สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และความเห็นของที่ประชุม กสทช. ต่อการปรับปรุง
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
ส่วนที่ ๑ หลักการ
ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นที่ประชุม กสทช.

๑.๑ หลักการและแนวคิด ในการนาเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยออกประมูล และนาส่งรายได้เป็นรายได้แผ่นดิ น ทังงนีง ให้อยู่บนพืงนฐาน
ของการจัดสรรเลขหมายสวยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลไกตลาด และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคลสามารถเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น
เลขหมายสวย ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด

-

เห็นว่าเหมาะสมแล้ว และสนับสนุนให้ออกหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสวยโดยเร็ว
เนื่องจากนอกจากเลขหมายสวยจ านวนประมาณ ๕ แสนเลขหมายที่ส มควรนาไปเปิด
ประมูลให้กับผู้ที่สนใจได้ครอบครองใช้งาน และรายได้ที่ได้จากการประมูลนาส่งเป็นรายได้
แผ่น ดินเพื่อน าไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไปแล้ ว นอกจากนี้ จะมีผ ลให้ กลุ่มเลข
หมายจานวนกว่า ๑๒ ล้านเลขหมายที่ถูกสงวนไว้เนื่องจากมีเลขหมายสวยปนอยู่สามารถ
นาไปใช้งานได้ต่อไป
บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ
เคชั่น จากัด

-

เห็นด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เห็นว่า ควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสวยอย่างรอบคอบ และมีรายละเอียด
มากเพียงพอในการนาไปใช้จริง จึงยังไม่ชัดเจนว่าร่างประกาศฯ ฉบับนี้ เป็นไปตามหลักการ
ที่กาหนดหรือไม่ เช่น การกาหนดหลักการให้มีการจัดสรรเลขหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสะท้อนมูลค่าทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคมที่ขาดแคลนเป็นหลักการที่ดี แต่ในร่าง

สานักงาน กสทช. เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม โดยร่างประกาศ กสทช.
ฉบับนี้ได้กาหนดเงื่อนไขและข้อกาหนดสาหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น
เลขหมายสวยในเชิงกรอบหลักการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้รูปแบบ ขั้นตอน เงื่อนไข
และกระบวนการประมูลมีความยืดหยุ่น สอดรับในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในกรณีมีความ

-๒ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นที่ประชุม กสทช.

ประกาศฯ ยังไม่มีกาหนดค่าธรรมเนียม และวิธีการคานวณราคาขั้นต่าในการประมูล จึงยัง
ไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่า ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ เป็นไปตามหลักการนี้จริงหรือไม่ รวมถึง
การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนทั่ ว ไป หรื อ นิ ติ บุ ค คล สามารถเป็ น เจ้ า ของเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ขัดแย้งกับการจัดสรรเลข
หมายสวยโดยวิธีประมูล เนื่องจากการจัดสรรโดยวิธีการประมูลไม่ได้ให้โอกาสผู้มีรายได้
น้อยหรือธุรกิจเล็กมีโอกาสได้รับจัดสรรเลขหมายสวย เป็นต้น

จาเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงกฎเกณฑ์ห รือเงื่อนไขบางประการเพื่อให้ การประมูล มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สานักงาน กสทช. จะมีการออกประกาศรายละเอียดการดาเนินงาน
เพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนและช่วงเวลาที่จาเป็น ให้สาธารณะได้รับทราบเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการเข้าร่วมการประมูล เช่น วิธีประมูลในแต่ละกลุ่มและรูปแบบเลขหมายสวย
จานวนและกลุ่มเลขหมายสวยที่นาออกมาประมูลในแต่ละครั้ง การกาหนดราคาเริ่มต้นใน
การประมูล และการขึ้นราคาในแต่ล ะรอบของการประมูล การกาหนดวันและเวลาการ
ประมูล การกาหนดช่องทางการยื่นคาขอเข้าประมูล และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคา
ขอ เงื่อนไขการวางเงินหลั กประกันก่อนการประมูล เลขหมายสวย เงื่อนไขการชาระเงิน
ประมูลเลขหมายสวยกรณีชนะการประมูล การคืนเงินหลักประกันแก่ผู้ที่ไม่ชนะประมูล การ
กาหนดข้อบังคับ หรือบทลงโทษแก่ผู้ที่ชนะประมูลแล้วไม่ช าระเงินประมูล เลขหมายสวย
หรือผู้ที่กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการประมูลที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ในการออกกฎเกณฑ์ ห รื อ ประกาศส านั ก งาน กสทช. จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง การก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม คุ้มค่า และเพียงพอแก่ การให้บริการ บนพื้นฐาน
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนิติบุคคลสามารถ
เข้าถึงเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึงกัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ ตามเจตนารมณ์ของประกาศ กสทช. ฉบับ
นี้อยู่แล้ว

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เห็นควรปรับปรุงแก้ไขอารัมภบท ดังนี้
“โดยที่เป็ น การสมควรกาหนดหลั กเกณฑ์การจั ดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น ธรรม คุ้มค่า และ
เพียงพอแก่การให้บริการ บนพื้นฐานการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น

เห็นด้วย และได้มีการปรับแก้ไขในอารัมภบทของร่างประกาศ กสทช. แล้ว

-๓ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นที่ประชุม กสทช.

เลขหมายสวยอย่ า งเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง กั น และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ รั ฐ อั น
สอดคล้องกับข้อ ๑๙ และข้อ ๘๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิเศษสาหรับการจัดสรรเลข
หมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยก็ได้ อันรวมถึงเลขหมาย
โทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยที่ยังมิได้ดาเนินการจัดสรรตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์การจั ดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิด
ดังกล่าว
ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์)

-

เห็นด้วยที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ประมูลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ)

-

เห็นด้วยกับแนวทางที่ประมูลโดยตรงต่อผู้บริโภค
๑.๒ รูปแบบของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ซึ่งจะนามาประมูลตามแนบท้ายประกาศ มีความเหมาะสม ครอบคลุม หรือไม่ หากไม่ โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จากัด

-

เห็นว่ารูปแบบเลขหมายสวยมีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

-

-๔ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นที่ประชุม กสทช.

บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ
เคชั่น จากัด

-

มีความเห็นว่าครอบคลุมกลุ่มเลขหมายสวยที่สาคัญทั้งหมดแล้ว
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เห็นว่ารูปแบบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ซึ่งจะนามาประมูลตามแนบ
ท้ายประกาศ มีลักษณะหลายรูปแบบเป็นจานวนมาก ซึ่งทาให้ต้องเก็บกลุ่มเลขหมายสงวน
ไว้เป็นจานวนมากเช่นกัน ทาให้เลขหมายที่นามาจัดสรรตามปกติจะมีน้อยลง การที่ กสทช.
เก็ บ เลขหมายสงวนไว้ จ านวนมากอาจมี ผ ลกระทบต่ อ แผนเลขหมายโทรคมนาคม
โดยเฉพาะหาก กสทช . มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเลขหมายโทรศั พ ท์ ส าหรั บ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีจานวน ๑๐ หลักไปเป็น ๑๑ หลัก ซึ่งไม่มีผลดีต่อประชาชน และธุรกิจ
ที่ใช้เลขหมายต้องเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคมอีกในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่จาเป็น เกิด
ความยุ่ งยาก สั บ สนในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน นอกจากนี้ ผู้ ประกอบการมีภ าระ
เพิ่มขึ้น จากการลงทุน ขยายอุป กรณ์เพื่อรองรั บ เลขหมาย ๑๑ หลั ก ที่เพิ่มขึ้นมาโดยไม่
จาเป็ น การพิจ ารณาจั ดสรรเลขหมายสวยอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ จึงต้ องพิจารณาเท่า ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สานักงาน กสทช. ควรศึกษาความ
ต้องการเลขหมายสวยของประเทศไทย และดูจุดสมดุลระหว่างความต้องการเลขหมายสวย
กับปริมาณเลขหมายโทรคมนาคมทั้งหมดที่เหลืออยู่ ก่อนจะนารูปแบบของต่างประเทศมา
ใช้ทั้งหมด

๑. เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น เลขหมายสวยที่จะนามาประมูล ในระยะเริ่มต้นนี้ จะ
เป็นเลขหมายสวยที่อยู่ในกลุ่มเลขหมายที่มีการสงวนไว้ตามมติ กทช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น การออกประกาศ กสทช. ฉบับนี้จะส่งผลให้มีการนา
เลขหมายที่ส งวนไว้ดังกล่ าวซึ่งปัจจุบัน (ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘) มีจานวนประมาณ
๑๒ ล้านเลขหมายมาจัดสรรให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรเลข
หมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนาเลขหมายที่มีมูลค่าและมีความขาดแคลนมาประมูลซึ่งจะ
ส่งผลให้มูลค่าเลขหมายสะท้อนความต้องการและมูลค่าทรัพยากรที่แท้จริง และสอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจากกลไกการประมูลด้วย
๒. นอกจากนั้ น ส านัก งาน กสทช. เล็ ง เห็ น ความส าคั ญของการศึกษาความต้ องการใช้
เลขหมายโทรคมนาคมของประเทศไทยในระยะยาว เพื่อให้การบริการจัดการเลขหมายของ
กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจุบันได้เริ่มดาเนินงานศึกษาในเรื่องนี้แล้ว
คาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ในเดือนกรกฎาคมเพื่อนามารับฟังความเห็ นของ
อุตสาหกรรมโดยเร็วต่อไป
๓. สานักงาน กสทช. เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม

ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์)
เห็นว่า คาจากัดความเลขหมายสวยอาจจะแคบเกินไป บางเลขหมายไม่อยู่ในขอบเขตคา สานักงาน กสทช. ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่า ปัจจุบันเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี
จากัดความ เช่น เลขหมายมงคล อาจเพิ่มเลขมงคลเข้าไปในการประมูลด้วย เนื่องจากเลข ความนิยมในตลาดมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้มีการนิยมเฉพาะเลขหมายที่มีรูปแบบ
มงคลในตอนนี้โอเปอเรเตอร์ก็เลขมงคลไปหารายได้อยู่ และรายได้ส่วนเกินจากเลขหมาย

-๕ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
มงคล ควรนาเงินรายได้ส่งคืนรัฐ
คุณฉัตรฤดี คุณสมบัติลักษณ์ :
ถามเรื่องเบอร์ความหมายดี หรือเบอร์ผลรวมเลขดี จะถูกนามารวมด้วยหรือไม่

ความเห็นที่ประชุม กสทช.
สวยตามโครงสร้างการจัดเรียงของเลขเท่านั้น แต่ยังเป็นเลขหมายมงคลหรือตามความเชื่อ
ของประชาชน นอกจากนั้น ยังปรากฏให้เห็นว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นาเลขหมาย
มงคลตามความเชื่อมาจัดรายการส่งเสริมการขายและมี เงื่อนไขให้ทาสัญญาบริการระยะยาว
และยังมีตัวแทนจาหน่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พยายามเสนอขายหมายเลขเหล่านี้
ในราคาที่สูงมาก ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการใช้ เลขหมายในทุกประเภทที่มี
ความนิยมได้ในราคาที่สอดคล้องตามต้องการอย่างแท้จริงและเป็นธรรม และสามารถสร้าง
โอกาสการนาเงิน ที่ได้รับจากการประมูล ส่ งเป็นรายได้ของแผ่นดินได้มากขึ้น จึงเห็ นควร
ปรับแก้ร่างประกาศ กสทช. โดยกาหนดบทเฉพาะกาลเพิ่มเติม ดังนี้
“ข้อ ๑๗ ในการจัดสรรเลขหมายในกลุ่มที่สงวน ให้ สานักงานจัดให้มีการประมูลเลขหมาย
สวยตามที่ ก าหนดในประกาศนี้ และให้ ร วมถึ ง เลขหมายโทรศั พ ท์ ส าหรั บ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เสนอ
ผลประโยชน์แก่รัฐสูงสุด เป็นผู้ดาเนินการบริหารจัดการประมูลเลขหมายในกลุ่มที่สงวนนี้
ตามที่สานักงานกาหนด”

๑.๓ การจัดประมูลโดยให้สานักงาน กสทช. จัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดาเนินการ โดยให้ตังงคณะทางานของสานักงาน กสทช. ขึงนมาชุดหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อ
เลขาธิการในการเสนอแผน รูปแบบ วิธีการ การควบคุม ดูแล และรายงานผล เป็นต้น นังน มีความเหมาะสมหรือไม่ หากไม่ โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จากัด

-

เห็นว่าการดาเนินการจัดประมูลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประมูลมีความเหมาะสมและได้
มูลค่าเลขหมายสวยตามกลไกตลาด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
เห็นว่าเหมาะสมแล้ว และการประมูลเลขหมายสวยเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น สานักงาน กสทช.
อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการได้ตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะเมื่อได้ประสบการณ์จากการ

-

-๖ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นที่ประชุม กสทช.

ประมูลในช่วงเริ่มแรกแล้ว
บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ
เคชั่น จากัด

-

เห็นด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เห็นว่า หากสานักงาน กสทช. ยังไม่มีความพร้อมในการดาเนินงานด้วยตนเอง ควรชะลอ
เวลาจัดประมูลเลขหมายสวยออกไปก่อนเพื่อศึกษาพร้อมออกหลักเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียด
ให้มีความชัดเจนก่อน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้วยว่า องค์ประกอบของคณะทางานฯ มี
ที่มาจากไหน เนื่ องจากเงิน ที่จ ะคื น รั ฐ ต้องถูกหั กเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับคณะทางานฯ นี้
เพิ่มขึ้นอีก การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมายสวยควรทาอย่างประหยัดเพื่อให้มี
รายได้เหลือเข้าแผ่นดินมากที่สุด

๑. ส านั ก งาน กสทช. ได้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเรื่ อ งการประมู ล เลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
๒. ร่างประกาศ กสทช. ฉบับนี้ได้กาหนดเงื่อนไขและข้อกาหนดสาหรับการประมูลเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยในเชิงกรอบหลักการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้รูปแบบ ขั้นตอน เงื่อนไข และกระบวนการประมูลมีความยืดหยุ่น สอดรับในทาง
ปฏิบัติ โดยเฉพาะในกรณีมีความจาเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขบาง
ประการเพื่อให้การประมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในแต่ละช่วงเวลา สานักงาน กสทช. จะมีการ
ออกประกาศรายละเอียดการดาเนินงานเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนและช่วงเวลาที่จาเป็นให้
สาธารณะได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมการประมูล
๓. สาหรับเรื่องการแต่งตั้งคณะทางานฯ นั้น ส านักงาน กสทช. จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ภาครัฐและประชาชนเป็นหลักอยู่แล้ว
ดังนั้นเห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม

-๗ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นที่ประชุม กสทช.

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
๑. ควรกาหนดองค์ป ระกอบและคุณสมบั ติของคณะทางานดังกล่ าวโดยต้องไม่ดารง
ตาแหน่งหรือมีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการ
โทรคมนาคม ในลักษณะที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีความโปร่งใส และเป็นกลาง

๑. สานักงาน กสทช. มีความเห็นสอดคล้องในเรื่องเงื่อนไขของผู้ที่จะเป็นคณะทางาน โดยจะ
มีการพิจารณาเมื่อสานักงาน กสทช. มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานต่อไป

๒. เนื่องจากส านักงาน กสทช. จะมีการประกาศกาหนดรายละเอียดและขั้นตอนทาง
ปฏิบัติในกระบวนการประมูล ทั้งหมด การกาหนดระยะเวลาการรายงานผลต่อเลขาธิการ
๒. ตามข้อ ๔(๔) เห็นควรกาหนดกรอบระยะเวลาให้คณะทางานรายงานผลการจัด กสทช. และ กสทช. ควรมีความยืดหยุ่นและมีความสอดคล้องกับรายละเอียดและขั้นตอน
ประมูลเลขหมายสวยที่แล้วเสร็จในแต่ละครั้งภายใน ๓๐ วันนับแต่เสร็จสิ้นการประมู ล กระบวนการประมูลที่สานักงาน กสทช. จะมีการประกาศกาหนดต่อไป สาหรับเรื่องการ
พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต่อเลขาธิการและคณะกรรมการ และเปิดเผยต่อ เปิดเผยผลการพิจารณาของคณะทางานฯ ต่อสาธารณะชนนั้น สานักงาน กสทช. จะมีการ
สาธารณะชนทราบโดยทั่วกัน
เปิดเผยข้อมูลตามจาเป็นและเหมาะสมตามระเบียบสานักงาน กสทช. โดยจะต้องคานึงถึง
ปัจจัยสาคัญต่างๆ เช่น การรักษาและคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประมูล
การนาไปสู่การสมยอมราคาที่จะเกิดขึ้นในการประมูลครั้งถัดไป เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้
ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม
ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์)
เห็นด้วยกับการตั้งคณะทางาน และควรมีตัวแทนของผู้บริโภคอยู่ในคณะทางานด้วยเพื่อ สานักงาน กสทช. รับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม
ความเป็นกลาง
ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ)
จะคัดเลือกผู้ดาเนินการประมูลอย่างไร และจะคัดเลือกด้วยคุณสมบัติใดบ้าง

สานักงาน กสทช. จะต้องดาเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาดาเนินการประมูลด้วยวิธีคัดเลือก
ตามระเบียบของสานักงาน กสทช. โดยคุณสมบัติหลักที่ต้องการคือ มีความเชี่ยวชาญในงาน
การจัดประมูล และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ

-๘ส่วนที่ ๒ การกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนการประมูล
ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

๒.๑ การกาหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยได้ทังงบุคคลธรรมดาและนิติบุค คล ซึ่งจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
พร้อมแสดงเจตจานงในการเข้าร่วมการประมูลนังน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ดี แ ทค
ไตรเน็ต จากัด

-

เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด

-

เห็นด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

-

เห็นว่าเหมาะสม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

-

เห็นว่าเหมาะสม
๒.๒ ข้อกาหนดด้าน “เงินหลักประกัน” การประมูลว่าด้วยการวาง คืน หรือริบเงินหลักประกันนังน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ดี แ ทค
ไตรเน็ต จากัด
เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

-

-๙ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด
เห็นว่า สานักงาน กสทช. ควรกาหนดหลักประกันในคู่มือให้ชัดเจนต่อไป

สานักงาน กสทช. มีความเห็นสอดคล้อง

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เห็นว่า กรณีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ควรต้องวางเงินหลักประกัน เช่นเดียวกับการเปิด ร่างประกาศ กสทช. กาหนดให้ประชาชนทั่ว ไปและนิติบุคคลเข้าร่วมการประมูลโดยตรงกับ
ประมูล USO และควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนเรื่องของเงินหลักประกัน
สานักงาน กสทช. โดยกาหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกราย ไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้
โดยเฉพาะในเรื่องการวางหลักประกัน โดยสานักงาน กสทช. จะประกาศกาหนดในรายละเอียด
ต่อไป จึงเห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม

-๑๐ส่วนที่ ๓ การกาหนดรูปแบบและเงื่อนไขในกระบวนการประมูล
ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

๓.๑ การกาหนดวิธีการประมูลด้วยวิธีการประมูลทางวาจา การประมูลทางอินเทอร์เน็ต และการประมูลทางโทรศัพท์ ซึ่งสานักงาน กสทช . อาจกาหนดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
พร้อมกันตามความเหมาะสม และสานักงาน กสทช. จะกาหนดสัดส่วนในอัตราร้อยละของแต่ละกลุ่มเลขหมายสวยที่จะนาออกมาประมูล เพื่อให้การประมูลเลขหมายสวยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาดอันเนื่องมาจากปริมาณเลขหมายที่เข้าสู่ตลาดมากเกิ นไป มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริ ษั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท แอดวานซ์
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
เสนอให้การประมูลแต่ละครั้ง ควรนากลุ่มเลขหมายที่สงวนของแต่ละผู้ให้บริการฯ มา เห็ น ควรให้ ยื น ยั น ตามร่ า งประกาศ กสทช. เดิ ม โดยในการวางแผนการประมู ล เลขหมาย
จัดประมูล ไม่เลือกเฉพาะรายใดรายหนึ่ง เพื่อกระจายกลุ่มเลขหมายและ Capacity โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย สานักงาน กสทช. จะมีการกาหนดสัดส่วนในอัตราร้อยละ
ของแต่ละผู้ให้บริการฯ ในการรองรับการเปิดบริการกลุ่มเลขหมายที่สงวน
ของแต่ละรูปแบบเลขหมายที่จะนาออกประมูลในแต่ละครั้ง เพื่อให้การประมูลเลขหมายสวย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด
อันเนื่องมาจากปริมาณเลขหมายที่เข้าสู่ตลาดมากเกินไป ดังนั้น จึงอาจไม่ได้คานึงถึงการกระจาย
กลุ่ ม เลขหมายเพื่ อ จั ด สรรให้ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ ป็ น หลั ก โดยผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะได้รับการจัดสรรกลุ่มเลขหมายฯ ตามร่างประกาศ กสทช. เมื่อมีผู้ชนะการ
ประมูลและผู้ชนะการประมูลได้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่สานักงาน กสทช. กาหนดครบถ้วนแล้ว
บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ดี แ ทค
ไตรเน็ต จากัด
เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด
๑. สานักงาน กสทช. ควรกาหนดหรือแจ้งสัดส่วนอัตราร้อยละของกลุ่มเลขหมายสวย เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม โดย
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนการประมูล

-๑๑ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

๒. เสนอให้กาหนดนิยาม “ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ” ควรรวมถึง MVNO ด้วย ๑. สานักงาน กสทช. จะประกาศเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยที่จะนามา
เนื่องจากมีสิทธิรับจัดสรรหมายเลขตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร ประมูลให้ทราบทุกครั้งก่อนการประมูล
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
๒. ในร่ า งประกาศ กสทช. ได้ มี ก ารก าหนดนิ ย าม “ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ” ซึ่ ง ได้ ร วมถึ ง ผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) ไว้อยู่แล้ว ดังนี้
“ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้หมายความ
รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เห็นว่า ไม่ควรมีการประมูลทางโทรศัพท์ เนื่องจากอาจควบคุมเรื่องความโปร่งใสได้ยาก ร่างประกาศ กสทช. กาหนดกรอบวิธีการประมูล ที่มีความเหมาะสมและให้มีความหลากหลาย
และการกาหนดสัดส่วนของเลขหมายที่จะประมูล จะทาให้เป็นที่สนใจและต้องการใน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประมูลมากที่สุด และสร้างโอกาสให้ประชาชนและนิติ
ตลาด มากกว่าการประมูลทั้งหมดในคราวเดียว
บุคคลทั่วไปที่อยู่ตามท้องที่ต่างๆ ของประเทศไทยได้เข้าร่วมและเข้าถึงการประมูลให้มากที่สุด
โดยสานักงาน กสทช. จะพิจารณากาหนดวิธีการประมูลตามรูปแบบของเลขหมายในแต่ละครั้ง
และช่วงระยะเวลาตามความเหมาะสม ดังนั้น เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม
โดยกาหนดให้มีวิธีการประมูลทางวาจา การประมูลทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การประมูลทาง
โทรศัพท์ เช่นเดิม
ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์)
สอบถามว่าสานักงาน กสทช. มีวิธีการประชาสัมพันธ์การประมูล เลขหมายให้ อย่าง สานักงาน กสทช. จะจัดให้ มีการประชาสั มพันธ์การประมูลและเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับ
ทั่วถึงอย่างไร
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะนาออกประมูลในแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูล

-๑๒ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

๓.๒ การกาหนดเงื่อนไขว่าด้วยการประมูลเลขหมายสวยในกรณีที่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และไม่มีผู้เสนอราคา มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไ ร หากไม่เหมาะสม โปรดให้
ข้อเสนอแนะ
บริ ษั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท แอดวานซ์
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

๑. ร่างประกาศ กสทช. ฉบับนี้ได้กาหนดเงื่อนไขและข้อกาหนดสาหรับการประมูลเลขหมาย
ให้ความเห็นว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งสานักงาน กสทช. ต้องพิจารณากาหนดวัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยในเชิงกรอบหลักการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
ประมูลขึ้นใหม่ ขอเสนอให้เพิ่มเติมกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ดังนี้
รู ป แบบ ขั้ น ตอน เงื่ อ นไข และกระบวนการประมู ล มี ค วามยื ด หยุ่ น สอดรั บ ในทางปฏิ บั ติ
ข้อ ๗ (๒) ไม่มีผู้เสนอราคา ให้สานักงานยกเลิกการประมูลเลขหมายนั้นและพิจารณา โดยเฉพาะในกรณีมีความจาเป็ นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขบางประการ
กาหนดวันประมูลขึ้นใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประมูลในแต่ละ เพื่อให้การประมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สานักงาน กสทช. จะมีการออกประกาศรายละเอียดการ
ครั้ง
ดาเนินงานเพิ่มเติมให้สาธารณะได้รับทราบต่อไป ซึ่งรวมถึงเรื่องการกาหนดวันประมูลใหม่ในแต่
ข้อ ๗ วรรคท้าย ในกรณีที่สานักงานจัดการประมูลเลขหมายใดเป็นจานวนสามครั้งแล้ว ละครั้งเมื่อไม่มีผู้เสนอราคา ดังนั้น จึงเห็นควรยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม
ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคาในการประมูลเลขหมายนั้น ให้เลขหมายสวยและกลุ่มเลข ๒. การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามข้อกาหนดในร่างประกาศ กสทช. ฉบับนี้เป็นการ
หมายที่สงวนซึ่งไม่มีผู้เสนอราคาในการประมูลเลขหมายสวยเป็นเลขหมายที่จัดสรร จัดสรรเลขหมายฯ กรณีพิเศษเพื่อนาเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยที่อยู่ในกลุ่ม
เลขหมายฯ ที่ส งวนไว้ ตามมติ กทช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มา
ให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจัดสรรกลุ่มเลขหมายที่สงวนดังกล่าว
ประมูลและจึงจัดสรรให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นากลุ่มเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรไปเปิด
ให้บริการ ดังนั้น หากกลุ่มเลขหมายใดที่สงวนไว้และมีการนาเลขหมายสวยไปประมูลแล้วแต่ไม่มี
ผู้สนใจ กสทช. จึงเห็นควรนากลับมาพิจารณาจัดสรรเลขหมายฯ ในรูปแบบปกติตามประกาศ
กสทช. เรื่องหลั กเกณฑ์ก ารจัดสรรและบริห ารเลขหมายโทรคมนาคม โดยหากผู้ ใ ห้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดมีความต้องการใช้เลขหมายฯ เพิ่มเติมและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอ
เลขหมายฯ ได้ก็สามารถยื่นเรื่องขอรับการจัดสรรเลขหมายฯ ต่อ กสทช. ได้อยู่แล้ว ซึ่งหากมีการ
ปรับแก้ไขตามที่บริษัทฯ เสนอ อาจไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของร่างประกาศ กสทช. นี้ จึง
เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม
บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ดี แ ทค

-

-๑๓ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

ไตรเน็ต จากัด
เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด

-

เห็นด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

-

เห็ นว่าเหมาะสม เพราะการมีผู้ เสนอราคาเพียงรายเดียว อาจเกิ ดจากการฮั้วประมู ล
เพื่อให้ได้มาซึ่งเลขหมายสวยที่ตนต้องการในราคาต่า ซึ่งทาให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่าง
แท้จริง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

-

เห็นว่าเหมาะสม
ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์)

ร่างประกาศ กสทช. ข้อ ๗ กาหนดว่า
ให้ความเห็นว่า สาหรับการนาเลขหมายสวยออกประมูลในครั้งที่ ๓ (กรณีไม่มีผู้สนใจ “ในกรณีทปี่ รากฏว่า
จะประมูลเลขหมายสวยนั้นๆ เป็นจานวน ๒ ครั้งแล้ว) ควรจะลดราคาตั้งต้นประมูลเลข
(๑) มีผู้เสนอราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลเพียงรายเดียว ให้ผู้เสนอราคา
หมายสวยนั้นๆ เหลือเป็น ร้อยละ ๗๕ โดยให้มีการตั้งราคาแบบ ๒ ระดับ
เช่นว่านั้นเป็นผู้ชนะการประมูล
(๒) ไม่ มี ผู้ เ สนอราคา ให้ ส านั ก งานยกเลิ ก การประมู ล เลขหมายนั้ น และพิ จ ารณาก าหนด
วันประมูลขึ้นใหม่
ในกรณีที่สานักงานจัดประมูลเลขหมายใดเป็นครั้งที่สามเพราะเหตุไม่มีผู้เสนอราคา ให้สานักงาน
กาหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลเลขหมายนั้นเป็นจานวนครึ่งหนึ่งของราคาเริ่มต้นเดิม และใน
กรณีที่สานักงานจัดการประมูลเลขหมายใดเป็นจานวนสามครั้งแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา

-๑๔ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ
ในการประมูลเลขหมายนั้น คณะกรรมการจะนาเลขหมายเช่นว่านั้นไปจัดสรรตามวิธีการที่
กาหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม หรือ
วิธีการอื่นที่คณะกรรมการกาหนดต่อไป”
ซึ่งสานักงาน กสทช. เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว โดยเป็นการนาหลักการของกรมการขนส่ง
ทางบกและกรมบังคับคดีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น
เลขหมายสวยซึ่งเป็นทรัพยากรโทรคมนาคมที่มีจานวนมาก ประกอบกับมีลักษณะการใช้งาน
เฉพาะตัวและมีมูลค่าแปรผันตามความนิยมส่วนบุคคล ซึ่งจะแตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ฐานคานวณจากราคาประเมินและมีการคานวณครอบคลุมถึงค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ สาหรับกรณี
เลขหมายสวยที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลในสองครั้งแรกนั้น อาจเกิดจากสาเหตุของการที่ไม่มี
ผู้สนใจจริงๆ หรือมาจากการกาหนดราคาเริ่มต้นสูงเกินไป ดังนั้น การปรับลดราคาลงร้อยละ
๕๐ จะส่งผลให้สร้างแรงจูงใจและสร้างโอกาสในการแข่งขันราคามากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้
ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม

๓.๓ การพิจารณาตัดสิทธิการเข้าร่วมประมูลเลขหมายสวย ทังงในส่วนของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สานักงาน กสทช. กาหนด เช่น การผิดเงื่อนไขการชาระเงิน การกระทาอันเป็น
การกีดขวางการประมูลหรือก่อให้เกิดการประมูลที่ไม่เหมาะสม หรือการสมยอมราคา เป็นต้น นังน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต
จากัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

-

บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด

-

เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เห็นว่าเหมาะสม

-

-๑๕ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

ความเห็นคณะทางานฯ
-

เห็นว่าเหมาะสม
ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ)
สอบถามว่า สานักงาน กสทช. จะทราบได้อย่างไรว่า พฤติการณ์ใดที่ถือเป็นการสมยอม โดยปกติพฤติกรรมการสมยอมราคาอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ โดยอาจเป็นลักษณะที่สามารถ
ราคา
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ร่างประกาศ กสทช. ได้มีการ
กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันพฤติกรรมการสมยอมราคาไว้ระดับหนึ่งที่เกิดจากประสบการณ์
ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การกาหนดให้มีการวางหลักประกัน การริบเงินหลักประกัน
การประมูล ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ชาระการประมูลให้ครบถ้วนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่าง
ราคา การตัดสิทธิการเข้าร่วมการประมูลครั้งถัดไป (blacklist) เป็นต้น ทั้งนี้ ในการดาเนินการ
ประมูล หากคณะทางานตามข้อ ๔ พบว่า หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมการสมยอมราคา
เกิดขึ้น ก็สามารถเสนอต่อเลขาธิการ กสทช. ยกเลิกหรือเลื่อนการประมูลออกไปได้ตามความ
เหมาะสม

-๑๖ส่วนที่ ๔

การกาหนดเงื่อนไขภายหลังการประมูล และหน้าที่ผู้ชนะการประมูล

ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

๔.๑ การกาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการชาระเงินประมูล ภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ การสละสิทธิ์ และผลแห่งการประมูลครังงใหม่แล้วผลปรากฏว่า เงิ นประมูลต่ากว่าราคาประมูล
เดิม ซึ่งผู้สละสิทธิ์หรือไม่ชาระเงินประมูลให้ครบถ้วนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างนังน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ดี แ ทค
ไตรเน็ต จากัด

-

เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด

-

เห็นด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

-

เห็นว่าเหมาะสม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เห็นว่า ควรกาหนดแนวทางดาเนินการเพิ่มเติมในข้อ ๑๐ ของ (ร่าง) ประกาศ กรณีสิทธิและ ๑. ร่างประกาศในข้อ ๙ ได้กาหนดแล้วว่า ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลรายใดไม่ชาระเงินประมูล
หน้าที่อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการประมูลเลขหมายสวยของผู้ชนะการประมูลที่เป็นนิติ ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๘ ให้มีผล (๑) ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลรายนั้นสละสิทธิ์
บุคคลซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลล้มละลายหรือเลิกกิจการ แต่ยังชาระเงินประมูลไม่ครบถ้วน ในหมายเลขนั้น และสานักงานจะดาเนินการริบเงินหลักประกันการประมูลเลขหมายสวยของผู้ที่
ชนะการประมูลรายนั้น
๒. ในทางปฏิบัตินั้น ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนการประมูล จนถึงสิ้ นสุดการประมูลเป็น
ช่วงเวลาที่สั้น ไม่เพียงพอให้นิติบุคคลที่เข้าสู่ภาวะล้มละลายหรือได้รับคาสั่งศาลให้ได้รับการ
พิทักษ์ทรัพย์ไม่สามารถดาเนินนิติกรรมใดๆ ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และพระราชบัญญัติล้มละลาย

-๑๗ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ
๓. อย่างไรก็ดี สานักงาน กสทช. เห็นควรปรับแก้ไขร่างประกาศ กสทช. ในข้อ ๕ เพื่อเพิ่ม
มาตรการหรือเงื่อนไข เพื่อให้การประมูลเป็นด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้นและป้องกันปัญหากรณี
บุคคลและนิติบุคคลซึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการดาเนินนิติกรรมใดๆ มาดาเนินการ
เข้าร่วมประมูล โดยสานักงานจะระบุคุณสมบัติผู้เข้าประมูลในคู่มือการประมูลต่อไป ดังนี้
“ข้ อ ๕ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ประมู ล เลขหมายสวย ได้ แ ก่ บุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คลที่ ส ามารถ
ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติ
ตามที่สานักงานกาหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน พร้อมแสดงเจตจานงในการเข้าร่วม
ประมูลเลขหมายสวย ดังต่อไปนี้....”

๔.๒ การกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลดาเนินการลงทะเบียนและเปิดใช้งานเลขหมายตามที่กาหนด มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริ ษั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท แอดวานซ์
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
๑. เสนอให้กาหนดรูปแบบการเปิดใช้เลขหมายที่ประมูลได้ เป็นเลขหมายที่นามาใช้ ๑. เห็นสมควรให้ผู้ชนะการประมูลสามารถเลือกใช้งานเลขหมายได้ทั้งระบบรายเดือนและ
ระบบเติมเงิน ซึ่งเป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการ
บริการระบบรายเดือนเท่านั้น เพื่อสะดวกต่อการเข้าใช้บริการของผู้ชนะการประมูล
๒. กาหนดเวลาการลงทะเบียนผู้ใช้บริการและการเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ๒. สานักงาน กสทช. เห็นควรปรับแก้ไขร่างประกาศ กสทช. โดยการปรับแก้ไขขั้นตอนการ
ในข้อ ๑๒ เห็นว่าควรต้องสอดคล้องกับระยะเวลาการดาเนินการแจ้งเปิดเลขหมายสวย ดาเนินงานระหว่างสานักงาน กสทช. ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ให้บริการโทรศัพท์ให้
สามารถเตรียมดาเนินการด้านเทคนิคและการเชื่อมต่อการใช้งานเลขหมายล่วงหน้า และส่งผล
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (การทาจัดทา Office data) ในข้อ ๑๘
ให้ผู้ชนะการประมูลที่ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขของสานักงาน กสทช. ครบถ้วนแล้ว สามารถเปิด
ดังนั้น ข้อ ๑๒ ขอแก้ไขข้อความเป็นดังนี้
ใช้บริการได้อย่างเร็วที่สุด ซึง่ สานักงาน กสทช. เห็นควรปรับแก้ไขเป็นดังนี้
“เมื่อผู้ชนะการประมูลดาเนินการตามเงื่อนไขที่สานักงานกาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
ส านั ก งานจะออกรั บ หนั ง สื อ รั บ รองผลการประมู ล เลขหมายสวยนั้ น ๆ ให้ แ ก่ “ข้อ ๑๘ เพื่อให้การบริหารจัดการเลขหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม
ผู้ชนะการประมูล ๓๐ วัน นับจากวันที่ชาระเงินค่าประมูล เพื่อไปดาเนินการติดต่อ ทางเทคนิ ค คณะกรรมการจะก าหนดและจั ด สรรกลุ่ ม เลขหมายที่ ส งวนให้ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ลงทะเบี ย นผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและขอเปิ ด ใช้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เหมาะสมรายใดรายหนึ่งก่อนการดาเนินการประมูล
ที่คณะกรรมการกาหนดภายใน ๙๐ วัน นั บ แต่วันที่ผู้ ช นะการประมูล ได้รับหนังสื อ
รับรองผลการประมูล ซึ่งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเปิดให้ใช้บริการเลขหมายแก่ผู้
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ชนะการประมูลได้เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดระยะเวลา
การก าหนดและจั ด สรรกลุ่ ม เลขหมายที่ ส งวนตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจะ
ดังกล่าว ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ในเลขหมายที่ประมูลได้ เพื่อให้สานักงานนามา พิ จ ารณาจากการจั ด สรรหมวดเลขหมายที่ มี ก ลุ่ ม เลขหมายที่ ส งวนอยู่ เ ดิ ม โดยหนึ่ ง หมวด
ประมูลใหม่ โดยสานักงานจะไม่คืนเงินประมูลที่ผู้ชนะการประมูลดังกล่าวได้ชาระไว้
เลขหมายประกอบด้วยหนึ่งร้อยกลุ่มเลขหมาย และแต่ละกลุ่มเลขหมายประกอบด้วยหนึ่งหมื่น
ในกรณีภายหลังที่ผู้ชนะการประมูลเปิดใช้บริการตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะ เลขหมาย โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้
(๑) กรณีในหมวดเลขหมายนั้นมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เคยได้รับจัดสรรเลข
โอนย้ายเลขหมายสวยของตนไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น ย่อมสามารถทา
หมายเพี ย งรายเดีย ว คณะกรรมการจะก าหนดกลุ่ ม เลขหมายที่ ส งวนทั้ง หมดให้ เ ป็ น ของผู้
ได้โดยการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่”
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้น
บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ดี แ ทค
(๒) กรณีในหมวดเลขหมายนั้นมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เคยได้รับจัดสรรเลข
ไตรเน็ต จากัด
หมายมากกว่าหนึ่งราย คณะกรรมการจะพิจารณาจากตาแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนเป็น
เห็นว่าการกาหนดให้ผู้ชนะการประมูลเลขหมายสวย มีสิทธิหน้าที่ตามเช่นเดียวกันกับผู้ที่ หลัก ดังนี้
ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนเลขหมายด้วยนั้น
(๒.๑) กรณีตาแหน่ง ของกลุ่ มเลขหมายที่ส งวนอยู่ระหว่างกลุ่ มเลขหมายที่
เหมาะสมแล้ว แต่ในส่วนของการกาหนดให้ผู้ชนะการประมูลเปิดใช้เลขหมายภายในกาหนด จัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงรายเดียว จะกาหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็น
๙๐ วันนับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับหนังสือรับรองผลการประมูลนั้น อาจมีข้อข้อง
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้น
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๘ ยังมีการกาหนดกรอบเวลาที่ยังไม่สอดคล้องกัน
(๒.๒) กรณีตาแหน่ง ของกลุ่ มเลขหมายที่ส งวนอยู่ระหว่างกลุ่ มเลขหมายที่
ตามข้อ ๑๘ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ในการดาเนินการตาม (๑) และ (๒) จัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สองราย จะกาหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้
เพื่อทา Office Data/เปิด Translator ให้เลขหมายสามารถเรียกติดต่อกันได้มี
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลาดับหลัง
ระยะเวลารวมกั น ภายใน ๓๐ วั น ส่ ว นข้ อ ๑๒ ก าหนดให้ ผู้ ช นะการประมู ล
(๒.๓) กรณีตาแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนเป็นกลุ่มเลขหมายลาดับที่หนึ่ง
เลขหมายสวยดาเนินการลงทะเบียนเลขหมายเปิดใช้บริการภายใน ๙๐ วันซึ่งมีความ
เป็นไปได้ที่ผู้ชนะการประมูลอาจประสงค์เปิดใช้งานเลขหมายสวยก่อนระยะเวลา ๓๐ หรือลาดับสุดท้ายของหมวดเลขหมาย จะกาหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้ให้บริการ
วัน หากเป็นกรณีดังกล่าว ผู้ชนะการประมูลเลขหมายสวยจะยังไม่สามารถใช้บริการได้ โทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ ที่ ได้ รั บจั ด สรรกลุ่ มเลขหมายถัด จากหรือ ก่อ นหน้ า กลุ่ ม เลขหมายที่ ส งวน
เนื่องจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังดาเนินการทา Office Data/เปิด Translator ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดตามความ
ยังไม่แล้วเสร็จ
บริ ษั ท ฯ ขอเสนอให้ ป รั บ เปลี่ ย นระยะเวลาให้ ผู้ ช นะการประมู ล สามารถใช้ ง านได้ เหมาะสม
หลังจากได้รับหนังสือรับรองผลการประมูลเลขหมายสวยแล้วเป็นระยะเวลาเวลา ๓๐
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วัน ทั้งนี้สานักงานจะต้องแจ้งผลการจัดสรรกลุ่มเลขหมายในกลุ่มที่มีเลขหมายสวยให้ ข้อ ๑๙ สำนักงำนแจ้งให้ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรำบผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ผู้ ให้ บ ริ การโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ได้ รั บ ในเวลาเดีย วกั นกั บที่ ออกหนั งสื อรั บรองผลการ ตำมข้อ ๑๘ เพื่อให้ดำเนินกำร ดังนี้
ประมูลให้ผู้ชนะการประมูล
(๑) ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจัดสรรกลุ่มเลขหมำยที่สงวนดังกล่ำวจะต้อง
ดำเนินกำรแจ้งผู้ให้บริกำรโทรศัพท์รำยอื่นทรำบถึงกำรเปิดให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่ม
เลขหมำยดังกล่ำว ภำยใน ๑๕ วัน และ
(๒) ผู้ ใ ห้ บ ริก ำรโทรศัพ ท์ร ำยอื่น จะต้ องดำเนิ นกำรให้ ก ลุ่ ม เลขหมำยนั้น สามารถ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สำรระหว่ ำ งกั น ได้ ภ ำยใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ที่ได้ รับจัดสรรเลขหมายในกลุ่ มเลขหมายนั้น ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
ทัง้ นี้ ให้ถือว่าการจัดสรรเลขหมายในกลุ่มเลขหมายตามข้อ ๑๗ มีผลโดยสมบูรณ์เมื่อ
ผู้ชนะการประมูลเลขหมายสวยในกลุ่มเลขหมายที่สงวนนั้นดาเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว
หำกกลุ่มเลขหมำยใดไม่มีกำรประมูลเลขหมำยสวยที่มีผลโดยสมบูรณ์ตำมประกำศนี้
และคณะกรรมกำรจะนำกลุ่มเลขหมำยดังกล่ำวนั้นไปจัดสรรตำมวิธีกำรที่กำหนดในประกำศ
กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์กำรจัดสรรและบริห ำรเลขหมำยโทรคมนำคม ส ำนักงำนจะแจ้งให้
ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับกำรจัดสรรกลุ่มเลขหมำยนั้น ยุติกำรดำเนินกำรให้กลุ่มเลข
หมำยติดต่อสื่อสำรกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์รำยอื่น”
บริ ษั ท ทรู มู ฟ จ ากั ด บริ ษั ท เรี ย ล มู ฟ และบริ ษั ท ทรู มู ฟ เอช ยู นิ เ วอร์ แ ซล
คอมมิวนิเคชั่น จากัด

-

เห็นด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เห็นว่าเหมาะสม

-
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เห็นว่าเหมาะสม
ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์)
เห็นว่า ควรให้เลขหมายใช้งานได้โดยเร็ว และผู้ชนะการประมูลไม่ควรต้องมีภาระในการ
ลงทะเบียน หรือการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าว
ไม่ได้ดาเนินการได้โดยง่ายและรวดเร็วเพียงพอ ผู้ชนะการประมูลจึงควรจะสามารถ
เลือกผู้ให้บริการฯ ได้ทันที

๑. ในทางปฏิบัติผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ลงทะเบียนผู้ใช้บริการแก่ผู้ชนะการประมูลได้ โดยจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงาน
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
๒. ส าหรั บ การดาเนิ น การให้ บ ริ ก ารคงสิ ท ธิ เ ลขหมายโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ นั้ น จะต้ อ งมี ก าร
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ อย่างไรก็ตาม ส าหรับ การอานวยความสะดวกแก่ผู้ ช นะการประมูล หาก
ประสงค์จะโอนย้ายไปใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น นั้น สานักงาน กสทช.
จะรับไว้พิจารณาและหารือกับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรื่องการอานวยความสะดวก
ดังกล่าวภายใต้กฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่กาหนดไว้ โดยอาจมีการกาหนดรายละเอียดไว้ในขั้นตอน
และการดาเนินงานในเรื่องต่างๆ สาหรับผู้ชนะการประมูลต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สานักงาน กสทช. เห็นควรยืนตามร่างประกาศ กสทช. เดิม

-๒๑ส่วนที่ ๕ หลักการและวิธีการจัดสรรเลขหมายเพื่อดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

การกาหนดหลักการเพื่อกาหนดและจัดสรรกลุ่มเลขหมายสวยที่สงวนไว้ตามมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการประชุมครังงที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๓ เพื่อให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการกาหนดขังนตอนการดาเนินงานดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จากัด
เสนอให้มีการกาหนดระยะเวลาคืนเลขหมายสงวนจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารเปิ ด ใช้ ง านกลุ่ ม เลขหมายโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ไ ด้ จั ด สรรให้ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
มีการเปิดใช้งานภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับจัดสรร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถคืนเลขหมายฯ ได้ เป็นไปตามข้อ ๒๖
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม จึงเห็นควร
ให้ยืนตามร่างประกาศ กสทช. เดิม
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
มีข้อสังเกตที่ สานักงาน กสทช. ควรที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบ/แก้ไขเพิ่มเติม คือ

๑. การจัดทาร่างประกาศ กสทช. ดาเนินการตามมติ กทค. และ กสทช. ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

๑. หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามร่างประกาศและตามที่สรุปไว้ในส่วนที่ ๓ (สรุปสาระสาคัญ)
๑.๑ กทค. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น นั้น ตรงกับหลักการตามที่ กทช. มีมติไว้
(๑) เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
เกี่ยวกับเลขหมายสวย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๓๙/๕๓ ครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากมติ ตามข้อเสนอของคณะทางานจัดทาหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมาย
ดังกล่ าวเปิ ดเผยเพีย งว่า เห็ น ชอบในหลั กการของหลั ก เกณฑ์การจั ดสรรเลขหมาย
สวย กล่าวคือ กสทช. จัดประมูลโดยตรงกับประชาชนทั่วไป หรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีความสนใจ
โทรคมนาคม เป็นกรณีพิเศษ (เลขหมายสวย)
เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยถือเป็นการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมาย
๒. เนื่องจากสภาพการในปัจจุบัน (๒๕๕๘) มีความแตกต่างไปจากสถานการณ์ในปี สวยให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
๒๕๕๓ เป็นอย่างมาก เช่น ปัจจุบันได้มีการประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
โดยใช้กลไกการประมูลที่ กสทช. กาหนดขึ้น โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงมีหน้าที่ตาม
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น การชั่ ว คราวในกรณี สิ้ น สุ ด การอนุ ญ าตสั ม ปทาน หรื อ สั ญ ญาการ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม เช่นเดิม
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งในข้อ ๖ (๒) ที่ระบุไว้ว่า
“ ข้อ ๖ ในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครอง ผู้ให้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

(๒) มอบหมายให้สานักงาน กสทช. จัดทาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ

-๒๒ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
(๒) ไม่มีสิ ทธิรั บ ผู้ ขอใช้บ ริการรายใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับโดยให้ สั ญญา
บริการหรือโดยผ่านบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ” ซึ่งจะเป็นประเด็นที่
ขัดแย้งกัน กับ ข้อ ๓.๓ (หลักการและวิธีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อ
ด าเนิ น การประมู ล เลขหมายสวย) ของเอกสารประกอบการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
สาธารณะร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย กล่าวคือ

ความเห็นคณะทางานฯ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย แล้วนาเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป
๑.๒ กทค. และ กสทช. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

 กรณีของ True Move ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ ๖ (๒) ที่จะไม่มีสิทธิรับ ๒. สานักงาน กสทช. จะพิจารณานาเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยมาประมูล
ผู้ขอใช้บริการรายใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับโดยให้สัญญาบริการหรือโดยผ่านบริการ จากกลุ่มเลขหมายฯ ที่จะจัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณี
การสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน หรืออยู่ในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครองตามการประกาศ กสทช.
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีประเด็นดังนี้
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ
 กรณีมีผู้ป ระมูลเลขหมายสวยจาก กสทช. ได้แล้ว และไปติดต่อขอให้
สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นลาดับแรก
True Move เปิดบริการเป็นเลขหมายใหม่ให้จะเป็นกรณีต้องห้ามตามประกาศข้อ ๖
(๒) หรือไม่
 กรณี True Move ได้รับจัดสรรเลขหมายสงวนจาก กสทช. แล้ว (ตามที่
สานักงาน กสทช. ได้ชี้แจงไว้ว่า True Move มีโอกาสได้รับสิทธิในการได้รับจัดสรรเลข
หมายสงวนจานวน ๑๐๐,๐๐๐ เลขหมาย) True Move มีสิทธินาเลขหมายชุดนี้ออก
ให้บริการแก่ประชาชนได้หรือไม่ จะเป็นกรณีต้องห้ามตามประกาศข้อ ๖ (๒) หรือไม่ ซึ่ง
จะมีผลทาให้การจัดสรรเลขหมายชุดดังกล่าวเกิดความสูญเปล่าไป
 กรณีของ AIS ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาอนุญาตฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ก็มี
โอกาสที่จะเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกับ True Move เช่นกัน แต่จะเกิดความสูญเปล่า
มากกว่าเนื่องจาก AIS มีโอกาสได้รับสิทธิในการได้รับจัดสรรเลขหมายสงวนจานวน
๘๗๐,๐๐๐ เลขหมาย

-๒๓ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ดี แ ทค
ไตรเน็ต จากัด

-

เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด

-

เห็นด้วย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เห็นว่าเหมาะสม

-

-๒๔ส่วนที่ ๖ การกาหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

การกาหนดเงื่อนไขการชาระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ที่ได้รับการจัดสรรกลุ่มเลขหมายสวยที่สงวนไว้ตามมติคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใน
การประชุมครังงที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต
จากัด

-

เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด

-

เห็นด้วย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

-

เห็นว่าเหมาะสม
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากรายละเอียดต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมพียงพอ ควรกาหนด
รายละเอียดให้ชัดเจน และเรื่องค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายในกลุ่มเลขหมายสงวน
ควรเป็นเลขหมายละ ๑ บาท เนื่องจากเป็นเลขหมายที่ กสทช. เก็บไว้ไม่จัดสรรให้ตั้งแต่
เริ่ ม ก่ อ นมี ป ระกาศ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเลขหมายโทรคมนาคม การช าระ
ค่าธรรมเนี ย มกลุ่ มเลขหมายสงวนเมื่อเริ่ มมีการกระจายเลขหมายเข้าสู่ ช่องทางจั ด
จาหน่ายควรชาระเฉพาะเลขหมายที่เปิดใช้งานเท่านั้น

เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม เนื่องจาก
๑. การชาระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ควรกาหนดให้สอดคล้องตามประกาศ
กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรและบริ ห ารเลขหมายโทรคมนาคม เพื่ อ ให้ ก ารคิ ด
ค่าธรรมเนียมมีความเป็นธรรมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ทั้งสาหรับผู้ให้บริการที่มี
โอกาสได้รับจัดสรรเลขหมายที่สงวนไว้ และผู้ให้บริการที่จะไม่ได้รับจัดสรรเลขหมายที่สงวนไว้
ทั้งนี้ ในกรณีการจัดสรรเลขหมายที่สงวนไว้ตามบทเฉพาะกาลของร่างประกาศ กสทช. จะเป็น
การจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดิมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้น ค่าธรรมเนียมเลขหมายจะเท่ากับเลขหมายละ ๒ บาท/เลขหมาย/เดือน

-๒๕ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ
๒. ร่างประกาศ กสทช. ได้มีการคานึงถึงความเป็นธรรมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
ค านึ ง ถึ ง การลดภาระในเรื่ อ งค่ า ธรรมเนี ย มเลขหมายฯ ไว้ อ ย่ า งเหมาะสมแล้ ว โดยมี ก าร
กาหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชาระค่าธรรมเนียมเลขหมายเมื่อผู้ชนะการประมูลได้เปิด
ใช้บริการเลขหมายที่ประมูลได้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประสงค์จะ
เปิ ด ใช้ ง านเลขหมายนอกเหนื อ จากเลขหมายที่ มี ก ารประมู ล จะถื อ ว่ า ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ เ ลขหมายจากแผนธุ ร กิ จ ของตนเอง ซึ่ ง การจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมจึงควรคิดเป็นกลุ่มเลขหมายในกลุ่ม ๑๐,๐๐๐ เลขหมายตามปกติดังเช่นที่กาหนด
ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

-๒๖ส่วนที่ ๗ ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างประกาศ กสทช.
ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

บริ ษั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท แอดวานซ์
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
เสนอให้มีการกาหนดในประกาศอย่างชัดเจน ให้เลขหมายสวยที่ได้รับการประมูลไป ร่างประกาศ กสทช. ได้กาหนดไว้ในเรื่องนี้อยู่แล้วในข้อ ๑๒ วรรคแรก ดังนี้
แล้ว อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการเช่นเดียวกับการใช้บริการเลขหมาย “เมื่อผู้ชนะการประมูลดาเนินการตามเงื่อนไขที่สานักงานกาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ผู้ชนะการ
ปกติ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้นๆ
ประมูลจะได้รับหนังสือรับรองผลการประมูลเลขหมายสวยนั้นๆ เพื่อนาไปดาเนินการติดต่อ
ลงทะเบียนผู้ใช้บริการและเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คณะกรรมการกาหนด
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ช นะการประมูลได้รับหนังสือรับรองผลการประมูล โดยการใช้
บริ ก ารเลขหมายสวยดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามสั ญ ญาการให้ บ ริ ก ารของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ใน
เลขหมายที่ประมูลได้ เพื่อให้สานักงานนามาประมูลใหม่ โดยสานักงานจะไม่คืนเงินประมูลที่ผู้
ชนะการประมูลดังกล่าวได้ชาระไว้”
บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ดี แ ทค
ไตรเน็ต จากัด
สนับ สนุ น การจั ดทาประกาศหลั กเกณฑ์การจั ดสรรเลขหมายสวยเพื่อให้ เกิดการใช้ สานักงาน กสทช. รับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม จึงเห็ นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ
เลขหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่าแผนการดาเนินงานที่คณะทางาน กสทช. เดิม
ของ สานักงาน กสทช. จะได้จัดทาขึ้นตามข้อ ๔ (๑) นั้น จะมีความสาคัญมากและจะ
กาหนดรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ทั้งรูปแบบ และวิธีการประมูลเลขหมายสวย จานวน
เลขหมายสวยที่จะนาออกประมูล กลุ่มประเภทเลขหมายสวย และเงื่อนไขอื่นๆ บริษัทฯ
จึงใคร่ขอเสนอสานักงาน กสทช. ได้พิจารณาให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้เข้าร่วมให้
ข้อคิดเห็นต่อแผนการดาเนินงานดังกล่าวด้วย

-๒๗ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ

บริษัท ทรู มูฟ จากัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด
เพื่อ ให้ ผู้ ช นะการประมู ล สามารถใช้งานเลขหมายสวยได้ โ ดยเร็ ว บริษัท ฯ เสนอให้ ส านั ก งาน กสทช. เห็ น ควรปรั บ แก้ ไ ขร่ า งประกาศ กสทช. โดยการปรั บ แก้ ไ ขขั้ น ตอนการ
กาหนดลาดับและระยะเวลาของการดาเนินการต่างๆ ดังนี้
ดาเนินงานระหว่างสานักงาน กสทช. ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ให้บริการโทรศัพท์ให้
๑. กสทช. ก าหนดกลุ่ ม เลขหมายที่ จ ะท าการประมู ล และแจ้ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร สามารถเตรียมดาเนินการด้านเทคนิคและการเชื่อมต่อการใช้งานเลขหมายล่วงหน้า และส่งผล
ให้ผู้ชนะการประมูลที่ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขของสานักงาน กสทช. ครบถ้วนแล้ว สามารถเปิด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทราบก่อนการประมูลอย่างน้อย ๓๐ วัน
ใช้บริการได้อย่างเร็วที่สุด ซึ่งเห็นควรปรับปรุงเป็นดังนี้
๒. ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนแจ้งเปิด Office Data ไปยัง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน
“ข้อ ๑๗ เพื่อให้การบริหารจัดการเลขหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม
รายอื่นๆ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช.
ทางเทคนิ ค คณะกรรมการจะก าหนดและจั ด สรรกลุ่ ม เลขหมายที่ ส งวนให้ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
๓. ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกรายดาเนินการเปิด Office Data ภายใน ๑๕ วัน หลังจาก โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เหมาะสมรายใดรายหนึ่งก่อนการดาเนินการประมูล
ได้รับหนังสือ
การก าหนดและจั ด สรรกลุ่ ม เลขหมายที่ ส งวนตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจะ
พิ จ ารณาจากการจั ด สรรหมวดเลขหมายที่ มี ก ลุ่ ม เลขหมายที่ ส งวนอยู่ เ ดิ ม โดยหนึ่ ง หมวด
เลขหมายประกอบด้วยหนึ่งร้อยกลุ่มเลขหมาย และแต่ละกลุ่มเลขหมายประกอบด้วยหนึ่งหมื่น
เลขหมาย โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้
(๑) กรณีในหมวดเลขหมายนั้นมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เคยได้รับจัดสรรเลข
หมายเพี ย งรายเดีย ว คณะกรรมการจะก าหนดกลุ่ ม เลขหมายที่ ส งวนทั้ง หมดให้ เ ป็ น ของผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้น
(๒) กรณีในหมวดเลขหมายนั้นมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เคยได้รับจัดสรรเลข
หมายมากกว่าหนึ่งราย คณะกรรมการจะพิจารณาจากตาแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนเป็น
หลัก ดังนี้
(๒.๑) กรณี ตาแหน่ง ของกลุ่ มเลขหมายที่ส งวนอยู่ระหว่างกลุ่ มเลขหมายที่
จัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงรายเดียว จะกาหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็น
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้น

-๒๘ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ
(๒.๒) กรณีตาแหน่ง ของกลุ่ มเลขหมายที่ส งวนอยู่ระหว่างกลุ่ มเลขหมายที่
จัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สองราย จะกาหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลาดับหลัง
(๒.๓) กรณีตาแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนเป็นกลุ่มเลขหมายลาดับที่หนึ่ง
หรือลาดับสุดท้ายของหมวดเลขหมาย จะกาหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็ นของผู้ให้บริการ
โทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ ที่ ได้ รั บจั ด สรรกลุ่ มเลขหมายถัด จากหรือ ก่อ นหน้ า กลุ่ ม เลขหมายที่ ส งวน
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดตามความ
เหมาะสม
ข้อ ๑๘ สำนักงำนแจ้งให้ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรำบผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตำมข้อ ๑๗ เพื่อให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) ผู้ให้ บริกำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ที่ได้รับจัดสรรกลุ่ มเลขหมำยที่ส งวนดังกล่ ำว
จะต้องดำเนินกำรแจ้งผู้ให้บริกำรโทรศัพท์รำยอื่นทรำบถึงกำรเปิดให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มเลขหมำยดังกล่ำว ภำยใน ๑๕ วัน และ
(๒) ผู้ ใ ห้ บ ริก ำรโทรศัพ ท์ร ำยอื่น จะต้ องดำเนิ นกำรให้ ก ลุ่ ม เลขหมำยนั้น สามารถ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สำรระหว่ ำ งกั น ได้ ภ ำยใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ที่ได้รับจัดสรรเลขหมายในกลุ่ มเลขหมายนั้น ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
ทัง้ นี้ ให้ถือว่าการจัดสรรเลขหมายในกลุ่มเลขหมายตามข้อ ๑๗ มีผลโดยสมบูรณ์เมื่อ
ผู้ชนะการประมูลเลขหมายสวยในกลุ่มเลขหมายที่สงวนนั้นดาเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว
หำกกลุ่มเลขหมำยใดไม่มีกำรประมูลเลขหมำยสวยที่มีผลโดยสมบูรณ์ตำมประกำศนี้
และคณะกรรมกำรจะนำกลุ่มเลขหมำยดั งกล่ำวนั้นไปจัดสรรตำมวิธีกำรที่กำหนดในประกำศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและบริหำรเลขหมำยโทรคมนำคม สำนักงำนจะแจ้งให้ผู้

-๒๙ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นคณะทางานฯ
ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับกำรจัดสรรกลุ่มเลขหมำยนั้น ยุติกำรดำเนินกำรให้กลุ่มเลข
หมำยติดต่อสื่อสำรกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์รำยอื่น”

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
มีประเด็นที่เสนอให้ กสทช. พิจารณาเพิ่มเติมให้ชัดเจน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

มีหลักเกณฑ์ใดในการคัดเลือกกลุ่มเลขหมายที่นามาประมูลก่อนและหลัง
อัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายสวยและที่มาของอัตรา
กาหนดเงินหลักประกันและที่มา
แนวคิดและที่มาของราคาเริ่มต้นการประมูล

ร่างประกาศ กสทช. ฉบั บนี้ไ ด้กาหนดเงื่อนไขและข้อ กาหนดส าหรับการประมูล เลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยในเชิงกรอบหลักการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
รู ป แบบ ขั้ น ตอน เงื่ อ นไข และกระบวนการประมู ล มี ค วามยื ด หยุ่ น สอดรั บ ในทางปฏิ บั ติ
โดยเฉพาะในกรณีมีความจาเป็ นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขบางประการ
เพื่อให้การประมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สานักงาน กสทช. จะมีการออกประกาศรายละเอียดการ
ดาเนินงานเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนและช่วงเวลาที่จาเป็นให้สาธารณะได้รับทราบเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการเข้าร่วมการประมูล

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เสนอว่า ตามข้อ ๑๔ กาหนดว่า คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ตามความเหมาะสมจาเป็ นในอนาคต ซึ่ง อาจส่ งผล
กระทบต่อเลขหมายสวยตามนิยามที่กาหนดในประกาศนี้ เห็นควรกาหนดให้ชัดเจน
หรือเป็นเงื่อนไขก่อนการประมูลว่า หากในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๑๐ เป็น ๑๑ หลัก จะทาให้กระทบต่อรูปแบบของเลขสวยเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประมูลทราบและเป็นข้อมูลตัดสินใจความเหมาะสมก่อนเข้าประมูล

การกาหนดข้อสงวนสิทธิ์ในเรื่องการบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมมีความจาเป็น
โดยต้องมีการกาหนดข้อสงวนสิทธิ์ทั้งในร่างประกาศ กสทช. และเงื่อนไขการประมูลที่สานักงาน
กสทช. จะประกาศกาหนด โดยสานักงาน กสทช. เล็งเห็นความสาคัญในการแจ้งข้อเท็จจริงที่
อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาการประมูลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการกาหนดมูลค่าของ
เลขหมายสวยของผู้เข้าร่วมประมูล จึงเห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม

ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ)
สอบถามว่า ในระหว่างดาเนิ น การประมูล หรื อหลั งการประมูล จะมีการตรวจสอบ ร่างประกาศในข้อ ๔ กาหนดให้สานักงานแต่งตั้งคณะทางานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ บริหาร
อย่างไร
จัดการตลอดจนควบคุมดูแล และตรวจสอบการจัดประมูลทั้งในช่วงก่อนการประมูล ระหว่าง
การประมูล และภายหลังเสร็จสิ้นการประมูล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส หากพบว่า
การประมูลมีความผิดปกติ หรือไม่เป็นธรรมก็สามารถนาเสนอเลขาธิการพิจารณายกเลิกการ
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ความเห็นคณะทางานฯ
ประมูล ยุติหรือเลื่อนการประมูลออกไปได้
นอกจากนี้ คณะทางานดังกล่าวมีหน้าที่รายงานผลการจัดประมูลเลขหมายสวยที่แล้วเสร็จในแต่
ละครั้ง พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องต่อ กสทช. และ ลสทช. และกรณีที่เห็นสมควร คณะทางานก็สามารถเสนอ
ลสทช. พิจารณาคณะทางานย่อยเพื่อดาเนินการตรวจสอบ ดูแลการประมูล ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเพิ่มเติมได้

