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สรุปการรับฟ
งความคิดเห็นสาธารณะ 

(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ%การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  

ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๑ การกําหนดอารัมภบท ฐานอํานาจ และนิยาม มีความเหมาะสมหรือไม� อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บ ริ ษั ท  ดี แ ท ค         
ไตรเน็ต จํากัด 

เหมาะสม 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

เหมาะสม 

ศู นย% บ ริ ก า ร เ ลิ ก
บุหรี่ทางโทรศัพท%
แห+งชาติ 

เหมาะสม 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

เหมาะสม เนื้อหาครอบคลุม 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นว+าไม+เหมาะสมด4วยร+างประกาศฯ ฉบับนี้ มีการกําหนดเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให4บริการระบบ Internet of Things (IoT) โดยไม+มี
การให4คํานิยามที่ชัดเจน และรายละเอียดการให4บริการ IoTดังนั้นจึงขอเสนอให4 กสทช. กําหนดคํานิยามเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการ
ระบบ IoT และบริการ IoT เพื่อให4เกิดความชัดเจน และเข4าใจตรงกันสามารถนําไปปฏิบัติได4 
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ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๒  การกําหนดหลักเกณฑ%การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%ประจําที่ เลขหมายโทรศัพท%สําหรับ
บริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ และเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%เสียงผ�านอินเทอร%เน็ตแบบใช5เลขหมาย (VoIP) มีความเหมาะสมหรือไม� อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บ ริ ษั ท  ดี แ ท ค       
ไตรเน็ต จํากัด 

เห็นด4วยในกรณีการรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่เพิ่มเติม ผู4ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต4องใช4งานเลขหมายไปแล4วไม+น4อยกว+า 70% 
ของเลขหมายที่ได4รับจัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศโดยให4รวมถึงเลขหมายที่ยุติการใช4และถูกห4ามนําออกใช4ด4วย อย+างไรก็ตาม บริษัทเห็นว+ากําหนด
ระยะเวลาห4ามนําออกใช4เปOนเวลา 30 วันจะเหมาะสมกว+าการกําหนดไว4ที่ 45 วัน เนื่องจากจะทําให4นําเลขหมายกลับไปใช4ประโยชน%ได4รวดเร็ว
มากกว+าและระยะเวลา 30 วันเปOนระยะเวลาที่เพียงพอในการที่ผู4ใช4บริการจะขอคืนเลขหมาย (Re-connect) อีกทั้งในทางปฏิบัติ ก+อนที่สิทธิการ
ใช4งานเลขหมายของผู4ใช4บริการจะสิ้นสุดลงบริษัทได4มีแนวทางดําเนินการติดต+อสื่อสารกับผู4ใช4บริการเพื่อให4ผู4ใช4บริการได4รับทราบก+อนที่จะถึง
กําหนดยุติการใช4เลขหมาย ดังนั้นผู4ใช4บริการกลุ+มที่ต4องการเลขหมายคืนจะมีน4อยมากและจะติดต+อขอเลขหมายคืนก+อน 30 วัน 

บ ริ ษั ท  ที โ อ ที 
จํากัด (มหาชน) 

สําหรับกรณีที่  กสทช. เห็นว+า ข4อมูลและเอกสารประกอบมีความครบถ4วนถูกต4อง กสทช. ควรปรับลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให4สั้นลง 

บ ริ ษั ท  ก ส ท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

ตามข4อ ๑๙ วรรคสาม กรณีการดําเนินการให4เลขหมายของตนสามารถติดต+อกับเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ที่ว+างไม+เต็ม
กลุ+มภายใน ๔๕ วันนั้น เห็นควรขยายระยะเวลาดําเนินการเปOน ๙๐ วันเนื่องจากการดําเนินการดังกล+าวสําหรับเลขหมายบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่
ที่ว+างไม+เต็มกลุ+มจะขึ้นอยู+กับจํานวนเลขหมายที่ต4องดําเนินการตรวจสอบโดยต4องอาศัยกระบวนการ MNP มาเกี่ยวข4องด4วย ซึ่งอาจใช4ระยะเวลา 
เกินกว+า ๔๕ วัน 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

เหมาะสม 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

เหมาะสม เพราะมีการแบ+งแยกที่ชัดเจน เปOนสัดส+วน รองรับการขยายตัวการใช4งานที่มากขึ้นได4ดี 
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ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นว+าไม+เหมาะสม  โดยบริษัทขอเสนอปรับลดระยะเวลาการนําเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ มาให4บริการใหม+ตามข4อ 21 ของร+างประกาศฯ ฉบับ
นี้จาก 45 วันเปOน 30 วันเนื่องจากผู4ให4บริการมีการแจ4งเตือนวันที่สิ้นสุดการให4บริการแก+ผู4ใช4บริการล+วงหน4า 45 วันก+อนระงับบริการ 

 

ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๓      การกําหนดหลักเกณฑ%การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%ระหว�างประเทศ มีความเหมาะสมหรือไม� 
อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บ ริ ษั ท  ดี แ ท ค        
ไตรเน็ต จํากัด 

เหมาะสม 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

เหมาะสม 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

ไม+เหมาะสม ควรมีแค+มาตรฐานเดียว เพื่อประโยชน%ของผู4ใช4บริการ 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 
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ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นว+าเหมาะสมในการขอรับการจัดสรรด4วยการปรับปรุงเปOนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส% โดยยังคงหลักการเดิม 

 

ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๔      การกําหนดหลักเกณฑ%การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรศัพท%แบบสั้นมีความเหมาะสมหรือไม� อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บ ริ ษั ท  ดี แ ท ค       
ไตรเน็ต จํากัด 

เหมาะสม 

บ ริ ษั ท  ที โ อ ที 
จํากัด (มหาชน) 

บมจ. ทีโอที มีความเห็นว+า ควรปรับปรุง ข4อ ๔๖ (๕) เนื่องจากการรายงานเลขหมายโทรศัพท%แบบสั้นเปOนสิทธิและหน4าที่ของผู4ที่ได4รับการจัดสรร
โดยตรง และข4อมูลการเชื่อมต+อวงจรเลขหมาย และการใช4งานเลขหมายเปOนข4อมูลที่ บมจ. ทีโอที ได4จัดส+งให4ผู4ได4รับการจัดสรร เพื่อใช4ประกอบการ
รายงานต+อสํานักงาน กสทช. โดยตรงทุกป̀อยู+แล4ว นอกจากนั้น กรณีการแก4ไขปaญหา  เลขหมาย ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๔ ๑๙๘ และ ๑๙๙  ที่ บมจ. ทีโอที ได4
ให4ความร+วมมือ สํานักงาน กสทช. ในการจัดทําแบบฟอร%มให4ผู4ใช4งานเลขหมาย ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๔ ๑๙๘ และ ๑๙๙  แจ4งยืนยันการใช4งาน แต+ บมจ.     
ทีโอที มิได4รับความร+วมมือในการแก4ไขปaญหาแต+อย+างใด จึงมีความเห็นว+า ควรกําหนดให4ผู4ใช4งานเลขหมาย ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๔ ๑๙๘ และ ๑๙๙ 
จะต4องยื่นความประสงค%ขออนุญาตใช4เลขหมายต+อ กสทช. ภายใน ๙๐ วัน นับแต+ประกาศนี้มีผลบังคับใช4 จึงจะมีสิทธิใช4เลขหมายเดิม            
เพื่อให4บริการรับแจ4งเหตุเพลิงไหม4ตามภารกิจของหน+วยงานต+อไปได4 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

เหมาะสม 

ศู นย% บ ริ ก า ร เ ลิ ก
บุหรี่ทางโทรศัพท%
แห+งชาติ 

เหมาะสม 
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ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

ไม+เหมาะสม สําหรับบริการรับแจ4งเหตุ ควรเปOนหมายเลขแบบสั้น หากเปOนการรับแจ4งเพื่อให4บริการหรือการให4ข4อมูลแก+ประชาชนทั่วไปใช4เปOน     
เลขธรรมดาทั่วไปจะดีกว+า เพราะหากเกิดเหตุร4าย เหตุด+วนอย+างน4อยจะได4นึกถึงหมายเลขเดียว หากมีหลายหมายเลขสั้นอาจจะสร4างความ       
สับสนได4 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 

บริษัท โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร% จํากัด 
(มหาชน) 

ทางบริษัทฯ มีความเห็นว+า การกําหนดหลักเกณฑ%การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรศัพท%แบบสั้น ๔ หลักมีความเหมาะสม เนื่องด4วย กสทช. 
จัดสรรเลขหมายโดยคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปOนของการใช4งานเปOนหลัก เพื่อประโยชน%สาธารณะอย+างแท4จริง 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร%ค 
จํากัด 

เห็นด4วยตามร+างประกาศฯ ที่กําหนดหน4าที่ให4ผู4ได4รับการจัดสรรแจ4งยืนยันการใช4และรายงานสถานะการใช4เลขหมายที่ได4รับอนุญาตผ+านระบบ
อิเล็กทรอนิกส%หรือวิธีการอื่นตามแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนดภายใน 31 มกราคมของทุกป̀ตามข4อ 45 (5) แต+บริษัทฯ เห็นว+าไม+เหมาะสม
ในร+างประกาศฉบับนี้ที่ กสทช. กําหนดในข4อ 46 (5) รายงานสถานการณ%ให4บริการเลขหมายโทรศัพท%แบบสั้นประกอบด4วยการเชื่อมต+อวงจร          
เลขหมาย และการใช4งาน เนื่องจากการรับส+งข4อมูลเลขหมายแบบสั้นผ+านโครงข+ายมีรูปแบบที่ให4บริการหลากหลายโดยระบบของผู4ให4บริการไม+
สามารถจัดเก็บรายละเอียดได4ครบทุกรายการ  การทํารายงานอาจเกิดความผิดพลาด และไม+ใช+หน4าที่ของผู4ให4บริการเปOนการทํารายงานซ้ําซ4อนกับ
ผู4ได4รับการจัดสรร 
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ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๕    การกําหนดหลักเกณฑ%การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมายนํากลุ�ม ๔ หลัก มีความ
เหมาะสมหรือไม� อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด 

เหมาะสม 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

เหมาะสม 

ศูนย%บริการเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพท%แห+งชาติ 

เหมาะสม 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

เหมาะสม เพราะแบ+งแยกการคิดค+าบริการและการให4บริการที่ชัดเจนตามหมายเลขนํากลุ+ม 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นว+าเหมาะสมในการขอรับการจัดสรรด4วยการปรับปรุงเปOนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส% โดยยังคงหลักการเดิม 
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ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๖    การกําหนดหลักเกณฑ%การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด5านเทคนิคของโครงข�ายโทรคมนาคม มีความ
เหมาะสมหรือไม� อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บ ริ ษั ท  ดี แ ท ค           
ไตรเน็ต จํากัด 

เหมาะสม 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

ไม+เหมาะสม เพราะช+องทางการติดต+อสื่อสารหลากหลาย ไม+จําเปOนต4องใช4เพียงช+องทางเดียว 
 
 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นว+าไม+เหมาะสม ตามข4อ 65 กสทช. จะจัดสรรเลขหมายโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ%สําคัญ(2)การจัดสรรให4ตามความจําเปOน ตามลําดับหากกรณี    
มีเหตุจําเปOน กสทช. อาจกําหนดให4ผู4ได4รับการจัดสรรเลขหมายให4หน+วยงานอื่นใช4ร+วมกัน โดยได4รับการอนุญาตจาก กสทช. การกําหนดหลักเกณฑ%
การจัดสรรและการบริหารเลขหมายฯด4านเทคนิคให4ใช4ร+วมกันเพื่อการติดต+อสื่อสารนั้นไม+สามารถทําได4 เนื่องจากการพัฒนาระบบทางเทคนิคของ 
ผู4ให4บริการแต+ละโครงข+ายมีรูปแบบที่แตกต+างกัน เมื่อมาใช4ร+วมกันจะไม+สามารถระบุได4ว+าเปOนการเชื่อมต+อมาจากผู4ให4บริการรายใด เลขหมายที่
ได4รับการจัดสรรฯทางเทคนิคที่สามารถใช4งานได4จริงจะต4องเปOนการใช4ภายในโครงข+ายของตนเอง (Private Network) หรือการ Test lab เท+านั้น 
บริษัทฯ ขอเสนอให4ยกเลิกหลักเกณฑ%ดังกล+าว 
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ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๗     การกําหนดหลักเกณฑ%การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให5บริการระบบ Internet of Things (IoT) 
มีความเหมาะสมหรือไม� อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บ ริ ษั ท  ดี แ ท ค       
ไตรเน็ต จํากัด 

เห็นว+าการเปลี่ยนแปลงผู4ให4บริการ IoT โดยผู4ใช4บริการสามารถโอนย4ายเลขหมายไปด4วยนั้นมีความซับซ4อนทางเทคนิคบริษัทเห็นสมควรดําเนินการ
เรื่องนี้เมื่อมีความพร4อมทางเทคนิค ดังนั้น บริษัท ขอเสนอปรับเปลี่ยนข4อความในข4อ 79 (7) เปOนดังนี้ “เมื่อมีความพร4อมทางเทคนิคให4ผู4ให4บริการ
ทุกรายและสํานักงาน กสทช. ดําเนินการให4ผู4ใช4บริการสามารถขอเปลี่ยนแปลงผู4ให4บริการได4” 

บ ริ ษั ท  ที โ อ ที 
จํากัด (มหาชน) 

ก+อนที่จะมีการกําหนดการใช4เลขหมาย  IoT  ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีก+อน  เนื่องจากอุปกรณ%ต+างๆ ในปaจจุบันสามารถดําเนินการได4โดยไม+ต4อง
ใช4เลขหมาย 

บ ริ ษั ท  ก ส ท 
โ ท ร ค ม น า ค ม 
จํากัด (มหาชน) 

กรณีขอรับการจัดสรรเลขหมายสําหรับการให4บริการระบบ Internet of Things (IoT) เพื่อการใช4เฉพาะภายในโครงข+ายของตนเอง (Private 
Network) เห็นว+าควรไม+ต4องดําเนินการเพื่อขอรับการจัดสรรเนื่องจากเปOนการใช4งานเลขหมายเฉพาะภายในโครงข+ายของผู4รับใบอนุญาตแต+ให4มี
รูปแบบตามที่ประกาศแผนเลขหมายโทรคมนาคมกําหนด จึงเห็นควรตัดข4อ ๗๖ (๒) ออก เพื่อให4สอดคล4องกัน 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

เหมาะสม 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

ชลชนิศร% กาญจนาสน% 
บริษัท เดอะไวท%สเปซ 
จํากัด) 

เห็นด4วยกับที่ประชุมที่เห็นว+า กสทช. ควรมีการกําหนดนิยามและประเภทของอุปกรณ% IOT ให4ชัดเจน โดยระบุประเภทของอุปกรณ% IOT ใดที่มี
ความจําเปOนหรืออยู+ในข+ายที่ต4องใช4เลขหมายโทรคมนาคม ทั้งนี้ รวมไปถึงคุณสมบัติของผู4มีสิทธิ์ในการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
สําหรับบริการระบบ IOT 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

เหมาะสม เพราะรองรับการขยายตัวการใช4งาน internet ในอนาคตได4ดี 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 
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ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นว+ายังไม+เหมาะสม และขอเสนอความเห็นดังนี้ 
-บริการ IoTเปOนบริการใหม+ที่มีหลากหลายรูปแบบการให4บริการ ตามร+างประกาศฉบับนี้ได4กําหนดหลักเกณฑ%การขอรับการจัดสรร การคิด
ค+าธรรมเนียม และการบริหารเลขหมาย IoT ให4มีรูปแบบเดียวกับเลขหมายโทรคมนาคมปกติ โดยที่ยังไม+มีการการศึกษาหาแนวทางที่ผู4ให4บริการ 
ทุกรายจะสามารถปฎิบัติร+วมกันได4จริงอาจเกิดผลกระทบต+ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต 
กสทช. ควรกําหนดนิยามเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให4บริการ IoT และบริการ IoT โดยการตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา ร+วมกันกําหนด      
แนวปฏิบัติให4มีความของทุกราย โดยแยกเลขหมาย IoTออกจากประกาศ ทั้ง 2 ฉบับนี้จะเปOนผลดีต+อทุกฝwาย 
ข4อ 76 การจัดสรรเลขหมายจะจัดสรรเปOนกลุ+ม 
(2) กรณีใช4เฉพาะภายในโครงข+ายของตนเอง(Private Network) จะจัดสรรกลุ+มละ 10,000 เลขหมาย เมื่อได4รับการจัดสรรแล4วสามารถขยายไป
ได4ไม+เกิน 14 หลัก ตามแผนโทรคมนาคม เนื่องจากเลขหมายที่ กสทช. กําหนดดังกล+าวไม+ตรงวัตถุประสงค%การใช4งานจริงจึงไม+ก+อให4เกิดประโยชน%
ทางเทคนิค นอกจากนี้ยังต4องปรับระบบเพื่อจัดเก็บข4อมูลและนําส+งรายงานเปOนภาระเพิ่มต4นทุนบริการ 
ข4อ 79 ผู4ได4รับการจัดสรรมีหน4าที่  
(4) รายงานสถานะการใช4เปOนรายเดือนผ+านระบบอิเล็กทรอนิกส%ภายในวันที่ 20ของเดือนถัดไป นั้นเนื่องจากผู4ให4บริการแต+ละรายมีการจัดเก็บ
ข4อมูลในรูปแบบที่ต+างกัน  การกําหนดให4นําส+งตามประกาศฉบับนี้จะไม+สามารถปฏิบัติได4 
(7) ผู4ให4บริการจะต4องเตรียมความพร4อมทางด4านเทคนิคเพื่อดําเนินการให4ผู4ใช4บริการสามารถขอเปลี่ยนแปลงผู4ให4บริการได4ตามแนวทางที่ กสทช.
กําหนด  เนื่องจากบริการ IoT มีหลากหลายรูปแบบเช+น บริการโครงข+ายบริการ platform และอุปกรณ% IoT ในทางปฎิบัติจะไม+สามารถเปลี่ยน 
SIM เพื่อการโอนย4ายผู4ให4บริการเหมือนการให4บริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ได4จําเปOนต4องศึกษาอย+างละเอียด 
บริษัทฯ ขอเสนอว+า ให4ดําเนินการดังนี้ 
1. กําหนดนิยามเลขหมาย IoTและบริการ IoT แนวการปฏิบัติ โดยแยกออกจากประกาศทั้ง 2 ฉบับ 
2. จัดตั้งคณะทํางานศึกษา และกําหนดแนวทางร+วมกัน โดยให4มีความพร4อมของทุกราย 
3. ยกเว4นการขอรับการจัดสรรเลขหมายและการคิดค+าธรรมเนียมเลขหมายIoTที่ให4บริการภายในโครงข+ายของผู4ให4บริการ (Private Network) 
โดยนําส+งรายงานปริมาณการใช4อุปกรณ% IoT ต+อสํานักงาน กสทช. เปOนรายเดือน 
4. การพัฒนาระบบสามารถนําค+าใช4จ+ายหักจาก USO ได4 
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ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๘     การกําหนดค�าธรรมเนียมเลขหมาย 
  ประเด็นที่ ๘.๑  การกําหนดค�าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%ประจําที่ และค�าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการ
โทรศัพท%เคลื่อนที่ เปQนอัตราเดียว (single rate) ของแต�ละประเภทเลขหมาย มีความเหมาะสมหรือไม� อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บ ริ ษั ท  ดี แ ท ค         
ไตรเน็ต จํากัด 

๑. เห็นว+า การกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ ควรดําเนินการตามหลักเกณฑ%มาตรา 65 แห+ง พระราชบัญญัติองค%กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ 

“ มาตรา 65 รายได4ของสํานักงาน กสทช. มีดังต+อไปนี้ 
(1) ค+าธรรมเนียมใบอนุญาตให4ใช4คลื่นความถี่และค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 42 วรรคสองและมาตรา 45 วรรคสาม 
(2) รายได4หรือผลประโยชน%อันได4มาจากการดําเนินงานตามอํานาจหน4าที่ของ กสทช. และสํานักงาน กสทช.  
(3) รายได4จากทรัพย%สินของสํานักงาน กสทช. 
(4) เงินและทรัพย%สินที่มีผู4บริจากให4แก+สํานักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนดเพื่อใช4ในการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. 
(5) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให4 
รายได4ของ สํานักงาน กสทช. ตาม (1) และ (2) เมื่อหักค+าใช4จ+ายสําหรับดําเนินงานอย+างมีประสิทธิภาพของสํานักงาน กสทช. ค+าภาระต+างๆ 

เท+าที่จําเปOน เงินที่จัดสรรเพื่อสบทบกองทุนตามมาตรา 52 และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว+าด4วยการศึกษาแห+งชาติเหลือ
เท+าใดให4นําส+งเปOนรายได4แผ+นดิน 

ในกรณีรายได4ของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งภาระต+างๆ ที่จําเปOนและไม+สามารถหาเงินจากแหล+งอื่นได4 รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ+นดิน
ให4แก+สํานักงาน กสทช. เท+าจํานวนที่จําเปOน” 
๒. จากข4อมูลรายได4 - รายจ+าย ที่สํานักงาน กสทช. เป}ดเผยอยู+บน Website ได4แสดงถึงเงินที่ สํานักงาน กสทชได4รับจากค+าธรรมเนียมการ
ประกอบกิจการ ค+าธรรมเนียมการบริหารคลื่นความถี่ และค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมและเมื่อหักค+าใช4จ+ายในการดําเนินงานของ
สํานักงานและค+าใช4จ+ายอื่นๆ ที่ผูกพันตามกฎหมาย สํานักงาน กสทช. ยังเหลือเงินนําส+งรัฐบาลอีกเปOนจํานวนมาก  ดังนี้ 
     ป̀ 2562นําส+งรัฐ 2,520 ล4านบาท (รายงานถึงเดือนกันยายน 2562) 
     ป̀ 2561 นําส+งรัฐ 5,280 ล4านบาท 
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ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

     ป̀ 2560 นําส+งรัฐ 3,651 ล4านบาท 
๓. เห็นว+า สํานักงานกสทช.ไม+ได4ถูกกําหนดให4มีหน4าที่ในการจัดเก็บรายได4เพื่อนําส+งรัฐอย+างกรณีหน+วยงานที่มีหน4าที่จัดเก็บภาษี  แต+สํานักงาน 
กสทช. มีหน4าที่จัดเก็บรายได4เพียงเพื่อให4เพียงพอกับค+าใช4จ+ายในการบริหารงานอย+างมีประสิทธิภาพ โดยหากมีเงินเหลือจากค+าใช4จ+ายเท+าใดก็ให4
นําส+งรัฐ  สํานักงานกสทช.จึงสมควรส+งเสริมให4อุตสาหกรรมมีต4นทุนการประกอบการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให4การแข+งขันของผู4ประกอบการ
เปOนกลไกนําค+าธรรมเนียมที่ประหยัดได4นั้นส+งต+อไปยังผู4ใช4บริการโดยผ+านกลไกการแข+งขัน 
๔. ขอเสนอให4มีการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมโทรศัพท%เคลื่อนที่ในอัตรา 1.00 บาท/เลขหมาย/เดือน ซึ่งจะเปOนการอัตราค+าธรรมเนียมที่ไม+
กระทบต+อการตั้งงบประมาณรองรับการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. และค+าใช4จ+ายอื่นตามภาระผูกพันตามกฎหมายแต+อย+างใด และยัง
คงเหลือเงินนําส+งรัฐอีกไม+ต่ํากว+าป̀ละ1,000 ล4านบาท 

บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 

ควรกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมาย ดังนี้ 
๑.  ค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%ประจําที่  
     กรณีของบริการโทรศัพท%ประจําที่   ซึ่งมีแนวโน4มการใช4บริการที่ลดลงอย+างต+อเนื่อง อันเนื่องมาจากมีสินค4าทดแทนได4อย+างสมบูรณ% ควรมีการ
ทบทวนปรับลดอัตราค+าธรรมเนียมดังกล+าวในอนาคต 
๒.  ค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่  
            เห็นด4วยกับการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเปOนอัตราเดียว  (single rate) และขอเสนออัตราค+าธรรมเนียม ดังนี้ 

- จํานวนเลขหมาย ๑ ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐  เลขหมาย อัตราค+าธรรมเนียม ๑ บาท/เลขหมาย/เดือน   
- จํานวนเลขหมายตั้งแต+ ๕,๐๐๐,๐๐๑ เลขหมาย เปOนต4นไป  อัตรา ๑.๖๒ บาท/เลขหมาย/เดือน  เพื่อให4ผู4รับใบอนุญาตรายเล็ก เช+น MVNO ที่

มีเลขหมายไม+เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  เลขหมาย ซึ่งจะมีต4นทุนในการให4บริการสูงกว+าสามารถแข+งขันในตลาดได4 รวมทั้งเป}ดโอกาสให4ผู4บริการรายใหม+มี
โอกาสในการเข4าสู+ตลาดมากขึ้น 

สําหรับกรณีการคิดในอัตราเดียว  (single rate)  จะไม+เกิดผลกระทบต+อระบบทางเทคนิคของการโอนย4ายผู4ให4บริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ (MNP) เนื่องจากในระบบ
ไม+จําเปOนต4องพิจารณาค+าธรรมเนียมเลขหมาย จากหัวหมวดเลขหมาย การกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเปOนอัตราเดียว  (single rate)  จะเปOนแนวทางแก4ไขปaญหาที่
ถูกต4องและเหมาะสมที่สุด  เปOนการลดภาระให4กับผู4ให4บริการในภาพรวม 
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คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช 
ยู นิ เ ว อ ร% แ ซ ล         
ค อ ม มิ ว นิ เ ค ชั่ น 
จํากัด 

เห็นด4วยกับวิธีการของสํานักงาน กสทช. ที่ใช4แนวทางการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายในแต+ละประเภทเลขหมายให4เปOนอัตราเดียว (Single rate) 
เนื่องจากการกําหนด Single rate ทําให4ผู4ประกอบการมีต4นทุนค+าธรรมเนียมเลขหมายในอัตราที่เท+าเทียมกัน ก+อให4เกิดการแข+งขันในการให4บริการ
อย+างเปOนธรรม อีกทั้งยังส+งผลให4สํานักงาน กสทช. และผู4ประกอบการสามารถตรวจสอบค+าธรรมเนียมเลขหมายได4อย+างมีประสิทธิภาพอย+าง
ถูกต4อง อย+างไรก็ตาม เมื่อเทียบเคียงกรณีการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายของต+างประเทศแล4ว จะเห็นว+าอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 1.62 บาทต+อเลขหมายต+อเดือน นั้น เปOนอัตราที่ก+อให4เกิดภาระต4นทุนที่ไม+สมดุลระหว+างอัตราค+าบริการเฉลี่ยซึ่งถูกกํากับ
ดูแลเข4มงวดและต4องลดค+าบริการลงอย+างต+อเนื่อง กับอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายที่ต4องชําระในอัตราที่สูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให4พิจารณา
ทบทวนอัตราค+าธรรมเนียมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให4เกิดความเปOนธรรมกับผู4ให4บริการ และสอดคล4องกับแนวทางการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมที่ต4อง
คํานึงถึงความสอดคล4องกับต4นทุนการให4บริการด4วย โดยบริษัทฯ เห็นว+าอัตราที่เหมาะสม คือ อัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน 

บ ริ ษั ท  ก ส ท 
โ ท ร ค ม น า ค ม 
จํากัด (มหาชน) 

ค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%ประจําที่๑ บาท/เลขหมาย/เดือน มีความเหมาะสม 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

เหมาะสมแล4ว โดยให4โทรศัพท%ประจําที่มีราคาถูกกว+าโทรศัพท%เคลื่อนที่ ซึ่งอัตราที่เหมาะสมของโทรศัพท%เคลื่อนที่ควรจะอยู+ในราคา ๑.๔๖ บาท ต+อ
เลขหมาย เพราะอัตราค+าธรรมเนียมต่ําสุดอยู+ที่ ๑ บาท และสูงสุดอยู+ที่ ๑.๙๑ บาท ค+ากลางควรอยู+ที่ ๑.๔๖ บาท 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

ชลชนิศร% กาญจนาสน% 
บริษัท เดอะไวท%สเปซ 
จํากัด) 

ในฐานะที่บริษัทฯ เปOนผู4ให4บริการโทรศัพท%เคลื่อนที่แบบโครงข+ายเสมือน (MVNO) มีความเห็นว+า การกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายสําหรับ
ผู4ให4บริการโทรศัพท%เคลื่อนที่แบบโครงข+ายเสมือน (MVNO) ควรมีอัตราต่ํากว+าอัตราค+าธรรมเนียมปกติในช+วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเปOนกลไกในการ
สร4างแรงจูงใจให4มีผู4ให4บริการรายใหม+เข4าสู+ตลาดเพิ่มขึ้น และช+วยลดภาระต4นทุนของผู4ให4บริการโทรศัพท%เคลื่อนที่แบบโครงข+ายเสมือน (MVNO) 
ในช+วงเริ่มต4นให4มีโอกาสที่จะสามารถแข+งขันในตลาดกับผู4ประกอบการรายเดิมได4 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

เหมาะสม เพราะเปOนทางเลือกให4คนใช4บริการมองที่คุณประโยชน%ใช4สอยมากกว+าราคา 
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ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

วา่ที�ร้อยตรี 

ธนพล เลศิวรกลุชยั 
เห็นด4วยกับการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายให4เปOนอัตราเดียว (single rate) แต+ไม+เห็นด4วยกับการกําหนดค+าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรศัพท%เคลื่อนที่ ในอัตรา 1.62 บาท/เลขหมาย/เดือน เนื่องจากการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมดังกล+าวไม+ก+อให4ภาครัฐได4ประโยชน%อย+างแท4จริง 
รวมทั้งยังไม+มีความเหมาะสม ไม+เปOนธรรม และทําให4เกิดความไม+เท+าเทียมกันทั้งต+อผู4ให4บริการและประชาชนผู4ใช4บริการ โดยมีรายละเอียด
ดังต+อไปนี้ 
๑. การกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ในร+างประกาศ กสทช. เรือง หลักเกณฑ%การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม เปOนจํานวน 1.62 บาท/เลขหมาย/เดือน ไม+ทําให4ภาครัฐได4ประโยชน%อย+างแท4จริง เพราะจากข+าวที่นําเสนอผ+านสื่อ
ออนไลน%ต+าง ๆ ปรากฏข4อมูลว+า ค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ต+อเลขหมายของผู4ให4บริการรายต+าง ๆ มีอัตราเฉลี่ยอยู+ที่ 1.38 บาท - 
1.93 บาท ซึ่งจะทําให4ผู4ให4บริการที่มีอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายเฉลี่ยที่สูงกว+า 1.62 บาท จ+ายค+าธรรมเนียมในอัตราลดลงจากเดิม เช+น ข4อมูลที่
ปรากฏตามข+าวว+า ผู4ให4บริการที่เปOนเอกชนบางรายมีค+าธรรมเนียมที่ต4องจ+ายให4แก+ กสทช. ตามอัตราเดิมเปOนจํานวนประมาณ 105 ล4านบาท คิด
เปOนอัตราค+าเฉลี่ยเลขหมายละ 1.93 บาทต+อเดือน ดังนั้น หากมีการประกาศให4ใช4อัตราค+าธรรมเนียมใหม+ ผู4ให4บริการรายดังกล+าวก็จะจ+าย
ค+าธรรมเนียมเปOนจํานวน 88.5 ล4านบาท ซึ่งมีจํานวนลดลงถึงประมาณ 16.5 ล4านบาท แต+ผู4ให4บริการที่เปOนภาครัฐที่มีอัตราค+าธรรมเนียม      
เลขหมายเฉลี่ยต่ํากว+า 1.62 บาท ก็จะเสียประโยชน% ดังนั้น หากพิจารณาในมุมการจัดเก็บรายได4ของภาครัฐแล4ว การกําหนดค+าธรรมเนียมใน
อัตราดังกล+าวย+อมไม+ก+อให4เกิดประโยชน%แก+ภาครัฐแต+อย+างใด ทั้งนี้ หาก กสทช. เห็นว+า จํานวนรายได4ไม+ใช+วัตถุประสงค%และหน4าที่หลักของ กสทช. 
หากแต+สิ่งสําคัญคือการบริหารจัดการเลขหมายได4อย+างมีประสิทธิภาพ และจะทําให4 กสทช. สามารถบริหารและกํากับดูแลเลขหมายโทรคมนาคม
ได4ในระยะยาว รวมทั้งเห็นว+าค+าธรรมเนียมเลขหมายที่จัดเก็บสูงกว+าต4นทุนในการบริหารจัดการถือว+าเหมาะสมแล4ว ข4าพเจ4าขอให4 กสทช. โปรด
พิจารณาว+า หากมีการจัดเก็บอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่จํานวน 1 บาท/เลขหมาย/เดือน ซึ่งลดลงมาเพียง 0.62 บาท ซึ่ง
อัตรา 1 บาท ผู4ให4บริการทุกรายทั้งภาครัฐและเอกชนจะไม+เสียประโยชน% และง+ายในการบริหารจัดการเมื่อมีการโอนย4ายเลขหมายระหว+างกันด4วย 
๒. จากกรณีที่ผู4ให4บริการที่มีอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายเฉลี่ยที่สูงกว+า 1.62 บาท จะได4รับผลประโยชน%จากการจ+ายค+าธรรมเนียมในอัตราลดลง
จากเดิมดังกล+าวข4างต4น จึงทําให4มีประเด็นปaญหาว+าแท4จริงแล4วการกําหนดค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ในอัตรา 1.62 บาท/        
เลขหมาย/เดือน เปOนการกําหนดขึ้นเพื่อให4ผู4ให4บริการทุกรายได4ประโยชน%อย+างเท+าเทียมกันและเปOนธรรมจริงหรือไม+ หรือเพื่อเอื้อประโยชน%ให4แก+
เอกชนรายใด เพราะยิ่งผู4ให4บริการรายใดมีอัตราเฉลี่ยค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ต+อเลขหมายสูงกว+า 1.62 บาท มากเท+าใด           
ผู4ให4บริการรายนั้นก็จะจ+ายค+าธรรมเนียมน4อยลงเท+านั้น ในทางกลับกัน ถ4าผู4ให4บริการรายใดมีอัตราเฉลี่ยค+าธรรมเนียมโทรศัพท%เคลื่อนที่ต+อ       
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เลขหมายต่ํากว+า 1.62 บาท ผู4ให4บริการรายนั้นก็จะต4องจ+ายค+าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ซึ่งข4าพเจ4าเห็นว+าการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรศัพท%เคลื่อนที่ดังกล+าวไม+ทําให4เกิดความเหมาะสมและการแข+งขันที่เปOนธรรมแก+ผู4ให4บริการทุกราย 
๓. นอกจากกรณีดังกล+าวข4างต4นแล4ว การกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ดังกล+าวยังมีปaญหาและข4อสงสัยเกี่ยวกับต4นทุน 
ภาระค+าใช4จ+าย และปaจจัยที่ กสทช. นํามาคิดคํานวณเปOนอัตราค+าธรรมเนียมดังกล+าว เพราะ กสทช. มิได4แจกแจงรายละเอียดว+า ต4นทุนและภาระ
ค+าใช4จ+ายดังกล+าวมีอะไรบ4างและเปOนจํานวนเท+าใด สอดคล4องกับการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมใหม+หรือไม+อย+างไรบ4าง ดังนั้น หากการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายของ กสทช. ไม+มีต4นทุนหรือภาระค+าใช4จ+ายใดๆ สําหรับการดําเนินการดังกล+าว หรือรายได4ที่ กสทช. จัดเก็บจากค+าธรรมเนียมใน
รายการอื่นๆ มีสัดส+วนมากกว+าภาระค+าใช4จ+ายและต4นทุนต+างๆ ที่ กสทช. ต4องใช4สําหรับการดําเนินการดังกล+าวแล4ว กสทช.ก็ควรคงค+าธรรมเนียม
เลขหมายของโทรศัพท%เคลื่อนที่ไว4ที่อัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน ตามเดิม เพราะหาก กสทช. ไม+มีความจําเปOนหรือไม+ต4องเสียต4นทุนใดๆ เลย 
การจัดเก็บค+าธรรมเนียมเลขหมายจากผู4ให4บริการในอัตราใหม+ย+อมส+งผลกระทบต+อระบบของภาคธุรกิจ เนื่องจากผู4ให4บริการยังมีภาระที่จะต4อง
ชําระค+าธรรมเนียมรายการอื่นๆ ด4วยเช+นกัน ซึ่งไม+เกิดความเปOนธรรมต+อผู4ให4บริการ และอาจส+งผลกระทบอย+างหลีกเลี่ยงไม+ได4ต+อค+าบริการที่
ประชาชนผู4ใช4บริการต4องจ+ายในท4ายที่สุด ซึ่งขัดต+อ พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 11 และ มาตรา 13 รวมทั้งหลักการและเหตุผลที่ 
กสทช. ตั้งความประสงค%เอาไว4 ดังนั้น ขอเสนอว+า กสทช. ควรคงค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ในอัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน ไว4
ตามเดิม เพราะเมื่อวันที่ประกาศฉบับดังกล+าวมีผลบังคับใช4 จะทําให4ผู4ให4บริการไม+ต4องแบกรับภาระมากเกินความจําเปOนและจะเกิดการแข+งขันที่
เปOนธรรมและเท+าเทียมกันทุกฝwาย 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นด4วยกับความเห็นของผู4ให4บริการรายหนึ่งที่แสดงความเห็นให4กําหนดอัตราค+าธรรมเนียมอัตราเดียวจํานวน 1 บาทต+อเลขหมายเนื่องจากการ
กําหนดอัตราดังกล+าวไม+มีผลกระทบต+อการจัดเก็บและนําส+งรายได4เข4ารัฐของ กสทช. ที่เผยแพร+ต+อสาธารณะ  
การกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมอัตราเดียวควรสอดคล4องกับต4นทุนในการกํากับดูแลเลขหมายโทรคมนาคมต+อเลขหมายต+อเดือนของ กสทช. โดยไม+
เปOนภาระต+อการทําธุรกิจของผู4ให4บริการที่มีเลขหมายมากและผู4ให4บริการที่มีเลขหมายน4อย  เนื่องจากการจัดเก็บค+าธรรมเนียมเลขหมายไม+ใช+เปOน
วัตถุประสงค%หลักของ กสทช. และ กสทช. ไม+ได4มีหน4าที่รับผิดชอบในการหารายได4ให4รัฐบาล ทั้งนี้ในอดีตการขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมจาก ทศท. ไม+มีการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมจากผู4ให4บริการรายใด ซึ่งสอดคล4องกับ พรบ.องค%กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 
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เพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2562 ม.27 กสทช. มีหน4าที่ (9) กําหนดโครงสร4างค+าธรรมเนียมและโครงสร4างอัตราค+าบริการให4เปOนธรรมต+อ
ผู4ใช4บริการ และผู4ให4บริการโดยคํานึงถึงประโยชน%สาธารณะเปOนสําคัญ ม.29 การกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมใด ๆ หรือค+าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการฯให4 กสทช.คํานึงถึงประโยชน%สาธารณะและภาระของผู4บริโภคความสอดคล4องกับต4นทุนการให4บริการ คุ4มค+า การจัดสรรทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ และ  ม.45 วรรคสอง อัตราค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายป̀ให4คํานึงถึงรายจ+ายในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการอย+างมีประสิทธิภาพในอัตรารวมไม+เกินร4อยละสองของรายได4ก+อนหักค+าใช4จ+ายของผู4รับใบอนุญาตและให4นําส+งเปOนรายได4ของสํานักงาน 
กสทช. หากนํามาเปรียบเทียบกับการจัดทําร+างประกาศฉบับนี้จะทําให4ผู4ให4บริการที่มีเลขหมายน4อยมีภาระเพิ่มขึ้น ดูจะเปOนการขัดแย4งกับการ
ดําเนินการกํากับอย+างมีประสิทธิภาพของ กสทช.  
บริษัทฯ ได4ชี้แจงตามเหตุผลข4างต4น ขอเสนออัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายเปOนอัตราเดียวทุกรายดําเนินการพร4อมกันคือ 1บาท/เลขหมาย /เดือน 

   

 ประเด็นที่ ๘.๒  ในบทเฉพาะกาลที่มีการบังคับใช5อัตราค�าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ในอัตรา ๑ บาท/เลขหมาย/
เดือน เปQนระยะเวลา ๒ ปU นับแต�วันที่ประกาศฯ มีผลใช5บังคับ โดยใช5สําหรับผู5ให5บริการโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ที่ถือครองเลขหมายไม�เกิน ๕ ล5าน        
เลขหมาย ณ วันที่ประกาศมีผลใช5บังคับเท�านั้น และหากผู5ให5บริการดังกล�าวมีการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมให5ใช5อัตรา ๑.๖๒ บาท/เลขหมาย/เดือน          
มีความเหมาะสมหรือไม� อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด 

ไม+สมควรเนื่องจากเกิดความไม+เท+าเทียมกันขึ้นระหว+างผู4ประกอบการ 
 

บ ริ ษั ท  ก ส ท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

เห็นว+าการกําหนดอัตราใหม+ อัตราเดียวที่  ๑.๖๒ บาท/เลขหมาย/เดือน ทําให4 บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งเปOนผู4ให4บริการรายเล็กมีภาระต4นทุน
ต+อเลขหมายเพิ่มขึ้นในขณะที่ผู4ให4บริการรายใหญ+จะได4ประโยชน%จากการปรับอัตราดังกล+าวทําให4ต4นทุนการให4บริการลดลง จึงเปOนการจํากัดการ
แข+งขันของผู4ให4บริการรายเล็กซึ่งขัดกับนโยบายของ กสทช. ที่จะส+งเสริมผู4ให4บริการรายเล็กให4สามารถแข+งขันได4 บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงขอ
เสนอแนวทางการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ เปOน ๒ ทางเลือก คือ 
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ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

๑. กําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่เปOนอัตราเดียว (single rate) ที่ ๑ บาท/เลขหมาย/เดือน หรือ 
๒. กําหนดอัตราแบบขั้นบันไดโดยคิดค+าธรรมเนียมเลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ ๑ บาท/เลขหมาย/เดือน สําหรับเลขหมายที่ถือครอง
จํานวน  ๕ ล4านเลขหมายสําหรับเลขหมายที่ถือครองเกินกว+าจํานวน ๕ ล4านเลขหมาย ให4เปOนไปตามอัตราที่ กสทช. กําหนดโดยไม+ต4องบังคับใช4
ตามบทเฉพาะกาล ข4อ ๙๙ ซึ่งจะทําให4ผู4ให4บริการทุกรายได4รับประโยชน%จากค+าธรรมเนียมเลขหมาย ๕ ล4านเลขหมายแรกเท+าเทียมกัน 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

ควรกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ในอัตราเดียว ๑.๔๖ บาทต+อเลขหมายทั้งที่ได4รับการจัดสรรครั้งแรก และจัดสรร
เพิ่มเติมในอัตราเดียว 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

เหมาะสม ราคาเปลี่ยนแปลงตามปริมาณความต4องการของผู4บริโภค 

ชลชนิศร% กาญจนาสน% 
บริษัท เดอะไวท%สเปซ 
จํากัด) 

บริษัทฯ เห็นด4วยกับบทเฉพาะกาลในส+วนของกรอบเวลาและวิธีการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายสําหรับผู4ที่ถือครองเลขหมายต่ํากว+า            
๕ ล4านเลขหมายที่กําหนดไว4ต่ํากว+าอัตราปกติ หากในข4อสรุปสุดท4ายจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราที่กําหนดไว4คือ ๑.๖๒ บาทต+อเลขหมายต+อ
เดือน ทางบริษัทฯ ขอให4พิจารณาปรับอัตราค+าธรรมเนียมของผู4ที่ถือครองเลขหมายต่ํากว+า ๕ ล4านเลขหมายลงในสัดส+วนที่เหมาะสมด4วยเช+นกัน 

วา่ที�ร้อยตรี 

ธนพล เลศิวรกลุชยั 
ไม+เห็นด4วยกับหลักเกณฑ%และเงื่อนไขตามบทเฉพาะกาลในร+างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล+าว เพราะการที่บทเฉพาะกาลมีผลบังคับใช4แต+เฉพาะ          
ผู4ให4บริการที่ถือครองเลขหมายไม+เกิน 5 ล4านเลขหมาย ภายในระยะเวลา 2 ป̀ ไม+สอดคล4องกับหลักการและเหตุผลที่ กสทช. ประกาศเอาไว4ว+า 
ต4องการแก4ไขเพื่อให4เกิดความเท+าเทียมและเกิดการแข+งขันอย+างเปOนธรรม โดยผู4ประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้นก็มีต4นทุนส+วนอื่นที่จะต4องแบก
รับมากอยู+แล4ว อีกทั้งต4องนําส+งค+าธรรมเนียมใบอนุญาต ค+า USO ค+าประมูลคลื่นความถี่ที่แพงติดอันดับโลก แต+ผู4ให4บริการรายใหญ+กลับไม+ได4ยกเว4น
ที่เท+าเทียมกัน ซึ่งข4าพเจ4าในฐานะผู4ใช4บริการก็คิดว+าไม+เปOนธรรมแก+ผู4ให4บริการ นอกจากนี้ บทเฉพาะกาลดังกล+าวยังทําให4เกิดความลักลั่นเรื่อง
หลักการของอัตราค+าธรรมเนียมอัตราเดียว เพราะในระยะเวลา 2 ป̀ ที่ กสทช. อนุญาตให4ผู4ให4บริการที่ถือครองเลขหมายไม+เกิน 5 ล4านเลขหมาย
ดังกล+าว ชําระค+าธรรมเนียมตามอัตราเดิม คือ 1 บาท/เลขหมาย/เดือน แต+หากผู4ให4บริการรายนั้นขอเลขหมายเพิ่มเติม ผู4ให4บริการก็จะต4องชําระ
ค+าธรรมเนียมในอัตราใหม+ทันที ซึ่งทําให4ผู4ให4บริการรายนั้นจะต4องชําระค+าธรรมเนียมทั้งเลขหมายเดิมในอัตรา 1 บาท และเลขหมายใหม+ในอัตรา 
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1.62 บาท จึงเท+ากับว+าข4อกําหนดในบทเฉพาะกาลดังกล+าวทําให4หลักการแบบ single rate กลายเปOน double rate ไปโดยปริยาย ซึ่งไม+ต+างอะไร
กับหลักการตามประกาศ กสทช. ที่ยังมีผลใช4บังคับในปaจจุบัน ด4วยเหตุดังกล+าว ขอเสนอว+าบทเฉพาะกาลตามประกาศฉบับใหม+ กสทช. ควรเป}ด
โอกาสให4ผู4ให4บริการทุกรายได4มีเวลาในการปรับตัวกับอัตราค+าธรรมเนียมดังกล+าว ไม+ควรกําหนดให4บทเฉพาะกาลมีผลเฉพาะผู4ให4บริการที่ถือครอง
เลขหมายไม+เกิน 5 ล4านเลขหมายเท+านั้น อีกทั้งระยะเวลาเพียง 2 ป̀ที่กําหนดไว4ในบทเฉพาะกาลอาจไม+เพียงพอต+อการปรับแผนทางธุรกิจและ
จัดเตรียมระบบเพื่อรองรับการคิดค+าธรรมเนียมอัตราดังกล+าวของผู4ให4บริการแต+ละราย ดังนั้น จึงควรให4บทเฉพาะกาลคุ4มครองผู4ให4บริการทุกรายที่
มีเลขหมายอยู+ก+อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช4 ซึ่งเปOนหลักสากลของบทเฉพาะกาล ตลอดจนสอดคล4องกับหลักการค+าธรรมเนียมแบบ single rate 
อย+างแท4จริง 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นว+าการกําหนดค+าธรรมเนียมอัตราเดียวจํานวน 1.62 บาทไม+เหมาะสมเนื่องจากไม+มีความชัดเจนในการคํานวนอัตราค+าธรรมเนียมและอัตรา
ดังกล+าวส+งผลกระทบต+อผู4ให4บริการที่มีเลขหมายน4อยจะมีต4นทุนสูงขึ้นอีกทั้งความเห็นจากผู4ให4บริการรายหนึ่งที่แสดงข4อมูลการคิดอัตรา
ค+าธรรมเนียมเลขหมายของต+างประเทศอยู+ที่อัตราค+าธรรมเนียม 0.8-1 บาทในส+วนของประเทศไทยจะปรับอัตราค+าธรรมเนียมเปOนจํานวน 1.62 
บาทเปOนอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับต+างประเทศ ซึ่งในบางประเทศไม+มีการจัดเก็บค+าธรรมเนียมเปOนรายเดือน 
บริษัทฯ เห็นว+าการกําหนดบทเฉพาะกาลให4มีอัตราค+าธรรมเนียมเปOน 2 ช+วงเวลาและ 2 อัตราก็จะไม+สอดคล4องวัตถุประสงค%ของ กสทช.ที่ต4องการ
ปรับอัตรา single rate อีกทั้งก+อให4เกิดความไม+เท+าเทียมกันระหว+างผู4ให4บริการที่มีเลขหมายน4อยและผู4ให4บริการที่มีเลขหมายมาก เพิ่มภาระในการ
ปรับปรุงระบบเพื่อให4รองรับค+าธรรมเนียม 2 อัตราในระยะแรก 2 ป̀ และต4องปรับระบบอีกครั้งเพื่อเปOนอัตราเดียวในป̀ที่ 3 
ตารางอัตราค+าธรรมเนียมเฉลี่ยของกลุ+มตัวอย+าง A1-A8 ที่สํานักงาน กสทช.แสดงข4อมูลเห็นได4ว+า อัตราที่กําหนดใหม+จะมีผลกระทบต+อผู4ให4บริการ
ที่ถือครองเลขหมายเดิมในอัตราค+าธรรมเนียม 1บาท/เลขหมาย/เดือน เนื่องจากเปOนการเพิ่มต4นทุนค+าธรรมเนียมเลขหมายกับผู4ให4บริการที่มี        
เลขหมายน4อย หาก กสทช. จะกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายเปOนอัตราเดียวควรให4เปOนธรรมต+อทุกฝwาย 
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  ประเด็นที่ ๘.3  การกําหนดค�าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ อัตราเดียว (single rate) รวมถึงข5อกําหนดใน       
บทเฉพาะกาล ส�งผลกระทบต�อการบริหารจัดการค�าธรรมเนียมเลขหมายของผู5ให5บริการโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ในภาพรวม และการบริหารจัดการ
ค�าธรรมเนียมของเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ที่มีการใช5บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ของผู5ให5บริการต5นทาง (donor) ผู5ให5บริการ
ปลายทาง (recipient) และบริษัท ศูนย%ให5บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท% จํากัด หรือไม� อย�างไร พร5อมให5ข5อเสนอแนะที่เหมาะสม 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บ ริ ษั ท  ดี แ ท ค          
ไตรเน็ต จํากัด 

เห็นสมควรกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ให4เปOนอัตราเดียวที่ 1 บาท/เลขหมาย/เดือน โดยอัตราเดียวจะทําให4ลดภาระ 
การตรวจสอบของทั้งสํานักงาน กสทช. ผู4ประกอบการ บริษัทศูนย%คงสิทธิฯ และหน+วยงานตรวจสอบอื่นๆ 

บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 

มีความเห็นว+า จะส+งผลกระทบต+อการบริหารจัดการ เนื่องจากเกิดความยุ+งยากในการจัดการข4อมูลการ Port In , Port Out  และ Number Return   
เนื่องจากมีอัตราค+าธรรมเนียมในบทเฉพาะกาลที่ต4องมีการควบคุมเลขหมายของผู4ให4บริการที่ไม+เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย หากมีการดําเนินการ
โอนย4ายไปยังผู4ให4บริการรายอื่น จะคิดอีกอัตราหนึ่ง หาก Return กลับมายังหัวหมวด (Prefix) จะคิดอีกอัตรา  ทําให4ต4องเก็บประวัติการโอนย4ายอยู+
ตลอดเวลา ซึ่งทําให4บริหารจัดการยาก และเกิดข4อผิดพลาดได4ง+าย 

บริษัท ทรู มูฟ เอช 
ยู นิ เ ว อ ร% แ ซ ล       
ค อ ม มิ ว นิ เ ค ชั่ น 
จํากัด 

ตามข4อ 99 ของบทเฉพาะกาลที่กําหนดให4ผู4ประกอบการที่ถือครองเลขหมายไม+เกิน 5 ล4านเลขหมาย ใช4อัตราค+าธรรมเนียม 1 บาท/เลขหมาย/
เดือน เปOนระยะเวลา 2 ป̀ เปOนข4อกําหนดที่ส+งผลกระทบต+อการบริหารจัดการค+าธรรมเนียมเลขหมายของผู4ให4บริการโทรศัพท%เคลื่อนที่ในภาพรวม 
เนื่องจากการกําหนดข4อยกเว4นสําหรับผู4ให4บริการบางรายดังกล+าวยังคงทําให4อัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่มี 2 อัตราที่ไม+เท+า
เทียมกัน ซึ่งไม+สอดคล4องกับแนวนโยบายของ สํานักงาน กสทช. ที่ประสงค%จะกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเปOน Single rate อีกทั้ง การที่กําหนด
อัตราค+าธรรมเนียมให4กับผู4ประกอบการที่ถือครองเลขหมายไม+เกิน 5 ล4านเลขหมายแตกต+างออกไป จะทําให4การกําหนด Single rate ไม+มีผล
สมบูรณ%โดยทันที ซึ่งจะไม+สามารถแก4ไขปaญหาการตรวจสอบค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ที่มีอยู+ในปaจจุบันได4 และส+งผลกระทบต+อการ
บริหารจัดการเลขหมายทั้งกับศูนย%ให4บริการคงสิทธิเลขหมายที่ต4องพิจารณาเลขหมายทุกการโอนย4ายว+ามาจากผู4ให4บริการต4นทางใด ไปที่ผู4ให4
บริการปลายทางใด มีอัตราค+าธรรมเนียมที่แตกต+างกันหรือไม+ รวมถึงข4อขัดข4องในการตรวจสอบความถูกต4องของเลขหมายและค+าธรรมเนียม     
เลขหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให4มีการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเปOนอัตราเดียวในอัตราที่เหมาะสมคือ 1 บาท/เลขหมาย/เดือน ซึ่งจะทํา
ให4ไม+ต4องมีการกําหนดบทเฉพาะกาล และทําให4การชําระค+าธรรมเนียมเลขหมายของผู4ประกอบการก็สามารถดําเนินการได4อย+างมีประสิทธิภาพ
และถูกต4อง โดยคํานวณจากจํานวนเลขหมายที่ผู4ประกอบการแต+ละรายถือครองเท+านั้น 
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ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

    บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว+า การกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเปOน Single rate มิได4ส+งผลกระทบต+อผู4ใช4บริการแต+อย+างใด เนื่องจาก กสทช. มี
แนวทางและวิธีการกํากับดูแลอัตราค+าบริการ เพื่อให4อัตราค+าบริการสอดคล4องกับต4นทุนผู4ให4บริการอยู+แล4ว นอกจากนี้ การกําหนดอัตรา
ค+าธรรมเนียมเลขหมายในอัตราที่ต่ําลง ย+อมทําให4ผู4ให4บริการมีความสามารถที่จะพัฒนาการให4บริการเพื่อตอบสนองความต4องการของผู4ใช4บริการ
ได4มากยิ่งขึ้นด4วย 

บ ริ ษั ท  ก ส ท 
โ ท ร ค ม น า ค ม 
จํากัด (มหาชน) 

ตามข4อกําหนดในบทเฉพาะกาลในช+วงระยะเวลา ๒ ป̀ ซึ่งมีอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมาย ๒ กลุ+ม จะทําให4มีปaญหาในกรณีที่มีการให4บริการคงสิทธิ
เลขหมาย (MNP) หากมีการย4ายค+ายจากผู4ให4บริการรายเล็กที่มีเลขหมายไม+ถึง ๕ ล4านเลขหมายไปยังผู4ให4บริการรายใหญ+ หรือจากผู4ให4บริการราย
ใหญ+ไปยังผู4ให4บริการรายเล็กเนื่องจากใช4อัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายที่แตกต+างกัน 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 
 
 
 

ชลชนิศร% กาญจนาสน% 
บริษัท เดอะไวท%สเปซ 
จํากัด) 

หากพิจารณาด4วยวิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงานในเชิงเทคนิคของการใช4บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ในปaจจุบันนั้นยังไม+รองรับ
กับข4อกําหนดในบทเฉพาะกาล ซึ่งจะส+งผลต+อการคํานวณค+าธรรมเนียมเลขหมาย บริษัทฯ จึงขอเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
๑) แนวทางระยะสั้น คือ การแบ+งอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายเปOน 2 ส+วน กล+าวคือ ส+วนแรกเปOนอัตราเดียวสําหรับผู4ให4บริการทุกราย ส+วนที่สอง
เปOนอัตราส+วนเกินที่ผู4ให4บริการบางรายต4องชําระให4ครบตาม (ร+าง) ประกาศยกตัวอย+างจากบทเฉพาะกาล เช+น ในที่นี้ส+วนแรกคืออัตรา 1 บาทต+อ
เลขหมาย จะเปOนอัตราตั้งต4นในการคํานวณค+าธรรมเนียมเลขหมายสําหรับผู4ให4บริการทุกราย และส+วนที่สองคือ อัตรา 0.62 บาทต+อเลขหมาย 
สําหรับผู4ให4บริการที่ถือครองเลขหมายสูงกว+า 5 ล4านเลขหมาย โดยในส+วนที่สองนี้จะใช4วิธีการคํานวณแบบ Manual ที่ต4องคํานวณเอง หรือในทาง
กลับกันจะกําหนดส+วนที่ 1 เปOนอัตราปกติคือ 1.62 บาท และทําการปรับ Manual ลดลง 0.62 บาทสําหรับผู4ให4บริการที่ถือครองเลขหมาย        
ต่ํากว+า 5 ล4านเลขหมาย ด4วยวิธีการดังกล+าวนี้จะไม+ส+งผลกระทบต+อระบบงานของศูนย%ให4บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท%แต+อย+างใด 
๒) แนวทางระยะยาว คือ การเปลี่ยนระบบจากการกําหนดค+าธรรมเนียมเลขหมายตามหัวหมวด ให4สามารถรองรับการกําหนดค+าธรรมเนียม        
เลขหมายตามผู4ให4บริการ และรวมถึงการกําหนดค+าธรรมเนียมเปOนรายเลขหมายในที่สุด เพื่อให4สอดคล4องกับนโยบายและข4อกําหนดว+าด4วยการ
จัดสรรและบริหารเลขหมายที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิเช+น การคืนและการจัดสรรเลขหมายแบบไม+เต็มกลุ+ม เปOนต4น 
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ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

เหมาะสม เพราะผู4บริโภคได4รับประโยชน%ชัดเจน ไม+ซับซ4อนในการคิดค+าบริการ 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

การกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเปOนอัตราเดียว ลดลงเหลือ 1.62 บาท/เลขหมาย/เดือน มีเพียงผู4ให4บริการรายเดียวที่ได4รับผลประโยชน% จึงเปOนการ
กําหนดอัตราที่ไม+เหมาะสมและทําให4เปOนภาระกับผู4ให4บริการรายอื่นจึงจะต4องมีบทเฉพาะกาลเกิดขึ้นมา แต+การพิจารณากําหนดตามข4อ 8.1 ไม+ใช+
หน4าที่ของ กสทช. ต4องนํารายได4ส+งรัฐ การจัดเก็บอัตราค+าธรรมเนียมเพื่อเปOนการบริหารจัดการให4ทั้งอุตสาหกรรมสามารถขับเคลื่อนไปได4อย+างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ เห็นควรกําหนดอัตราเดียวในอัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน 
บริษัทฯ ไม+เห็นด4วยกับการกําหนดอัตราตามที่ระบุไว4ในบทเฉพาะกาล หากกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเปOน 2 อัตราจะส+งผลกระทบในภาพรวมและ
การบริหารจัดการค+าธรรมเนียมเลขหมาย โดยเฉพาะบริการคงสิทธิเลขหมายที่จะต4องคํานวณอัตราค+าธรรมเลขหมายเมื่อมีการโอนย4ายเลขหมาย
ระหว+างผู4ให4บริการให4ถูกต4องตามหมวดเลขหมายซึ่งอาจก+อให4เกิดความผิดพลาดและอาจต4องทําการปรับระบบในการตรวจสอบอัตราค+าธรรมเนียม
ซึ่งก+อให4เกิดภาระต4นทุนที่ไม+ควรต4องเสียในระยะแรก 

   
ประเด็นที่ ๘.๔  การกําหนดค�าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการโทรศัพท%ประจําที่ และค�าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการ

โทรศัพท%เคลื่อนที่ เปQนอัตราเดียว (single rate) จะส�งผลกระทบต�ออัตราค�าบริการของผู5ใช5บริการหรือผู5บริโภค หรือไม� อย�างไร 
ผู5เสนอความ

คิดเห็น 
ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บ ริ ษั ท  ดี แ ท ค          
ไตรเน็ต จํากัด 

การกําหนดภาระค+าธรรมเนียมในระดับที่เหมาะสมสะท4อนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพจะก+อให4เกิดประโยชน%สูงสุดต+อผู4ใช4บริการหรือผู4บริโภค 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

ส+งผลกระทบในการตัดสินใจว+าจะใช4โทรศัพท%ประจําที่ที่ราคาถูกกว+าหรือจะใช4โทรศัพท%เคลื่อนที่ที่ราคาแพงกว+า 
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ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

ส+งผลดี เพราะผู4ใช4สามารถคํานวณการใช4งานของตนเองได4 และกําหนดขอบเขตการใช4งานได4ด4วยตนเอง 

ชลชนิศร% กาญจนาสน% 
บริษัท เดอะไวท%สเปซ 
จํากัด) 

หากอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายที่จะประกาศใช4นั้นไม+ส+งผลต+อต4นทุนทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู4บริโภคจะไม+ได4รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดังกล+าว ในทางปฏิบัติ MVNO ที่เปOนผู4ให4บริการรายเล็กก็ไม+ต4องการให4เกิดการเสียเปรียบทางการตลาดในแง+ของการแข+งขัน     
เชิงราคา อาจจะเลือกรับภาระต4นทุนดังกล+าวไว4เองซึ่งก็จะทําให4อัตราส+วนต4นทุนการดําเนินงานของ MVNO สูงขึ้นในขณะที่รายได4ต+อเลขหมาย
เฉลี่ยต่ํากว+าผู4ให4บริการรายใหญ+ 

วา่ที�ร้อยตรี ธนพล 

เลศิวรกลุชยั 
ตามความคิดเห็นในข4อ 8.1 และ 8.2 ข4างต4นแล4ว ข4าพเจ4าไม+เห็นด4วยกับอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ 1,62 บาท และ
หลักเกณฑ%ในบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวข4องกับอัตราค+าธรรมเนียมดังกล+าว โดยในประเด็นข4อนี้ ข4าพเจ4าเห็นว+า ผู4ให4บริการแต+ละรายมีต4นทุนและภาระ
ค+าใช4จ+ายต+าง ๆ ที่เกี่ยวข4องกับค+าธรรมเนียมของ กสทช. เปOนจํานวนมาก หาก กสทช. ประกาศใช4หลักเกณฑ%การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมฉบับใหม+ จะส+งผลให4ผู4ให4บริการมีต4นทุนและแบกรับภาระมากขึ้นเกินความจําเปOน ซึ่งไม+เกิดความเปOนธรรมต+อผู4ให4บริการ และอาจ
ส+งผลกระทบอย+างหลีกเลี่ยงไม+ได4ต+อค+าบริการที่ประชาชนผู4ใช4บริการต4องจ+ายในท4ายที่สุด ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
ผู4ใช4บริการ ข4าพเจ4าจึงขอเสนอให4 กสทช. กําหนดค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%เคลื่อนที่ในอัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน 
 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

ไม+ส+งผลกระทบถ4าเปOนอัตราคงที่ 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นว+าในส+วนของบริษัทฯไม+ส+งผลกระทบกับผู4ใช4บริการหาก กสทช. กําหนดให4ผู4ประกอบการทุกรายต4องชําระค+าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันที่
อัตรา 1 บาทต+อเลขหมายทุกประเภทเลขหมายข4างต4น โดยไม+มีความแตกต+างกันในแต+ละช+วงเวลาตามที่ระบุไว4ในบทเฉพาะกาล 
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ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๙ การกําหนดการระงับข5อพิพาท มีความเหมาะสมหรือไม� อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บ ริ ษั ท  ดี แ ท ค       
ไตรเน็ต จํากัด 

เหมาะสม 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

เหมาะสม 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

เหมาะสม เพราะ กสทช. ต4องหาข4อยุติและทางออก 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นว+าเปOนไปตามหลักการเดิม 

 

ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๑๐ การกําหนดการบริหารจัดการข5อมูลเลขหมายโทรคมนาคมมีความเหมาะสมหรือไม� อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด 

เหมาะสม 
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ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

เหมาะสม 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

เหมาะสม เพราะมีการแบ+งแยกชัดเจน 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นว+าเหมาะสมในการบริหารจัดการข4อมูลเลขหมายมีการปรับปรุงเปOนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส% โดยยังคงหลักการเดิม 

 

ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๑๑ การกําหนดบทเฉพาะกาล มีความเหมาะสมหรือไม� อย�างไร 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บ ริ ษั ท  ดี แ ท ค        
ไตรเน็ต จํากัด 

ไม+สมควรกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมที่แตกต+างกัน 

บ ริ ษั ท  ที โ อ ที 
จํากัด (มหาชน) 

ผู4รับใบอนุญาตที่มีการใช4งานเลขหมายโทรศัพท%สําหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมายนํากลุ+ม ๔ หลัก และเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด4านเทคนิค
ของโครงข+ายโทรคมนาคม ประเภทเลขหมายสําหรับรหัสจุดการให4สัญญาณภายในประเทศ (National Signalling Point Code : NSPC) อยู+ก+อน
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ%การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม มีผลบังคับใช4 ให4มีสิทธิใช4เลขหมายเดิมเพื่อให4บริการต+อไปได4 ทั้งนี้ 
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ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

จะต4องดําเนินการยื่นความประสงค%เพื่อขออนุญาตใช4เลขหมายภายในเก4าสิบวัน ต+อ กสทช. ทั้งนี้  ให4ชําระค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมตาม
อัตราที่กําหนดในข4อ ๘๖ ตามจํานวนเลขหมายที่มีการใช4งาน นับตั้งแต+วันที่ได4รับอนุญาตจาก กสทช. โดยกําหนดให4ผู4ได4รับการจัดสรรเริ่มต4นการชําระ
ค+าธรรมเนียมนับตั้งแต+วันที่ได4รับหนังสือแจ4งการอนุญาตจาก สํานักงาน กสทช. เปOนต4นไป  
ข4อคิดเห็นเพิ่มเติม เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด4านเทคนิคของโครงข+ายโทรคมนาคม ตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม ประเภท (๔) เลขหมายรหัสจุดการ
ให4สัญญาณ (Signalling Point Code : SPC)  ไม+ควรเรียกเก็บค+าธรรมเนียม ในส+วนที่ใช4งานภายในโครงข+าย เนื่องจาก Signalling Point Code : 
SPC เปOนเลขหมายรหัสบอกต4นทาง ปลายทาง ของอุปกรณ%ชุมสายภายในโครงข+ายโทรคมนาคม เพื่อให4เลขหมายที่ บมจ. ทีโอที จ+ายค+าธรรมเนียม 
ไปแล4ว สามารถติดต+อสื่อสารระหว+างต4นทางกับปลายทางได4 ประกอบกับ SPC เปOนฟaงก%ชั่นการทํางานของ Signalling No.7 ที่จะเลิกใช4งาน         
เมื่อ บมจ. ทีโอที เปลี่ยนไปใช4ระบบชุมสายแบบใหม+ 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ% 

เหมาะสม 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหมาะสม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

เหมาะสม เพราะมีเนื้อหาครอบคลุม 

ชลชนิศร% กาญจนาสน% 
บริษัท เดอะไวท%สเปซ 
จํากัด) 

ตามที่ระบุในประเด็นที่ 8.2 (บริษัทฯ เห็นด4วยกับบทเฉพาะกาลในส+วนของกรอบเวลาและวิธีการกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมเลขหมายสําหรับผู4ที่
ถือครองเลขหมายต่ํากว+า ๕ ล4านเลขหมายที่กําหนดไว4ต่ํากว+าอัตราปกติ หากในข4อสรุปสุดท4ายจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราที่กําหนดไว4คือ ๑.๖๒ 
บาทต+อเลขหมายต+อเดือน ทางบริษัทฯ ขอให4พิจารณาปรับอัตราค+าธรรมเนียมของผู4ที่ถือครองเลขหมายต่ํากว+า ๕ ล4านเลขหมายลงในสัดส+วนที่
เหมาะสมด4วยเช+นกัน) 
 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง 
จํากัด 

เหมาะสม 



 

 

25/25 
 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บริษัท แอดวานซ% 
ไวร%เลส เน็ทเวอร% 
จํากัด 

เห็นว+ายังไม+เหมาะสม ทั้งนี้ตามความเห็นของบริษัทฯ ในประเด็นข4อ 8 

 

ประเด็นคําถาม : ประเด็นที่ ๑๒ ข5อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม 

ผู5เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข5อเสนอแนะ 

บริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด 

ไม+เห็นด4วยที่จะให4คิคค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท%ตั้งแต+วันที่ กสทช. มีมติจัดสรร แต+ควรคิดตั้งแต+ผู4ประกอบการได4รับแจ4งมติ เนื่องจากเปOน
วันที่ผู4รับได4รับการจัดสรรได4ทราบว+าสามารถนําเลขหมายใดไปใช4ในการให4บริการได4บ4าง 

บ ริ ษั ท  ก ส ท 
โ ท ร ค ม น า ค ม 
จํากัด (มหาชน) 

ตามข4อ ๘๕ (๙) เห็นควรกําหนดค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให4บริการระบบInternet of Things (IoT) เพื่อการเชื่อมต+อ
โครงข+ายกับผู4ให4บริการรายอื่น (Public Network) เท+านั้น  
เนื่องจากตาม (ร+าง) ประกาศฯ ที่มีการระบุจํานวนวันเปOนตัวเลข เช+น ๓๐ วัน แต+มีบางข4อ เช+น ข4อ ๓๓ ข4อ ๘๖ ระบุเปOนตัวหนังสือ จึงเห็นควร
แก4ไขให4เหมือนกัน 
ตามข4อ ๘๗ เห็นควรให4ชําระค+าธรรมเนียมเลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท%เสียงผ+านอินเทอร%เน็ตแบบใช4เลขหมาย (VoIP) เลขหมายนํากลุ+ม         
๔ หลักเปOนรายเดือนเหมือนเดิม 

บริ ษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (มหาชน) 

สําหรับการขอความคิดเห็นจากองค%กรเอกชน ควรใช4คําที่ไม+เปOนทางการมากเกินไป ควรเปOนภาษาที่เข4าใจได4ง+าย เพราะศัพท%เฉพาะที่หน+วยงาน 
กสทช. ใช4นั้น ต4องใช4เวลาในการทําความเข4าใจและค4นหาความหมายที่แท4จริงว+าตรงกับสิ่งที่ทาง กสทช. ต4องการความคิดเห็นหรือไม+ 

 


