
 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย 
 

 

โดยที่ เ ป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  คุ้มค่า  และเพียงพอแก่  
การให้บริการ  บนพื้นฐานการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน  
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ  อันสอดคล้องกับข้อ  ๑๙  และข้อ  ๘๑  ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรร 
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิเศษสําหรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยก็ได้  อันรวมถึงเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยที่ยังมิได้ดําเนินการจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๗)  และ  (๒๔)  มาตรา  ๓๓  ประกอบมาตรา  ๘๑  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  
มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรื่องใดที่มิได้กําหนดไว้
เป็นการเฉพาะตามประกาศนี้  ให้นําบทบัญญัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม   
มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
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“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และให้หมายความรวมถึง  
ผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  
หรือบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ 

“ผู้ให้บริการโทรศัพท์”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  บริการโทรศัพท์ประจําที่  และบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น  ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา 
ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  หรือบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  
จํากัด  (มหาชน)  เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  บริการโทรศัพท์ประจําที่  และบริการโทรศัพท์ 
ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ 

“กลุ่มเลขหมายที่สงวน”  หมายความว่า  กลุ่มเลขหมายที่คณะกรรมการยังไม่จัดสรรให้กับ   
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดรายหน่ึง  ตามมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
ในการประชุมคร้ังที่  ๓๙/๒๕๕๓  เม่ือวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

“เลขหมายสวย”  หมายความว่า  เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็น 
เลขหมาย  ๑๐  หลัก  ที่มีลักษณะการจัดเรียงลําดับของตัวเลขเป็นการเฉพาะตามที่สํานักงานกําหนด
ภายใต้หลักการหรือรูปแบบของเลขหมายที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๓ เพื่อให้การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้เลขหมายโทรคมนาคม  
ตลอดจนสะท้อนมูลค่าของเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไปตามกลไกตลาด   
ให้สํานักงานจัดให้มีการประมูลเลขหมายสวย  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคลที่สนใจ
สามารถเลือกเลขหมายสวยได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานกําหนด 

การจัดประมูลเลขหมายสวยตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานจัดหาผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดําเนินการ   
โดยเงินที่ได้จากการประมูล  เม่ือหักค่าใช้จ่ายแล้วให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในการประมูล  
ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการการประมูล  ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ตามความเหมาะสมจําเป็น 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนงาน  รูปแบบ  วิธีการประมูลเลขหมายสวย  และกลุ่มประเภทเลขหมายสวย  

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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(๒) กําหนดจํานวนเลขหมายสวยที่จะนําออกประมูล  วันและระยะเวลาการประมูลในแต่ละคร้ัง  
รวมท้ังเง่ือนไขการประมูลและการดําเนินการประมูลตามประกาศนี้  เพื่อเสนอต่อเลขาธิการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการประมูล 

(๓) ควบคุม  ดูแลการจัดประมูลเลขหมายสวย  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งเสนอต่อ
เลขาธิการพิจารณายกเลิกการประมูล  ยุติหรือเลื่อนการประมูลออกไป  กําหนดวันประมูลขึ้นใหม่  สําหรับ  
เลขหมายสวยในคร้ังต่อ ๆ  ไป  ในกรณีที่เห็นว่าการประมูลมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการสมยอมราคา   
ไม่โปร่งใส  ไม่เป็นธรรม  หรือมีเหตุผลอื่นอันสมควร   

(๔) รายงานผลการจัดประมูลเลขหมายสวยท่ีแล้วเสร็จในแต่ละคร้ัง  พร้อมรายงานปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เก่ียวข้องต่อเลขาธิการ 
และคณะกรรมการ 

(๕) กรณีเห็นสมควร  คณะทํางานอาจเสนอแนะเลขาธิการพิจารณาแต่งตั้งคณะทํางานย่อย  
เพื่อดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิเข้าประมูลเลขหมายสวย  ได้แก่  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่สามารถ
ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามกฎหมาย  และมีคุณสมบัติตามท่ี
สํานักงานกําหนด  โดยจะต้องย่ืนเอกสารหลักฐาน  พร้อมแสดงเจตจํานงในการเข้าร่วมประมูลเลขหมายสวย  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา   
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทย)  

หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ  พร้อมลงนามรับรองเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
 (ข) กรณีไม่มาดําเนินการด้วยตนเอง  จะต้องย่ืนหนังสือมอบอํานาจ  และสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทย)  หรือเอกสารแสดงตน 
ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 (ค) เอกสารหลักฐานหรือรายละเอียดข้อมูลอื่นใดที่สํานักงานกําหนด   
(๒) กรณีนิติบุคคล   
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกินเก้าสิบวัน  พร้อมลงนาม

รับรองเอกสารโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีบุคคลที่ไม่ถือ

สัญชาติไทย)  หรือสําเนาเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคล  พร้อมลงนามรับรองเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์   

 (ค) กรณีที่มอบอํานาจให้ดําเนินการแทน  จะต้องย่ืนหนังสือมอบอํานาจ  และสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทย)  หรือเอกสารแสดงตน
ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 (ง) เอกสารหลักฐานหรือรายละเอียดข้อมูลอื่นใดที่สํานักงานกําหนด   



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมการประมูลเลขหมายสวยจะต้องวางเงินหลักประกันการประมูลตามจํานวน 
และเง่ือนไขที่สํานักงานกําหนด 

ข้อ ๖ ให้สํานักงานจัดให้มีการประมูลเลขหมายสวยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีพร้อมกัน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การประมูลทางวาจา  ได้แก่  การเข้าร่วมประมูลในวัน  เวลา  และสถานที่ที่จัดการประมูล
ตามที่สํานักงานกําหนด   

(๒) การประมูลทางอินเทอร์เน็ต  ได้แก่  การเข้าร่วมประมูลในวันและเวลาที่มีการประมูล   
ผ่านทางเว็บไซต์  ตามที่สํานักงานกําหนด   

(๓) การประมูลทางโทรศัพท์  ได้แก่  การเข้าร่วมประมูลในวันและเวลาที่มีการประมูลผ่านทาง
ระบบโทรศัพท์  ตามที่สํานักงานกําหนด 

เพื่อให้การประมูลเลขหมายสวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  โปร่งใส  ทั่วถึง   
และไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาดอันเนื่องมาจากปริมาณเลขหมายที่เข้าสู่ตลาดมากเกินไป   
ให้สํานักงานกําหนดสัดส่วนในอัตราร้อยละของแต่ละกลุ่มเลขหมายสวยที่จะนําออกประมูลตามที่
คณะทํางานข้อ  ๔  เสนอ  ในแต่ละครั้ง 

ข้อ ๗ ในการประมูล  การเสนอราคาคร้ังแรกต้องไม่ต่ํากว่าราคาเร่ิมต้นที่สํานักงานกําหนดไว้  
และการเสนอราคาในแต่ละครั้งถัดไปต้องเป็นการเสนอราคาเพิ่มขึ้นตามราคาที่สํานักงานกําหนด  แต่สามารถ
เสนอราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าอีกได้  โดยราคาที่เสนอเพิ่มสูงขึ้นจะต้องไม่น้อยกว่าช่วงราคาที่สํานักงานกําหนดไว้ 

ในกรณีที่ปรากฏว่า 
(๑) มีผู้เสนอราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเร่ิมต้นในการประมูลเพียงรายเดียว  ให้ผู้เสนอราคา

เช่นว่านั้นเป็นผู้ชนะการประมูล 
(๒) ไม่มีผู้เสนอราคา  ให้สํานักงานยกเลิกการประมูลเลขหมายน้ัน  และพิจารณากําหนด   

วันประมูลขึ้นใหม่   
ในกรณีที่สํานักงานจัดประมูลเลขหมายใดเป็นคร้ังที่สามเพราะเหตุไม่มีผู้เสนอราคา  ให้สํานักงาน

กําหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลเลขหมายนั้นเป็นจํานวนคร่ึงหนึ่งของราคาเริ่มต้นเดิม 
ในกรณีที่สํานักงานจัดการประมูลเลขหมายใดเป็นจํานวนสามคร้ังแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอ

ราคาในการประมูลเลขหมายนั้น  คณะกรรมการจะนําเลขหมายเช่นว่านั้นไปจัดสรรตามวิธีการที่กําหนด 
ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการกําหนดต่อไป 

ข้อ ๘ ผู้ชนะการประมูลมีหน้าที่ต้องชําระเงินประมูลเลขหมายสวย  พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ให้ครบถ้วนภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่สํานักงานรับรองผลการประมูล  
ตามเง่ือนไขและวิธีการที่สํานักงานกําหนด  โดยถือว่าเงินหลักประกันการประมูลเป็นส่วนหน่ึงในการชําระเงิน  
ประมูลเลขหมายสวย 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลรายใดไม่ชําระเงินประมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนด
ในข้อ  ๘  ให้มีผลเป็น  ดังนี้ 

(๑) ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลรายนั้นสละสิทธิ์ในเลขหมายนั้น  และสํานักงานจะดําเนินการ 
ริบเงินหลักประกันการประมูลเลขหมายสวยของผู้ที่ชนะการประมูลรายนั้น   

(๒) ในกรณีที่สํานักงานนําเลขหมายสวยออกประมูลใหม่แล้วไม่มีผู้ประมูล  หรือมีผู้ประมูล   
แต่ได้ราคาต่ํากว่าราคาที่ประมูลเดิม  ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ชําระเงินประมูลให้ครบถ้วนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนต่างนั้น   

ข้อ ๑๐ กรณีผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความตาย  แต่ยังชําระเงินประมูลไม่ครบถ้วน  ให้สิทธิ 
และหน้าที่ใดอันเกิดขึ้นหรือเก่ียวข้องกับการประมูลเลขหมายสวยของผู้นั้นเป็นอันระงับไป  แล้วให้
สํานักงานนําเลขหมายสวยดังกล่าวออกประมูลใหม่  เว้นแต่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะแจ้งการสืบสิทธิ
การใช้เลขหมายดังกล่าวให้ทราบ  พร้อมกับชําระเงินประมูลที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความตาย 

ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานคืนเงินหลักประกันการประมูลให้แก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลที่แจ้งความจํานง 
ขอคืนเงินหลักประกันภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่สํานักงานรับรองผลการประมูล  ตามเง่ือนไข 
และวิธีการที่สํานักงานกําหนด  ทั้งนี้  หากผู้ที่ไม่ชนะการประมูลไม่ติดต่อขอรับเงินหลักประกันการประมูลคืน
ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันที่สํานักงานรับรองผลการประมูล  เม่ือพ้นกําหนดดังกล่าว  ให้ถือว่า 
ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลนั้นแสดงเจตนาสละสิทธิ์ในการรับเงินหลักประกันการประมูลคืนและให้สํานักงาน 
นําเงินหลักประกันดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ข้อ ๑๒ เม่ือผู้ชนะการประมูลดําเนินการตามเง่ือนไขที่สํานักงานกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว   
ผู้ชนะการประมูลจะได้รับหนังสือรับรองผลการประมูลเลขหมายสวยนั้น ๆ  เพื่อนําไปดําเนินการติดต่อลงทะเบียน
ผู้ใช้บริการและเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คณะกรรมการกําหนด  ภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับหนังสือรับรองผลการประมูล  โดยการใช้บริการเลขหมายสวยดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ทั้งนี้  หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ในเลขหมายที่ประมูลได้  เพื่อให้สํานักงานนํามาประมูลใหม่  โดยสํานักงาน
จะไม่คืนเงินประมูลที่ผู้ชนะการประมูลดังกล่าวได้ชําระไว้ 

ในกรณีภายหลังที่ผู้ชนะการประมูลเปิดใช้บริการตามวรรคหน่ึงแล้ว  หากประสงค์จะโอนย้าย  
เลขหมายสวยของตนไปยังผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่รายอ่ืน  ย่อมสามารถทําได้โดยการใช้บริการคงสิทธิ  
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่   

ข้อ ๑๓ สํานักงานอาจพิจารณาตัดสิทธิการประมูลเลขหมายสวยของผู้เข้าร่วมการประมูล 
ในคร้ังต่อ ๆ  ไป  หากผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สํานักงานกําหนด  เช่น  การผิดเง่ือนไข
การชําระเงินประมูลเลขหมายสวย  การกระทําอันเป็นการกีดกันการประมูลหรือก่อให้เกิดการประมูล 
ที่ไม่เหมาะสม  หรือมีลักษณะเป็นการสมยอมราคา  เป็นต้น  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงกรรมการผู้จัดการ  
ผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  รวมทั้งผู้รับมอบอํานาจในการ
เข้าร่วมประมูล  ในกรณีที่เป็นการประมูลในนามนิติบุคคลด้วย 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  
ตามความเหมาะสมจําเป็นในอนาคต  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเลขหมายสวยตามนิยามที่กําหนดในประกาศนี้   

ข้อ ๑๕ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ที่สํานักงานมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการจัดประมูล
ตามข้อ  ๓  วรรคสอง  มีหน้าที่ในการรักษาและคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประมูล   

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๗ ในการจัดสรรเลขหมายในกลุ่มที่สงวน  ให้สํานักงานจัดให้มีการประมูลเลขหมายสวย
ตามที่กําหนดในประกาศนี้  และให้รวมถึงเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นที่ต้องการ
หรือเป็นที่นิยมของประชาชน  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีเสนอผลประโยชน์แก่รัฐสูงสุดเป็นผู้ดําเนินการบริหาร
จัดการประมูลเลขหมายในกลุ่มที่สงวนนี้ตามที่สํานักงานกําหนด   

ข้อ ๑๘ เพื่อให้การบริหารจัดการเลขหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความเหมาะสม  
ทางเทคนิค  คณะกรรมการจะกําหนดและจัดสรรกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ที่เหมาะสมรายใดรายหนึ่งก่อนการดําเนินการประมูล   

การกําหนดและจัดสรรกลุ่มเลขหมายที่สงวนตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการจะพิจารณาจากการ
จัดสรรหมวดเลขหมายที่มีกลุ่มเลขหมายที่สงวนอยู่เดิม  โดยหนึ่งหมวดเลขหมายประกอบด้วยหนึ่งร้อยกลุ่ม  
เลขหมาย  และแต่ละกลุ่มเลขหมายประกอบด้วยหนึ่งหม่ืนเลขหมาย  โดยมีแนวทางการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) กรณีในหมวดเลขหมายนั้นมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เคยได้รับจัดสรรเลขหมาย 
เพียงรายเดียว  คณะกรรมการจะกําหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนทั้งหมดให้ เป็นของผู้ ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้น   

(๒) กรณีในหมวดเลขหมายนั้นมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เคยได้รับจัดสรรเลขหมาย
มากกว่าหนึ่งราย  คณะกรรมการจะพิจารณาจากตําแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนเป็นหลัก  ดังนี้ 

 (๒.๑) กรณีตําแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนอยู่ระหว่างกลุ่มเลขหมายที่จัดสรรให้กับ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงรายเดียว  จะกําหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้น 

 (๒.๒) กรณีตําแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนอยู่ระหว่างกลุ่มเลขหมายที่จัดสรรให้กับ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สองราย  จะกําหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในลําดับหลัง   

 (๒.๓) กรณีตําแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนเป็นกลุ่มเลขหมายลําดับที่หนึ่ง  หรือลําดับสุดท้าย
ของหมวดเลขหมาย  จะกําหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับ
จัดสรรกลุ่มเลขหมายถัดจากหรือก่อนหน้ากลุ่มเลขหมายที่สงวนดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

(๓) กรณีนอกเหนือจาก  (๑)  และ  (๒)  ให้คณะกรรมการพจิารณากําหนดตามความเหมาะสม 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานแจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตามข้อ  ๑๘  เพื่อให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจัดสรรกลุ่มเลขหมายที่สงวนดังกล่าวจะต้องดําเนินการ
แจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์รายอื่นทราบถึงการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มเลขหมายดังกล่าว  
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงาน  และ 

(๒) ผู้ให้บริการโทรศัพท์รายอื่นจะต้องดําเนินการให้กลุ่มเลขหมายนั้นสามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจัดสรร  
เลขหมายในกลุ่มเลขหมายนั้น  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม   

ทั้งนี้  ให้ถือว่าการจัดสรรเลขหมายในกลุ่มเลขหมายตามข้อ  ๑๘  มีผลโดยสมบูรณ์เม่ือผู้ชนะ 
การประมูลเลขหมายสวยในกลุ่มเลขหมายที่สงวนนั้นดาํเนินการตามเง่ือนไขครบถ้วนแล้ว 

หากกลุ่มเลขหมายใดไม่ มีการประมูลเลขหมายสวยท่ีมีผลโดยสมบูรณ์ตามประกาศนี้   
และคณะกรรมการจะนํากลุ่มเลขหมายดังกล่าวนั้นไปจัดสรรตามวิธีการที่กําหนดในประกาศ  กสทช.   
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  สํานักงานจะแจ้งให้ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจัดสรรกลุ่มเลขหมายนั้น  ยุติการดําเนินการให้กลุ่มเลขหมายติดต่อสื่อสาร 
กับผู้ให้บริการโทรศัพท์รายอื่น   

ข้อ ๒๐ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของกลุ่มเลขหมายที่สงวน  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  และตามเงื่อนเวลา
ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีเลขหมายสวยที่มีผู้ชนะการประมูล  ให้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายเม่ือผู้ชนะ 
การประมูลได้เปิดใช้บริการเลขหมายนั้นแล้ว  ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป   

(๒) กรณีเลขหมายอื่นในกลุ่มเลขหมายที่สงวน  ให้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายเม่ือผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เร่ิมนําเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เหลือในกลุ่มเลขหมายดังกล่าว  
ไปกระจายสู่ช่องทางจัดจําหน่าย   

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่แจ้งให้สํานักงานทราบโดยไม่ชักช้าเม่ือมีผู้เปิดใช้บริการ   
เลขหมายสวยที่ประมูลได้  หรือก่อนมีการนําเลขหมายในกลุ่มเลขหมายที่สงวนที่ได้รับการจัดสรร 
ไปกระจายสู่ช่องทางจัดจําหน่าย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี   

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   
  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



ตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑก์ารจัดสรรเลขหมายโทรศัพทส์ําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีเปน็เลขหมายสวย 

 

รูปแบบ ตัวอย่างเลขหมายในหมวด 09 

0x-xxxx-xxxx 09-9999-9999 
09-xxxx-xxxx 09-8888-8888 
09-9999-999A 09-9999-9994 
09-xxxx-xx90/09-xxxx-xx09 x,y=/=9,0 09-6666-6690/09-6666-6609 
09-9999-99AB 09-9999-9926 
0999-xxx-yyy 09-9911-1888 
09-xyyy-yx90   x,y =/=9,0 09-1777-7190 
09-Axxxx-xxxx 09-8999-9999 
09-x000-y000 09-4000-5000 
09-x000-x000 09-6000-6000 
09A-xxxx-yyy 09-1555-5999 
09-AAxx-xxxx 09-1188-8888 
09-ABxx-xxxx 09-1299-9999 
09A-B00-C000, B,C =/= 0, A =/=0 091-500-9000 
09B-B00-C000, B =/= 0   C =/=0  095-500-4000 
09B-B00-B000, B =/= 0  095-500-5000 
09-xxxx-yyyy 09-5555-9999 
09-xxxx-xyyy 09-4444-4777 
09-xxxx-xxyy 09-9999-9944 
09-xxxx-xyxy 09-7777-7676 
09-xxxx-xxxy 09-7777-7771 
09-yxxx-yyyy 09-4666-4444 
09-yxxx-xyyy 09-7111-1777 
09-yxxx-xxyy 09-5999-9955 
09-yxxx-xxxy 09-7444-4447 
09-yyxx-yyyy 09-6611-6666 
09-yyxx-xyyy 09-4411-1444 
09-yyxx-xxyy 09-8844-4488 
09-yyxx-xxxy 09-2244-4442 
09-yyxx-yyxx 09-8811-8811 
09-xyzz-yx90 09-4177-1490 
09-xxxx-xxAB 09-7777-7759 
09-Axxx-xxxB 09-8555-5554 
09-9999-9ABC 09-9999-9214 
09-9xxx-xxxB 09-9444-4448 
09A-xxx-yyzz 09-7555-7799 
09-ABCC-xxxx 09-1644-9999 
09-xxyy-wwzz 09-4488-6677 
09AB-xxx-yyy 09-1699-9888 
09-AA-xxx-yyy , 09-2233-3777 
09-Axxx-Byyy  เมื่อ x และ y ไม่เป็น 0 09-1333-4666 
09-Axxx-Bxxx  เมื่อ x ไม่เป็น 0 09-1555-8555 
09-xxxx-xABC 09-5555-5498 
09-Axxx-xxBC 09-4555-5584 
09-Abxx-xxxc 09-4755-5558 
09-ABCC-xyxy 09-1599-4646 
09-xxxx-ABCD 09-5555-7164 
09-Axxx-xBCD 09-1444-4735 
09-ABxx-xxCD 09-1655-5548 

 
หมายเหตุ : X และ Y = ตัวเลข 0 - 9 ที่มีซ้ํากัน ,  A B C D  = ตัวเลข 0 - 9 ที่ไม่ซ้ํากัน 


