติม โดยต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการน าไป

ปฏิบัติใช้งานจริงในกรณีต่างๆ ด้วย เช่น กรณี MVNO มีการโอนย้ายไปยัง MVNO รายอื่น ภายใน MNO เดียวกัน 
ข้อ ๑๘ (๓) กรณีบริการโทรศัพท์ประจ าที่ จะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนเลขหมายที่ได้รับจัดสรรโดยดู
จากการใช้งานเป็นรายจังหวัดจึงจะมีสิทธิขอเลขหมายใหม่ได้ 
ข้อ ๑๙  ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะแสดงความจ านงขอเลือกเลขหมาย หรือกลุ่มเลขหมายมิได้ ขอเสนอให้ผู้ขอรับการจัดสรร             
เลขหมายจะแสดงความจ านงขอเลือกเลขหมาย หรือกลุ่มเลขหมายได้   เหตุผลผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายควรเลือกเลขหมาย หรือกลุ่ม
เลขหมายได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเลขหมาย หรือกลุ่มเลขหมายเดิมที่มีให้บริการอยู่ให้มีความต่อเนื่องกันในพ้ืนที่ ท าให้การวิเคราะห์
เส้นทาง (เทคนิค) ของระบบชุมสายโทรศัพท์มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค์หลักของ กสทช. 
ข้อ ๑๙  (๑)   การจัดสรรเลขหมายในหนึ่งกลุ่มของแต่ละประเภทบริการขอเสนอให้                               
๑.  บริการโทรศัพท์ประจ าที่ กลุ่มละหนึ่งพันเลขหมาย 
๒.  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มละหนึ่งหมื่นเลขหมาย 
๓.  บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการ หรือบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืน กลุ่มละห นึ่งพัน         
เลขหมาย 
ในข้อ ๒๐ ข้อ ๓๓ และข้อ ๖๖ ระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้เลขหมายแต่ละประเภทควรก าหนดให้สอดคล้องกัน ควรแก้ไขข้อความเป็น  
“คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม” 
ควรใช้ข้อ ๓๕  ตามประกาศ  กทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  แทนข้อ ๒๑ วรรค ๒ 
คือ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ด าเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับ
เลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้มีการเจรจาตกลงเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายเรียบร้อยแล้ว 
การคืนเลขหมายในหนึ่งกลุ่มของแต่ละประเภทบริการขอเสนอให้  
๑. บริการโทรศัพท์ประจ าที่  กลุ่มละหนึ่งพันเลขหมาย 
๒. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  กลุ่มละหนึ่งหมื่นเลขหมาย 
๓. บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการ หรือบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืน กลุ่มละหนึ่งพัน             
เลขหมาย 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ข้อ ๑๘ (๓) เห็นควรปรับลดจ านวนเลขหมายที่ใช้ไปแล้วเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบและเปลี่ยนจากรหัสพื้นที่เป็นจังหวัด 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ ๑๕ วรรค ๑ หลังจากรับค าขอรับการจัดสรร เลขหมายแล้ว ส านักงาน กสทช. ใช้เวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ        
ค าขอกี่วัน 
ข้อ ๑๘ ค าว่า “ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่” ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่ามีหลักการอย่างไร 
ข้อ ๒๕ วรรค ๒ การคืนเลขหมายจะต้องคืนทั้งกลุ่มเลขหมาย ควรก าหนดให้กลุ่มเลขหมายที่ไม่เต็มกลุ่มสามารถคืนได้ 
ข้อ ๑๓ ตามร่างประกาศฯ ได้การก าหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO” (หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ – MVNO) มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายได้ โดยจะต้องได้รับการยินยอมจาก  
ผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ นั้น บริษัทเห็นด้วยที่มีการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
ขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO เป็นผู้มีสิทธิในการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมได้
เอง แต่ทังนี้ MVNO จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมและถูกก ากับดูแลเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง รวมถึงการจัดท าระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับเลขหมายโทรคมนาคมที่ตนเองครอบครองหรือมี
อยู่ให้เป็นระบบที่ตรวจสอบได้ตามที่ กสทช. ก าหนด อย่างไรก็ดี ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO นั้น ควรมีการท าสัญญาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายและ  
ผู้ให้บริการ MVNO ในเรื่องความจุโครงข่ายก่อนยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายด้วย 
ข้อ ๑๔ การก าหนดให้ผู้ยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องมีเอกสารประกอบค าขอตามที่ กสทช. ได้ก าหนด นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า 
ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่มีความจ าเป็น และเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ยื่นขอรับจัดสรรเกินสมควร 
ข้อ ๑๕ บริษัทฯ เห็นว่า กระบวนการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้  ไม่ได้ระบุระยะเวลาการตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอไว้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. ก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอ รวมถึง 

บริษัท แอดวาน อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ ๕ นิยาม เพ่ือความครบถ้วนชัดเจน บริษัทขอเสนอเพ่ิมเติมความหมายของค านิยาม ดังนี้ 
“เลขหมายโทรคมนาคม” หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่
หมายในโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการโทรคมนาคม(นิยามเหมือนในร่างประกาศ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม) 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 “ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม” หมายความความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จ า กัด 
 )มหาชน  หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔             

ใช้บังคับ 
นอกจากนั้น มีการตัดค านิยาม  “การใช้เลขหมายก “ ”การให้บริการเลขหมาย ”  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการตีความต่อไปได้ว่าหมายความ
รวมถึงอย่างไรบ้าง ซึ่งจะแตกต่างจากประกาศฯฉบับเดิมที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จึงขอเสนอให้เพ่ิมนิยามของค าดังกล่าว โดยอ้างอิงจาก
ประกาศฯฉบับเดิม 
ข้อ ๑๓ (๑) ขอเสนอให้ใส่ “ หรือ” ท้ายข้อเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๓ (๒) 
ข้อ ๑๓ (๒) ซึ่งระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non 
Facilities Based MVNO โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถขอรับการจัดสรรเลข
หมายได้ บริษัทเห็นว่าการอนุญาตให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO สามารถขอรับการจัดสรร
เลขหมายได้เอง อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฎิบัติในด้านต่างๆ ตามหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ที่ได้ก าหนดไว้ใน
ส่วนที่ 3 ของร่างประกาศฯ เช่น การจัดท า Office data  เป็นต้น รวมทั้งการท าและเรียกเก็บค่า IC/Roaming ซึ่งต้องผ่านผู้รับใบอนุญาต
ที่มีโครงข่าย(MNO) นอกจากนั้นนิยามของผู้ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO ยังไม่มี
ความชัดเจน บริษัทจึงเสนอให้ตัดข้อ ๑๓ (๒) ออก 

ข้อ ๑๕ จากร่างประกาศฯ บริษัทขอเสนอว่าควรมีการระบุให้ชัดเจนถึง ระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอ ซึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการได้รับการจัดสรรเลขหมาย เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ (๔๕ วัน) จะเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอครบถ้วนสมบูรณ์ โดยบริษัทขอเสนอว่าระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอควร
เป็นภายใน ๗ วัน 
   นอกจากนั้นในวรรค ๔ ระบุว่า ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาค าขอรับการจัดสรรเลขหมายตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายใน 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงานแจ้งการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาต่อผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายได้สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้า

วันเนื่องจากตามร่างประกาศนี้ คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาค าขอรับการจัดสรรเลขหมายถึงสี่สิบห้าวันแล้ว บริษัทจึงขอเสนอให้
ตัดข้อความในวรรค ๔ ออก เพ่ือให้กระบวนการจัดสรรเลขหมายสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและรองรับความต้องการของ
ผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงที 
ข้อ ๑๘ ซึ่งระบุถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพ่ิมเติม บริษัทขอสอบถามว่า เลขหมายที่ใช้ไปแล้วในข้อ (๓) นั้น
หมายความครอบคลุมถึงเลขหมายในกลุ่มใดบ้าง นอกจากนั้นบริษัทขอทราบที่มาของตัวเลขร้อยละเจ็ดสิบ ในข้อ (๓) ซึ่งก าหนดว่าการ
ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพ่ิมเติมจะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของจ านวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดทั่ว
ประเทศ 
ข้อ ๑๘ ค าว่า “ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่” ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่ามีหลักการอย่างไร 
ข้อ ๒๑ ขอเสนอนับระยะเวลานั้น ควรนับจากวันที่ผู้ขอรับจัดสรรมีหนังสือแจ้ง 
ข้อ ๒๒ (๒) ระบุว่า เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยังโครงข่ายอ่ืน หรือเพ่ือแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้เลข
หมายให้ตรงตามที่ได้รับจัดสรร โดยไม่ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากในบางกรณี เช่น ในกรณีการเพ่ิม 
prefix/suffix ในเลขหมายเพ่ือให้รองรับการท า MNP จึงอาจต้องมีการแก้ไขเลขหมายดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอแก้ไขข้อความโดยอ้าง
จากประกาศฯฉบับเดิมว่า “เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยังโครงข่ายอ่ืน หรือเพ่ือแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้
เลขหมายให้ตรงตามที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก กสทช.” 
ข้อ ๒๔ ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะน าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งยกเลิกการใช้งานกลับมาให้บริการใหม่ได้ ต้องพ้น
ระยะเวลาเก้าสิบวัน นับจากวันที่ยกเลิกการใช้งาน เนื่องจากในทางปฎิบัติผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ใช้บริการในระบบ prepaid ไม่ได้มาขอ
ยกเลิกการใช้งานกับบริษัท เพ่ือความชัดเจนบริษัทขอเสนอเป็น “พ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่สิ้นสุดเงื่อนไขการให้บริการ” 
ข้อ ๒๕ ซึ่งระบุว่า ในการคืนเลขหมายจะต้องคืนเลขหมายทั้งกลุ่มเลขหมาย (ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ กลุ่มละหนึ่งหมื่นเลข
หมาย) บริษัทขอเสนอว่าเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างประกาศฯ ให้สามารถรองรับกระบวนการในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นใน
กรณีที่ กสทช. สามารถรองรับการคืนเลขหมายบางส่วนได้ บริษัทจึงเสนอให้เพ่ิมข้อความ “เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ” 
ต่อท้ายประโยค 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based 

MVNO ต้องมีความชัดเจน และจะต้องพิจารณาถึงประกาศ กทช. อ่ืน ที่เก่ียวข้องด้วย  
บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด ข้อ ๕ นิยาม เพ่ือความครบถ้วนชัดเจน บริษัทขอเสนอเพ่ิมเติมความหมายของค านิยาม ดังนี้ 

“เลขหมายโทรคมนาคม” หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่
หมายในโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการโทรคมนาคม(นิยามเหมือนในร่างประกาศ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม) 

“ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม” หมายความความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จ ากั ด 

 )มหาชน  หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔             
ใช้บังคับ 

นอกจากนั้น มีการตัดค านิยาม  “การใช้เลขหมายก “ ”การให้บริการเลขหมาย ”  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการตีความต่อไปได้ว่าหมายความ
รวมถึงอย่างไรบ้าง ซึ่งจะแตกต่างจากประกาศฯฉบับเดิมที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จึงขอเสนอให้เพ่ิมนิยามของค าดังกล่าว โดยอ้างอิงจาก
ประกาศฯฉบับเดิม 
ข้อ ๑๓ (๑) ขอเสนอให้ใส่ “ หรือ” ท้ายข้อเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๓ (๒) 
ข้อ ๑๓ (๒) ซึ่งระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non 
Facilities Based MVNO โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถขอรับการจัดสรรเลข
หมายได้ บริษัทเห็นว่าการอนุญาตให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO สามารถขอรับการจัดสรร
เลขหมายได้เอง อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฎิบัติในด้านต่างๆ ตามหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ที่ได้ก าหนดไว้ใน
ส่วนที่ ๓ ของร่างประกาศฯ เช่น การจัดท า Office data  เป็นต้น รวมทั้งการท าและเรียกเก็บค่า IC/Roaming ซึ่งต้องผ่านผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีโครงข่าย(MNO) นอกจากนั้นนิยามของผู้ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based 
MVNO ยังไม่มีความชัดเจน บริษัทจึงเสนอให้ตัดข้อ ๑๓ (๒) ออก 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ข้อ ๑๕ จากร่างประกาศฯ บริษัทขอเสนอว่าควรมีการระบุให้ชัดเจนถึง ระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอ ซึ่ง 

อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการได้รับการจัดสรรเลขหมาย เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ (๔๕ วัน) จะเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอครบถ้วนสมบูรณ์ โดยบริษัทขอเสนอว่าระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอควร
เป็นภายใน ๗ วัน  
   นอกจากนั้นในวรรค ๔ ระบุว่า ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาค าขอรับการจัดสรรเลขหมายตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงานแจ้งการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาต่อผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายได้สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้า
วันเนื่องจากตามร่างประกาศนี้ คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาค าขอรับการจัดสรรเลขหมายถึงสี่สิบห้าวันแล้ ว บริษัทจึงขอเสนอให้
ตัดข้อความในวรรค ๔ ออก เพ่ือให้กระบวนการจัดสรรเลขหมายสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและรองรับความต้องการของ
ผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงที 
ข้อ ๑๘ ซึ่งระบุถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพ่ิมเติม บริษัทขอสอบถามว่า เลขหมายที่ใช้ไปแล้วในข้อ (๓) นั้น
หมายความครอบคลุมถึงเลขหมายในกลุ่มใดบ้าง นอกจากนั้นบริษัทขอทราบที่มาของตัวเลขร้อยละเจ็ดสิบ ในข้อ (๓) ซึ่งก าหนดว่าการ
ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพ่ิมเติมจะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของจ านวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดทั่ว
ประเทศ 
ข้อ ๑๘ ค าว่า “ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่” ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่ามีหลักการอย่างไร 
ข้อ ๒๑ ขอเสนอนับระยะเวลานั้น ควรนับจากวันที่ผู้ขอรับจัดสรรมีหนังสือแจ้ง 
ข้อ ๒๒ (๒) ระบุว่า เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยังโครงข่ายอ่ืน หรือเพ่ือแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้เลข
หมายให้ตรงตามที่ได้รับจัดสรร โดยไม่ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากในบางกรณี เช่น ในกรณีการเพ่ิม 
prefix/suffix ในเลขหมายเพ่ือให้รองรับการท า MNP จึงอาจต้องมีการแก้ไขเลขหมายดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอแก้ไขข้อความโดยอ้าง
จากประกาศฯฉบับเดิมว่า “เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยังโครงข่ายอ่ืน หรือเพ่ือแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้
เลขหมายให้ตรงตามที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก กสทช.” 
ข้อ ๒๔ ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะน าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งยกเลิกการใช้งานกลับมาให้บริการใหม่ได้ ต้องพ้น
ระยะเวลาเก้าสิบวัน นับจากวันที่ยกเลิกการใช้งาน เนื่องจากในทางปฎิบัติผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ใช้บริการในระบบ prepaid ไม่ได้มาขอ 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ยกเลิกการใช้งานกับบริษัท เพ่ือความชัดเจนบริษัทขอเสนอเป็น “พ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่สิ้นสุดเงื่อนไขการให้บริการ” 

ข้อ ๒๕ ซึ่งระบุว่า ในการคืนเลขหมายจะต้องคืนเลขหมายทั้งกลุ่มเลขหมาย (ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ กลุ่มละหนึ่งหมื่นเลข
หมาย) บริษัทขอเสนอว่าเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างประกาศฯ ให้สามารถรองรับกระบวนการในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นใน
กรณีที่ กสทช. สามารถรองรับการคืนเลขหมายบางส่วนได้ บริษัทจึงเสนอให้เพ่ิมข้อความ “เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ” 
ต่อท้ายประโยค 

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอล
คอม จ ากัด 

ข้อ ๕ นิยาม เพ่ือความครบถ้วนชัดเจน บริษัทขอเสนอเพ่ิมเติมความหมายของค านิยาม ดังนี้ 
“เลขหมายโทรคมนาคม” หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่
หมายในโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการโทรคมนาคม(นิยามเหมือนในร่างประกาศ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม) และขอเสนอให้คง
นิยาม “การให้บริการเลขหมาย” “การใช้เลขหมายก ตามประกาศฯ ฉบับเดิม เพ่ือความชัดเจนในการตีความ กรณีที่อาจมีถ้อยความ
เหล่านี้ปรากฎอยู่ในเนื้อหาส่วนใดของประกาศฯ 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค 

ข้อ ๕ ค านิยาม  
บริษัทขอเสนอเพ่ิมเติมค านิยาม “เลขหมายโทรคมนาคม” ให้ชัดเจนสอดคล้องเช่นเดียวกันกับค านิยาม “เลขหมายโทรคมนาคม” ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ........  ดังนี้ “เลขหมายโทรคมนาคม” หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่หมายในโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการโทรคมนาคม 

 บริษัทขอเสนอเพ่ิมเติมค านิยาม “ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม” ให้ชัดเจน ดังนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม” หมายความความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จ ากั ด 

 )มหาชน  หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔             
ใช้บังคับ 
บริษัทมีความเห็นว่าร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. …มิได้มีการก าหนดค านิยามที่
จ าเป็นอาทิเช่น “การใช้เลขหมาย” “การให้บริการเลขหมาย” ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการตีความ และอาจเป็นประเด็นให้ 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 การตีความอาจจะแตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย

โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันบริษัทขอเสนอให้เพ่ิมเดิมค านิยามดังกล่าวไว้เช่นเดิม 
ข้อ ๑๓ (๑) ขอเสนอให้ใส่ “หรือ” ท้ายข้อเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๓ (๒) 
ข้อ ๑๓ (๒) คุณสมบัติของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย ซึ่งระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมายได้ 
บริษัทเห็นว่าการอนุญาตให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมาย
ได้เอง อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฎิบัติ เนื่องจากการท าให้เลขหมายที่ได้รับจัดสรรให้สามารถใช้งานได้ ต้องผ่านขั้นตอนการ
เตรียมการต่างๆ อาทิเช่น การสร้างข้อมูลเลขหมายในระบบฐานข้อมูลของโครงข่าย การจัดท า Office Data การท าและเรียกเก็บ IC  การ
ท าและเรียกเก็บ Roaming  และ การรองรับบริการ MNP เป็นต้น  ซึ่งการด าเนินการในเรื่องเหล่านี้ต้องท าได้โดยผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่าย ดังนั้นการให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมายได้เอง 
จึงไม่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัตินอกจากนั้นนิยามของผู้ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based 
MVNO ยังไม่มีความชัดเจน บริษัทจึงเสนอให้ตัดข้อ ๑๓ (๒) ออก 
ข้อ ๑๕ บริษัทขอเสนอว่าควรมีการระบุให้ชัดเจนถึง ระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการได้รับการจัดสรรเลขหมาย เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ (๔๕ วัน) จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ส านักงาน
ได้รับค าขอครบถ้วนสมบูรณ์ โดยบริษัทขอเสนอว่าระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอควรเป็นภายใน ๗ วัน 
ข้อ ๑๕ วรรคสี่ ระบุว่า ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาค าขอรับการจัดสรรเลขหมายตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ส านักงานแจ้งการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาต่อผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายได้สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  เนื่องจาก
ตามร่างประกาศฯ นี้ คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาค าขอรับการจัดสรรเลขหมายถึงสี่สิบห้าวันแล้ว บริษัทจึงขอเสนอให้ตัดข้อความ
ในวรรค ๔ ออก เพ่ือให้กระบวนการจัดสรรเลขหมายสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและรองรับความต้องการของผู้ประกอบการได้
อย่างทันท่วงท ี
ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์ในการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพ่ิมเติม  
 บริษัทมีความเห็นว่าหลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเลขหมายเพ่ิมเติมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๘ (๓) มีความไม่ชัดเจน เนื่องจากกรณีที่ 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ระบุว่า “กรณีบริการโทรศัพท์ประจ าที่ จะต้องใช้เลขหมายไปแล้ว.......” นั้น หมายความครอบคลุมถึงเลขหมายในกลุ่มใดบ้าง ซึ่งบริษัทขอ

เสนอว่า การใช้เลขหมายไปแล้วนั้น ให้หมายความรวมถึงเลขหมายที่อยู่ในช่องทางการจ าหน่ายด้วย  เนื่องจากเลขหมายที่มีการจ าหน่าย 
ให้แก่ทางร้านค้า ทางบริษัทไม่สามารถเรียกคืนเลขหมายได้ 
ข้อ ๒๒ (๒) ระบุว่า เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยังโครงข่ายอ่ืน หรือเพ่ือแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้เลข
หมายให้ตรงตามที่ได้รับจัดสรร โดยไม่ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากในบางกรณี เช่น ในกรณีการเพ่ิม 
prefix/suffix ในเลขหมายเพ่ือให้รองรับการท า MNP จึงอาจต้องมีการแก้ไขเลขหมายดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอแก้ไขข้อความโดยอ้าง
จากประกาศฯ ฉบับเดิมว่า “เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยังโครงข่ายอ่ืน หรือเพ่ือแสดงเลขหมายต้นทาง ให้
ใช้เลขหมายให้ตรงตามท่ีได้รับจัดสรร ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก กสทช.” 
ข้อ ๒๔ ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะน าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งยกเลิกการใช้งานกลับมาให้บริการใหม่ได้ ต้องพ้น
ระยะเวลาเก้าสิบวัน นับจากวันที่ยกเลิกการใช้งาน 
เนื่องจากในทางปฎิบัติผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ใช้บริการในระบบ prepaid ไม่ได้มาขอยกเลิกการใช้งานกับบริษัท เพ่ือความชัดเจนบริษัท
ขอเสนอเป็น “พ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่สิ้นสุดเงื่อนไขการให้บริการ” 
ข้อ ๒๕ วรรคสอง ระบุว่าการคืนเลขหมายจะต้องคืนเลขหมายทั้งกลุ่มเลขหมาย (ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ กลุ่มละหนึ่งหมื่น
เลขหมาย) บริษัทขอเสนอว่าเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างประกาศฯ ให้สามารถรองรับกระบวนการในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นใน
กรณีที่ กสทช. สามารถรองรับการคืนเลขหมายบางส่วนได้ บริษัทจึงเสนอให้เพ่ิมข้อความ “เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ” 
ต่อท้ายประโยค 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากดั ข้อ ๑๘ ค าว่า “ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่” ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่ามีหลักการอย่างไร 
 เห็นควรน าเนื้อความในข้อ ๒๑ มาใส่เพิ่มเติมในส่วนที่ ๓ สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

เห็นว่าสามารถยอมรับได้ที่จะให้ MVNO เป็นผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการขอรับการจัดสรร 
เลขหมาย และสามารถด าเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดตามแผนที่วางไว้ โดย MVNO ต้องพิจารณาความต้องการใช้เลขหมายตาม      
แผนธุรกิจเอง ดังนั้น หากให ้MVNO ขอเลขหมายเอง ไม่น่ามีผลต่อการแข่งขันและตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม เพ่ือควบคุม 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ไม่ให ้MVNO ขอเลขหมายเกินความจ าเป็น ส านักงานควรพิจารณาจ านวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรอย่างเข้มงวดเพ่ือไม่ให้เลขหมายไป

อยู่กับ MVNO รายหนึ่งรายใดมากเกินไปโดยเฉพาะรายใหญ่ 
ผู้ให้บริการที่เป็น MVNO ต้องมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน
อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
ข้อ ๑๕ วรรคแรกขอเพ่ิมเติมข้อความตอนท้ายเป็น ดังนี้ “เมื่อผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายยื่นค าขอรับการจัดสรรเลขหมาย ส านักงานจะ
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอ หากค าขอไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส านักงานจะแจงเหตุแห่งความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอต่อ
ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายภายใน ๗ วันนับแต่วันยื่นค าขอ” เพ่ือให้มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการแจ้งผลการตรวจสอบเอกสาร 
อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้มีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายทั้งการขอรับจัดสรรเลขหมายครั้งแรกและขอรับจัดสรรเลขหมาย
เพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จทุกกระบวนการภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วันนับจากวันที่ส านักงานได้รับค าขอครบถ้วน เนื่องจากหากใช้เวลามาก
จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของผู้ประกอบการให้บริการได้ ประกอบกับเมื่อได้รับการจัดสรรเลขหมายแล้วผู้ประกอบการจะต้องมี 
การแจ้ง Operator อ่ืนทราบและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบอีก ๑๕ วัน ก่อนที่จะใช้เลขหมายได ้
เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๘ (๓) เป็นดังนี้ “กรณีบริการโทรศัพท์ประจ าที่ จะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของจ านวน 
เลขหมายที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดในรหัสพ้ืนที่จังหวัดนั้น” เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานเลขหมายและสามารถปฏิบัติได้จริง 
ตามข้อ ๑๘ (๔) กรณีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของจ านวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร
ทั้งหมดทั่วประเทศ นั้น เห็นว่าควรนับรวมเลขหมายที่ถูกกระจายอยู่ในช่องทางจัดจ า หน่ายด้วย ไม่ควรนับเฉพาะเลขหมายที่เปิดใช้งาน
แล้วเท่านั้น เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องมีการกระจายเลขหมายออกไปในช่องทางจัดจ าหน่าย ๒-๓ เท่าของจ านวนเลขหมาย/
ผู้ใช้บริการที่คาดว่าจะได้รับตามแผนธุรกิจ 
 
ข้อ ๒๐ เห็นควรตัดประโยคสุดท้ายของข้อความ ดังนี้ “คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัททีโอที 
จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น
คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนก็ได้” เนื่องจากเป็นการให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจมากเกินไป 
ตามร่างประกาศฯ ก าหนดให้ MVNO สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมายเองได้ ดังนั้น กรณีผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 (MNO) ที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายและได้น าไปให้ผู้ให้บริการ MVNO ใช้ในการให้บริการก่อนหน้าประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ควรจะต้องมี

การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนรวมถึงก าหนดระยะเวลาในการโอนเลขหมายจาก  MNO ไปให้ผู้ให้บริการ MVNO ให้ชัดเจน เพ่ือมิให้
เกิดข้อพิพาทระหว่าง MNO และผู้รับใบอนุญาตให้บริการ MVNO และไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ 

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด บริษัทฯ เห็นด้วยในการก าหนดให้ MVNO สามารถขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ ได้เอง โดย MNO เป็นผู้รับรองว่าโครงข่าย
สามารถรองรับจ านวนเลขหมายที่ MVNO ขอรับจัดสรร 
การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ 
ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน  
๓๐ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้แก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๒๔ ดังนี้ “ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะน าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งยกเลิกหรือไม่ได้มีการใช้งาน
กลับมาให้บริการใหม่ได้ ต้องพ้นระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ยกเลิกหรือไม่ได้มีการใช้งานแล้ว” 

บริษัท ทรู  อินเทอร์ เน็ ต 
จ ากัด 

บริษัทฯ เห็นด้วยในการก าหนดให้ MVNO สามารถขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ ได้เอง โดย MNO เป็นผู้รับรองว่าโครงข่าย
สามารถรองรับจ านวนเลขหมายที่ MVNO ขอรับจัดสรร 
การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ 
ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน  
๓๐ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่น
แนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

บริษัทฯ เห็นด้วยในการก าหนดให้ MVNO สามารถขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ ได้เอง โดย MNO เป็นผู้รับรองว่าโครงข่าย
สามารถรองรับจ านวนเลขหมายที่ MVNO ขอรับจัดสรร 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด บริษัทฯ เห็นด้วยในการก าหนดให้ MVNO สามารถขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ ได้เอง โดย MNO เป็นผู้รับรองว่าโครงข่าย
สามารถรองรับจ านวนเลขหมายที่ MVNO ขอรับจัดสรร 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ 

ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน   
๓๐ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้แก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๒๔ ดังนี้ “ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะน าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งยกเลิกหรือไม่ได้มีการใช้งาน
กลับมาให้บริการใหม่ได้ ต้องพ้นระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ยกเลิกหรือไม่ได้มีการใช้งานแล้ว” 

บริษัท ทรู  ยูนิ เวอร์แซล 
คอนเวอร์เจ้นซ์  จ ากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ 
ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน  
๓๐ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด 

ข้อ ๑๓ ตามร่างประกาศฯ ได้การก าหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO” (หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ – MVNO) มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายได้ โดยจะต้องได้รับการยินยอมจาก 
ผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ นั้น บริษัทเห็นด้วยที่มีการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการ 
ขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO เป็นผู้มีสิทธิในการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมได้
เอง แต่ทังนี้ MVNO จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมและถูกก ากับดูแลเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง รวมถึงการจัดท าระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับเลขหมายโทรคมนาคมที่ตนเองครอบครองหรือมี
อยู่ให้เป็นระบบที่ตรวจสอบได้ตามท่ี กสทช. ก าหนด อย่างไรก็ดี ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO นั้น ควรมีการท าสัญญาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายและ  
ผู้ให้บริการ MVNO ในเรื่องความจุโครงข่ายก่อนยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายด้วย 
ข้อ ๑๔ การก าหนดให้ผู้ยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องมีเอกสารประกอบค าขอตามท่ี กสทช. ได้ก าหนด นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า  



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่มีความจ าเป็น และเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ยื่นขอรับจัดสรรเกินสมควร 

ข้อ ๑๕ บริษัทฯ เห็นว่า กระบวนการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้  ไม่ได้ระบุระยะเวลาการตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอไว้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. ก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอ รวมถึง
การแจ้งเหตุแห่งความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอต่อผู้ขอรับจัดสรรเลขหมายให้ชัดเจน เพราะการระบุกรอบระยะเวลาในการพิจารณา
ของ กสทช. นั้น จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถวางแผนการขอรับการจัดสรรเลขหมายได้ตรงกับความต้องการใช้เลขหมายของผู้ใช้บริการ 
และเป็นการใช้ทรัพยากรเลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้มีการก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ขอรับจัดสรรทราบ ภายใน ๕ วันนับจากวันที่ ส านักงาน กสทช. ได้รับค าขอ 
ข้อ ๑๘ การก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่ และประสงค์ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพ่ิมเติม จะต้องมีการ
ใช้งานเลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศ นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า 
ส านักงาน กสทช. ควรมีการก าหนดความหมายของค าว่า “เลขหมายที่มีการใช้งาน” ให้มีความชัดเจน โดยบริษัท ขอเสนอให้หมายความ
รวมถึงเลขหมายที่อยู่ในช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วยข้อ ๑๙ บริษัทฯ ขอแก้ไขข้อความที่ร่างประกาศฯ ก าหนดว่า “คณะกรรมการจะ
จัดสรรเลขหมาย เพ่ือให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายมีจ านวนเลขหมายเพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคต สูงสุดคราวละไม่เกิน
หนึ่งปี” เป็น “คณะกรรมการจะจัดสรรเลขหมาย เพื่อให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายมีจ านวนเลขหมายเพียงพอต่อความต้องการใช้งานใน
อนาคต อย่างน้อยคราวละไม่ต่่ากว่าหนึ่งปี” ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าคณะกรรมการควรจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมตามจ านวนที่ผู้ให้บริการ
ยื่นขอรับการจัดสรร และได้เสนอบทวิเคราะห์ให้แก่คณะกรรมการพิจารณา เนื่องจากในการขอรับการจัดสรรเลขหมายในแต่ละครั้งผู้
ให้บริการได้ประมาณการความต้องการในด้านต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงด้านการตลาด ด้านธุรกิจและด้านการเงิน เพื่อให้เลขหมาย 
ตามจ านวนที่ได้ขอรับการจัดสรรได้ถูกน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้ังผู้ให้บริการเองและเพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ข้อ ๒๑ บริษัทฯ ขอเพ่ิมเติมข้อความที่ร่างประกาศฯ ได้ก าหนดว่า “ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ได้รับแจ้งตาม
วรรคหนึ่งมีหน้าที่ด าเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ” เป็น 
“ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ด าเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลข
หมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม” 
ข้อ ๒๔ ตามร่างประกาศฯ ก าหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะน าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งยกเลิกการใช้บริการงานกลับมา
ให้บริการใหม่ได้ นั้น บริษัทฯ เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีดีอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาในการน ากลับมาใช้ใหม่ บริษัทฯ เห็นว่าควรว่าต้องพ้น 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๓๐ วัน นับจากวันที่ยกเลิกการใช้งาน เพ่ือให้เกิดการใช้บริหารจัดการเลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการน า

ทรัพยากรเลขหมายกลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยใช่เหตุ 
ข้อ ๒๕ ตามร่างประกาศฯ ได้ก าหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายที่ประสงค์จะคืนเลขหมาย จะต้องคืนทั้งกลุ่มเลขหมาย นั้น  บริษัท
เห็นว่า การคืนเลขหมายสามารถคืนได้แบบไม่ครบกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนการใช้เลขหมายได้อย่างรวดเร็วและป้องกันการเกิดกรณี
เลขหมายขาดแคลน 

มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ ผู้ให้ความคิดเห็น เป็นผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการส าหรับการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน และในการด าเนินงานพบว่า ใน
ปัจจุบันช่องทางโทรคมนาคม เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยามในการจัดกิจกรรมการเสี่ยงโชค และกิจกรรมการพนัน โดยยังขาดมาตรการ
ควบคุมผู้ให้บริการโครงข่าย ซึ่งจ าเป็นที่ต้องให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กับการก ากับดูแลบริการโทรคมนาคม ด าเนินการก าหนดแนวทาง
และมาตรการ ในการควบคุมและสนับสนุนมาตรการด ากล่าว 

 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

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

ในหมวดที่ ๗ ขอแก้ไขค าว่า “เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม” เป็น “เลขหมายโทรคมนาคมส าหรับ
งานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม” เนื่องจากเลขหมายที่ใช้งานส าหรับด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่ใช่กลุ่มเลขหมายที่
ใช้งานส าหรับการให้บริการโทรศัพท์โดยทั่วไปซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้มีการรับรู้ถึงกลุ่มเลขหมายดังกล่าว 
ส่วนที่ ๔ เห็นควรให้เพ่ิมเติมเรื่องการโอนเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมด้วย  เพ่ือให้โครงข่ายที่
ได้รับโอนจากบริษัทภายใต้สัญญาสัมปทาน สามารถที่จะน ามาใช้งานได้ทันที เนื่องจากจะมีความยุ่งยากทางด้านเทคนิคกรณีที่ต้องมี
ปรับเปลี่ยน  เลขหมายโทรคมนาคมที่ก าหนดใช้งานบนระบบโครงข่ายโทรคมนาคมไปแล้ว 

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่น
แนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
บริษัท ทรู  ยูนิ เวอร์แซล 
คอนเวอร์เจ้นซ์  จ ากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ส าหรับเลขหมายน ากลุ่ม 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
บ ริ ษั ท  ที โ อ ที  จ า กั ด 
(มหาชน) 

ข้อ ๕๕  เห็นควรจัดสรรกลุ่มละหนึ่งร้อยเลขหมาย ในกรณีที่ขอรับการจัดสรรใหม่ ส่วนกรณีที่ได้จัดสรรไปในอดีตเป็นองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทยนั้นได้จัดสรรเป็นรายเลขหมาย ดังนั้น จึงมีเลขหมายซ้ ากันในแต่ละกลุ่มร้อยหรือกลุ่มพัน เพ่ือที่จะไม่ให้เกิดปัญหา     
จึงเห็นควรว่าให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเลขหมาย 
ส าหรับเลขหมาย  ๑๙๐๐ ให้จัดสรรคืนเลขหมายเป็นรายเลขหมาย 

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน 
๓๐ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรเพ่ิมเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้ก าหนดให้สามารถโอนเลขหมายน ากลุ่มได้ เพ่ือรองรับการหมดอายุสัมปทานที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัท ทรู  อินเทอร์ เน็ ต 
จ ากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน 
๓๐ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรเพ่ิมเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสา รเพ่ิมเติม 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้ก าหนดให้สามารถโอนเลขหมายน ากลุ่มได้ เพื่อรองรับการหมดอายุสัมปทานที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่น
แนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน 

๓๐ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรเพ่ิมเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้ก าหนดให้สามารถโอนเลขหมายน ากลุ่มได้ เพื่อรองรับการหมดอายุสัมปทานที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน 
๓๐ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรเพ่ิมเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสาร เพ่ิมเติม 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้ก าหนดให้สามารถโอนเลขหมายน ากลุ่มได้ เพื่อรองรับการหมดอายุสัมปทานที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัท ทรู  คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน 
๓๐ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรเพ่ิมเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสาร เพ่ิมเติม 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้ก าหนดให้สามารถโอนเลขหมายน ากลุ่มได้ เพื่อรองรับการหมดอายุสัมปทานที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัท ทรู  ยูนิ เวอร์แซล 
คอนเวอร์เจ้นซ์  จ ากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน 
๓๐ วัน ส าหรับการขอรับจัดสรรเพ่ิมเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสาร เพ่ิมเติม 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้ก าหนดให้สามารถโอนเลขหมายน ากลุ่มได้ เพื่อรองรับการหมดอายุสัมปทานที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
บ ริ ษั ท  ที โ อ ที  จ า กั ด 
(มหาชน) 

ส าหรับผู้ให้บริการรายใหม่ที่ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับเรียกออกต่างประเทศ  ควรจัดสรรเป็นเลขหมาย ๕ หลัก 
ในข้อ ๒๐ ข้อ ๓๓ และข้อ ๖๖ ระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้เลขหมายแต่ละประเภทควรก าหนดให้สอดคล้องกัน ควรแก้ไขข้อความ
เป็น  “คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม” 

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด เสนอให้ก าหนดจ านวนเลขหมายที่ผู้ให้บริการในกลุ่มบริษัท เดียวกันไม่เกิน ๑ เลขหมาย 
การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ โดยไม่มีการขยายเวลา 

บริษัท ทรู  อินเทอร์ เน็ ต 
จ ากัด 

เสนอให้ก าหนดจ านวนเลขหมายที่ผู้ให้บริการในกลุ่มบริษัท เดียวกันไม่เกิน ๑ เลขหมาย 
การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ โดยไม่มีการขยายเวลา 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เสนอให้ก าหนดจ านวนเลขหมายที่ผู้ให้บริการในกลุ่มบริษัท เดียวกันไม่เกิน ๑ เลขหมาย 
การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ โดยไม่มีการขยายเวลา 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
บริษัท ทรู  คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

การก าหนด ๑๐X เพ่ิมเติม อาจเกิดปัญหาทางเทคนิคข้ึน เนื่องจากระบบโครงข่ายของ บริษัทฯ เป็นระบบเก่า (ไม่ใช้ระบบ NGN) 

บริษัท ทรู  ยูนิ เวอร์แซล 
คอนเวอร์เจ้นซ์  จ ากัด 

เสนอให้ก าหนดจ านวนเลขหมายที่ผู้ให้บริการในกลุ่มบริษัท เดียวกันไม่เกิน ๑ เลขหมาย 
การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ โดยไม่มีการขยายเวลา 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

ข้อ ๓๕ (๕) ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนให้ทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรภายในสิบห้าวัน และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอ่ืนที่ได้รับแจ้งต้องด าเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับ แต่
วันที่ได้รับแจ้ง 
บริษัทขอให้ความเห็นว่า การด าเนินการตามข้อ ๓๕ (๕) นั้นไม่สามารถด าเนินการได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศอาจไม่สามารถเตรียมโครงข่ายได้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันหลังจากได้รับการจัดสรรเลข
หมาย นอกจากนั้นระบบการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่รองรับการที่เลขหมายของผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถ
ติดต่อกันได้ จึงขอเสนอให้แก้ไขเป็น ดังนี้ 
“ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอ่ืนให้ทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนที่
ได้รับแจ้งต้องด าเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกันได้ภายในกรอบเวลาที่มีการตกลงกัน” 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด ข้อ ๓๕ (๕) ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนให้ทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรภายในสิบห้าวัน    และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอ่ืนที่ได้รับแจ้งต้องด าเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง 
บริษัทขอให้ความเห็นว่า การด าเนินการตามข้อ ๓๕ (๕) นั้นไม่สามารถด าเนินการได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศอาจไม่สามารถเตรียมโครงข่ายได้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันหลังจากได้รับการจัดสรรเลข

หมาย นอกจากนั้นระบบการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่รองรับการที่เลขหมายของผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถ
ติดต่อกันได้ จึงขอเสนอให้แก้ไขเป็น ภายในกรอบเวลาที่มีการตกลงกัน 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ ๓๕ (๕) ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนให้ทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรภายในสิบห้าวันและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอ่ืนที่ได้รับแจ้งต้องด าเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแ ต่
วันที่ได้รับแจ้ง 
บริษัทขอให้ความเห็นว่า การด าเนินการตามข้อ ๓๕ (๕) นั้นไม่สามารถด าเนินการได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศอาจไม่สามารถเตรียมโครงข่ายได้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันหลังจากได้รับการจัดสรรเลข
หมาย นอกจากนั้นระบบการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่รองรับการที่เลขหมายของผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถ
ติดต่อกันได้ จึงขอเสนอให้แก้ไขเป็น ภายในกรอบเวลาที่มีการตกลงกัน 

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอล
คอม จ ากัด 

ข้อ ๓๕ (๕) ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนให้ทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรภายในสิบห้าวันและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมราย
อ่ืนที่ได้รับแจ้งต้องด าเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามท่ีได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
บริษัทขอเสนอให้ กสทช. พิจารณาเงื่อนไขและระยะเวลาที่สอดคล้องและไม่ขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖          

 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  
กระทรวงคมนาคม ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นให้มีความชัดเจน 
บ ริ ษั ท  ที โ อ ที  จ า กั ด 
(มหาชน) 

ส่วนที่ ๓ ข้อ ๔๗ การห้ามมิให้ผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ปฏิเสธการขอเช่าหรือใช้วงจรเลขหมายโทรศัพท์ที่คณะกรรมการได้
จัดสรรแล้ว ควรระบุเพ่ิมเติมเหตุยกเว้น เช่น กรณีมีข้อจ ากัดปัญหาทางเทคนิค หรือมีไม่เพียงพอ เป็นต้น 
ในกรณีผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับจัดสรรเลขหมายสั้น เพ่ือน าไปให้บริการสาธารณะประโยชน์เพ่ือสังคม  กสทช. ควรมีแนวทางออกเพ่ือไม่ให้
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อโครงข่าย (IC TERMINATION CHARGE) แต่เพียงฝ่ายเดียว  ท าให้เกิด
ความเป็นธรรมในการแข่งขัน 

บริษัท  เ รี ย ล  ฟิว เจอร์ 
จ ากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้ผู้ได้รับแจ้งด าเนินการเปิด Office Data & Translator ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ โดยขอแก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๔๗ 
(๓) ดังนี้ “แจ้ง.......ทุกโครงข่ายโดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ด าเนินการให้เลข
หมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามท่ีได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 
จ ากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้ผู้ได้รับแจ้งด าเนินการเปิด Office Data & Translator ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ โดยขอแก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๔๗  



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 (๓) ดังนี้ “แจ้ง.......ทกุโครงขา่ยโดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นท่ีได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าท่ีด าเนินการให้เลขหมาย

ของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามท่ีได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง” 
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร

จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้ผู้ได้รับแจ้งด าเนินการเปิด Office Data & Translator ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ โดยขอแก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๔๗ 
(๓) ดังนี้ “แจ้ง.......ทุกโครงข่ายโดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ด าเนินการให้เลข
หมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามท่ีได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้ผู้ได้รับแจ้งด าเนินการเปิด Office Data & Translator ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ โดยขอแก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๔๗ 
(๓) ดังนี้ “แจ้ง.......ทุกโครงข่ายโดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ด าเนินการให้เลข
หมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามท่ีได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” 

บริษัท ทรู ยูนิ เวอร์แซล 
คอนเวอร์เจ้นซ์  จ ากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสารส าคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควร
จัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือลดภาระข้ันตอนการตรวจเอกสารของส านักงาน 
เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้
ก าหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 
เสนอให้ผู้ได้รับแจ้งด าเนินการเปิด Office Data & Translator ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ โดยขอแก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๔๗ 
(๓) ดังนี้ “แจ้ง.......ทุกโครงข่ายโดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ด าเนินการให้เลข
หมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามท่ีได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง” 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง ค่าธรรมเนียมเลขหมาย 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
บ ริ ษั ท  ที โ อ ที  จ า กั ด 
(มหาชน) 

ข้อ ๗๒ (๘) ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม เห็นควรยกเว้นค่าธรรมเนียม 
ส าหรับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน เสนอให้ก าหนดค่าธรรมเนียมเลขหมาย ทั้งกรณีขอรับการจัดสรรครั้งแรก และกรณี
ขอรับจัดสรรเพิ่มเติมเป็นเลขหมายละ ๑ บาท เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการคิดค่าธรรมเนียม 
ส าหรับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ควรคิดค่าธรรมเนียมเลขหมาย เนื่องจาก
เลขหมายดังกล่าวไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบเพ่ือบริการ หรือ เพ่ือความปลอดภัย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์ด้าน
เทคนิคผู้ใช้บริการไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เป็นเพียงเลขหมายที่ใช้งานระหว่างอุปกรณ์ให้บริการ หรือระหว่างระบบสองระบบขึ้นไป
ได้สื่อสารและท างานร่วมกันได้ผู้ให้บริการต่างๆ ยังคงใช้อุปกรณ์บริการที่มีสภาพเก่าและอายุการใช้งานมานาน  มีผู้ใช้บริการปริมาณไม่
มาก และลดลงอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งในปัจจุบันระบบต่างๆ ได้ลดการใช้เลขหมายส าหรับการเชื่อมต่อระหว่างระบบ เนื่องจากเทคโนโลยีได้
ปรับเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เน็ต โปรโตคอล เพ่ิมมากขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมต่อของระบบจาก Cross Bar (ไม่มีเลขหมาย
โทรศัพท์ด้านเทคนิค) ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการส่งสัญญาณเป็น CCITT No.๗ และได้ปรับเปลี่ยนเป็น IP Address ในปัจจุบัน 
ข้อ ๗๓  แก้ไขจากเดิม เป็นวันที่ ๒๕ ของ ทุกเดือน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลการคงสิทธิเลขหมาย (MNP) 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด การคิดค่าธรรมเนียมเลขหมายส าหรับการขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้ งแรกหรือเพ่ิมเติมที่ได้รับจัดสรรระหว่างเดือน (ไม่เต็มเดือน) ควร
คิดค่าธรรมเนียมตามสัดส่วน (pro rate) 

กระทรวงคมนาคม ควรมีการก าหนดให้ความชัดเจนกรณีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 
บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

เห็นควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีขอรับจัดสรรครั้ง
แรกและกรณีขอรับจัดสรรเพ่ิมเติมตามข้อ ๗๒ (๑) และ (๒) เป็น ดังนี้ “ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ที่มีจ านวนไม่
เกิน ๑ ล้านเลขหมายหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวนไม่เกิน ๑๐ ล้านเลขหมาย ให้ช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายในอัตรา 
 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น 
 ๑ บาท/เลขหมาย/เดือน ส าหรับจ านวนเลขหมายที่เกินกว่าจ านวนที่ระบุดังกล่าวให้ช าระค่าธรรมเนียมในอัตรา๒ บาท/เลขหมาย/เดือน” 

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายเล็กที่มีเลขหมายให้บริการจ านวนไม่มาก ท าให้ไม่ต้องมีภาระต้นทุนที่สูงกว่าผู้ประกอบการ
รายใหญ่ส าหรับทรัพยากร ชนิดเดียวกัน เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็กและผู้ประกอบการรายใหม่ 
ไม่ควรก าหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมในข้อ ๗๒ (๘) เนื่องจากเป็นเลขหมาย
ที่น ามาใช้งานด้านเทคนิคเพ่ือให้มีการใช้งานอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายโทรคมนาคมได้ ซึ่งผู้ใช้บริการมิได้มีการใช้งานเลขหมายดังกล่าวแต่
อย่างใด และไม่ได้เป็นเลขหมายที่ผู้รับการจัดสรรน ามาใช้ในการประกอบกิจการสร้างรายได้ทางธุรกิจ ซึ่งเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงาน
ด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว เป็นเสมือนเลขหมายประจ าโครงข่ายเพ่ือใช้ในการสร้างหรือได้มาของโครงข่ายและการได้รับ
อนุญาตต่างๆ ย่อมมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายของการสร้างและการได้มาซึ่งโครงข่ายอยู่แล้ว การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอาจเป็นการซ้ าซ้อนกับ
ภาระรับผิดชอบหลักอ่ืนที่โครงข่ายมีอยู่แล้ว และหากพิจารณาเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม  
เปรียบเทียบกับเลขหมายโทรคมนาคมที่ใช้ส าหรับบริการข้อความสั้น (Short Message Service ) บริการข้อความพหุสื่อ (Multimedia 
Message Service) ผ่านทางโทรศัพท ์และระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response) แล้ว จะเห็นว่า เลขหมายโทรคมนาคม
ที่ใช้ส าหรับบริการข้อความสั้น บริการข้อความพหุสื่อผ่านทางโทรศัพท์ และระบบตอบรับอัตโนมัตินั้น เป็นเลขหมายประเภทที่ผู้ใช้บริการ
ทั่วไปจะต้องใช้ในการหมุนหรือกดเรียกใช้งานและมีการสร้างรายได้โดยตรงให้กับผู้ครอบครองเลขหมายดังกล่าว  ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งาน
เป็นจ านวนมาก ขณะที่ในแผนฯ และหลักเกณฑ์ฯ ไม่ได้มีการก าหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับจัดสรรเลขหมายประเภทอ่ืนๆ 
เช่น เลขหมายสั้น รวมถึงไม่มีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากเหตุผลดังกล่าว จึงไม่ควรก าหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 
ตามข้อ ๗๓ วรรคแรก การช าระค่าธรรมเนียมเลขหมาย ก าหนดให้เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือนนั้น ที่ผ่านมา กสทช. จัดสรรเลขหมายให้
ปลายเดือน แล้วนับเป็นหนึ่งเดือน ซึ่งเป็นภาระและไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ จึงเห็นควรนับเป็นรายวัน 

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด เสนอให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่และเคลื่อนที่  เลขหมายละ ๑ บาท ทั้งหมด และก าหนดให้มีการคิด
ค่าธรรมเนียมเลขหมายในเดือนแรกแบบ Prorate (ตามสัดส่วนที่ทีการใช้งานในเดือนแรก) 

บริษัท ทรู  อินเทอร์ เน็ ต 
จ ากัด 

เสนอให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่ เคลื่อนที่ และบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืน เลขหมายละ ๑ บาท 
ทั้งหมด และก าหนดให้มีการคิดค่าธรรมเนียมเลขหมายในเดือนแรกแบบ Prorate (ตามสัดส่วนที่ทีการใช้งานในเดือนแรก) 
 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น 
บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่น
แนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

เสนอให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่และเคลื่อนที่ เลขหมายละ ๑ บาท ทั้งหมด และก าหนดให้มีการคิด
ค่าธรรมเนียมเลขหมายในเดือนแรกแบบ Prorate (ตามสัดส่วนที่ทีการใช้งานในเดือนแรก) 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เสนอให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่และเคลื่อนที่ เลขหมายละ ๑ บาท ทั้งหมด และก าหนดให้มีการคิด
ค่าธรรมเนียมเลขหมายในเดือนแรกแบบ Prorate (ตามสัดส่วนที่ทีการใช้งานในเดือนแรก) 

บริษัท ทรู  ยูนิ เวอร์แซล 
คอนเวอร์เจ้นซ์  จ ากัด 

เสนอให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่และเคลื่อนที่ เลขหมายละ ๑ บาท ทั้งหมด และก าหนดให้มีการคิด
ค่าธรรมเนียมเลขหมายในเดือนแรกแบบ Prorate (ตามสัดส่วนที่ทีการใช้งานในเดือนแรก) 

บริษัท  โทเทิ่ ล  แ อ็ค เซ็ ส 
ค อ ม มู นิ เ ค ชั่ น  จ า กั ด 
(มหาชน) 

ข้อ ๗๒ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่ส านักงาน กสทช.เป็นผู้จัดเก็บในอัตราที่ต่างกันนั้น ก่อให้เกิดความสับสนในกรณีที่มีการ
ด าเนินการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม อีกทั้งอัตราที่แตกต่างกันดังกล่าวนี้มีวิธีการค านวนอย่างไร และสะท้อนต้นทุนในการก ากับดูแล
หรือไม่ บริษัทขอเรียนเสนอให้ ส านักงาน กสทช. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีขอรับ
จัดสรรครั้งแรกและขอรับจัดสรรเพ่ิมเติมในอัตราที่เท่ากัน คือ ๑ บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เพ่ือเป็นการลดภาระทางการเงินให้แก่
ผู้ประกอบการ และกระทบต่อกระแสเงินสด และการด าเนินการตามแผนธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งจะกลายเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินธุรกิจ 

บริ ษั ท  ดี แทค  ไ ต ร เ น็ ต 
จ ากัด 

ข้อ ๗๒ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่ส านักงาน กสทช.เป็นผู้จัดเก็บในอัตราที่ต่างกันนั้น ก่อให้เกิดความสับสนในกรณีที่มีการ
ด าเนินการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม อีกทั้งอัตราที่แตกต่างกันดังกล่าวนี้มีวิธีการค านวนอย่างไร และสะท้อนต้นทุนในการก ากับดูแล
หรือไม่ บริษัทขอเรียนเสนอให้ ส านักงาน กสทช. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีขอรับ
จัดสรรครั้งแรกและขอรับจัดสรรเพ่ิมเติมในอัตราที่เท่ากัน คือ ๑ บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เพ่ือเป็นการลดภาระทางการเงินให้แก่
ผู้ประกอบการ และกระทบต่อกระแสเงินสด และการด าเนินการตามแผนธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งจะกลายเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส 
เน็ทเวอร์ค 

ข้อ ๗๓ ระบุว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งขอรับการจัดสรรเลขหมายเป็นครั้งแรกหรือประสงค์ขอรับการจัดสรร           
เลขหมายเพ่ิมเติม ช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรเลขหมายจากส านักงาน 
โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาต เช่น ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งการได้รับจัดสรร
เลขหมายจากส านักงานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ผู้รับใบอนุญาตรายนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมของเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเนื่องจากเศษ
ของเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นบริษัทขอเสนอให้ท าการ Prorate ค่าธรรมเนียม แทนที่จะให้เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น 
บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด ข้อ ๗๓ ระบุว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งขอรับการจัดสรรเลขหมายเป็นครั้งแรกหรือประสงค์ขอรับการจัดสรร          

เลขหมายเพ่ิมเติม ช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรเลขหมายจากส านักงาน 
โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาต เช่น ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งการได้รับจัดสรร
เลขหมายจากส านักงานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ผู้รับใบอนุญาตรายนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมของเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเนื่องจากเศษ
ของเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นบริษัทขอเสนอให้ท าการ Prorate ค่าธรรมเนียม แทนที่จะให้เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ ๗๓ ระบุว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งขอรับการจัดสรรเลขหมายเป็นครั้งแรกหรือประสงค์ขอรับการจัดสรร          
เลขหมายเพ่ิมเติม ช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรเลขหมายจากส านักงา น 
โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาต เช่น ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งการได้รับจัดสรร
เลขหมายจากส านักงานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ผู้รับใบอนุญาตรายนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมของเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเนื่องจากเศษ
ของเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นบริษัทขอเสนอให้ท าการ Prorate ค่าธรรมเนียม แทนที่จะให้เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน 

 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง บทเฉพาะกาล 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
บ ริ ษั ท  ที โ อ ที  จ า กั ด 
(มหาชน) 

ให้ตัดค าว่า “(ซิมการ์ด)” ในข้อ ๗๙ ของร่างประกาศฯ ทิ้ง เห็นควร ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ในประกาศฉบับนี้เลย เนื่องจากจะท า
การยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้ว 

บริษัท  เ รี ย ล  ฟิว เ จอร์ 
จ ากัด 

หากมีการยกเลิกประกาศเลขหมายฯ ปี ๒๕๕๑ แล้วในประกาศเลขหมายปี... ไม่ควรอ้างประกาศเลขหมาย ปี ๒๕๕๑ 
เพ่ือเป็นการใช้เลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานควรยกเลิกกลุ่มเลขหมายโทรคมนาคมที่เป็นเลขหมายสวย เพ่ือน า
เลขหมาดังกล่าวออกมาจัดสรรโดยเร็วต่อไป 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด หากมีการยกเลิกประกาศเลขหมายฯ ปี ๒๕๕๑ แล้วในประกาศเลขหมายปี... ไม่ควรอ้างประกาศเลขหมาย ปี ๒๕๕๑ 
เพ่ือเป็นการใช้เลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานควรยกเลิกกลุ่มเลขหมายโทรคมนาคมที่ เป็นเลขหมายสวย เพ่ือน า
เลขหมายดังกล่าวออกมาจัดสรรโดยเร็วต่อไป 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
ค อ ม มู นิ เ ค ชั่ น  จ า กั ด 
(มหาชน) 

ให้ตัดค าว่า “(ซิมการ์ด)” ในข้อ ๗๙ ของร่างประกาศฯ ทิ้ง เห็นควร ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ในประกาศฉบับนี้เลย เนื่องจากจะท า
การยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้ว 
การแก้ไขประกาศต้องมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงปฏิบัติได้ 
การช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายฯ ควรปรับปรุงให้สามารถช าระผ่านระบบอีเล็กทรอนิคได้ เพ่ือความสะดวก 
กระบวนการพิจารณาจัดสรรเลขหมายต้องชัดเจน เนื่องจากมีผลต่อการช าระค่าธรรมเนียมฯ และการด าเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ ๗๙ ในเรื่อง การจัดเก็บข้อมูล Prepaid เนื่องจากประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว จึงขอเสนอให้ กสทช . ก าหนดให้ชัดเจนว่าจะให้จัดเก็บข้อมูล Prepaid ในลักษณะใดเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะ
คณะกรรมการจะประกาศก าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ 



ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 ข้อ ๘๐ ในเรื่อง การจัดสรรเลขหมายสวย เนื่องจากไม่มีการให้ค านิยามของเลขหมายสวยไว้ ดังนั้นขอเสนอว่า ควรต้องเพ่ิมค านิยามให้

ชัดเจน 
บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด ข้อ ๗๙ ในเรื่อง การจัดเก็บข้อมูล Prepaid เนื่องจากประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว จึงขอเสนอให้ กสทช . ก าหนดให้ชัดเจนว่าจะให้จัดเก็บข้อมูล Prepaid ในลักษณะใดเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะ
คณะกรรมการจะประกาศก าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ 
ข้อ ๘๐ ในเรื่อง การจัดสรรเลขหมายสวย เนื่องจากไม่มีการให้ค านิยามของเลขหมายสวยไว้ ดังนั้นขอเสนอว่า ควรต้องเพ่ิมค านิยามให้
ชัดเจน 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค 

ข้อ ๗๙ ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ยังคงมีหน้าที่การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ Prepaid ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปด้วยผลแห่งประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ..............ข้อ ๓  ดังนั้น เพ่ือความชัดเจนและปฏิบัติได้บริษัทจึงขอเสนอให้ก าหนดให้ชัดเจนว่าจะให้จัดเก็บข้อมูล 
Prepaid ในลักษณะใดเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะคณะกรรมการจะประกาศก าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ 
ข้อ ๘๐ ในเรื่อง การจัดสรรเลขหมายสวย เนื่องจากไม่มีการให้ค านิยามของเลขหมายสวยไว้ ดังนั้นขอเสนอว่า ควรต้องเพ่ิมค านิยามให้
ชัดเจน 

 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นค าถามเรื่อง ประเด็นอ่ืนๆ 

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

เห็นควรแก้ไขค านิยาม “ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม” หมายความว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้หมายความรวมถึงผู้ได้ รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน อยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ 
เห็นควรก าหนดนิยาม “เลขหมายโทรคมนาคม” ทั้ง ๘ ประเภทในร่างประกาศฉบับนี้ให้ชัดเจนและตัดข้อความในข้อ ๖ บททั่วไป 
เห็นควรแก้ไขค านิยาม “ผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
โทรศัพท์ประจ าที่ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการโทรคมนาคมแก่ผู้ได้รับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น เนื่องจาก บมจ. กสท เห็นว่า การ
ให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ประจ าที่จะท าให้ผู้ใช้บริการช าระค่าใช้บริการต่อครั้งถูกกว่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่ง
คิดเป็นนาท ีซึ่งผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับทราบว่าใช้ผ่านโครงข่ายใด 
เห็นควรปรับปรุงร่างแบบการยื่นข้อมูลการขอรับการจัดสรร เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่  ก-๑ ก-๑-๒ กรณีขอรับ
การจัดสรรเพ่ิมเติม ข้อที่สอง ปรับจาก “...โดยแจกแจงข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องตามรหัสพ้ืนที่ (Area Code) ของการกระจายเลข
หมาย...” เป็น “...โดยแจกแจงข้อมูลทางเทคนิคที่เก่ียวขอ้งของการกระจายเลขหมายตามพ้ืนที่จังหวัด...” 

 




