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สรุปผลการการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  

ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๑ การก าหนดอารัมภบท ฐานอ านาจ และนิยาม มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค  ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

เหมำะสม  

ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 

เหมำะสม  

ศูนย์บริกำรเลิกบุหรี่ทำง
โทรศัพท์แห่งชำติ 

เหมำะสม  

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม  

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

เหมำะสม เนื้อหำครอบคลุม  

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
บ ริ ษั ท  แ อ ด ว ำ น ซ์  
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นว่ำไม่เหมำะสมด้วยร่ำงประกำศฯ ฉบับนี้ มีกำรก ำหนดเลขหมำย
โทรคมนำคมส ำหรับกำรให้บริกำรระบบ Internet of Things (IoT) 
โดยไม่มีกำรให้ค ำนิยำมที่ชัดเจน และรำยละเอียดกำรให้บริกำร IoT
ดังนั้น จึงขอเสนอให้ กสทช. ก ำหนดค ำนิยำมเลขหมำยโทรคมนำคม
ส ำหรับบริกำรระบบ IoT และบริกำร IoT เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน และ
เข้ำใจตรงกันสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 

กำรก ำหนดค ำนิยำมของเลขหมำยโทรคมนำคมส ำหรับกำร
ให้บริกำรระบบ Internet of Things (IoT) สอดคล้องตำมเงื่อนไข
แนบท้ำยใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 
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ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๒  การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP) มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

เห็นด้วยในกรณีกำรรับกำรจัดสรรเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม   
ผู้ขอรับกำรจัดสรรเลขหมำยจะต้องใช้งำนเลขหมำยไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 
70% ของเลขหมำยที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศโดยให้รวมถึง   
เลขหมำยที่ยุติกำรใช้และถูกห้ำมน ำออกใช้ด้วย อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
เห็นว่ำก ำหนดระยะเวลำห้ำมน ำออกใช้เป็นเวลำ 30 วันจะเหมำะสม
กว่ำกำรก ำหนดไว้ที่ 45 วัน เนื่องจำกจะท ำให้น ำเลขหมำยกลับไปใช้
ประโยชน์ได้รวดเร็วมำกกว่ำและระยะเวลำ 30 วันเป็นระยะเวลำที่
เพียงพอในกำรที่ผู้ใช้บริกำรจะขอคืนเลขหมำย (Re-connect) อีกทั้ง
ในทำงปฏิบัติ ก่อนที่สิทธิกำรใช้งำนเลขหมำยของผู้ใช้บริกำรจะสิ้นสุดลง
บริษัทได้มีแนวทำงด ำเนินกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ ใช้บริกำรเพ่ือให้
ผู้ใช้บริกำรได้รับทรำบก่อนที่จะถึงก ำหนดยุติกำรใช้เลขหมำย ดังนั้น
ผู้ใช้บริกำรกลุ่มที่ต้องกำรเลขหมำยคืนจะมีน้อยมำกและจะติดต่อขอ 
เลขหมำยคืนก่อน 30 วัน 

ส ำนักงำน กสทช. เห็นว่ำกำรก ำหนดระยะเวลำ ๔๕ วันมีควำม
เหมำะสมแล้ว โดยมีกำรปรับลดจำกประกำศฉบับปัจจุบันถึง ๔๕ 
วัน ซึ่งเป็นระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรน ำเลขหมำยกลับมำใช้ใหม่
ในขณะที่ยังคงค ำนึงถึงผลกระทบของผู้ใช้บริกำร 

บ ริษั ท  ที โอที  จ ำกั ด 
(มหำชน) 

ส ำหรับกรณีที่  กสทช. เห็นว่ำ ข้อมูลและเอกสำรประกอบมีควำม
ครบถ้วนถูกต้อง กสทช. ควรปรับลดระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต
ให้สั้นลง 

ส ำนักงำน กสทช. เห็นว่ำกำรก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมแล้ว โดยมีกระบวนกำรพิจำรณำเป็นไปอย่ำงรอบคอบ
และเป็นไปตำมข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำน กสทช. และ 
กสทช. 

บริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน) 

ตำมข้อ ๑๙ วรรคสำม กรณีกำรด ำเนินกำรให้เลขหมำยของตนสำมำรถ
ติดต่อกับเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ว่ำงไม่เต็ม
กลุ่มภำยใน ๔๕ วันนั้น เห็นควรขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรเป็น ๙๐ วัน
เนื่ อ งจ ำกก ำรด ำ เนิ น ก ำร ดั งก ล่ ำ วส ำห รั บ เล ขห ม ำยบ ริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ว่ำงไม่เต็มกลุ่มจะขึ้นอยู่กับจ ำนวนเลขหมำยที่ต้อง
ด ำเนินกำรตรวจสอบโดยต้องอำศัยกระบวนกำร MNP มำเกี่ยวข้องด้วย 

เห็นด้วยเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวเป็นกระบวนกำร
ที่ แตกต่ำงจำกกำรจัดสรรเลขหมำยปกติ  เพรำะต้องมีกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลในระบบสำรสนเทศและระบบชุมสำย
ควบคู่กัน โดยได้มีกำรปรับแก้แล้วปรำกฎในข้อ ๑๙ ของร่ำง
ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและบริหำรเลขหมำย
โทรคมนำคม 
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
ซึ่งอำจใช้ระยะเวลำเกินกว่ำ ๔๕ วัน 

ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 

เหมำะสม  

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม  

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

เหมำะสม เพรำะมีกำรแบ่งแยกที่ชัดเจน เป็นสัดส่วน รองรับกำร
ขยำยตัวกำรใช้งำนที่มำกข้ึนได้ดี 

 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นว่ำไม่เหมำะสม โดยบริษัทขอเสนอปรับลดระยะเวลำกำรน ำเลข
หมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ มำให้บริกำรใหม่ตำมข้อ 21 ของร่ำงประกำศฯ 
ฉบับนี้จำก 45 วันเป็น 30 วันเนื่องจำกผู้ให้บริกำรมีกำรแจ้งเตือนวันที่
สิ้นสุดกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรล่วงหน้ำ 45 วันก่อนระงับบริกำร 

ส ำนักงำน กสทช. เห็นว่ำกำรก ำหนดระยะเวลำ ๔๕ วันมีควำม
เหมำะสมแล้ว โดยมีกำรปรับลดจำกประกำศฉบับปัจจุบันถึง ๔๕ 
วัน ซึ่งเป็นระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรน ำเลขหมำยกลับมำใช้ใหม่
ในขณะที่ยังคงค ำนึงถึงผลกระทบของผู้ใช้บริกำร 

 
ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๓ การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

เหมำะสม  

ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 

เหมำะสม  

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 
 

เหมำะสม  
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

ไม่เหมำะสม ควรมีแค่มำตรฐำนเดียว เพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริกำร หลักเกณฑ์ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมแล้วเพรำะมีกำรระบุรูปแบบ
กำรให้บริกำรที่ชัดเจน 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นว่ำเหมำะสมในกำรขอรับกำรจัดสรรด้วยกำรปรับปรุงเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยยังคงหลักกำรเดิม 

 

 

ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๔ การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ันมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

เหมำะสม  

บ ริษั ท  ที โอที  จ ำกั ด 
(มหำชน) 

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นว่ำ ควรปรับปรุง ข้อ ๔๖ (๕) 
เนื่องจำกกำรรำยงำนเลขหมำยโทรศัพท์แบบสั้นเป็นสิทธิและหน้ำที่ของ
ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรโดยตรง และข้อมูลกำรเชื่อมต่อวงจรเลขหมำย และ
กำรใช้งำนเลขหมำยเป็นข้อมูลที่ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดส่ง
ให้ผู้ได้รับกำรจัดสรร เพ่ือใช้ประกอบกำรรำยงำนต่อส ำนักงำน กสทช. 
โดยตรงทุกปีอยู่แล้ว นอกจำกนั้น กรณีกำรแก้ไขปัญหำ  เลขหมำย ๑๙๑ 
๑๙๒ ๑๙๔ ๑๙๘ และ ๑๙๙  ที่ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำม
ร่วมมือ ส ำนักงำน กสทช. ในกำรจัดท ำแบบฟอร์มให้ผู้ใช้งำนเลขหมำย ๑๙๑ 
๑๙๒ ๑๙๔ ๑๙๘ และ ๑๙๙ แจ้งยืนยันกำรใช้งำน แต่ บริษัท ทีโอที 
จ ำกัด (มหำชน) มิได้รับควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำแต่อย่ำงใด           
จึงมีควำมเห็นว่ำ ควรก ำหนดให้ผู้ใช้งำนเลขหมำย ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๔ 
๑๙๘ และ ๑๙๙ จะต้องยื่นควำมประสงค์ขออนุญำตใช้เลขหมำยต่อ 
กสทช. ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่ประกำศนี้มีผลบังคับใช้ จึงจะมีสิทธิใช้เลข
หมำยเดิม เพ่ือให้บริกำรรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
ต่อไปได ้

กำรปรับปรุงวิธีกำรรำยงำนสถำนะกำรใช้ เลขหมำย จะเกิด
ประโยชน์ต่อกำรก ำกับดูแลกำรใช้เลขหมำยของส ำนักงำน กสทช. 
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และตรวจสอบข้อเท็จจริงในกำรใช้งำน
เลขหมำยของผู้รับกำรจัดสรรได้ โดยไม่ได้เป็นกำรสร้ ำงภำระ
เพ่ิมเติมให้กับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์แบบสั้นในปัจจุบันที่จะต้องจัดส่ง
ข้อมูลกำรรับรองกำรใช้งำนหรือกำรเชื่อมต่อวงจรเลขหมำย และ
ข้อมูลสถิติกำรใช้งำนเลขหมำยให้กับผู้รับกำรจัดสรรเลขหมำย      
เพ่ือแจ้งส ำนักงำน กสทช. อยู่แล้ว แต่เปลี่ยนเป็นกำรจัดส่งให้
ส ำนักงำน กสทช. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน 
ส ำหรับกำรใช้เลขหมำย ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๔ ๑๙๘ และ ๑๙๙ นั้น           
ขอเรียนว่ำ ผู้รับกำรจัดสรรหรือผู้ได้รับอนุญำตให้ใช้เลขหมำยจำก 
กสทช. โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จึงจะมีหน้ำที่ ในกำรรำยงำน
สถำนะกำรใช้เลขหมำย แต่กรณีของหน่วยงำนผู้ใช้หมำยเลข 198 
และ 199 มำแต่เดิมนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่ำงกำรติดตำม
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันกำรใช้งำนจำกบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรโครงข่ำย เพ่ือน ำข้อมูลมำด ำเนินกำรอนุญำตให้
ถูกต้องตำมประกำศต่อไป 

ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 

เหมำะสม  

ศูนย์บริกำรเลิกบุหรี่ทำง
โทรศัพท์แห่งชำติ 

เหมำะสม  

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม 
 
 

 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

ไม่เหมำะสม ส ำหรับบริกำรรับแจ้งเหตุ ควรเป็นหมำยเลขแบบสั้น หำก
เป็นกำรรับแจ้งเพ่ือให้บริกำรหรือกำรให้ข้อมูลแก่ประชำชนทั่วไปใช้เป็น     
เลขธรรมดำทั่วไปจะดีกว่ำ เพรำะหำกเกิดเหตุร้ำย เหตุด่วนอย่ำงน้อย 
จะได้นึกถึงหมำยเลขเดียว หำกมีหลำยหมำยเลขสั้นอำจจะสร้ำง        
ควำมสับสนได ้

โครงกำรจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชำติ หมำยเลข 191 
หมำยเลขเดียว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
โดยเป็นหมำยเลขที่ ก ำหนดตำมร่ำงประกำศ กสทช. เรื่อง              
แผนเลขหมำยโทรคมนำคม 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
บ ริษั ท  โร งพ ย ำบ ำล
บ ำ รุ ง ร ำษ ฎ ร์  จ ำ กั ด 
(มหำชน) 

ทำงบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรและกำร
บริหำรเลขหมำยโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลักมีควำมเหมำะสม เนื่องด้วย 
กสทช. จัดสรรเลขหมำยโดยค ำนึงถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรใช้
งำนเป็นหลัก เพื่อประโยชน์สำธำรณะอย่ำงแท้จริง 

 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 

เห็นด้วยตำมร่ำงประกำศฯ ที่ก ำหนดหน้ำที่ให้ผู้ได้รับกำรจัดสรรแจ้ง
ยืนยันกำรใช้และรำยงำนสถำนะกำรใช้เลขหมำยที่ได้รับอนุญำตผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรอ่ืนตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน กสทช. 
ก ำหนดภำยใน 31 มกรำคมของทุกปีตำมข้อ 45 (5) แต่บริษัทฯ เห็น
ว่ำไม่เหมำะสมในร่ำงประกำศฉบับนี้ที่  กสทช. ก ำหนดในข้อ 46 (5) 
รำยงำนสถำนกำรณ์ให้บริกำรเลขหมำยโทรศัพท์แบบสั้นประกอบด้วย

กำรปรับปรุงวิธีกำรรำยงำนสถำนะกำรใช้ เลขหมำย จะเกิด
ประโยชน์ต่อกำรก ำกับดูแลกำรใช้เลขหมำยของส ำนักงำน กสทช. 
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และตรวจสอบข้อเท็จจริงในกำรใช้งำน
เลขหมำยของผู้รับกำรจัดสรรได้ โดยไม่ได้เป็นกำรสร้ำงภำระ
เพ่ิมเติมให้กับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์แบบสั้นในปัจจุบันที่จะต้องจัดส่ง
ข้อมูลกำรรับรองกำรใช้งำนหรือกำรเชื่อมต่อวงจรเลขหมำย และ
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
กำรเชื่อมต่อวงจรเลขหมำย และกำรใช้งำน เนื่องจำกกำรรับส่งข้อมูล
เลขหมำยแบบสั้นผ่ำนโครงข่ำยมีรูปแบบที่ให้บริกำรหลำกหลำยโดย
ระบบของผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถจัดเก็บรำยละเอียดได้ครบทุกรำยกำร  
กำรท ำรำยงำนอำจเกิดควำมผิดพลำด และไม่ใช่หน้ำที่ของผู้ให้บริกำร
เป็นกำรท ำรำยงำนซ้ ำซ้อนกับผู้ได้รับกำรจัดสรร 

ข้อมูลสถิติกำรใช้งำนเลขหมำยให้กับผู้รับกำรจัดสรรเลขหมำยเพ่ือ
แจ้งส ำนักงำน กสทช. อยู่แล้ว แต่ เปลี่ยนเป็นกำรจัดส่ งให้
ส ำนักงำน กสทช. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน 

 
ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๕ การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมายน ากลุ่ม ๔ หลัก มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

เหมำะสม  

ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 

เหมำะสม  

ศูนย์บริกำรเลิกบุหรี่ทำง
โทรศัพท์แห่งชำติ 

เหมำะสม  

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม  

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

เหมำะสม เพรำะแบ่งแยกกำรคิดค่ำบริกำรและกำรให้บริกำรที่ชัดเจน
ตำมหมำยเลขน ำกลุ่ม 

 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นว่ำเหมำะสมในกำรขอรับกำรจัดสรรด้วยกำรปรับปรุงเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยยังคงหลักกำรเดิม 
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ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๖ การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม   
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดี แทค  ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

เหมำะสม  

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม  

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

ไม่เหมำะสม เพรำะช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรหลำกหลำย ไม่จ ำเป็นต้อง
ใช้เพียงช่องทำงเดียว 

หลักเกณฑ์ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมแล้วเพรำะมีกำรระบุรูปแบบ
กำรให้บริกำรที่ชัดเจน 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
บ ริ ษั ท  แ อ ด ว ำ น ซ์      
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นว่ำไม่เหมำะสม ตำมข้อ 65 กสทช. จะจัดสรรเลขหมำยโดยค ำนึงถึง
หลักเกณฑ์ส ำคัญ (2) กำรจัดสรรให้ตำมควำมจ ำเป็น ตำมล ำดับหำก
กรณีมีเหตุจ ำเป็น กสทช. อำจก ำหนดให้ผู้ได้รับกำรจัดสรรเลขหมำยให้
หน่วยงำนอ่ืนใช้ร่วมกัน โดยได้รับกำรอนุญำตจำก กสทช. กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและกำรบริหำรเลขหมำยฯ ด้ำนเทคนิคให้ใช้
ร่วมกันเพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรนั้นไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกกำรพัฒนำ
ระบบทำงเทคนิคของ ผู้ให้บริกำรแต่ละโครงข่ำยมีรูปแบบที่แตกต่ำงกัน 
เมื่อมำใช้ร่วมกันจะไม่สำมำรถระบุ ได้ว่ำเป็นกำรเชื่อมต่อมำจำก         
ผู้ให้บริกำรรำยใด เลขหมำยที่ได้รับกำรจัดสรรฯ ทำงเทคนิคที่สำมำรถ
ใช้งำนได้จริงจะต้องเป็นกำรใช้ภำยในโครงข่ำยของตนเอง (Private 
Network) หรือกำร Test lab เท่ำนั้น บริษัทฯ ขอเสนอให้ยกเลิก
หลักเกณฑ์ดังกล่ำว 

กสทช. สนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรเลขหมำยร่วมกันและเพ่ือให้
เกิดกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ โดยได้มีกำรก ำหนด
ไว้ชัดเจนว่ำจะต้องอยู่บนพื้นฐำนควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคด้วย 
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ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๗ การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับการให้บริการระบบ Internet of Things (IoT) 
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

เห็นว่ำกำรเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริกำร IoT โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถโอนย้ำย
เลขหมำยไปด้วยนั้นมีควำมซับซ้อนทำงเทคนิคบริษัทเห็นสมควร
ด ำเนินกำรเรื่องนี้เมื่อมีควำมพร้อมทำงเทคนิค ดังนั้น บริษัท ขอเสนอ
ปรับเปลี่ยนข้อควำมในข้อ 79 (7) เป็นดังนี้ “เมื่อมีควำมพร้อมทำง
เทคนิคให้ผู้ ให้บริกำรทุกรำยและส ำนักงำน กสทช . ด ำเนินกำรให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริกำรได้” 

เห็นด้วย และได้ปรับปรุงถ้อยค ำในข้อ 79 (7) ร่ำงประกำศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและบริหำรเลขหมำย
โทรคมนำคมแล้ว 

บ ริษั ท  ที โอที  จ ำกั ด 
(มหำชน) 

ก่อนที่จะมีกำรก ำหนดกำรใช้เลขหมำย IoT ควรมีกำรศึกษำเทคโนโลยี
ก่อน เนื่องจำกอุปกรณ์ต่ำงๆ ในปัจจุบันสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่
ต้องใช้เลขหมำย 

ส ำนักงำน กสทช. ได้ยกร่ำงหลักเกณฑ์กำรจัดสรร เลขหมาย
โทรคมนาคมส าหรับการให้บริการระบบ Internet of Things 
(IoT) ตามผลการพิจารณาของคณะท ำงำนด้ำนเลขหมำยและกำร
ระบุตัวตน ส ำหรับบริกำร Internet of Thing ที่มีผู้ให้บริกำรทุก
รำยร่วม เป็ นคณ ะท ำงำนฯ  ซึ่ ง ได้ มี ก ำรพิ จำรณ ำประเด็ น           
ด้ำนเทคโนโลยีและเทคนิคต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว 

บริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน) 

กรณีขอรับกำรจัดสรรเลขหมำยส ำหรับกำรให้บริกำรระบบ Internet of 
Things (IoT) เพ่ือกำรใช้เฉพำะภำยในโครงข่ำยของตนเอง (Private 
Network) เห็นว่ำควรไม่ต้องด ำเนินกำรเพ่ือขอรับกำรจัดสรรเนื่องจำก
เป็นกำรใช้งำนเลขหมำยเฉพำะภำยในโครงข่ำยของผู้รับใบอนุญำตแต่ให้
มีรูปแบบตำมที่ประกำศแผนเลขหมำยโทรคมนำคมก ำหนด จึงเห็นควร
ตัดข้อ ๗๖ (๒) ออก เพ่ือให้สอดคล้องกัน 

ข้อ ๗๖ (๒) ของร่ำงประกำศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและ
บริหำรเลขหมำยโทรคมนำคม มีควำมเหมำะสมแล้ว เนื่องจำกเป็น
กำรแยกประเภทกำรให้บริกำรที่ชัดเจน และมีกำรใช้งำนในรูปแบบ
ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันของทั้งอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นไปตำมมติที่
ประชุมคณะท ำงำนด้ำนเลขหมำยและกำรระบุตัวตน ส ำหรับ
บริกำร Internet of Thing ครั้ งที่  3 /2561  วันศุกร์ที่  20 
กรกฎำคม 2561 ซึ่งมีผู้ใหบ้ริกำรทุกรำยเป็นคณะท ำงำนฯ  

ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 
 
 

เหมำะสม  
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม  

ชลชนิศร์ กำญจนำสน์ 
บริ ษั ท เดอะไวท์ สเปซ 
จ ำกัด) 

เห็นด้วยกับที่ประชุมที่ เห็นว่ำ กสทช. ควรมีกำรก ำหนดนิยำมและ
ประเภทของอุปกรณ์ IoT ให้ชัดเจน โดยระบุประเภทของอุปกรณ์ IoT 
ใดที่มีควำมจ ำเป็นหรืออยู่ในข่ำยที่ต้องใช้เลขหมำยโทรคมนำคม ทั้งนี้ 
รวมไปถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในกำรขอรับกำรจัดสรรเลขหมำย
โทรคมนำคมส ำหรับบริกำรระบบ IoT 

 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

เหมำะสม เพรำะรองรับกำรขยำยตัวกำรใช้งำน internet ในอนำคตได้ดี  

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
บ ริ ษั ท  แ อ ด ว ำ น ซ์       
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นว่ำยังไม่เหมำะสม และขอเสนอควำมเห็นดังนี้ 
-บริกำร IoTเป็นบริกำรใหม่ที่มีหลำกหลำยรูปแบบกำรให้บริกำร             
ตำมร่ำงประกำศฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรขอรับกำรจัดสรร กำร
คิดค่ำธรรมเนียม และกำรบริหำรเลขหมำย IoT ให้มีรูปแบบเดียวกับ            
เลขหมำยโทรคมนำคมปกติ โดยที่ยังไม่มีกำรกำรศึกษำหำแนวทำงที่         
ผู้ให้บริกำร ทุกรำยจะสำมำรถปฎิบัติร่วมกันได้จริงอำจเกิดผลกระทบ
ต่ออุตสำหกรรมโทรคมนำคมในอนำคต 
กสทช. ควรก ำหนดนิยำมเลขหมำยโทรคมนำคมส ำหรับกำรให้บริกำร 
IoT และบริกำร IoT โดยกำรตั้งคณะท ำงำนเพ่ือศึกษำ ร่วมกันก ำหนด      
แนวปฏิบัติให้มีควำมของทุกรำย โดยแยกเลขหมำย IoTออกจำก
ประกำศ ทั้ง 2 ฉบับนี้จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ำย 
ข้อ 76 กำรจัดสรรเลขหมำยจะจัดสรรเป็นกลุ่ม 
(2) กรณีใช้เฉพำะภำยในโครงข่ำยของตนเอง  (Private Network)             
จะจัดสรรกลุ่มละ 10,000 เลขหมำย เมื่อได้รับกำรจัดสรรแล้ว
สำมำรถขยำยไปได้ไม่เกิน 14 หลัก ตำมแผนโทรคมนำคม เนื่องจำก

ส ำนักงำน กสทช. ได้ยกร่ำงหลักเกณฑ์กำรจัดสรร เลขหมาย
โทรคมนาคมส าหรับการให้บริการระบบ Internet of Things 
(IoT) ตามผลการพิจารณาของคณะท ำงำนด้ำนเลขหมำยและกำร
ระบุตัวตน ส ำหรับบริกำร Internet of Thing ที่มีผู้ให้บริกำรทุก
รำยร่วม เป็ นคณ ะท ำงำนฯ  ซึ่ งได้มี กำรพิ จำรณ ำประเด็ น           
ด้ำนเทคโนโลยีและเทคนิคต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และตำมข้อ ๗๖ 
(๒) ของร่ำงประกำศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและบริหำร            
เลขหมำยโทรคมนำคม มีควำมเหมำะสมแล้ว เนื่องจำกเป็นกำร
แยกประเภทกำรให้บริกำรที่ชัดเจน และมีกำรใช้งำนในรูปแบบที่
เป็นมำตรฐำนเดียวกันของทั้งอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นไปตำมมติที่
ประชุมคณะท ำงำนด้ำนเลขหมำยและกำรระบุตัวตน ส ำหรับ
บ ริ ก ำ ร  Internet of Thing ค รั้ ง ที่  3 /2 5 6 1  วั น ศุ ก ร์ ที่              
20 กรกฎำคม 2561 ซึ่งมีผู้ให้บริกำรทุกรำยเป็นคณะท ำงำนฯ 
โดยส ำนั ก งำน  กสทช . ได้ ป รับป รุ งถ้ อยค ำ ในข้ อ  79 (7)           
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
เลขหมำยที่ กสทช. ก ำหนดดังกล่ำวไม่ตรงวัตถุประสงค์กำรใช้งำนจริง
จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทำงเทคนิค นอกจำกนี้ยังต้องปรับระบบเพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลและน ำส่งรำยงำนเป็นภำระเพ่ิมต้นทุนบริกำร 
ข้อ 79 ผู้ได้รับกำรจัดสรรมีหน้ำที่  
(4) รำยงำนสถำนกำรณ์ใช้เป็นรำยเดือนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภำยใน ส ำนักงำน กสทช. จะมีกำรหำรือกับผู้ให้บริกำร IoT ในกำร
ก ำหนดรูปแบบกำรจัดท ำรำยงำนที่เหมำะสมต่อไปวันที่ 20 ของเดือน
ถัดไปนั้น เนื่องจำกผู้ให้บริกำรแต่ละรำยมีกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่
ต่ำงกันกำรก ำหนดให้น ำส่งตำมประกำศฉบับนี้จะไม่สำมำรถปฏิบัติได้ 
(7) ผู้ให้บริกำรจะต้องเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนเทคนิคเพ่ือด ำเนินกำร
ให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริกำรได้ตำมแนวทำงที่ 
กสทช.ก ำหนด  เนื่องจำกบริกำร IoT มีหลำกหลำยรูปแบบเช่น บริกำร
โครงข่ำยบริกำร platform และอุปกรณ์  IoT ในทำงปฎิบัติจะไม่
สำมำรถเปลี่ยน SIM เพ่ือกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรเหมือนกำรให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้จ ำเป็นต้องศึกษำอย่ำงละเอียด 
บริษัทฯ ขอเสนอว่ำ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. ก ำหนดนิยำมเลขหมำย IoTและบริกำร IoT แนวกำรปฏิบัติ             
โดยแยกออกจำกประกำศท้ัง 2 ฉบับ 
2. จัดตั้งคณะท ำงำนศึกษำ และก ำหนดแนวทำงร่วมกัน โดยให้มีควำม
พร้อมของทุกรำย 
3. ยกเว้นกำรขอรับกำรจัดสรรเลขหมำยและกำรคิดค่ำธรรมเนียม           
เลขหมำย IoT ที่ให้บริกำรภำยในโครงข่ำยของผู้ให้บริกำร (Private 
Network) โดยน ำส่งรำยงำนปริมำณกำรใช้อุปกรณ์ IoT ต่อส ำนักงำน 
กสทช. เป็นรำยเดือน 
4. กำรพัฒนำระบบสำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำยหักจำก USO ได ้

ร่ำงประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและบริหำร     
เลขหมำยโทรคมนำคมแล้ว  
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ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๘ การก าหนดค่าธรรมเนียมเลขหมาย 
  ประเด็นที่ ๘.๑  การก าหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ และค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นอัตราเดียว (single rate) ของแต่ละประเภทเลขหมาย มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค  ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 
 

๑. เห็นว่ำ กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ควรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์มำตรำ 65 แห่ง พระรำชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ 

“ มำตรำ 65 รำยได้ของส ำนักงำน กสทช. มีดังต่อไปนี้ 
(1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และค่ำธรรมเนียม

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรตำมมำตรำ 42 วรรคสองและมำตรำ 45          
วรรคสำม 

(2) รำยได้หรือผลประโยชน์อันได้มำจำกกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของ กสทช. และส ำนักงำน กสทช.  

(3) รำยได้จำกทรัพย์สินของส ำนักงำน กสทช. 
(4) เงินและทรัพย์ สิ นที่ มี ผู้ บ ริจำกให้ แก่ ส ำนั กงำน กสทช .              

ตำมระเบียบที่ กสทช. ก ำหนดเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
กสทช. 

(5) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบำลจัดสรรให้ 
รำยได้ของ ส ำนักงำน กสทช. ตำม (1) และ (2) เมื่อหักค่ำใช้จ่ำย

ส ำหรับด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพของส ำนักงำน กสทช. ค่ำภำระต่ำงๆ 
เท่ำที่จ ำเป็น เงินที่จัดสรรเพ่ือสบทบกองทุนตำมมำตรำ 52 และกองทุน
พัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ
เหลือเท่ำใดให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 

ในกรณีรำยได้ของส ำนักงำน กสทช. รวมทั้งภำระต่ำงๆ ที่จ ำเป็นและ
ไม่สำมำรถหำเงินจำกแหล่งอ่ืนได้ รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดิน

เห็นควรปรับแก้ให้มีกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลข
หมำยโทรคมนำคมให้เป็นอัตรำเดียว (single rate) โดยก ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์
ประจ ำที่ ๑ บำท/เลขหมำย/เดือน และก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑.๕๐ บำท/
เลขหมำย/เดือน โดยให้มีผล ณ วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ทั้งนี้ ส ำหรับผู้ได้รับกำรจัดสรรเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองเลขหมำยไม่เกิน ๕ ล้ำนเลขหมำย ณ 
วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บั งคับ ให้สำมำรถหักเงินที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเกิดจำกผลกระทบจำก
กำรปรับ อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมได้  เป็น
ระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตำม
แนวทำงท่ี ส ำนักงำน กสทช. จะก ำหนดต่อไป  

อนึ่ ง  ก ำรก ำห น ด อั ต ร ำค่ ำ ธ รรม เนี ย ม เล ข ห ม ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ำวสอดคล้องตำมหลักกำรและแนวทำงใน
กำรพิจำรณำก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคม
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งได้ก ำหนดให้ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมจะต้องไม่เป็น
ภำระแก่ผู้ประกอบกำรหรือผู้ใช้บริกำรโดยไม่สมเหตุผล และ
ค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำมคุ้มค่ำ ควำมขำดแคลน และ
วิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้  
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
ให้แก่ส ำนักงำน กสทช. เท่ำจ ำนวนที่จ ำเป็น” 
๒. จำกข้อมูลรำยได้ - รำยจ่ำย ที่ส ำนักงำน กสทช . เปิดเผยอยู่บน 
Website ได้แสดงถึงเงินที่ ส ำนักงำน กสทชได้รับจำกค่ำธรรมเนียมกำร
ประกอบกิจกำร ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ และค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรคมนำคมและเมื่อหักค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่ผูกพันตำมกฎหมำย ส ำนักงำน กสทช .          
ยังเหลือเงินน ำส่งรัฐบำลอีกเป็นจ ำนวนมำก  ดังนี้ 
     ปี  2562 น ำส่งรัฐ 2,520 ล้ำนบำท (รำยงำนถึงเดือนกันยำยน 
2562) 
     ปี 2561 น ำส่งรัฐ 5,280 ล้ำนบำท 
     ปี 2560 น ำส่งรัฐ 3,651 ล้ำนบำท 
๓. เห็นว่ำ ส ำนักงำนกสทช.ไม่ได้ถูกก ำหนดให้มีหน้ำที่ในกำรจัดเก็บรำยได้
เพ่ือน ำส่งรัฐอย่ำงกรณีหน่วยงำนที่มีหน้ำที่จัดเก็บภำษี  แต่ส ำนักงำน 
กสทช. มีหน้ำที่จัดเก็บรำยได้เพียงเพ่ือให้เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยหำกมีเงินเหลือจำกค่ำใช้จ่ำยเท่ำใดก็
ให้น ำส่งรัฐ  ส ำนักงำนกสทช.จึงสมควรส่งเสริมให้อุตสำหกรรมมีต้นทุน
กำรประกอบกำรที่ มีประสิทธิภำพสู งสุด และให้ กำรแข่ งขั นของ
ผู้ประกอบกำรเป็นกลไกน ำค่ำธรรมเนียมที่ประหยัดได้นั้นส่งต่อไปยัง
ผู้ใช้บริกำรโดยผ่ำนกลไกกำรแข่งขัน 
๔. ขอเสนอให้มีกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรำ 
1.00 บำท/เลขหมำย/เดือน ซึ่งจะเป็นกำรอัตรำค่ำธรรมเนียมที่ไม่กระทบ
ต่อกำรตั้งงบประมำณรองรับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กสทช . และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนตำมภำระผูกพันตำมกฎหมำยแต่อย่ำงใด และยังคงเหลือเงิน
น ำส่งรัฐอีกไม่ต่ ำกว่ำปีละ1,000 ล้ำนบำท 

1. 1. กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมอัตรำ
เดียว (single rate) ดังกล่ำวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร
และประโยชน์สำธำรณะ เนื่องจำก กสทช. ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำน 
กสทช. มีหนังสือไปยังผู้ประกอบกำรให้พิจำรณำปรับลดอัตรำ
ค่ำบริกำรหรือให้มีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรอันเกิด
จำกประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำย
ใหม่ต่อไป เช่น กำรปรับลดค่ำรักษำเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
เกิดข้ึนแก่ผู้ใช้บริกำร 

2. 2. กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมอัตรำ
เดียว (single rate) ดังกล่ำวจะก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมระหว่ำง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ที่ จ ะ มี ต้ น ทุ น ค่ ำ ธ ร ร ม เนี ย ม เล ข ห ม ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เท่ำเทียมกัน และไม่เป็นภำระแก่ผู้ประกอบกำร
โดยไม่สมเหตุผล ซึ่งได้ค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำมคุ้มค่ำ 
ควำมขำดแคลน และวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร ตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย กล่ำวคือ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำได้มีกำรก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยในลักษณะหลำยอัตรำ (๑ บำท/เลขหมำย/
เดือน ส ำหรับกำรขอใช้ครั้งแรก และ ๒ บำท/เลขหมำย/เดือน 
ส ำหรับกำรขอใช้เพ่ิมเติม) ซึ่งในขณะนั้นมีควำมต้องกำรที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจในช่วงแรกและต้องกำรให้
ผู้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรเลขหมำยของตนให้มีกำรใช้งำนได้
อย่ำงคุ้มค่ำ แต่เมื่อสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป กล่ำวคือ 
ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำปัจจุบันผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มีกำรคืน
เลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม
เป็นจ ำนวนมำก จึงเป็นผลให้ กสทช. มีจ ำนวนเลขหมำยในกำร
จัดสรรเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันจึงไม่มีควำมขำดแคลนในกำรจัดสรร
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บ ริ ษั ท  ที โอที  จ ำกั ด 
(มหำชน) 

ควรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำย ดังนี้ 
๑.  ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่  
     กรณีของบริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่ ซึ่งมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรที่ลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง อันเนื่องมำจำกมีสินค้ำทดแทนได้อย่ำงสมบูรณ์ ควรมีกำร
ทบทวนปรับลดอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวในอนำคต 
๒.  ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่  
     เห็นด้วยกับกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นอัตรำเดียว  (single rate) 
และขอเสนออัตรำค่ำธรรมเนียม ดังนี้ 

- จ ำนวนเลขหมำย ๑ ถึง ๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐  เลขหมำย อัตรำ
ค่ำธรรมเนียม ๑ บำท/เลขหมำย/เดือน   
- จ ำนวนเลขหมำยตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๑ เลขหมำย เป็นต้นไป  

อัตรำ ๑.๖๒ บำท/เลขหมำย/เดือน  เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญำตรำยเล็ก เช่น 
MVNO ที่มีเลขหมำยไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  เลขหมำย ซึ่งจะมีต้นทุนในกำร
ให้บริกำรสูงกว่ำสำมำรถแข่งขันในตลำดได้ รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้บริกำร
รำยใหม่มีโอกำสในกำรเข้ำสู่ตลำดมำกขึ้น 

ส ำหรับกรณีกำรคิดในอัตรำเดียว (single rate) จะไม่เกิดผลกระทบต่อระบบ
ทำงเทคนิคของกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP) เนื่องจำกใน
ระบบไม่จ ำเป็นต้องพิจำรณำค่ำธรรมเนียมเลขหมำย จำกหัวหมวดเลขหมำย 
กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นอัตรำเดียว (single rate)  จะเป็นแนว
ทำงแก้ไขปัญหำที่ถูกต้องและเหมำะสมที่สุดเป็นกำรลดภำระให้กับ 
ผู้ให้บริกำรในภำพรวม 

ทรัพยำกรเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส ำนักงำน กสทช. จึงได้
เสนอให้เลื่อนระยะเวลำในกำรเริ่มใช้งำนเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับ
บริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่ ๑๐ หลัก จำกเดิมที่ก ำหนดให้มีกำรเริ่ม
ใช้งำนภำยในวันที่  ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มกรำคม 
๒๕๖๘ ตำมค ำขอของบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) จึงไม่มีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องใช้มำตรกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะหลำยอัตรำเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนหรือจูง
ใจผู้ประกอบกำรอีกต่อไป ในทำงกลับกัน กำรอัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรคมนำคมในลักษณะหลำยอัตรำดังเช่นที่ผ่ำนมำ ท ำ
ให้ผู้ประกอบกำรมีต้นทุนกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน ส่งผลกระทบ
ต่อกำรแข่งขัน ก่อให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่ำง
ผู้ประกอบกำร และเป็นกำรสร้ำงภำระแก่ผู้ประกอบกำรเกิน
สมควร ซึ่งผิดไปจำกเจตนำรณ์ของกฎหมำย นอกจำกนี้  ยัง
ก่อ ให้ เกิ ดประเด็นปัญ หำในกำรบริห ำรจัดกำรเลขหมำย
โทรคมนำคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเกิดกำรโอนย้ำยเลขหมำย
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรที่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคม
ที่ แตกต่ ำงกัน  ก็จะมีปัญหำเกี่ ยวกับระบบกำรคิดค ำนวณ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยที่เกิดขึ้น ดังนั้น กำรใช้อัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรคมนำคมให้เป็นอัตรำเดียว (single rate) ดังกล่ำว 
จึงเป็นแนวทำงที่ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน อันจะ
ท ำให้เกิดควำมเป็นธรรม และไม่สร้ำงภำระแก่ผู้ประกอบกำรทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำม
คุ้มค่ำ ควำมขำดแคลน และวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติไว้แล้ว  
3. ส ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ำกัด 

เห็นด้วยกับวิธีกำรของส ำนักงำน กสทช. ที่ใช้แนวทำงกำรก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยในแต่ละประเภทเลขหมำยให้ เป็นอัตรำเดียว 
(Single rate) เนื่องจำกกำรก ำหนด Single rate ท ำให้ผู้ประกอบกำรมี
ต้นทุนค่ำธรรมเนียมเลขหมำยในอัตรำที่เท่ำเทียมกัน ก่อให้เกิดกำร
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
แข่งขันในกำรให้บริกำรอย่ำงเป็นธรรม อีกทั้งยังส่งผลให้ส ำนักงำน 
กสทช. และผู้ประกอบกำรสำมำรถตรวจสอบค่ำธรรมเนียมเลขหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงถูกต้อง อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเทียบเคียงกรณีกำร
ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยของต่ำงประเทศแล้ว จะเห็นว่ำ
อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยที่ส ำนักงำน กสทช. เสนอ 1.62 บำทต่อ
เลขหมำยต่อเดือน นั้น เป็นอัตรำที่ก่อให้เกิดภำระต้นทุนที่ไม่สมดุล
ระหว่ำงอัตรำค่ำบริกำรเฉลี่ยซึ่งถูกก ำกับดูแลเข้มงวดและต้องลด
ค่ำบริกำรลงอย่ำงต่อเนื่อง กับอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยที่ต้องช ำระ
ในอัตรำที่สูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้พิจำรณำทบทวนอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมกับผู้ให้บริกำร และ
สอดคล้องกับแนวทำงกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมที่ต้องค ำนึงถึงควำม
สอดคล้องกับต้นทุนกำรให้บริกำรด้วย โดยบริษัทฯ เห็นว่ำอัตรำที่
เหมำะสม คือ อัตรำ 1 บำท/เลขหมำย/เดือน 

ดังกล่ำวได้ค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมเลข
หมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งอุตสำหกรรม กล่ำวคือ ในกำรหำ
ค่ำเฉลี่ยที่เกิดขึ้น หำกค ำนวณจำกกลุ่มผู้ประกอบกำรรำยใหญ่จะมี
อัตรำค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๑.๖๒ บำท/เลขหมำย/เดือน ในขณะที่หำก
ค ำนวณจำกผู้ประกอบกำรทั้งอุตสำหกรรมจะอยู่ที่ ๑.๔๘ บำท/
เลขหมำย/เดือน ดังนั้น เมื่อพิจำรณำแล้วจึงเห็นว่ำ กำรก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ในอัตรำ ๑.๕๐ บำท/
เลขหมำย/เดือน ซึ่งเป็นอัตรำที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของทั้งอุตสำหกรรม 
จึงมีควำมถูกต้องเหมำะสม สร้ำงควำมเป็นธรรม และไม่เป็นภำระ
แก่ผู้ประกอบกำรทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลข
หมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อกำรจัดเก็บ
รำยได้ของส ำนักงำน กสทช. อยู่บ้ำง แต่ก็เป็นผลกระทบในระยะ
สั้นและเป็นจ ำนวนที่น้อยมำก เมื่อเทียบกับในระยะยำวที่จะท ำให้
ส ำนักงำน กสทช. มีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมำคม
ที่ เพ่ิมขึ้นในอีก ๑-๒ ปีข้ำงหน้ำ อีกทั้ งยังเป็นอัตรำที่ ไม่ส่งผล
กระทบต่อรำยจ่ำยกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
ของส ำนักงำน กสทช. เนื่องจำกส ำนักงำน กสทช. ยังคงมีรำยได้
เกินกว่ำรำยจ่ำยของส ำนักงำน กสทช. และยังคงสำมำรถน ำส่งเงิน
เป็นรำยได้แผ่นดินได้ตำมกฎหมำยต่อไป 

ชลชนิศร์ กำญจนำสน์ 
บริ ษั ท เดอะไวท์ สเปซ 
จ ำกัด) 

ในฐำนะที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ำย
เสมือน (MVNO) มีควำมเห็นว่ำ กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม          
เลขหมำยส ำหรับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ำยเสมือน 
(MVNO) ควรมีอัตรำต่ ำกว่ำอัตรำค่ำธรรมเนียมปกติในช่วงระยะเวลำ
หนึ่ง เพ่ือเป็นกลไกในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้มีผู้ให้บริกำรรำยใหม่เข้ำสู่
ตลำดเพ่ิมขึ้น และช่วยลดภำระต้นทุนของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ำยเสมือน (MVNO) ในช่วงเริ่มต้นให้มีโอกำสที่จะสำมำรถ
แข่งขันในตลำดกับผู้ประกอบกำรรำยเดิมได้ 

ว่าที่ร้อยตรี ธนพล  
เลิศวรกุลชัย 

เห็นด้วยกับกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยให้เป็นอัตรำเดียว 
(single rate) แต่ไม่เห็นด้วยกับกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมเลขหมำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตรำ 1.62 บำท/เลขหมำย/เดือน เนื่องจำกกำร
ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวไม่ก่อให้ภำครัฐได้ประโยชน์อย่ำง
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
แท้จริง รวมทั้งยังไม่มีควำมเหมำะสม ไม่เป็นธรรม และท ำให้เกิดควำม
ไม่ เท่ ำ เที ยมกั น ทั้ งต่ อผู้ ให้ บ ริ ก ำรและป ระชำชนผู้ ใช้ บ ริ ก ำร             
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในร่ำงประกำศ กสทช. เรือง หลักเกณฑ์กำรจัดสรร
และบริหำรเลขหมำยโทรคมนำคม เป็นจ ำนวน 1.62 บำท/เลขหมำย/
เดือน ไม่ท ำให้ภำครัฐได้ประโยชน์อย่ำงแท้จริง เพรำะจำกข่ำวที่น ำเสนอ
ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ ปรำกฏข้อมูลว่ำ  ค่ำธรรมเนียมเลขหมำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อเลขหมำยของผู้ให้บริกำรรำยต่ำง ๆ มีอัตรำเฉลี่ ย
อยู่ที่  1 .38 บำท - 1.93 บำท ซึ่ งจะท ำให้ผู้ ให้บริกำรที่มี อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยเฉลี่ยที่สูงกว่ำ 1.62 บำท จ่ำยค่ำธรรมเนียมใน
อัตรำลดลงจำกเดิม เช่น ข้อมูลที่ปรำกฏตำมข่ำวว่ำ ผู้ให้บริกำรที่เป็น
เอกชนบำงรำยมีค่ำธรรมเนียมที่ต้องจ่ำยให้แก่ กสทช. ตำมอัตรำเดิม
เป็นจ ำนวนประมำณ 105 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำค่ำเฉลี่ยเลขหมำยละ 
1.93 บำทต่อเดือน ดังนั้น หำกมีกำรประกำศให้ใช้อัตรำค่ำธรรมเนียม
ใหม่ ผู้ให้บริกำรรำยดังกล่ำวก็จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวน 88.5 
ล้ำนบำท ซึ่งมีจ ำนวนลดลงถึงประมำณ 16.5 ล้ำนบำท แต่ผู้ให้บริกำร
ที่เป็นภำครัฐที่มีอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 1.62 บำท  
ก็จะเสียประโยชน์ ดังนั้น หำกพิจำรณำในมุมกำรจัดเก็บรำยได้ของ
ภำครัฐแล้ว กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมในอัตรำดังกล่ำวย่อมไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ภำครัฐแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ หำก กสทช. เห็นว่ำ จ ำนวนรำยได้
ไม่ใช่วัตถุประสงค์และหน้ำที่หลักของ กสทช. หำกแต่สิ่งส ำคัญคือกำร
บริหำรจัดกำรเลขหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และจะท ำให้ กสทช. 
สำมำรถบริหำรและก ำกับดูแลเลขหมำยโทรคมนำคมได้ในระยะยำว 
รวมทั้งเห็นว่ำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยที่จัดเก็บสูงกว่ำต้นทุนในกำร
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริหำรจัดกำรถือว่ำเหมำะสมแล้ว ข้ำพเจ้ำขอให้ กสทช. โปรดพิจำรณำ
ว่ำ หำกมีกำรจัดเก็บอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่
จ ำนวน 1 บำท/เลขหมำย/เดือน ซึ่งลดลงมำเพียง 0.62 บำท ซึ่งอัตรำ 
1 บำท ผู้ให้บริกำรทุกรำยทั้งภำครัฐและเอกชนจะไม่เสียประโยชน์ และ
ง่ำยในกำรบริหำรจัดกำรเมื่อมีกำรโอนย้ำยเลขหมำยระหว่ำงกันด้วย 
๒. จำกกรณีที่ผู้ให้บริกำรที่มีอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยเฉลี่ยที่สูงกว่ำ 
1.62 บำท จะได้รับผลประโยชน์จำกกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมในอัตรำ
ลดลงจำกเดิมดังกล่ำวข้ำงต้น จึงท ำให้มีประเด็นปัญหำว่ำแท้จริงแล้ว
กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรำ 1.62 
บำท/เลขหมำย/เดือน เป็นกำรก ำหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้ให้บริกำรทุกรำยได้
ประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรมจริงหรือไม่ หรือเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่เอกชนรำยใด เพรำะยิ่งผู้ให้บริกำรรำยใดมีอัตรำเฉลี่ย
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อเลขหมำยสูงกว่ำ 1.62 
บำท มำกเท่ำใดผู้ให้บริกำรรำยนั้นก็จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมน้อยลงเท่ำนั้น 
ในทำงกลับกัน ถ้ำผู้ ให้บริกำรรำยใดมี อัตรำเฉลี่ยค่ำธรรมเนียม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อเลขหมำยต่ ำกว่ำ 1.62 บำท ผู้ให้บริกำรรำยนั้นก็
จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น ซึ่งข้ำพเจ้ำเห็นว่ำกำรก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ำวไม่ท ำให้เกิดควำม
เหมำะสมและกำรแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริกำรทุกรำย 
๓. นอกจำกกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม 
เลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ำวยังมีปัญหำและข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ต้นทุน ภำระค่ำใช้จ่ำย และปัจจัยที่ กสทช. น ำมำคิดค ำนวณเป็นอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว เพรำะ กสทช. มิได้แจกแจงรำยละเอียดว่ำ ต้นทุน
และภำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมีอะไรบ้ำงและเป็นจ ำนวนเท่ำใด สอดคล้อง
กับกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมใหม่หรือไม่อย่ำงไรบ้ำง ดังนั้น           
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
หำกกำรจัดสรรและบริหำรเลขหมำยของ กสทช. ไม่มีต้นทุนหรือภำระ
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ส ำหรับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว หรือรำยได้ที่ กสทช. 
จัดเก็บจำกค่ำธรรมเนียมในรำยกำรอ่ืนๆ มีสัดส่วนมำกกว่ำภำระ
ค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนต่ำงๆ ที่ กสทช. ต้องใช้ส ำหรับกำรด ำเนินกำร
ดั งก ล่ ำ ว แ ล้ ว  ก ส ท ช .ก็ ค ว รค งค่ ำ ธ ร รม เนี ย ม เล ข ห ม ำย ข อ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ที่อัตรำ 1 บำท/เลขหมำย/เดือน ตำมเดิม เพรำะ
หำก กสทช. ไม่มีควำมจ ำเป็นหรือไม่ต้องเสียต้นทุนใดๆ เลย  กำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยจำกผู้ให้บริกำรในอัตรำใหม่ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ระบบของภำคธุรกิจ เนื่องจำกผู้ให้บริกำรยังมีภำระที่จะต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมรำยกำรอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่เกิดควำมเป็นธรรมต่อ           
ผู้ให้บริกำร และอำจส่งผลกระทบอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อค่ำบริกำรที่
ประชำชนผู้ใช้บริกำรต้องจ่ำยในท้ำยที่สุด ซึ่งขัดต่อ พรบ. ประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม มำตรำ 11 และ มำตรำ 13 รวมทั้งหลักกำรและ
เหตุผลที่ กสทช. ตั้งควำมประสงค์เอำไว้ ดังนั้น ขอเสนอว่ำ กสทช.            
ควรคงค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรำ 1 บำท/          
เลขหมำย/เดือน ไว้ตำมเดิม เพรำะเมื่อวันที่ประกำศฉบับดังกล่ำวมีผล
บังคับใช้ จะท ำให้ผู้ให้บริกำรไม่ต้องแบกรับภำระมำกเกินควำมจ ำเป็น
และจะเกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและเท่ำเทียมกันทุกฝ่ำย 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นด้วยกับควำมเห็นของผู้ให้บริกำรรำยหนึ่งที่แสดงควำมเห็นให้
ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมอัตรำเดียวจ ำนวน 1 บำทต่อเลขหมำย
เนื่องจำกกำรก ำหนดอัตรำดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรจัดเก็บและ
น ำส่งรำยได้เข้ำรัฐของ กสทช. ที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ  
กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมอัตรำเดียวควรสอดคล้องกับต้นทุนใน
กำรก ำกับดูแลเลขหมำยโทรคมนำคมต่อเลขหมำยต่อเดือนของ กสทช. 
โดยไม่เป็นภำระต่อกำรท ำธุรกิจของผู้ให้บริกำรที่มีเลขหมำยมำกและ         
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
ผู้ให้บริกำรที่มี เลขหมำยน้อย  เนื่องจำกกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม            
เลขหมำยไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์หลักของ กสทช. และ กสทช. ไม่ได้มี
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรหำรำยได้ให้รัฐบำล ทั้งนี้ในอดีตกำรขอรับกำร
จัดสรรเลขหมำยโทรคมนำคมจำก ทศท. ไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
จำก ผู้ให้บริกำรรำยใด ซึ่งสอดคล้องกับ พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่น            
ควำมถี่ฯ พ.ศ.2553 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2562 ม.27 
กสทช. มีหน้ำที่ (9) ก ำหนดโครงสร้ำงค่ำธรรมเนียมและโครงสร้ำงอัตรำ
ค่ำบริกำรให้เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริกำร และผู้ ให้บริกำรโดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ ม.29 กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมใด 
ๆ หรือค่ำธรรมเนียมในกำรประกอบกิจกำรฯให้  กสทช.ค ำนึงถึง
ประโยชน์สำธำรณะและภำระของผู้บริโภคควำมสอดคล้องกับต้นทุน
กำรให้บริกำร คุ้มค่ำ กำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ และ ม.45 
วรรคสอง อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรรำยปีให้
ค ำนึ งถึ งรำยจ่ ำยในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพในอัตรำรวมไม่เกินร้อยละสองของรำยได้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย
ของผู้รับใบอนุญำตและให้น ำส่งเป็นรำยได้ของส ำนักงำน กสทช.            
หำกน ำมำเปรียบเทียบกับกำรจัดท ำร่ำงประกำศฉบับนี้จะท ำให้ผู้ให้
บริกำรที่มีเลขหมำยน้อยมีภำระเพ่ิมขึ้น ดูจะเป็นกำรขัดแย้งกับกำร
ด ำเนินกำรก ำกับอย่ำงมีประสิทธิภำพของ กสทช.  
บริษัทฯ ได้ชี้แจงตำมเหตุผลข้ำงต้น ขอเสนออัตรำค่ำธรรมเนียม            
เลขหมำยเป็นอัตรำเดียวทุกรำยด ำเนินกำรพร้อมกันคือ 1บำท/           
เลขหมำย /เดือน 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

เหมำะสม เพรำะเป็นทำงเลือกให้คนใช้บริกำรมองที่คุณประโยชน์ใช้
สอยมำกกว่ำรำคำ 
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 

เหมำะสมแล้ว โดยให้โทรศัพท์ประจ ำที่มีรำคำถูกกว่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ซึ่งอัตรำที่เหมำะสมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรจะอยู่ในรำคำ ๑.๔๖ บำท 
ต่อเลขหมำย เพรำะอัตรำค่ำธรรมเนียมต่ ำสุดอยู่ที่ ๑ บำท และสูงสุดอยู่
ที่ ๑.๙๑ บำท ค่ำกลำงควรอยู่ที่ ๑.๔๖ บำท 

 

บริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน) 

ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่              
๑ บำท/เลขหมำย/เดือน มีควำมเหมำะสม 

 

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม  

   
 ประเด็นที่ ๘.๒  ในบทเฉพาะกาลที่มีการบังคับใช้อัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา ๑ บาท/เลขหมาย/

เดือน เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ โดยใช้ส าหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองเลขหมายไม่เกิน ๕ ล้าน        
เลขหมาย ณ วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับเท่านั้น และหากผู้ให้บริการดังกล่าวมีการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมให้ใช้อัตรา ๑.๖๒ บาท/เลขหมาย/เดือน          
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค  ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

ไม่สมควรเนื่องจำกเกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันขึ้นระหว่ำงผู้ประกอบกำร เห็นควรปรับแก้ให้มีกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลข
หมำยโทรคมนำคมให้เป็นอัตรำเดียว (single rate) โดยก ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์
ประจ ำที่ ๑ บำท/เลขหมำย/เดือน และก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑.๕๐ บำท/
เลขหมำย/เดือน โดยให้มีผล ณ วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ทั้งนี้ ส ำหรับผู้ได้รับกำรจัดสรรเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองเลขหมำยไม่เกิน ๕ ล้ำนเลขหมำย ณ 
วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บั งคับ ให้สำมำรถหักเงินที่ช ำระ

บริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน) 

เห็นว่ำกำรก ำหนดอัตรำใหม่ อัตรำเดียวที่ ๑.๖๒ บำท/เลขหมำย/เดือน 
ท ำให้ บมจ. กสท โทรคมนำคม ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรรำยเล็กมีภำระต้นทุน
ต่อเลขหมำยเพ่ิมขึ้นในขณะที่ผู้ให้บริกำรรำยใหญ่จะได้ประโยชน์จำก
กำรปรับอัตรำดังกล่ำวท ำให้ต้นทุนกำรให้บริกำรลดลง จึงเป็นกำรจ ำกัด
กำรแข่งขันของผู้ให้บริกำรรำยเล็กซึ่งขัดกับนโยบำยของ กสทช. ที่จะ
ส่ ง เสริมผู้ ให้ บ ริกำรรำย เล็ ก ให้ ส ำมำรถแข่ งขัน ได้  บมจ . กสท 
โทรคมนำคม จึงขอเสนอแนวทำงกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลข
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
หมำยส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็น ๒ ทำงเลือก คือ 
๑. ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็นอัตรำเดียว (single rate) ที่ ๑ บำท/เลขหมำย/เดือน หรือ 
๒. ก ำหนดอัตรำแบบขั้นบันไดโดยคิดค่ำธรรมเนียมเลขหมำยส ำหรับ
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑ บำท/เลขหมำย/เดือน ส ำหรับเลขหมำยที่
ถือครองจ ำนวน  ๕ ล้ำนเลขหมำยส ำหรับเลขหมำยที่ถือครองเกินกว่ำ
จ ำนวน ๕ ล้ำนเลขหมำย ให้เป็นไปตำมอัตรำที่ กสทช. ก ำหนดโดยไม่
ต้องบังคับใช้ตำมบทเฉพำะกำล ข้อ ๙๙ ซึ่งจะท ำให้ผู้ให้บริกำรทุก
รำยได้รับประโยชน์จำกค่ำธรรมเนียมเลขหมำย ๕ ล้ำนเลขหมำยแรก
เท่ำเทียมกัน 

ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเกิดจำกผลกระทบจำก
กำรปรับ อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมได้  เป็น
ระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตำม
แนวทำงท่ี ส ำนักงำน กสทช. จะก ำหนดต่อไป  

อนึ่ ง  ก ำรก ำห น ด อั ต ร ำค่ ำ ธ รรม เนี ย ม เล ข ห ม ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ำวสอดคล้องตำมหลักกำรและแนวทำงใน
กำรพิจำรณำก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคม
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งได้ก ำหนดให้ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมจะต้องไม่เป็น
ภำระแก่ผู้ประกอบกำรหรือผู้ใช้บริกำรโดยไม่สมเหตุผล และ
ค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำมคุ้มค่ำ ควำมขำดแคลน และ
วิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้  

3. 1. กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมอัตรำ
เดียว (single rate) ดังกล่ำวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร
และประโยชน์สำธำรณะ เนื่องจำก กสทช. ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำน 
กสทช. มีหนังสือไปยังผู้ประกอบกำรให้พิจำรณำปรับลดอัตรำ
ค่ำบริกำรหรือให้มีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรอันเกิด
จำกประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำย
ใหม่ต่อไป เช่น กำรปรับลดค่ำรักษำเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
เกิดข้ึนแก่ผู้ใช้บริกำร 

4. 2. กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมอัตรำ
เดียว (single rate) ดังกล่ำวจะก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมระหว่ำง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ที่ จ ะ มี ต้ น ทุ น ค่ ำ ธ ร ร ม เนี ย ม เล ข ห ม ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เท่ำเทียมกัน และไม่เป็นภำระแก่ผู้ประกอบกำร

ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 

ควรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
อัตรำเดียว ๑.๔๖ บำทต่อเลขหมำยทั้งที่ได้รับกำรจัดสรรครั้งแรก และ
จัดสรรเพิ่มเติมในอัตรำเดียว 

ชลชนิศร์ กำญจนำสน์ 
บริ ษั ท เดอะไวท์ สเปซ 
จ ำกัด) 

บริษัทฯ เห็นด้วยกับบทเฉพำะกำลในส่วนของกรอบเวลำและวิธีกำร
ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยส ำหรับผู้ที่ถือครองเลขหมำยต่ ำ
กว่ำ ๕ ล้ำนเลขหมำยที่ก ำหนดไว้ต่ ำกว่ำอัตรำปกติ หำกในข้อสรุป
สุดท้ำยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกอัตรำที่ก ำหนดไว้คือ ๑.๖๒ บำทต่อ
เลขหมำยต่อเดือน ทำงบริษัทฯ ขอให้พิจำรณำปรับอัตรำค่ำธรรมเนียม
ของผู้ที่ถือครองเลขหมำยต่ ำกว่ำ ๕ ล้ำนเลขหมำยลงในสัดส่วนที่
เหมำะสมด้วยเช่นกัน 

ว่ำที่ร้อยตรี 
ธนพล เลิศวรกุลชัย 

ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมบทเฉพำะกำลในร่ำงประกำศ 
กสทช. ฉบับดังกล่ำว เพรำะกำรที่บทเฉพำะกำลมีผลบังคับใช้แต่เฉพำะ          
ผู้ ให้บริกำรที่ถือครองเลขหมำยไม่ เกิน 5 ล้ำนเลขหมำย ภำยใน
ระยะเวลำ 2 ปี ไม่สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผลที่ กสทช. ประกำศ



21/37 
 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
เอำไว้ว่ำ ต้องกำรแก้ไขเพ่ือให้เกิดควำมเท่ำเทียมและเกิดกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม โดยผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมนั้นก็มีต้นทุนส่วนอื่นที่
จะต้องแบกรับมำกอยู่แล้ว อีกทั้งต้องน ำส่งค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต            
ค่ำ USO ค่ำประมูลคลื่นควำมถี่ที่แพงติดอันดับโลก แต่ผู้ให้บริกำรรำย
ใหญ่กลับไม่ได้ยกเว้นที่เท่ำเทียมกัน ซึ่งข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ใช้บริกำรก็คิด
ว่ำไม่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริกำร นอกจำกนี้ บทเฉพำะกำลดังกล่ำวยังท ำให้
เกิดควำมลักลั่นเรื่องหลักกำรของอัตรำค่ำธรรมเนียมอัตรำเดียว เพรำะ
ในระยะเวลำ 2 ปี ที่ กสทช. อนุญำตให้ผู้ให้บริกำรที่ถือครองเลขหมำย
ไม่เกิน 5 ล้ำนเลขหมำยดังกล่ำว ช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำเดิม คือ  
1 บำท/เลขหมำย/เดือน แต่หำกผู้ให้บริกำรรำยนั้นขอเลขหมำยเพ่ิมเติม            
ผู้ให้บริกำรก็จะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในอัตรำใหม่ทันที ซึ่งท ำให้           
ผู้ให้บริกำรรำยนั้นจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมทั้งเลขหมำยเดิมในอัตรำ           
1 บำท และเลขหมำยใหม่ในอัตรำ 1.62 บำท จึงเท่ำกับว่ำข้อก ำหนด
ในบทเฉพำะกำลดังกล่ำวท ำให้หลักกำรแบบ single rate กลำยเป็น 
double rate ไปโดยปริยำย ซึ่งไม่ต่ำงอะไรกับหลักกำรตำมประกำศ 
กสทช. ที่ยังมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน ด้วยเหตุดังกล่ำว ขอเสนอว่ำบท
เฉพำะกำลตำมประกำศฉบับใหม่ กสทช. ควรเปิดโอกำสให้ผู้ให้บริกำร
ทุกรำยได้มีเวลำในกำรปรับตัวกับอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว ไม่ควร
ก ำหนดให้บทเฉพำะกำลมีผลเฉพำะผู้ให้บริกำรที่ถือครองเลขหมำยไม่
เกิน 5 ล้ำนเลขหมำยเท่ำนั้น อีกทั้งระยะเวลำเพียง 2 ปีที่ก ำหนดไว้ใน
บทเฉพำะกำลอำจไม่เพียงพอต่อกำรปรับแผนทำงธุรกิจและจัดเตรียม
ระบบเพ่ือรองรับกำรคิดค่ำธรรมเนียมอัตรำดังกล่ำวของผู้ให้บริกำรแต่
ละรำย ดังนั้น จึงควรให้บทเฉพำะกำลคุ้มครองผู้ให้บริกำรทุกรำยที่มี 

โดยไม่สมเหตุผล ซึ่งได้ค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำมคุ้มค่ำ 
ควำมขำดแคลน และวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร ตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย กล่ำวคือ เนื่องจำกที่ ผ่ำนมำได้มีกำรก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยในลักษณะหลำยอัตรำ (๑ บำท/เลขหมำย/
เดือน ส ำหรับกำรขอใช้ครั้งแรก และ ๒ บำท/เลขหมำย/เดือน 
ส ำหรับกำรขอใช้เพ่ิมเติม) ซึ่งในขณะนั้นมีควำมต้องกำรที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจในช่วงแรกและต้องกำรให้
ผู้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรเลขหมำยของตนให้มีกำรใช้งำนได้
อย่ำงคุ้มค่ำ แต่เมื่อสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป กล่ำวคือ 
ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำปัจจุบันผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มีกำรคืน
เลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม
เป็นจ ำนวนมำก จึงเป็นผลให้ กสทช. มีจ ำนวนเลขหมำยในกำร
จัดสรรเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันจึงไม่มีควำมขำดแคลนในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส ำนักงำน กสทช. จึงได้
เสนอให้เลื่อนระยะเวลำในกำรเริ่มใช้งำนเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับ
บริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่ ๑๐ หลัก จำกเดิมที่ก ำหนดให้มีกำรเริ่ม
ใช้งำนภำยในวันที่  ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มกรำคม 
๒๕๖๘ ตำมค ำขอของบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) จึงไม่มีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องใช้มำตรกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะหลำยอัตรำเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนหรือจูง
ใจผู้ประกอบกำรอีกต่อไป ในทำงกลับกัน กำรอัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรคมนำคมในลักษณะหลำยอัตรำดังเช่นที่ผ่ำนมำ ท ำ
ให้ผู้ประกอบกำรมีต้นทุนกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน ส่งผลกระทบ
ต่อกำรแข่งขัน ก่อให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่ำง
ผู้ประกอบกำร และเป็นกำรสร้ำงภำระแก่ผู้ประกอบกำรเกิน
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
เลขหมำยอยู่ก่อนวันที่ประกำศนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นหลักสำกลของบท
เฉพำะกำล ตลอดจนสอดคล้องกับหลักกำรค่ำธรรมเนียมแบบ single 
rate อย่ำงแท้จริง 

สมควร ซึ่งผิดไปจำกเจตนำรณ์ของกฎหมำย นอกจำกนี้  ยัง
ก่อ ให้ เกิ ดประเด็นปัญ หำในกำรบริห ำรจัดกำรเลขหมำย
โทรคมนำคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเกิดกำรโอนย้ำยเลขหมำย
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรที่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคม
ที่ แตกต่ ำงกัน  ก็จะมีปัญหำเกี่ ยวกับระบบกำรคิดค ำนวณ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยที่เกิดขึ้น ดังนั้น กำรใช้อัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรคมนำคมให้เป็นอัตรำเดียว (single rate) ดังกล่ำว 
จึงเป็นแนวทำงที่ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน อันจะ
ท ำให้เกิดควำมเป็นธรรม และไม่สร้ำงภำระแก่ผู้ประกอบกำรทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำม
คุ้มค่ำ ควำมขำดแคลน และวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติไว้แล้ว  
3. ส ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่
ดังกล่ำวได้ค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมเลข
หมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งอุตสำหกรรม กล่ำวคือ ในกำรหำ
ค่ำเฉลี่ยที่เกิดขึ้น หำกค ำนวณจำกกลุ่มผู้ประกอบกำรรำยใหญ่จะมี
อัตรำค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๑.๖๒ บำท/เลขหมำย/เดือน ในขณะที่หำก
ค ำนวณจำกผู้ประกอบกำรทั้งอุตสำหกรรมจะอยู่ที่ ๑.๔๘ บำท/
เลขหมำย/เดือน ดังนั้น เมื่อพิจำรณำแล้วจึงเห็นว่ำ กำรก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ในอัตรำ ๑.๕๐ บำท/
เลขหมำย/เดือน ซึ่งเป็นอัตรำที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของทั้งอุตสำหกรรม 
จึงมีควำมถูกต้องเหมำะสม สร้ำงควำมเป็นธรรม และไม่เป็นภำระ
แก่ผู้ประกอบกำรทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลข
หมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อกำรจัดเก็บ

บ ริ ษั ท  แ อ ด ว ำ น ซ์         
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นว่ำกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมอัตรำเดียวจ ำนวน 1.62 บำทไม่เหมำะสม
เนื่องจำกไม่มีควำมชัดเจนในกำรค ำนวนอัตรำค่ำธรรมเนียมและอัตรำ
ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริกำรที่มีเลขหมำยน้อยจะมีต้นทุนสูงขึ้นอีก
ทั้ งควำมเห็ นจำกผู้ ให้ บริกำรรำยหนึ่ งที่ แสดงข้อมูลกำรคิดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยของต่ำงประเทศอยู่ที่อัตรำค่ำธรรมเนียม 0.8-1 
บำทในส่วนของประเทศไทยจะปรับอัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวน 1.62 
บำทเป็นอัตรำที่สูงเมื่อเทียบกับต่ำงประเทศ ซึ่งในบำงประเทศไม่มีกำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมเป็นรำยเดือน 
บริษัทฯ เห็นว่ำกำรก ำหนดบทเฉพำะกำลให้มีอัตรำค่ำธรรมเนียมเป็น 2 
ช่วงเวลำและ 2 อัตรำก็จะไม่สอดคล้องวัตถุประสงค์ของ กสทช.ที่
ต้องกำรปรับอัตรำ single rate อีกทั้งก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกัน
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรที่มีเลขหมำยน้อยและผู้ให้บริกำรที่มีเลขหมำยมำก 
เพ่ิมภำระในกำรปรับปรุงระบบเพ่ือให้รองรับค่ำธรรมเนียม 2 อัตรำใน
ระยะแรก 2 ปี และต้องปรับระบบอีกครั้งเพื่อเป็นอัตรำเดียวในปีที่ 3 
ตำรำงอัตรำค่ำธรรมเนียมเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำง A1-A8 ที่ส ำนักงำน 
กสทช.แสดงข้อมูลเห็นได้ว่ำ อัตรำที่ก ำหนดใหม่จะมีผลกระทบต่อ         
ผู้ให้บริกำรที่ถือครองเลขหมำยเดิมในอัตรำค่ำธรรมเนียม 1บำท/           
เลขหมำย/เดือน เนื่องจำกเป็นกำรเพ่ิมต้นทุนค่ำธรรมเนียมเลขหมำยกับ
ผู้ให้บริกำรที่มีเลขหมำยน้อย หำก กสทช. จะก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยเป็นอัตรำเดียวควรให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
รำยได้ของส ำนักงำน กสทช. อยู่บ้ำง แต่ก็เป็นผลกระทบในระยะ
สั้นและเป็นจ ำนวนที่น้อยมำก เมื่อเทียบกับในระยะยำวที่จะท ำให้
ส ำนักงำน กสทช. มีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมำคม
ที่ เพ่ิมขึ้นในอีก ๑-๒ ปีข้ำงหน้ำ อีกทั้ งยังเป็นอัตรำที่ ไม่ส่งผล
กระทบต่อรำยจ่ำยกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
ของส ำนักงำน กสทช. เนื่องจำกส ำนักงำน กสทช. ยังคงมีรำยได้
เกินกว่ำรำยจ่ำยของส ำนักงำน กสทช. และยังคงสำมำรถน ำส่งเงิน
เป็นรำยได้แผ่นดินได้ตำมกฎหมำยต่อไป 

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม  

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

เหมำะสม รำคำเปลี่ยนแปลงตำมปริมำณควำมต้องกำรของผู้บริโภค  

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
 
  ประเด็นที่ ๘.3  การก าหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อัตราเดียว (single rate) รวมถึงข้อก าหนดใน       
บทเฉพาะกาล ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมเลขหมายของผู้ให้บริการโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาพรวม และการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมของเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีมีการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการต้นทาง (donor) ผู้ให้บริการ
ปลายทาง (recipient) และบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด หรือไม่ อย่างไร พร้อมให้ข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสม 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

เห็นสมควรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
เป็นอัตรำเดียวที่ 1 บำท/เลขหมำย/เดือน โดยอัตรำเดียวจะท ำให้ลด
ภำระกำรตรวจสอบของทั้งส ำนักงำน กสทช. ผู้ประกอบกำร บริษัทศูนย์
คงสิทธิฯ และหน่วยงำนตรวจสอบอื่นๆ 

เห็นควรปรับแก้ให้มีกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลข
หมำยโทรคมนำคมให้เป็นอัตรำเดียว (single rate) โดยก ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์
ประจ ำที่ ๑ บำท/เลขหมำย/เดือน และก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑.๕๐ บำท/บ ริ ษั ท  ที โอที  จ ำกั ด มีควำมเห็นว่ำ จะส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำกเกิดควำม
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
(มหำชน) ยุ่ งยำกในกำรจัดกำรข้อมู ลกำร Port In , Port Out  และ Number 

Return เนื่องจำกมีอัตรำค่ำธรรมเนียมในบทเฉพำะกำลที่ต้องมีกำรควบคุม
เลขหมำยของผู้ให้บริกำรที่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมำย หำกมีกำร
ด ำเนินกำรโอนย้ำยไปยั งผู้ ให้บริกำรรำยอ่ืน จะคิดอีกอัตรำหนึ่ ง          
หำก Return กลับมำยังหัวหมวด (Prefix) จะคิดอีกอัตรำ ท ำให้ต้องเก็บ
ประวัติกำรโอนย้ำยอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งท ำให้บริหำรจัดกำรยำก และเกิด
ข้อผิดพลำดได้ง่ำย 

เลขหมำย/เดือน โดยให้มีผล ณ วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ทั้งนี้ ส ำหรับผู้ได้รับกำรจัดสรรเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองเลขหมำยไม่เกิน ๕ ล้ำนเลขหมำย ณ 
วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บั งคับ ให้สำมำรถหักเงินที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเกิดจำกผลกระทบจำก
กำรปรับ อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมได้  เป็น
ระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตำม
แนวทำงท่ี ส ำนักงำน กสทช. จะก ำหนดต่อไป  

อนึ่ ง  ก ำรก ำห น ด อั ต ร ำค่ ำ ธ รรม เนี ย ม เล ข ห ม ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ำวสอดคล้องตำมหลักกำรและแนวทำงใน
กำรพิจำรณำก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคม
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งได้ก ำหนดให้ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมจะต้องไม่เป็น
ภำระแก่ผู้ประกอบกำรหรือผู้ใช้บริกำรโดยไม่สมเหตุผล และ
ค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำมคุ้มค่ำ ควำมขำดแคลน และ
วิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้  

5. 1. กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมอัตรำ
เดียว (single rate) ดังกล่ำวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร
และประโยชน์สำธำรณะ เนื่องจำก กสทช. ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำน 
กสทช. มีหนังสือไปยังผู้ประกอบกำรให้พิจำรณำปรับลดอัตรำ
ค่ำบริกำรหรือให้มีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรอันเกิด
จำกประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำย
ใหม่ต่อไป เช่น กำรปรับลดค่ำรักษำเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
เกิดข้ึนแก่ผู้ใช้บริกำร 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ำกัด 

ตำมข้อ 99 ของบทเฉพำะกำลที่ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรที่ถือครอง   
เลขหมำยไม่เกิน 5 ล้ำนเลขหมำย ใช้อัตรำค่ำธรรมเนียม 1 บำท/             
เลขหมำย/เดือน เป็นระยะเวลำ 2 ปี เป็นข้อก ำหนดที่ส่งผลกระทบต่อ
ก ำรบ ริ ห ำรจั ด ก ำรค่ ำธ รรม เนี ย ม เล ขห ม ำยขอ งผู้ ให้ บ ริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในภำพรวม เนื่องจำกกำรก ำหนดข้อยกเว้นส ำหรับ           
ผู้ให้บริกำรบำงรำยดังกล่ำวยังคงท ำให้อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่มี 2 อัตรำที่ ไม่เท่ำเทียมกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
แนวนโยบำยของ ส ำนักงำน กสทช. ที่ประสงค์จะก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเป็น Single rate อีกทั้ง กำรที่ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
ให้กับผู้ประกอบกำรที่ถือครองเลขหมำยไม่เกิน 5 ล้ำนเลขหมำย
แตกต่ำงออกไป จะท ำให้กำรก ำหนด Single rate ไม่มีผลสมบูรณ์        
โดยทันที ซึ่งจะไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรตรวจสอบค่ำธรรมเนียม          
เลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ และส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรจัดกำรเลขหมำยทั้งกับศูนย์ให้บริกำรคงสิทธิเลขหมำยที่ต้อง
พิจำรณำเลขหมำยทุกกำรโอนย้ำยว่ำมำจำกผู้ให้บริกำรต้นทำงใด             
ไปที่ผู้ให้บริกำรปลำยทำงใด มีอัตรำค่ำธรรมเนียมที่แตกต่ำงกันหรือไม่ 
รวมถึงข้อขัดข้องในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเลขหมำยและ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำย ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีกำรก ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นอัตรำเดียวในอัตรำที่เหมำะสมคือ 1 บำท/           
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
เลขหมำย/เดือน ซึ่งจะท ำให้ไม่ต้องมีกำรก ำหนดบทเฉพำะกำล และท ำ
ให้กำรช ำระค่ำธรรมเนียมเลขหมำยของผู้ประกอบกำรก็สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้อง โดยค ำนวณจำกจ ำนวน
เลขหมำยที่ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยถือครองเท่ำนั้น 
    บริษัทฯ ขอเรียนเพ่ิมเติมว่ำ กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเป็น 
Single rate มิได้ส่งผลกระทบต่อผู้ ใช้บริกำรแต่อย่ำงใด เนื่องจำก 
กสทช. มีแนวทำงและวิธีกำรก ำกับดูแลอัตรำค่ำบริกำร เพ่ือให้อัตรำ
ค่ำบริกำรสอดคล้องกับต้นทุนผู้ให้บริกำรอยู่แล้ว นอกจำกนี้ กำรก ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยในอัตรำที่ต่ ำลง ย่อมท ำให้ผู้ให้บริกำรมี
ควำมสำมำรถที่จะพัฒนำกำรให้บริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรได้มำกยิ่งข้ึนด้วย 

6. 2. กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมอัตรำ
เดียว (single rate) ดังกล่ำวจะก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมระหว่ำง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ที่ จ ะ มี ต้ น ทุ น ค่ ำ ธ ร ร ม เนี ย ม เล ข ห ม ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เท่ำเทียมกัน และไม่เป็นภำระแก่ผู้ประกอบกำร
โดยไม่สมเหตุผล ซึ่งได้ค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำมคุ้มค่ำ 
ควำมขำดแคลน และวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร ตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย กล่ำวคือ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำได้มีกำรก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยในลักษณะหลำยอัตรำ (๑ บำท/เลขหมำย/
เดือน ส ำหรับกำรขอใช้ครั้งแรก และ ๒ บำท/เลขหมำย/เดือน 
ส ำหรับกำรขอใช้เพ่ิมเติม) ซึ่งในขณะนั้นมีควำมต้องกำรที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจในช่วงแรกและต้องกำรให้
ผู้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรเลขหมำยของตนให้มีกำรใช้งำนได้
อย่ำงคุ้มค่ำ แต่เมื่อสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป กล่ำวคือ 
ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำปัจจุบันผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มีกำรคืน
เลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม
เป็นจ ำนวนมำก จึงเป็นผลให้ กสทช. มีจ ำนวนเลขหมำยในกำร
จัดสรรเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันจึงไม่มีควำมขำดแคลนในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส ำนักงำน กสทช. จึงได้
เสนอให้เลื่อนระยะเวลำในกำรเริ่มใช้งำนเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับ
บริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่ ๑๐ หลัก จำกเดิมที่ก ำหนดให้มีกำรเริ่ม
ใช้งำนภำยในวันที่  ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มกรำคม 
๒๕๖๘ ตำมค ำขอของบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) จึงไม่มีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องใช้มำตรกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะหลำยอัตรำเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนหรือจูง
ใจผู้ประกอบกำรอีกต่อไป ในทำงกลับกัน กำรอัตรำค่ำธรรมเนียม

บริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน) 

ตำมข้อก ำหนดในบทเฉพำะกำลในช่วงระยะเวลำ ๒ ปี ซึ่งมีอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำย ๒ กลุ่ม จะท ำให้มีปัญหำในกรณีที่มีกำร
ให้บริกำรคงสิทธิเลขหมำย (MNP) หำกมีกำรย้ำยค่ำยจำกผู้ให้บริกำร
รำยเล็กที่มีเลขหมำยไม่ถึง ๕ ล้ำนเลขหมำยไปยังผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ 
หรือจำกผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ไปยังผู้ให้บริกำรรำยเล็กเนื่องจำกใช้อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยที่แตกต่ำงกัน 

ชลชนิศร์ กำญจนำสน์ 
บริ ษั ท เดอะไวท์ สเปซ 
จ ำกัด) 

หำกพิจำรณำด้วยวิธีกำรบริหำรและวิธีกำรปฏิบัติงำนในเชิงเทคนิคของ
กำรใช้บริกำรคงสิทธิเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนั้นยังไม่
รองรับกับข้อก ำหนดในบทเฉพำะกำล ซึ่งจะส่งผลต่อกำรค ำนวณ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำย บริษัทฯ จึงขอเสนอแนวทำงเพ่ือพิจำรณำ ดังนี้ 
๑) แนวทำงระยะสั้น คือ กำรแบ่งอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยเป็น 2 
ส่วน กล่ำวคือ ส่วนแรกเป็นอัตรำเดียวส ำหรับผู้ให้บริกำรทุกรำย ส่วนที่
สองเป็นอัตรำส่วนเกินที่ผู้ให้บริกำรบำงรำยต้องช ำระให้ครบตำม (ร่ำง) 
ประกำศยกตัวอย่ำงจำกบทเฉพำะกำล เช่น ในที่นี้ส่วนแรกคืออัตรำ 1 
บำทต่อเลขหมำย จะเป็นอัตรำตั้งต้นในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียม          
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
เลขหมำยส ำหรับผู้ให้บริกำรทุกรำย และส่วนที่สองคือ อัตรำ 0.62 
บำทต่อเลขหมำย ส ำหรับผู้ให้บริกำรที่ถือครองเลขหมำยสูงกว่ำ 5 ล้ำน         
เลขหมำย โดยในส่วนที่สองนี้จะใช้วิธีกำรค ำนวณแบบ Manual ที่ต้อง
ค ำนวณเอง หรือในทำงกลับกันจะก ำหนดส่วนที่ 1 เป็นอัตรำปกติคือ 
1.62 บำท และท ำกำรปรับ  Manual ลดลง 0.62 บำทส ำหรับ         
ผู้ให้บริกำรที่ถือครองเลขหมำยต่ ำกว่ำ 5 ล้ำนเลขหมำย ด้วยวิธีกำร
ดังกล่ำวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบงำนของศูนย์ให้บริกำรคงสิทธิ          
เลขหมำยโทรศัพท์แต่อย่ำงใด 
๒ ) แนวทำงระยะยำว คื อ  กำรเปลี่ ยน ระบบจำกกำรก ำ หนด
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยตำมหัวหมวด ให้สำมำรถรองรับกำรก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยตำมผู้ ให้บริกำร และรวมถึงกำรก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมเป็นรำยเลขหมำยในที่สุด เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย
และข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรจัดสรรและบริหำรเลขหมำยที่เปลี่ยนแปลงไป 
อำทิเช่น กำรคืนและกำรจัดสรรเลขหมำยแบบไม่เต็มกลุ่ม เป็นต้น 

เลขหมำยโทรคมนำคมในลักษณะหลำยอัตรำดังเช่นที่ผ่ำนมำ ท ำ
ให้ผู้ประกอบกำรมีต้นทุนกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน ส่งผลกระทบ
ต่อกำรแข่งขัน ก่อให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่ำง
ผู้ประกอบกำร และเป็นกำรสร้ำงภำระแก่ผู้ประกอบกำรเกิน
สมควร ซึ่งผิดไปจำกเจตนำรณ์ของกฎหมำย นอกจำกนี้  ยัง
ก่อ ให้ เกิ ดประเด็นปัญ หำในกำรบริห ำรจัดกำรเลขหมำย
โทรคมนำคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเกิดกำรโอนย้ำยเลขหมำย
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรที่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคม
ที่ แตกต่ ำงกัน  ก็จะมีปัญหำเกี่ ยวกับระบบกำรคิดค ำนวณ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยที่เกิดขึ้น ดังนั้น กำรใช้อัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรคมนำคมให้เป็นอัตรำเดียว (single rate) ดังกล่ำว 
จึงเป็นแนวทำงที่ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน อันจะ
ท ำให้เกิดควำมเป็นธรรม และไม่สร้ำงภำระแก่ผู้ประกอบกำรทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำม
คุ้มค่ำ ควำมขำดแคลน และวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติไว้แล้ว  
3. ส ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่
ดังกล่ำวได้ค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมเลข
หมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งอุตสำหกรรม กล่ำวคือ ในกำรหำ
ค่ำเฉลี่ยที่เกิดขึ้น หำกค ำนวณจำกกลุ่มผู้ประกอบกำรรำยใหญ่จะมี
อัตรำค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๑.๖๒ บำท/เลขหมำย/เดือน ในขณะที่หำก
ค ำนวณจำกผู้ประกอบกำรทั้งอุตสำหกรรมจะอยู่ที่ ๑.๔๘ บำท/
เลขหมำย/เดือน ดังนั้น เมื่อพิจำรณำแล้วจึงเห็นว่ำ กำรก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ในอัตรำ ๑.๕๐ บำท/
เลขหมำย/เดือน ซึ่งเป็นอัตรำที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของทั้งอุตสำหกรรม 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นอัตรำเดียว ลดลงเหลือ 1.62 บำท/
เลขหมำย/เดือน มีเพียงผู้ให้บริกำรรำยเดียวที่ได้รับผลประโยชน์ จึงเป็น
กำรก ำหนดอัตรำที่ไม่เหมำะสมและท ำให้เป็นภำระกับผู้ให้บริกำรรำย
อ่ืนจึงจะต้องมีบทเฉพำะกำลเกิดขึ้นมำ แต่กำรพิจำรณำก ำหนดตำมข้อ 
8.1 ไม่ใช่หน้ำที่ของ กสทช. ต้องน ำรำยได้ส่งรัฐ กำรจัดเก็บอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเพ่ือเป็นกำรบริหำรจัดกำรให้ทั้งอุตสำหกรรมสำมำรถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ เห็นควรก ำหนดอัตรำเดียว
ในอัตรำ 1 บำท/เลขหมำย/เดือน 
บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับกำรก ำหนดอัตรำตำมที่ระบุไว้ในบทเฉพำะกำล 
หำกก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเป็น 2 อัตรำจะส่งผลกระทบในภำพรวม
และกำรบริหำรจัดกำรค่ำธรรมเนียมเลขหมำย โดยเฉพำะบริกำรคงสิทธิ
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
เลขหมำยที่จะต้องค ำนวณอัตรำค่ำธรรมเลขหมำยเมื่อมีกำรโอนย้ำย 
เลขหมำยระหว่ำงผู้ให้บริกำรให้ถูกต้องตำมหมวดเลขหมำยซึ่งอำจ
ก่อให้เกิดควำมผิดพลำดและอำจต้องท ำกำรปรับระบบในกำรตรวจสอบ
อัตรำค่ำธรรมเนียมซึ่ งก่อให้ เกิดภำระต้นทุนที่ ไม่ควรต้องเสียใน
ระยะแรก 

จึงมีควำมถูกต้องเหมำะสม สร้ำงควำมเป็นธรรม และไม่เป็นภำระ
แก่ผู้ประกอบกำรทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลข
หมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อกำรจัดเก็บ
รำยได้ของส ำนักงำน กสทช. อยู่บ้ำง แต่ก็เป็นผลกระทบในระยะ
สั้นและเป็นจ ำนวนที่น้อยมำก เมื่อเทียบกับในระยะยำวที่จะท ำให้
ส ำนักงำน กสทช. มีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมำคม
ที่ เพ่ิมขึ้นในอีก ๑-๒ ปีข้ำงหน้ำ อีกทั้ งยังเป็นอัตรำที่ ไม่ส่งผล
กระทบต่อรำยจ่ำยกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
ของส ำนักงำน กสทช. เนื่องจำกส ำนักงำน กสทช. ยังคงมีรำยได้
เกินกว่ำรำยจ่ำยของส ำนักงำน กสทช. และยังคงสำมำรถน ำส่งเงิน
เป็นรำยได้แผ่นดินได้ตำมกฎหมำยต่อไป 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

เหมำะสม เพรำะผู้บริโภคได้รับประโยชน์ชัดเจน ไม่ซับซ้อนในกำรคิด
ค่ำบริกำร 

 

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม  

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
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ประเด็นที่ ๘.๔  การก าหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ และค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นอัตราเดียว (single rate) จะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการของผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค หรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
ชลชนิศร์ กำญจนำสน์ 
บริ ษั ท เดอะไวท์ สเปซ 
จ ำกัด) 

หำกอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยที่จะประกำศใช้นั้นไม่ส่งผลต่อต้นทุน
ทำงธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ผู้บริโภคจะไม่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดังกล่ำว ในทำงปฏิบัติ  MVNO ที่ เป็น              
ผู้ให้บริกำรรำยเล็กก็ไม่ต้องกำรให้เกิดกำรเสียเปรียบทำงกำรตลำดในแง่
ของกำรแข่งขันเชิงรำคำ อำจจะเลือกรับภำระต้นทุนดังกล่ำวไว้เองซึ่งก็
จะท ำให้อัตรำส่วนต้นทุนกำรด ำเนินงำนของ MVNO สูงขึ้นในขณะที่
รำยได้ต่อเลขหมำยเฉลี่ยต่ ำกว่ำผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ 

เห็นควรปรับแก้ให้มีกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลข
หมำยโทรคมนำคมให้เป็นอัตรำเดียว (single rate) โดยก ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์
ประจ ำที่ ๑ บำท/เลขหมำย/เดือน และก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑.๕๐ บำท/
เลขหมำย/เดือน โดยให้มีผล ณ วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ทั้งนี้ ส ำหรับผู้ได้รับกำรจัดสรรเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองเลขหมำยไม่เกิน ๕ ล้ำนเลขหมำย ณ 
วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บั งคับ ให้สำมำรถหักเงินที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเกิดจำกผลกระทบจำก
กำรปรับ อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมได้  เป็น
ระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตำม
แนวทำงท่ี ส ำนักงำน กสทช. จะก ำหนดต่อไป  

อนึ่ ง  ก ำรก ำห น ด อั ต ร ำค่ ำ ธ รรม เนี ย ม เล ข ห ม ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ำวสอดคล้องตำมหลักกำรและแนวทำงใน
กำรพิจำรณำก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคม
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งได้ก ำหนดให้ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมจะต้องไม่เป็น
ภำระแก่ผู้ประกอบกำรหรือผู้ใช้บริกำรโดยไม่สมเหตุผล และ
ค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำมคุ้มค่ำ ควำมขำดแคลน และ
วิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้  

7. 1. กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคม 

บ ริ ษั ท  แ อ ด ว ำ น ซ์              
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นว่ำในส่วนของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริกำรหำก กสทช. 
ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรทุกรำยต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในอัตรำเดียวกัน
ที่อัตรำ 1 บำทต่อเลขหมำยทุกประเภทเลขหมำยข้ำงต้น โดยไม่มีควำม
แตกต่ำงกันในแต่ละช่วงเวลำตำมท่ีระบุไว้ในบทเฉพำะกำล 

ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 

ส่งผลกระทบในกำรตัดสินใจว่ำจะใช้โทรศัพท์ประจ ำที่ที่รำคำถูกกว่ำ
หรือจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รำคำแพงกว่ำ 

บริษั ท  ดีแทค  ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

กำรก ำหนดภำระค่ำธรรมเนียมในระดับที่เหมำะสมสะท้อนอุตสำหกรรม
ที่มีประสิทธิภำพจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริกำรหรือผู้บริโภค 
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
อัตรำเดียว (single rate) ดังกล่ำวจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริกำรและประโยชน์สำธำรณะ เนื่องจำก กสทช. ได้ก ำหนดให้
ส ำนักงำน กสทช. มีหนังสือไปยังผู้ประกอบกำรให้พิจำรณำปรับลด
อัตรำค่ำบริกำรหรือให้มีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร 
อันเกิดจำกประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลข
ห ม ำย ให ม่ ต่ อ ไป  เช่ น  ก ำ รป รั บ ล ด ค่ ำ รั ก ษ ำ เล ข ห ม ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริกำร 

8. 2. กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมอัตรำ
เดียว (single rate) ดังกล่ำวจะก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมระหว่ำง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ที่ จ ะ มี ต้ น ทุ น ค่ ำ ธ ร ร ม เนี ย ม เล ข ห ม ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เท่ำเทียมกัน และไม่เป็นภำระแก่ผู้ประกอบกำร
โดยไม่สมเหตุผล ซึ่งได้ค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำมคุ้มค่ำ 
ควำมขำดแคลน และวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร ตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย กล่ำวคือ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำได้มีกำรก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยในลักษณะหลำยอัตรำ (๑ บำท/เลขหมำย/
เดือน ส ำหรับกำรขอใช้ครั้งแรก และ ๒ บำท/เลขหมำย/เดือน 
ส ำหรับกำรขอใช้เพ่ิมเติม) ซึ่งในขณะนั้นมีควำมต้องกำรที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจในช่วงแรกและต้องกำรให้
ผู้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรเลขหมำยของตนให้มีกำรใช้งำนได้
อย่ำงคุ้มค่ำ แต่เมื่อสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป กล่ำวคือ 
ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำปัจจุบันผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มีกำรคืน
เลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม
เป็นจ ำนวนมำก จึงเป็นผลให้ กสทช. มีจ ำนวนเลขหมำยในกำร
จัดสรรเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันจึงไม่มีควำมขำดแคลนในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส ำนักงำน กสทช. จึงได้
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
เสนอให้เลื่อนระยะเวลำในกำรเริ่มใช้งำนเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับ
บริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่ ๑๐ หลัก จำกเดิมที่ก ำหนดให้มีกำรเริ่ม
ใช้งำนภำยในวันที่  ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มกรำคม 
๒๕๖๘ ตำมค ำขอของบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) จึงไม่มีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องใช้มำตรกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะหลำยอัตรำเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนหรือจูง
ใจผู้ประกอบกำรอีกต่อไป ในทำงกลับกัน กำรอัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรคมนำคมในลักษณะหลำยอัตรำดังเช่นที่ผ่ำนมำ ท ำ
ให้ผู้ประกอบกำรมีต้นทุนกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน ส่งผลกระทบ
ต่อกำรแข่งขัน ก่อให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่ำง
ผู้ประกอบกำร และเป็นกำรสร้ำงภำระแก่ผู้ประกอบกำรเกิน
สมควร ซึ่งผิดไปจำกเจตนำรณ์ของกฎหมำย นอกจำกนี้  ยัง
ก่อ ให้ เกิ ดประเด็นปัญ หำในกำรบริห ำรจัดกำรเลขหมำย
โทรคมนำคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเกิดกำรโอนย้ำยเลขหมำย
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรที่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคม
ที่ แตกต่ ำงกัน  ก็จะมีปัญหำเกี่ ยวกับระบบกำรคิดค ำนวณ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยที่เกิดขึ้น ดังนั้น กำรใช้อัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรคมนำคมให้เป็นอัตรำเดียว (single rate) ดังกล่ำว 
จึงเป็นแนวทำงที่ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน อันจะ
ท ำให้เกิดควำมเป็นธรรม และไม่สร้ำงภำระแก่ผู้ประกอบกำรทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำม
คุ้มค่ำ ควำมขำดแคลน และวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติไว้แล้ว  
3. ส ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่
ดังกล่ำวได้ค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
เลขหมำยโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ของทั้ งอุตสำหกรรม กล่ ำวคือ  
ในกำรหำค่ำเฉลี่ยที่เกิดขึ้น หำกค ำนวณจำกกลุ่มผู้ประกอบกำรรำย
ใหญ่จะมีอัตรำค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๑.๖๒ บำท/เลขหมำย/เดือน ในขณะ
ที่หำกค ำนวณจำกผู้ประกอบกำรทั้งอุตสำหกรรมจะอยู่ที่ ๑.๔๘ 
บำท/เลขหมำย/เดือน ดังนั้น เมื่อพิจำรณำแล้วจึงเห็นว่ำ กำร
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ในอัตรำ 
๑.๕๐ บำท/เลขหมำย/เดือน ซึ่งเป็นอัตรำที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของทั้ง
อุตสำหกรรม จึงมีควำมถูกต้องเหมำะสม สร้ำงควำมเป็นธรรม 
และไม่เป็นภำระแก่ผู้ประกอบกำรทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำม
เจตนำรมณ์ของกฎหมำย อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำกำรก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ดังกล่ำวจะส่งผล
กระทบต่อกำรจัดเก็บรำยได้ของส ำนักงำน กสทช. อยู่บ้ำง แต่ก็
เป็นผลกระทบในระยะสั้นและเป็นจ ำนวนที่น้อยมำก เมื่อเทียบกับ
ในระยะยำวที่จะท ำให้ส ำนักงำน กสทช. มีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรคมำคมที่เพ่ิมขึ้นในอีก ๑-๒ ปีข้ำงหน้ำ อีกทั้งยังเป็น
อัตรำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรำยจ่ำยกำรก ำกับดูแลกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคมของส ำนักงำน กสทช. เนื่องจำกส ำนักงำน 
กสทช. ยังคงมีรำยได้เกินกว่ำรำยจ่ำยของส ำนักงำน กสทช. และ
ยังคงสำมำรถน ำส่งเงินเป็นรำยได้แผ่นดินได้ตำมกฎหมำยต่อไป 

ว่ำที่ร้อยตรี ธนพล 
เลิศวรกุลชัย 

ตำมควำมคิดเห็นในข้อ 8.1 และ 8.2 ข้ำงต้นแล้ว ข้ำพเจ้ำไม่เห็นด้วย
กับอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1.62 บำท และ
หลักเกณฑ์ในบทเฉพำะกำลที่เกี่ยวข้องกับอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว 
โดยในประเด็นข้อนี้ ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ ผู้ให้บริกำรแต่ละรำยมีต้นทุนและ
ภำระค่ำใช้จ่ ำยต่ ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับค่ำธรรมเนียมของ กสทช.           
เป็นจ ำนวนมำก หำก กสทช. ประกำศใช้หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและ
บริหำรเลขหมำยโทรคมนำคมฉบับใหม่ จะส่งผลให้ผู้ให้บริกำรมีต้นทุน

ควำมเห็นเป็นไปตำมประเด็นค ำถำมท่ี ๘.๓  
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
และแบกรับภำระมำกขึ้นเกินควำมจ ำเป็น ซึ่งไม่เกิดควำมเป็นธรรมต่อ         
ผู้ให้บริกำร และอำจส่งผลกระทบอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อค่ำบริกำรที่
ประชำชนผู้ ใช้บริกำรต้องจ่ำยในท้ำยที่ สุด ดังนั้น  เพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับประชำชนผู้ใช้บริกำร ข้ำพเจ้ำจึงขอเสนอให้ 
กสทช. ก ำหนดค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรำ         
1 บำท/เลขหมำย/เดือน 

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด 

 
ไม่ส่งผลกระทบถ้ำเป็นอัตรำคงที่  

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 
 

เหมำะสม  

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

ส่งผลดี เพรำะผู้ใช้สำมำรถค ำนวณกำรใช้งำนของตนเองได้ และก ำหนด
ขอบเขตกำรใช้งำนได้ด้วยตนเอง 

 

ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๙ การก าหนดการระงับข้อพิพาท มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

เหมำะสม  

ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 

เหมำะสม  

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม  

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด เหมำะสม เพรำะ กสทช. ต้องหำข้อยุติและทำงออก  
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
(มหำชน) 
บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นว่ำเป็นไปตำมหลักกำรเดิม  

 
ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๑๐ การก าหนดการบริหารจัดการข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคมมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ำกัด 

เหมำะสม  

ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 

เหมำะสม  

ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม  

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

เหมำะสม เพรำะมีกำรแบ่งแยกชัดเจน  

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นว่ำเหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเลขหมำยมีกำรปรับปรุงเป็น
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยยังคงหลักกำรเดิม 

 

 
 

 

 



34/37 
 

ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๑๑ การก าหนดบทเฉพาะกาล มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

ไม่สมควรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมที่แตกต่ำงกัน เห็นควรปรับแก้ให้มีกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลข
หมำยโทรคมนำคมให้เป็นอัตรำเดียว (single rate) โดยก ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์
ประจ ำที่ ๑ บำท/เลขหมำย/เดือน และก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
เลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑.๕๐ บำท/
เลขหมำย/เดือน โดยให้มีผล ณ วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ทั้งนี้ ส ำหรับผู้ได้รับกำรจัดสรรเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองเลขหมำยไม่เกิน ๕ ล้ำนเลขหมำย ณ 
วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บั งคับ ให้สำมำรถหักเงินที่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเกิดจำกผลกระทบจำก
กำรปรับ อัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมได้  เป็น
ระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตำม
แนวทำงท่ี ส ำนักงำน กสทช. จะก ำหนดต่อไป  

อนึ่ ง  ก ำรก ำห น ด อัต รำค่ ำธ รรม เนี ย ม เล ขห ม ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ำวสอดคล้องตำมหลักกำรและแนวทำงใน
กำรพิจำรณำก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคม
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งได้ก ำหนดให้ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมจะต้องไม่เป็น
ภำระแก่ผู้ประกอบกำรหรือผู้ใช้บริกำรโดยไม่สมเหตุผล และ
ค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำมคุ้มค่ำ ควำมขำดแคลน และ
วิธีกำรจัดสรรทรัพยำกร 

 
 

บ ริ ษั ท  แ อ ด ว ำ น ซ์             
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จ ำกัด 

เห็นว่ำยังไม่เหมำะสม ทั้งนี้ ตำมควำมเห็นของบริษัทฯ ในประเด็นข้อ 8 

ชลชนิศร์ กำญจนำสน์ 
บริ ษั ท เดอะไวท์ สเปซ 
จ ำกัด) 

ตำมที่ระบุในประเด็นที่ 8.2 (บริษัทฯ เห็นด้วยกับบทเฉพำะกำลในส่วน
ของกรอบเวลำและวิธีกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเลขหมำยส ำหรับ   
ผู้ที่ถือครองเลขหมำยต่ ำกว่ำ ๕ ล้ำนเลขหมำยที่ก ำหนดไว้ต่ ำกว่ำอัตรำ
ปกติ หำกในข้อสรุปสุดท้ำยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกอัตรำที่ก ำหนดไว้
คือ ๑.๖๒ บำทต่อเลขหมำยต่อเดือน ทำงบริษัทฯ ขอให้พิจำรณำปรับ
อัตรำค่ำธรรมเนียมของผู้ที่ถือครองเลขหมำยต่ ำกว่ำ ๕ ล้ำนเลขหมำยลง
ในสัดส่วนที่เหมำะสมด้วยเช่นกัน) 
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บ ริษั ท  ที โอที  จ ำกั ด 
(มหำชน) 

ผู้รับใบอนุญำตที่มีกำรใช้งำนเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับบริกำรพิเศษที่มี
เลขหมำยน ำกลุ่ม ๔ หลัก และเลขหมำยโทรคมนำคมส ำหรับงำนด้ำน
เทคนิคของโครงข่ำยโทรคมนำคม ประเภทเลขหมำยส ำหรับรหัสจุดกำร
ให้สัญญำณภำยในประเทศ (National Signalling Point Code : NSPC) 
อยู่ก่อนประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและบริหำร           
เลขหมำยโทรคมนำคม มีผลบังคับใช้ ให้มีสิทธิใช้เลขหมำยเดิมเพ่ือ
ให้บริกำรต่อไปได้ ทั้งนี้  จะต้องด ำเนินกำรยื่นควำมประสงค์เพ่ือขอ
อนุญำตใช้ เลขหมำยภำยในเก้ำสิบวัน ต่อ กสทช. ทั้ งนี้  ให้ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมตำมอัตรำที่ก ำหนดในข้อ ๘๖            
ตำมจ ำนวนเลขหมำยที่มีกำรใช้งำน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญำตจำก กสทช. 
โดยก ำหนดให้ผู้ได้รับกำรจัดสรรเริ่มต้นกำรช ำระค่ำธรรมเนียมนับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งกำรอนุญำตจำก ส ำนักงำน กสทช. เป็นต้นไป  
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขหมำยโทรคมนำคมส ำหรับงำนด้ำนเทคนิคของ
โครงข่ำยโทรคมนำคม ตำมแผนเลขหมำยโทรคมนำคม ประเภท (๔) เลขหมำย
รหัสจุดกำรให้สัญญำณ (Signalling Point Code : SPC) ไม่ควรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียม ในส่วนที่ใช้งำนภำยในโครงข่ำย เนื่องจำก Signalling 
Point Code : SPC เป็ น เลขห มำยรหั สบ อกต้ น ท ำง ป ลำยทำง             
ของอุปกรณ์ชุมสำยภำยในโครงข่ำยโทรคมนำคม เพ่ือให้เลขหมำยที่ 
บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) จ่ำยค่ำธรรมเนียม ไปแล้ว สำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงต้นทำงกับปลำยทำงได้ ประกอบกับ SPC เป็น
ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของ Signalling No.7 ที่จะเลิกใช้งำน เมื่อ บริษัท ที
โอที จ ำกัด (มหำชน) เปลี่ยนไปใช้ระบบชุมสำยแบบใหม่ 

กำรคิดค่ำธรรมเนียมเลขหมำยดังกล่ำวเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร                 
เลขหมำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและให้เป็นมำตรเดียวกันของ
ทั้งอุตสำหกรรม  

ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ 
 

เหมำะสม  
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
ส ำนั ก งำน เศ รษ ฐกิ จ
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

เหมำะสม  

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

เหมำะสม เพรำะมีเนื้อหำครอบคลุม  

บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จ ำกัด เหมำะสม  
 

ประเด็นค าถาม : ประเด็นที่ ๑๒ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษั ท  ดีแทค ไตรเน็ ต 
จ ำกัด 

ไม่เห็นด้วยที่จะให้คิคค่ำธรรมเนียมเลขหมำยโทรศัพท์ตั้งแต่วันที่ กสทช. 
มีมติจัดสรร แต่ควรคิดตั้งแต่ผู้ประกอบกำรได้รับแจ้งมติ เนื่องจำกเป็น
วันที่ผู้รับได้รับกำรจัดสรรได้ทรำบว่ำสำมำรถน ำเลขหมำยใดไปใช้ในกำร
ให้บริกำรได้บ้ำง 

เห็นว่ำเหมำะสมแล้ว เนื่องจำกเพ่ือให้กำรก ำกับดูแลและบริหำร
จัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน) 

 ตำมข้อ  ๘๕  (๙ ) เห็ นควรก ำหนดค่ ำธรรม เนี ยม เลขหมำย
โทรคมนำคมส ำหรับกำรให้บริกำรระบบ Internet of Things (IoT)  
เพ่ือกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยกับผู้ให้บริกำรรำยอ่ืน (Public Network) 
เท่ำนั้น  
 เนื่องจำกตำม (ร่ำง) ประกำศฯ ที่มีกำรระบุจ ำนวนวันเป็นตัว           
เลข เช่น ๓๐ วัน แต่มีบำงข้อ เช่น ข้อ ๓๓ ข้อ ๘๖ ระบุเป็นตัวหนังสือ 
จึงเห็นควรแก้ไขให้เหมือนกัน 
 ตำมข้อ ๘๗ เห็นควรให้ช ำระค่ำธรรมเนียมเลขหมำยส ำหรับบริกำร
โทรศัพท์เสียงผ่ำนอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมำย (VoIP) เลขหมำยน ำ
กลุ่ม ๔ หลัก เป็นรำยเดือนเหมือนเดิม 

 เห็นว่ำเหมำะสมแล้ว เนื่องจำกเพ่ือให้กำรก ำกับดูแลและ
บริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 ปรับแก้แล้วปรำกฎในข้อ ๓๓ ของร่ำงประกำศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและบริหำรเลขหมำยโทรคมนำคม 
 
 เนื่องจำกกำรช ำระค่ำธรรมเนียมของเลขหมำยโทรศัพท์ส ำหรับ
บริกำรโทรศัพท์เสียงผ่ำนอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมำย (VoIP)             
มีปริมำณไม่มำกจึงปรับเปลี่ยนเป็นรำยปีเพ่ือลดภำระในกำรบริหำร
จัดกำรเรื่องกำรช ำระเงินของผู้ได้รับกำรจัดสรรเลขหมำย 
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็นของ กสทช. 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด 
(มหำชน) 

ส ำหรับกำรขอควำมคิดเห็นจำกองค์กรเอกชน ควรใช้ค ำท่ีไม่เป็นทำงกำร
มำกเกินไป ควรเป็นภำษำที่เข้ำใจได้ง่ำย เพรำะศัพท์เฉพำะที่หน่วยงำน 
กสทช. ใช้นั้น ต้องใช้เวลำในกำรท ำควำมเข้ำใจและค้นหำควำมหมำยที่
แท้จริงว่ำตรงกับสิ่งที่ทำง กสทช. ต้องกำรควำมคิดเห็นหรือไม่ 

 

 


