
 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาต  เง่ือนไขการอนุญาต  การกํากับดูแลการใช้

เลขหมายโทรคมนาคม  รวมถึงการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม  เพื่อจัดสรร 

และบริหารเลขหมายโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  คุ้มค่า  และเพียงพอแก่การให้บริการ  

บนพื้นฐานการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๗)  และ  (๒๔)  มาตรา  ๓๓  ประกอบมาตรา  ๘๑  

แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  

มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  

มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร

และบริหารเลขหมายโทรคมนาคมไ  ว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใชบั้งคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรร 

และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ  สําหรับบริการเรียกออกต่างประเทศที่ใช้รหัสบริการ 

ข้อ ๔ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว   
ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
“เลขหมายโทรคมนาคม”  หมายความว่า  ตัวเลข  ตัวหนังสือ  หรือสัญลักษณ์อื่นใด  อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่างรวมกัน  ซึ่งใช้ระบุที่หมายในโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการโทรคมนาคม 
“การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม”  หมายความว่า  การอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไขการอนุญาต  การกํากับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม  รวมถึงการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
เลขหมายโทรคมนาคม 

“ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับ
อนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ 

“ผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการโทรคมนาคมโดยใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นแก่ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“สื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  เว็บไซต์หรือสื่อสารสนเทศอื่นใดที่สํานักงานกําหนด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ประกาศนี้  ให้คําว่า  “เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการ
โทรศัพท์ประจําที่”  “เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่”  “เลขหมายโทรศัพท์สําหรับ
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บริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น”  “เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ”   
“เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น”  “เลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขหมายนํากลุ่ม  ๔  หลัก”  และคําว่า   
“เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม”  หมายถึง  เลขหมายโทรศัพท์
สําหรับงานหรือบริการนั้น ๆ  แล้วแต่กรณี  ตามที่กําหนดในแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

ข้อ ๗ การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมจะต้องเป็นไปตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม  
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อให้มีเลขหมายโทรคมนาคมเพียงพอแก่การให้บริการโทรคมนาคม 
(๒) เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารและการใช้เลขหมายโทรคมนาคมและความคุ้มค่า 

ในการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 
(๓) เพื่อประโยชน์สาธารณะ  และเพื่ออํานวยประโยชน์แก่ผู้ให้บริการและผู้บริโภค 
(๔) เพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น  การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน  การรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดในภารกิจอันมีวัตถุประสงค์พิเศษ 
(๕) เพื่อสอดคล้องกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติ  โดยมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และกํากับดูแล

โดยครบถ้วน 
(๖) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
(๗) เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยผูกพัน   
(๘) หลักเกณฑ์อื่นใดที่คณะกรรมการเห็นเหมาะสม 
ข้อ ๘ การบริหาร  การใช้  หรือการให้บริการเลขหมายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ได้รับการจัดสรรต้องเป็นไปตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม  หลักเกณฑ์
และวิธีการตามประกาศนี้  รวมทั้งเป็นไปตามขอบเขตและเง่ือนไขของการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือตามที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นเป็นการเฉพาะหรือกรณพีิเศษแล้วแต่กรณี 

การบริหาร  การใช้  หรือการให้บริการเลขหมายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผู้ได้รับการจัดสรรต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่นหรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพื่อบริการอื่นใดหรือบริการพิเศษที่มิได้กําหนดไว้หรือกําหนด
แตกต่างไปจากแผนเลขหมายโทรคมนาคม  ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการที่จะกําหนดหลักเกณฑ์  
มาตรการ  หรือแนวทางในการดําเนินการเป็นการชั่วคราวก็ได้ 
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หมวด  ๒ 
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 

 
 

ข้อ ๙ ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม   
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการโทรคมนาคม  
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

อนุกรรมการต้องไม่ดํารงตําแหน่งใดหรือมีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กร  ที่ดําเนิน
ธุรกิจโทรคมนาคม  ในลักษณะที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมใน 
การปฏิบัติหน้าที่  และต้องไม่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือในพรรคการเมืองใด 

ข้อ ๑๐ ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กลั่นกรองงานและเสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม  

รวมถึงจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมที่จะจัดสรรเสนอตอ่คณะกรรมการ 
(๒) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่คณะกรรมการในเชิงนโยบาย  หลักเกณฑ์  วิธีการเก่ียวกับ

แผนเลขหมายโทรคมนาคม  การจัดสรรและบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(๓) จัดทํารายงานวิเคราะห์การใช้เลขหมายโทรคมนาคม  รวมถึงการคาดคะเนปริมาณ   

การใช้เลขหมายโทรคมนาคมทุกปี   
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๑๑ ให้อนุกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   

เม่ือครบกําหนดวาระ  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่  ให้อนุกรรมการซึ่งพ้นตําแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อนุกรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗  ข  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  

(๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้อนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่า
คณะอนุกรรมการประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  แต่ทั้งนี้จะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คน 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ในกรณีที่อนุกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการซึ่งตนแทน 

หมวด  ๓ 
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

และบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   

และบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น 
 

 

ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 
(๒) เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน  

โดยให้มีหนังสือยืนยันรับทราบและความเห็นประกอบจากผู้ให้บริการโครงข่ายนั้น  หรือ 
(๓) เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้

เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการ  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์ 
ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายย่ืนคําขอรับการจัดสรรเลขหมายรวมถึงเอกสารประกอบคําขอ  
สําหรับกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายคร้ังแรกหรือการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมตามแบบ  
แนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ย่ืนแบบคําขอ  ณ  สํานักงาน  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่ 

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  และบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น 
 

 

ข้อ ๑๕ เม่ือผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายยื่นคําขอรับการจัดสรรเลขหมาย  สํานักงานจะตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอ  หากคําขอไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สํานักงานจะแจ้งเหตุ  แห่งความไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ของคําขอต่อผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ในกรณีที่คําขอครบถ้วนสมบูรณ์  สํานักงานและคณะอนุกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็น
เก่ียวกับการจัดสรรเลขหมาย  และจํานวนเลขหมายที่จะจัดสรรต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน   
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกินสี่สิบห้าวัน  นับจากวันที่
สํานักงานได้รับคําขอครบถ้วนสมบูรณ์ 

สําหรับกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม  สํานักงานและคณะอนุกรรมการจะพิจารณา
ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเลขหมาย  และจํานวนเลขหมายที่จะจัดสรรต่อคณะกรรมการภายในย่ีสิบวัน  
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกินสามสิบวัน  นับจากวันที่
สํานักงานได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายตามวรรคสองให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้สํานักงานแจ้งการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาต่อผู้ขอรับการจัดสรร 
เลขหมายได้สองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานและคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ   
เพื่อพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรก  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความจําเป็นในการขอรับการจัดสรร  แผนธุรกิจ  และประมาณการรายได้จากการนํา 
เลขหมายที่ขอรับการจัดสรรไปให้บริการ 

(๒) แผนและขั้นตอนในการใช้และบริหารเลขหมายของผู้ขอรับการจัดสรร 
(๓) พฤติกรรมการใช้เลขหมายของผู้ใช้บริการ  และผลกระทบต่อการแข่งขันทั้งกรณี  ที่ได้รับ

การจัดสรรและไม่ได้รับการจัดสรรเลขหมาย 
(๔) ข้อเสนอเพื่อพิจารณาจํานวนเลขหมายที่ควรได้รับการจัดสรรของผู้ขอรับการจัดสรร 
สําหรับกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม  ให้วิเคราะห์และเสนอความเห็นตาม   

(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  รวมถึงสถานะการใช้เลขหมายของผู้ขอรับการจัดสรรและสาเหตุของการขาดแคลนเลขหมาย
ของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายในเชิงปริมาณ   

ข้อ ๑๗ การพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย  ให้ใช้
เกณฑ์การพิจารณา  ดังต่อไปนี้   

(๑) เหตุผลความจําเป็นและวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมาย   
(๒) ความพร้อมและความสามารถในการนําเลขหมายไปให้บริการแก่ประชาชน 
(๓) หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่  และประสงค์ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
เพิ่มเติม  สามารถย่ืนคําขอรับการจัดสรรเลขหมายได้  หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเพิ่มจํานวนเลขหมายจะเป็นประโยชน์สาธารณะ   
(๒) การเพิ่มจํานวนเลขหมายไม่มีลักษณะเป็นการจํากัดการแข่งขันการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม  อย่างเป็นธรรม 
(๓) กรณีบริการโทรศัพท์ประจําที่  จะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

ของจํานวนเลขหมายที่ได้รับจัดสรร  สําหรับจังหวัดนั้น ๆ 
(๔) กรณีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมายโทรศัพท์ 

ในการให้บริการ  หรือบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น  จะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
ของจํานวนเลขหมายที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศ   

ทั้งนี้  การใช้เลขหมาย  หมายถึง  เลขหมายท่ีมีผู้ใช้อยู่จริง  ณ  เดือนที่ย่ืนขอรับจัดสรร  โดยใน
ส่วนของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รวมถึงเลขหมายที่ยุติการใช้และถูกห้ามนําออกใช้เป็นเวลาเก้าสิบวัน 

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจะจัดสรรเลขหมาย  เพื่อให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายมีจํานวน 
เลขหมายเพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคต  สูงสุดคราวละไม่เกินหนึ่งปีรวมถึงจํานวนเลขหมาย 
ที่ยังคงเหลือ  โดยการจัดสรรเลขหมายให้เป็นไปตามลําดับคําขอท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ที่สํานักงานได้รับ   
และตามลําดับกลุ่มเลขหมาย  รวมทั้งความเป็นไปได้ทางเทคนิคตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม  ทั้งนี้   
ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะแสดงความจํานงขอเลือกเลขหมายหรือกลุ่มเลขหมายมิได้  หากกรณีที่มี 
เลขหมายขาดแคลนหรือในกรณีกลุ่มมีเลขหมายที่เป็นเลขหมายสวย  คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพิเศษเป็นรายกรณีสําหรับการจัดสรรเลขหมายดังกล่าวก็ได้ 

โดยการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม  จะคํานึงถึงจํานวนเลขหมายเพิ่มขึ้นสุทธิ 
ที่ผ่านมา  และแผนธุรกิจที่คาดว่าจะดาํเนินการในอนาคต   

การจัดสรรเลขหมายจะจัดสรรเป็นกลุ่ม  โดยมีจํานวนเลขหมายในหน่ึงกลุ่มของแต่ละประเภทบริการ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) บริการโทรศัพท์ประจําที่  กลุ่มละหนึ่งพันเลขหมาย 
(๒) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  กลุ่มละหนึ่งหม่ืนเลขหมาย   
(๓) บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการ  หรือบริการ

โทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น  กลุ่มละหนึ่งพันเลขหมาย 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๒๐ คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  หรือตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากการส่ือสารแห่งประเทศไทย  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นคณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้   

ส่วนที่  ๓ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรร 

เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น 
 

 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีสิทธินําเลขหมายออกให้บริการได้ตามขอบเขต  ที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ  และให้สํานักงานลงประกาศเลขหมายที่ได้รับจัดสรรในส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
รวมทั้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
รายอื่นให้ทราบถึงเลขหมายที่ตนได้รับจัดสรร   

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายทุกรายที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึงมีหน้าที่
ดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามท่ีได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย   

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการ   
(๒) เม่ือมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด  เช่น  ส่งไปยังโครงข่ายอื่น  หรือเพื่อแสดง

เลขหมายต้นทาง  ให้ใช้เลขหมายให้ตรงตามที่ได้รับจัดสรร  โดยไม่ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
(๓) ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามที่กําหนดในประกาศนี้   
(๔) รายงานสถานะการใช้เลขหมายและพฤติกรรมการใช้เลขหมายท่ีได้รับจัดสรรตามแบบ  

แนบทา้ยประกาศนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสที่  ๒  และที่  ๔  ของทุกปี   
(๕) บริหารหรือใช้เลขหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการของคณะกรรมการ  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

หรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความม่ันคงของประเทศ  หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

(๖) ให้บริการโทรคมนาคมและเลขหมายแก่ผู้ใช้บริการ  โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบ
ผู้ใช้บริการ 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๒๓ หลังจากที่ได้รับรายงานตามข้อ  ๒๒  (๔)  ครบถ้วนสมบูรณ์  ให้สํานักงานจัดทํา
รายงานวิเคราะห์เสนอต่อคณะกรรมการ  

ข้อ ๒๔ ผู้ได้ รับการจัดสรรเลขหมายจะนําเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งสิ้นสุดเง่ือนไข 
การให้บริการกลับมาให้บริการใหม่ได้  ต้องพ้นระยะเวลาเก้าสิบวัน  นับจากวันที่สิ้นสุดเง่ือนไขการให้บริการ 

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า  
มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
ทั้งนี้  ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้บริการ  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวหรือเอกสารประจําตัวอื่นใด  ที่ใช้
แทนได้ที่ออกโดยราชการ  สําหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลต่างด้าว  ให้ใช้สําเนาหนังสือเดินทางแทน  
โดยอนุโลม 

(๒) วันและเวลาที่เร่ิมใช้บริการและยุติการใช้เลขหมาย 
(๓) เลขหมายที่ใช้บริการ 
(๔) ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้จัดจําหน่าย  จ่ายแจก  หรือกระจายเลขหมาย 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามวรรคหนึ่ง 

ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ส่วนที่  ๔ 
การคืน  การโอน  และการถอนคืน 

เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น 
 

 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายที่ประสงค์จะคืนเลขหมาย  ให้ย่ืนหนังสือขอคืนเลขหมาย
พร้อมเหตุผล  ณ  สํานักงาน  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

ในการคืนเลขหมายตามวรรคหน่ึง  ผู้ประสงค์จะขอคืนเลขหมายต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวันต่อสํานักงาน  โดยการคืนต้องคืนทั้งกลุ่มเลขหมาย  และต้องไม่กระทบสิทธิ  
ของผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้  หากมีความประสงค์ที่จะคืนเลขหมายที่ไม่เต็มกลุ่ม  จะต้องเป็นกลุ่มเลขหมายซึ่งได้  
มีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เท่านั้น  หรือหากเป็นกรณีอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการกําหนด 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอคืนเลขหมายให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจาก 

วันที่สํานักงานได้รับหนังสือขอคืนเลขหมาย 

ข้อ ๒๗ ห้ามผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโอนเลขหมายระหว่างกัน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ  หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเร่ืองการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด  ทั้งนี้  การโอนเลขหมายจะต้องสอดคล้องกับแผนเลขหมายโทรคมนาคมและขอบเขต 

การได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  และจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ 

ข้อ ๒๘ คณะกรรมการอาจพิจารณาถอนคืนเลขหมายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดจากที่จัดสรรไว้ 

ก็ได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีการใช้เลขหมายนอกวัตถุประสงค์จากที่คณะกรรมการอนุญาต   

(๒) ผู้ได้รับการจัดสรรไม่ดําเนินการให้บริการตามแผนการให้บริการกิจการโทรคมนาคม 

ที่กําหนดเป็นเง่ือนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  โดยไม่มีเหตุอันสมควรและคณะกรรมการ

เห็นว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อประโยชน์สาธารณะ  หรือ 

(๓) มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความม่ันคง

ของประเทศ  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

หมวด  ๔ 
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การขอรับการจัดสรร 

เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
 

 

ข้อ ๒๙ ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

จะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองพร้อมให้บริการโทรศัพท์

ระหว่างประเทศ  ทั้งนี้  ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ๕  หลัก  

รูปแบบ  ๐๐X  ๐Y  หรือ  ๑๐X  ๐Y  ต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับการจัดสรรเลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท์

ระหว่างประเทศ  ๓  หลัก  รูปแบบ  ๐๐X  หรือ  ๑๐X  อยู่ก่อนแล้ว    



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๓๐ ให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายย่ืนคําขอรับการจัดสรรเลขหมายรวมถึงเอกสารประกอบ

คําขอตามแบบ  แนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ย่ืนแบบคําขอ  ณ  สํานักงาน  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ 

ส่วนที่  ๒ 

การพิจารณาจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
 

 

ข้อ ๓๑ การตรวจสอบและการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการ

โทรศัพท์ระหว่างประเทศให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๕   

ข้อ ๓๒ ให้สํานักงานและคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือเพิ่มเติม  ดังนี้   

(๑) แผนธุรกิจและประมาณการรายได้ของผู้ขอรับการจัดสรรจากการนําเลขหมายที่ขอรับ 

การจัดสรรไปให้บริการ   

(๒) สภาพตลาดการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ   

(๓) ผลกระทบต่อการแข่งขันทั้งกรณีที่ได้รับและไม่ได้รับการจัดสรรเลขหมาย 

ข้อ ๓๓ การจัดสรรและบริหารเลขหมายของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย  ให้คณะกรรมการ 

นําหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้  มาใช้ประกอบการพิจารณา 

(๑) ความสอดคล้องกับแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

(๒) ใช้สําหรับเป็นรหัสเข้าถึงบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  

(๓) เหตุผลความจําเป็นและวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมายของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย  

รวมถึงความพร้อมและความสามารถในการนําเลขหมายไปให้บริการแก่ประชาชน   

(๔) การจัดสรรเลขหมายให้จัดสรรตามความจําเป็น  ตามลําดับคําขอท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 

ที่สํานักงานได้รับ  รวมทั้งความเป็นไปได้ทางเทคนิคตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม  ทั้งนี้  ผู้ขอรับการจัดสรร

เลขหมายจะแสดงความจํานงขอเลือกเลขหมายมิได้ 

ข้อ ๓๔ คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่าง

ประเทศตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นคณะกรรมการ

จะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ส่วนที่  ๓ 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรร 

เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
 

 

ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีสิทธิใช้และนําเลขหมายออกให้บริการได้ตามขอบเขต 

ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  และให้สํานักงานลงประกาศเลขหมายที่ได้รับจัดสรรในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของสํานักงาน 

ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการ   

(๒) ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามที่กําหนดในประกาศนี้ 

(๓) บริหารหรือใช้เลขหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการของคณะกรรมการ  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

หรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความม่ันคงของประเทศ  หรือ 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) ให้บริการโทรคมนาคมและเลขหมายแก่ผู้ใช้บริการ  โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบ

ผู้ใช้บริการ   

(๕) ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ต้องแจ้ง 

เป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนให้ทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร

ภายในสิบห้าวัน  และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งต้องดําเนินการ 

ให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

แจ้งจากผู้ได้รับการจัดสรร 

ส่วนที่  ๔ 

การคืนและการถอนคืน 

เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
 

 

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายที่ประสงค์จะคืนเลขหมาย  ให้ย่ืนหนังสือขอคืนเลขหมาย

พร้อมเหตุผล  ณ  สํานักงาน  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ในการคืนเลขหมายตามวรรคหน่ึง  ผู้ประสงค์จะขอคืนเลขหมายต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวันต่อสํานักงาน  และต้องไม่กระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอคืนเลขหมายให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันที่
สํานักงานได้รับหนังสือขอคืนเลขหมาย   

ข้อ ๓๘ คณะกรรมการอาจพิจารณาถอนคืนเลขหมายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดจากท่ีจัดสรร 
ไว้ก็ได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการใช้เลขหมายนอกวัตถุประสงค์จากที่คณะกรรมการอนุญาต 
(๒) ผู้ ได้ รับการจัดสรรเลขหมายไม่ดําเนินการให้บริการตามแผนการให้บริการกิจการ

โทรคมนาคมที่กําหนดเป็นเง่ือนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
และคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อประโยชน์สาธารณะ   หรือ 

(๓) มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความม่ันคง
ของประเทศ  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ   

หมวด  ๕ 
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

 
 

ข้อ ๓๙ ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน  ได้แก่  หน่วยงานของรัฐ  หรือ 
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นทั้งที่ไม่แสวงหากําไรและแสวงหากําไร 

ข้อ ๔๐ ให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายย่ืนคําขอรับการจัดสรรเลขหมายรวมถึงเอกสารประกอบ
คําขอตามแบบ  แนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ย่ืนแบบคําขอ  ณ  สํานักงาน  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

 
 

ข้อ ๔๑ การตรวจสอบและการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๕   



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๔๒ ให้สํานักงานและคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลความจําเป็นและวัตถุประสงค์ในการนําเลขหมายไปใช้งาน   
(๒) ขอบเขตและพื้นที่การให้บริการ   
(๓) ฐานะและผลการดําเนินงานด้านการเงิน   
(๔) สถานะปัจจุบันของปริมาณการใช้งานของเลขหมายโทรศัพท์ประจําที่หรือเลขหมาย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนการขอรับการจัดสรรเลขหมาย  และการใช้งานร่วมกันภายในหน่วยงานหรือองค์กร
เดียวกันของผู้ขอรับการจัดสรร   

ข้อ ๔๓ การจัดสรรและบริหารเลขหมายของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย  ให้คณะกรรมการ  
นําหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้  มาใช้ประกอบการพิจารณา 

(๑) ความสอดคล้องกับแผนเลขหมายโทรคมนาคม 
(๒) ความสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานประเภทต่างๆ 
 (ก) เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น  ๓  หลัก  ใช้สําหรับวตัถุประสงค์  ดังนี้ 
  ๑) การให้บริการโทรคมนาคม   
  ๒) การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน  เหตุด่วนเหตุร้าย  เหตุเพลิงไหม้  ความปลอดภัย  ในชีวิต  

และทรัพย์สินของประชาชน   
  ๓) การใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินตามข้อกําหนดของสหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ 
 (ข) เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น  ๔  หลัก  ใช้สําหรับการใชง้านทั่วไป   
(๓) เหตุผลความจําเป็นและวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมายของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย  

รวมถึงความพร้อมและความสามารถในการนําเลขหมายไปให้บริการแก่ประชาชน   
(๔) การประหยัดทรัพยากรเลขหมาย  โดยให้มีการใช้งานเลขหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

หรือองค์กรเดียวกันที่ใช้งานเลขหมายสําหรับวัตถุประสงค์เดียวกัน 
(๕) การจัดสรรเลขหมายให้จัดสรรตามความจําเป็น  ตามลําดับคําขอท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 

ที่สํานักงานได้รับ  และตามลําดับกลุ่มเลขหมาย  รวมทั้งความเป็นไปได้ทางเทคนิคตามแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม  ทั้งนี้  ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะแสดงความจํานงขอเลือกเลขหมายมิได้  ในกรณี 
ที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขสําหรับการจัดสรรเลขหมายเป็น
กรณีพิเศษ  เช่น  การประมูล  การทําข้อเสนอแข่งขัน  หรือวิธีอื่น  เป็นต้น  โดยต้องคํานึงถึงมูลค่า 
ทางเศรษฐศาสตร์  ความคุ้มค่า  และความขาดแคลนของทรัพยากร 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๔๔ คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ตามลําดับความสําคัญ  ดังต่อไปนี้   
(๑) เพื่อกิจการบรรเทาสาธารณภัย  สาธารณประโยชน์  และหน่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ของสถานพยาบาลต่าง ๆ  เป็นต้น 
(๒) เพื่อประโยชน์ด้านความม่ันคงของประเทศ 
(๓) เพื่อให้บริการประชาชนในกรณีเร่งด่วน  หรือเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ 
(๔) เพื่อใช้ในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) เพื่อบริการสําหรับสถานศึกษา  ศาสนสถาน  ศูนย์บริการชุมชน  และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

แก่สังคมหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการประชาชน 
(๖) เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 
ข้อ ๔๕ คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เลขหมายจนกว่าผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะขอคืน

เลขหมายหรือคณะกรรมการถอนคืนการใช้เลขหมาย 

ส่วนที่  ๓ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

 
 

ข้อ ๔๖ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีสิทธิใช้และนําเลขหมายออกให้บริการได้ตามขอบเขต 
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  และให้สํานักงานลงประกาศเลขหมายที่ได้รับจัดสรรในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงาน 

ข้อ ๔๗ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการ   
(๒) ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามที่กําหนดในประกาศนี้ 
(๓) บริหารหรือใช้เลขหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการของคณะกรรมการ  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

หรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความม่ันคงของประเทศ  หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

(๔) ให้บริการโทรคมนาคมและเลขหมายแก่ผู้ใช้บริการ  โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบ
ผู้ใช้บริการ   

(๕) ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายต้องรายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับอนุญาต  ประกอบด้วย  
หลักฐานแสดงการใช้งานหรือการเชื่อมต่อวงจรเลขหมาย  และสถิติปริมาณการเรียกเข้าเลขหมาย  ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของทุกสิ้นปี   



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

(๖) ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายต้องใช้งานเลขหมายร่วมกันภายในหน่วยงานหรือองค์กร
เดียวกันสําหรับการใช้งานวัตถุประสงค์เดียวกัน  เพื่อให้เกิดความประหยัดทรัพยากรเลขหมาย 

ข้อ ๔๘ สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ันต่อผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อนุญาตให้ผู้ได้ รับการจัดสรรเลขหมายเช่าใช้วงจรโทรศัพท์หรือใช้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม  รวมทั้งจะต้องให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจําเป็นต่อการเช่าใช้วงจรโทรคมนาคมหรือการใช้
บริการโครงข่ายโทรคมนาคม  รวมทั้งประกาศเง่ือนไขการเช่าใช้วงจรโทรศัพท์หรือการใช้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคมให้ทราบเป็นการทั่วไป   

(๒) ห้ามมิให้ผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นปฏิเสธการขอเช่าหรือใช้วงจรเลขหมาย
โทรศัพท์ที่คณะกรรมการได้จัดสรรแล้ว   

(๓) แจ้งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นทราบถึงเลขหมายโทรศัพท์ของ 
ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย  เพื่อดําเนินการให้เลขหมายสามารถติดต่อกันได้ทุกโครงข่าย   

(๔) ดําเนินการเพื่อให้เลขหมายที่ได้รับแจ้งจากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายสามารถติดต่อกัน 
ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

ส่วนที่  ๔ 
การคืนและการถอนคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

 
 

ข้อ ๔๙ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายที่ประสงค์จะคืนเลขหมาย  ให้ย่ืนหนังสือขอคืนเลขหมาย
พร้อมเหตุผล  ณ  สํานักงาน  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

ในการคืนเลขหมายตามวรรคหน่ึง  ผู้ประสงค์จะขอคืนเลขหมายต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวันต่อสํานักงาน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอคืนเลขหมายให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันที่
สํานักงานได้รับหนังสือแจ้งการขอคืนเลขหมาย 

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการอาจพิจารณาถอนคืนเลขหมายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดจากที่จัดสรรไว้ 
ก็ได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีการใช้เลขหมายนอกวัตถุประสงค์จากที่คณะกรรมการอนุญาต 
(๒) ไม่มีการเปิดให้บริการตามแผนงานที่เสนอต่อคณะกรรมการ  โดยไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควร 

ต่อคณะกรรมการ  หรือ  



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

(๓) มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความม่ันคง

ของประเทศ  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

หมวด  ๖ 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขหมายนํากลุ่ม  ๔  หลัก 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขหมายนํากลุ่ม  ๔  หลัก 

 
 

ข้อ ๕๑ ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง   

ข้อ ๕๒ ให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายย่ืนคําขอรับการจัดสรรเลขหมายรวมถึงเอกสารประกอบ

คําขอตามแบบ  แนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ย่ืนแบบคําขอ  ณ  สํานักงาน  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขหมายนํากลุ่ม  ๔  หลัก 

 
 

ข้อ ๕๓ การตรวจสอบและการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขหมาย 

นํากลุ่ม  ๔  หลัก  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๕   

ข้อ ๕๔ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายซึ่งได้นําเลขหมายออกให้บริการแล้ว  และประสงค์ขอรับ

การจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม  สามารถย่ืนคําขอรับการจัดสรรเลขหมายได้  โดยจะต้องใช้เลขหมายไปแล้ว

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของจํานวนเลขหมายที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 

ข้อ ๕๕ ให้สํานักงานและคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาคําขอรับการจัดสรรและบริหารเลขหมายครั้งแรก  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความจําเป็นในการขอรับการจัดสรร  แผนธุรกิจ  และประมาณการรายได้จากการนํา 

เลขหมายที่ขอรับการจัดสรรไปให้บริการ 

(๒) แผนและขั้นตอนในการใช้และบริหารเลขหมายของผู้ขอรับการจัดสรร   



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

(๓) ข้อเสนอเพื่อพิจารณาจํานวนเลขหมายที่ควรได้รับการจัดสรรของผู้ขอรับการจัดสรร 
สําหรับกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม  ให้วิเคราะห์และเสนอความเห็นตาม  (๑)  (๒)  (๓)  

รวมถึงสถานะการใช้เลขหมายของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย  และสาเหตุของการขาดแคลนเลขหมายของผู้ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายในเชิงปริมาณ   

ข้อ ๕๖ การจัดสรรเลขหมายจะจัดสรรให้เป็นกลุ่ม  โดยมีจํานวนเลขหมายในหนึ่งกลุ่ม   
กลุ่มละหนึ่งร้อยเลขหมาย 

ข้อ ๕๗ คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เลขหมายจนกว่าผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะขอคืน
เลขหมายหรือคณะกรรมการถอนคืนการใช้เลขหมาย 

ส่วนที่  ๓ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขหมายนํากลุ่ม  ๔  หลัก 

 
 

ข้อ ๕๘ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีสิทธินําเลขหมายออกให้บริการได้ตามขอบเขตท่ีได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ  และให้สํานักงานลงประกาศเลขหมายที่ได้รับจัดสรรในส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
รวมทั้งให้ผู้ ได้ รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอื่นให้ทราบถึงเลขหมายที่ตนได้รับจัดสรร   

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการ
ให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากผู้ได้รับการจัดสรร 

ข้อ ๕๙ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้เลขหมายที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ   
(๒) ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามที่กําหนดในประกาศนี้ 
(๓) รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับจัดสรรตามแบบ  แนบท้ายประกาศน้ี  ภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่สอง  และที่สี่ของทุกปี 
(๔) บริหารหรือใช้เลขหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการของคณะกรรมการ  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

หรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความม่ันคงของประเทศ  หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

(๕) ให้บริการโทรคมนาคมและเลขหมายแก่ผู้ใช้บริการ  โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบ
ผู้ใช้บริการ 



 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ส่วนที่  ๔ 

การคืนและการถอนคืน 

เลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขหมายนํากลุ่ม  ๔  หลัก 
 

 

ข้อ ๖๐ การคืนและการพิจารณาอนุมัติการขอคืนเลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขหมายนํากลุ่ม  

๔  หลัก  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๖   

ข้อ ๖๑ คณะกรรมการอาจพิจารณาถอนคืนเลขหมายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดจากที่จัดสรรไว้ 

ก็ได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการใช้เลขหมายนอกวัตถุประสงค์จากที่คณะกรรมการอนุญาต   

(๒) ไม่มีการเปิดให้บริการตามแผนงานที่เสนอต่อคณะกรรมการ  โดยไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควรต่อ

คณะกรรมการ  หรือ 

(๓) มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความม่ันคง

ของประเทศ  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

หมวด  ๗ 

เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 
 

 

ส่วนที่  ๑ 

การขอรับการจัดสรร 

เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 
 

 

ข้อ ๖๒ ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง   

ข้อ ๖๓ ให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายย่ืนคําขอรับการจัดสรรเลขหมายรวมถึงเอกสารประกอบ

คําขอตามแบบ  แนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ย่ืนแบบคําขอ  ณ  สํานักงาน  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

สําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 
 

 

ข้อ ๖๔ การตรวจสอบและการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงาน
ด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๕   

ข้อ ๖๕ ให้สํานักงานและคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรเลขหมาย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรเลขหมาย   
(๒) ความสอดคล้องทางเทคนิค  แผนการลงทุนการให้บริการ  และข้อกําหนดของมาตรฐานสากล 
(๓) ข้อเสนอเพื่อพิจารณาจํานวนเลขหมายที่ควรได้รับการจัดสรร 
ข้อ ๖๖ คณะกรรมการจะจัดสรรเลขหมาย  เพื่อให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายมีจํานวน 

เลขหมายเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  โดยจัดเลขหมายให้ตามลําดับคําขอท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 
ที่สํานักงานได้รับ  และตามลําดับกลุ่มเลขหมาย  รวมทั้งความเป็นไปได้ทางเทคนิคตามแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม  ทั้งนี้  ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะแสดงความจํานงขอเลือกเลขหมายหรือกลุ่มเลขหมายมิได้ 

ข้อ ๖๗ คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  หรือตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากการส่ือสารแห่งประเทศไทย  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นคณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ส่วนที่  ๓ 
สทิธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรร 

เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 
 

 

ข้อ ๖๘ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีสิทธินําเลขหมายออกให้บริการได้ตามขอบเขต  ที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ  และให้สํานักงานลงประกาศเลขหมายที่ได้รับจัดสรรในส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
รวมท้ังให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
รายอื่นให้ทราบถึงเลขหมายที่ตนได้รับจัดสรร 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการ
ให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากผู้ได้รับการจัดสรร 

ข้อ ๖๙ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใชเ้ลขหมายที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ   
(๒) ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามที่กําหนดในประกาศนี้ 
(๓) รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับจัดสรรตามแบบ  แนบท้ายประกาศน้ี  ภายใน

สามสิบวัน  นับแต่วันสุดท้ายของทุกสิ้นปี 
(๔) บริหารหรือใช้เลขหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการของคณะกรรมการ  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

หรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความม่ันคงของประเทศ  หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

ส่วนที่  ๔ 
การคืนและการถอนคืน 

เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 
 

 

ข้อ ๗๐ การคืนและการพิจารณาอนุมัติการขอคืนเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิค
ของโครงข่ายโทรคมนาคม  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๓๗   

ข้อ ๗๑ คณะกรรมการอาจพิจารณาถอนคืนเลขหมายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดจากที่จัดสรรไว้ 
ก็ได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการใช้เลขหมายนอกวัตถุประสงค์จากที่คณะกรรมการอนุญาต   
(๒) ไม่มีการเปิดให้บริการตามแผนงานที่เสนอต่อคณะกรรมการ  โดยไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควรต่อ

คณะกรรมการ  หรือ 
(๓) มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความม่ันคง

ของประเทศ  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

หมวด  ๘ 
ค่าธรรมเนียมเลขหมาย 

 
 

ข้อ ๗๒ ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายต้องชําระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอจํานวนห้าพันบาท  
ต่อหนึ่งคําขอ  ณ  วันที่ย่ืนคําขอ  โดยชําระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารส่ังจ่ายสํานักงาน  ทั้งนี้  ไม่ว่า 
ผลการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายเป็นประการใด  สํานักงานจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๗๓ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายต้องชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่  หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  กรณีขอรับจัดสรร

คร้ังแรก  ๑  บาท/เลขหมาย/เดือน 
(๒) โทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่  หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  กรณีขอรับจัดสรร

เพิ่มเติม  ๒  บาท/เลขหมาย/เดือน 
(๓) โทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น  ๑  บาท/เลขหมาย/เดือน 
(๔) โทรศัพท์ที่มีเลขหมายนํากลุ่ม  ๔  หลัก  ๑  บาท/เลขหมาย/เดือน 
(๕) โทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ๓  หลัก  ๑๐๐,๐๐๐  บาท/เลขหมาย/  เดือน 
 โทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ๕  หลัก  ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมาย 
 สําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใดที่ใช้เลขหมายโทรศัพท์ดังกล่าว

มากกว่า  ๑  เลขหมาย  จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น  ดังนี้ 
 เลขหมายที่  ๒  อัตราค่าธรรมเนียมเป็น  ๒  เท่าของเลขหมายที่  ๑ 
 เลขหมายที่  ๓  อัตราค่าธรรมเนียมเป็น  ๒  เท่าของเลขหมายที่  ๒  และ 
 ทุกเลขหมายที่เพิ่มขึ้น  อัตราค่าธรรมเนียมเป็น  ๒  เท่าของเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร 

ให้ใช้งานหลังสุด 
(๖) โทรศัพท์แบบสั้น  ๓  หลัก  ๑๐๐,๐๐๐  บาท/เลขหมาย/เดือน 
(๗) โทรศัพท์แบบสั้น  ๔  หลัก  ๑๐,๐๐๐  บาท/เลขหมาย/เดอืน 
(๘) โทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม  ๑,๐๐๐  บาท/เลขหมาย/เดือน 
ข้อ ๗๔ ในกรณีการชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย  ตามข้อ  ๗๓  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)   

ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายภายในวันที่  ๑๕  ของทุกเดือน  
โดยชําระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายสํานักงาน 

ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซ่ึงขอรับการจัดสรรเลขหมายเป็นคร้ังแรกหรือ
ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม  ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งการได้รับการจัดสรรเลขหมายจากสํานักงาน  โดยชําระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารส่ังจ่าย
สํานักงาน  โดยคิดตามสัดส่วนจํานวนวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับการจัดสรรเลขหมายจาก
สํานักงานจนถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ  หากไม่ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายภายในระยะเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่มีความประสงค์ที่จะใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรร
จากคณะกรรมการ 



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายครบถ้วน
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ถือว่าวันที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็นวันเร่ิมต้นการอนุญาตให้ใช้เลขหมาย   

ข้อ ๗๕ ในกรณีการชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย  ตามข้อ  ๗๓  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)   
ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายปีละหนึ่งคร้ัง  ภายในวันที่  ๑๕  มกราคม   
ของปีนั้น  สําหรับรอบการใช้เลขหมายตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปีเดียวกัน  
โดยชําระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายสํานักงาน 

ให้ผู้ได้รับการจัดสรรซึ่งขอรับการจัดสรรเลขหมายเป็นคร้ังแรกหรือขอรับการจัดสรรเลขหมาย
เพิ่มเติม  ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็นจํานวนเดือนนับตั้งแต่เดือนที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายจนถึง
เดือนธันวาคมของปีนั้น  โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  และต้องชําระค่าธรรมเนียมภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับการจัดสรรเลขหมายจากสํานักงาน  โดยชําระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคาร
สั่งจ่ายสํานักงาน  หากไม่ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้ขอรับ 
การจัดสรรเลขหมายไม่มีความประสงค์ที่จะใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายได้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ถือว่าวันที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็นวันเร่ิมต้นการอนุญาตให้ใช้เลขหมาย   

ข้อ ๗๖ ในกรณีผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายคืนเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ  เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น  และเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิค 
ของโครงข่ายโทรคมนาคมต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันต่อสํานักงาน  โดยให้ชําระค่าธรรมเนียม
เลขหมายถึงวันที่คืนเลขหมาย 

สําหรับการคืนค่าธรรมเนียมเลขหมายรายเดือนที่ได้ชําระไว้ปีละหนึ่งคร้ังตามข้อ  ๗๕  ในส่วน 
ที่ชําระไว้เกิน  ให้สํานักงานคืนค่าธรรมเนียมเลขหมายแก่ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายที่ขอคืนเลขหมาย  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอคืนเลขหมาย 

ข้อ ๗๗ คณะกรรมการอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอและค่าธรรมเนียม   
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหากําไร  เพื่อใช้ในภารกิจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้ในภารกิจพิเศษ   
(๒) ใช้ในราชการความม่ันคงของรัฐ  การทหาร  และผู้นําประเทศ  หรือ 
(๓) ใช้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยปฏิบัติการ

ทั้งกระบวนการด้วยตนเอง  หรือจัดให้มีระบบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

คณะกรรมการอาจลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นร้อยละห้าสิบของ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นที่ต้องชําระ  หากเป็นกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้รับแจ้งเหตุ  ช่วยเหลือทั่วไป  บริการข้อมูลข่าวสาร  และรับเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน
ราชการและองค์กรอื่นที่จัดทําบริการสาธารณะ 

(๒) กรณีอื่นซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ข้อ ๗๘ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายไม่ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายหรือชําระ 

ไม่ครบถ้วนตามจํานวนที่พึงชําระภายในวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย  ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย
ต้องชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายและค่าธรรมเนียมเลขหมายที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสองต่อเดือน 
ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ  โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดชําระ
ค่าธรรมเนียมเลขหมาย  จนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายครบถ้วน 

หมวด  ๙ 
การระงับข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๗๙ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีข้อพิพาทเก่ียวกับการใช้เลขหมาย  ตามประกาศนี้
กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือผู้ประกอบการรายอื่น  ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย 
มีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับข้อพิพาท 
ตามวรรคหน่ึง  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป 

หมวด  ๑๐ 
การบริหารจัดการข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม 

 
 

ข้อ ๘๐ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมีหน้าที่บริหารและจัดการฐานข้อมูลเลขหมาย

โทรคมนาคมของตนและรายงานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคมตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด  โดยให้จัดเก็บข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าวให้มีระบบและระเบียบที่สามารถตรวจสอบได้

ตามที่สํานักงานร้องขอ  ทั้งนี้  ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมีหน้าที่ต้องเปิดเผยและรับรอง

ความถูกต้องของข้อมูลดงักล่าวและระบบนี้จะต้องเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของสํานักงาน 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
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