
สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นคําถามเรื่อง ค่าธรรมเนียมเลขหมาย 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

บริษัท ทีโอที 
จํ า กั ด 
(มหาชน) 

ข้อ ๗๒ (๘) ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคม เห็นควรยกเว้นค่าธรรมเนียม 

เห็นควรคงไว้เช่นเดิม โดยการเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายเพื่อสะท้อน
ค่าทรัพยากรเลขหมายและค่าบริหารจัดการการใช้เลขหมาย โดยใน
เรื่องของเลขหมายเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ปัจจุ บัน
สํานักงาน กสทช. และ กทค. ก็มีการบริหารจัดการเลขหมายเหล่านี้
อยู่ นอกจากนั้นในปัจจุบันผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายก็ได้มีการชําระ
ค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว  

สําหรับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน เสนอให้กําหนดค่าธรรมเนียม
เลขหมาย ทั้งกรณีขอรับการจัดสรรครั้งแรก และกรณีขอรับจัดสรรเพิ่มเติมเป็นเลข
หมายละ ๑ บาท เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการคิดค่าธรรมเนียม 

เห็นควรกําหนดไว้เช่นเดิม โดยในกรณีที่จะมีการปรับเปลี่ยนอัตรา
ค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็น ๑ บาททั้งหมดนั้น สํานักงาน กสทช. จะ
รับไว้พิจารณาต่อไป  

สําหรับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคมไม่ควรคิดค่าธรรมเนียมเลขหมาย เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวไม่ได้แจ้ง
ให้ผู้ใช้บริการรับทราบเพื่อบริการ หรือ เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
เลขหมายโทรศัพท์ด้านเทคนิคผู้ใช้บริการไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เป็นเพียงเลข
หมายที่ใช้งานระหว่างอุปกรณ์ให้บริการ หรือระหว่างระบบสองระบบขึ้นไปได้สื่อสาร
และทํางานร่วมกันได้ผู้ให้บริการต่างๆ ยังคงใช้อุปกรณ์บริการที่มีสภาพเก่าและอายุ
การใช้งานมานาน  มีผู้ใช้บริการปริมาณไม่มาก และลดลงอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งใน
ปัจจุบันระบบต่างๆ ได้ลดการใช้เลขหมายสําหรับการเชื่อมต่อระหว่างระบบ 
เนื่องจากเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เน็ต โปรโตคอล เพิ่มมากขึ้น เช่น 

เห็นควรคงไว้เช่นเดิม โดยการเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายเพื่อสะท้อน
ค่าทรัพยากรเลขหมายและค่าบริหารจัดการการใช้เลขหมาย โดยใน
เรื่องของเลขหมายเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ปัจจุ บัน
สํานักงาน กสทช. และ กทค. ก็มีการบริหารจัดการเลขหมายเหล่านี้
อยู่ นอกจากนั้นในปัจจุบันผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายก็ได้มีการชําระ
ค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว  



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

การปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมต่อของระบบจาก Cross Bar (ไม่มีเลขหมายโทรศัพท์
ด้านเทคนิค) ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการส่งสัญญาณเป็น CCITT No.๗ และได้ปรับเปลี่ยน
เป็น IP Address ในปัจจุบัน 
ข้อ ๗๓  แก้ไขจากเดิม เป็นวันที่ ๒๕ ของ ทุกเดือน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูลการคงสิทธิเลขหมาย (MNP) 

ข้อกําหนดในการชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย ณ วันที่ ๑๕ ของทุก
เดือน มีความเหมาะสม และในทางปฏิ บั ติ ในเรื่ องการชํ าระ
ค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆ  

บริษัท ทรู มูฟ 
จํากัด 

การคิดค่าธรรมเนียมเลขหมายสําหรับการขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือ
เพิ่มเติมที่ได้รับจัดสรรระหว่างเดือน (ไม่เต็มเดือน) ควรคิดค่าธรรมเนียมตามสัดส่วน 
(pro rate) 

มีความเห็นสอดคล้อง จึงได้มีการแก้ไขในประกาศฯ โดยเพิ่มเติมการ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตามสัดส่วนการใช้งานจริงในการขอรับ
การจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือขอเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม 

ก ร ะ ท ร ว ง
คมนาคม 

ควรมีการกําหนดให้ความชัดเจนกรณีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบ
สั้น 

ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดการยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมาย โดย
พิจารณาจากหน่วยงานและภารกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

บริ ษัท  กสท 
โทรคมนาคม 
จํ า กั ด 
(มหาชน) 

เห็นควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจํา
ที่และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีขอรับจัดสรรครั้งแรกและกรณีขอรับจัดสรร
เพิ่มเติมตามข้อ ๗๒ (๑) และ (๒) เป็น ดังนี้ “ เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการ
โทรศัพท์ประจําที่ที่มีจํานวนไม่เกิน ๑ ล้านเลขหมายหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่จํานวนไม่
เกิน ๑๐ ล้านเลขหมาย ให้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายในอัตรา๑ บาท/เลขหมาย/
เดือน สําหรับจํานวนเลขหมายที่เกินกว่าจํานวนที่ระบุดังกล่าวให้ชําระค่าธรรมเนียม
ในอัตรา๒ บาท/เลขหมาย/เดือน” เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการราย
เล็กที่มีเลขหมายให้บริการจํานวนไม่มาก ทําให้ไม่ต้องมีภาระต้นทุนที่สูงกว่า

เห็นควรกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายในอัตราเดียวกันกับผู้
ขอรับการจัดสรร ทุกราย เ พื่อไ ม่ ให้ เ ป็นการ เลื อกปฎิ บั ติ กับ
ผู้ประกอบการ 



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ผู้ประกอบการรายใหญ่สําหรับทรัพยากร ชนิดเดียวกัน เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายเล็กและผู้ประกอบการรายใหม่ 
ไม่ควรกําหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคมในข้อ ๗๒ (๘) เนื่องจากเป็นเลขหมายที่นํามาใช้งานด้านเทคนิคเพื่อให้มี
การใช้งานอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายโทรคมนาคมได้ ซึ่งผู้ใช้บริการมิได้มีการใช้งานเลข
หมายดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นเลขหมายที่ผู้รับการจัดสรรนํามาใช้ในการ
ประกอบกิจการสร้างรายได้ทางธุรกิจ ซึ่งเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิค
ของโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว เป็นเสมือนเลขหมายประจําโครงข่ายเพื่อใช้ในการ
สร้างหรือได้มาของโครงข่ายและการได้รับอนุญาตต่างๆ ย่อมมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ
การสร้างและการได้มาซึ่งโครงข่ายอยู่แล้ว การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอาจเป็นการ
ซ้ําซ้อนกับภาระรับผิดชอบหลักอื่นที่โครงข่ายมีอยู่แล้ว และหากพิจารณาเลขหมาย
โทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม เปรียบเทียบกับเลขหมาย
โทรคมนาคมที่ใช้สําหรับบริการข้อความสั้น (Short Message Service ) บริการ
ข้อความพหุสื่อ (Multimedia Message Service) ผ่านทางโทรศัพท์ และระบบตอบรับ
อัตโนมัติ (Interactive Voice Response) แล้ว จะเห็นว่า เลขหมายโทรคมนาคมที่ใช้
สําหรับบริการข้อความสั้น บริการข้อความพหุสื่อผ่านทางโทรศัพท์ และระบบตอบรับ
อัตโนมัตินั้น เป็นเลขหมายประเภทที่ผู้ใช้บริการทั่วไปจะต้องใช้ในการหมุนหรือกด
เรียกใช้งานและมีการสร้างรายได้โดยตรงให้กับผู้ครอบครองเลขหมายดังกล่าว ซึ่ง
ปัจจุบันมีการใช้งานเป็นจํานวนมาก ขณะที่ในแผนฯ และหลักเกณฑ์ฯ ไม่ได้มีการ
กําหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับจัดสรรเลขหมายประเภทอื่นๆ เช่น เลข
หมายสั้น รวมถึงไม่มีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากเหตุผลดังกล่าว จึงไม่ควรกําหนด
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

เห็นควรคงไว้เช่นเดิม โดยการเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายเพื่อสะท้อน
ค่าทรัพยากรเลขหมายและค่าบริหารจัดการการใช้เลขหมาย โดยใน
เรื่องของเลขหมายเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ปัจจุ บัน
สํานักงาน กสทช. และ กทค. ก็มีการบริหารจัดการเลขหมายเหล่านี้
อยู่ นอกจากนั้นในปัจจุบันผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายก็ได้มีการชําระ
ค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ตามข้อ ๗๓ วรรคแรก การชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย กําหนดให้เศษของเดือน
นับเป็นหนึ่งเดือนนั้น ที่ผ่านมา กสทช. จัดสรรเลขหมายให้ปลายเดือน แล้วนับเป็น
หนึ่งเดือน ซึ่งเป็นภาระและไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ จึงเห็นควรนับเป็นรายวัน 

มีความเห็นสอดคล้อง จึงได้มีการแก้ไขในประกาศฯ โดยเพิ่มเติมการ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตามสัดส่วนการใช้งานจริงในการขอรับ
การจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือขอเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม 

บริ ษัท เรียล 
ฟิ ว เ จ อ ร์ 
จํากัด 

เสนอให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ประจําที่และเคลื่อนที่ เลขหมาย
ละ ๑ บาท ทั้งหมด และกําหนดให้มีการคิดค่าธรรมเนียมเลขหมายในเดือนแรกแบบ 
Prorate (ตามสัดส่วนที่ทีการใช้งานในเดือนแรก) 

เห็นสอดคล้องกับผู้ประกอบการ จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมการกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมให้ตามสัดส่วนการใช้งานจริงในการขอรับการ
จัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือขอเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 

บ ริ ษั ท  ท รู 
อินเทอร์ เ น็ต 
จํากัด 

เสนอให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ประจําที่ เคลื่อนที่ และบริการ
โทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น เลขหมายละ ๑ บาท ทั้งหมด และกําหนดให้มีการคิด
ค่าธรรมเนียมเลขหมายในเดือนแรกแบบ Prorate (ตามสัดส่วนที่ทีการใช้งานในเดือน
แรก) 
 

มีความเห็นสอดคล้อง จึงได้มีการแก้ไขในประกาศฯ โดยเพิ่มเติมการ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตามสัดส่วนการใช้งานจริงในการขอรับ
การจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือขอเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม 

บ ริ ษั ท  ท รู 
อินเตอร์เนชั่น
แ น ล  ค อ ม
มิ ว นิ เ ค ชั่ น 
จํากัด 

เสนอให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ประจําที่และเคลื่อนที่ เลขหมาย
ละ ๑ บาท ทั้งหมด และกําหนดให้มีการคิดค่าธรรมเนียมเลขหมายในเดือนแรกแบบ 
Prorate (ตามสัดส่วนที่ทีการใช้งานในเดือนแรก) 

เห็นควรกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายไว้เช่นเดิม โดยในกรณีที่
จะมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็น ๑ บาททั้งหมด
นั้น สํานักงาน กสทช. จะรับไว้พิจารณาต่อไป สําหรับการคิด
ค่าธรรมเนียมแบบ prorate นั้น มีความเห็นสอดคล้อง จึงได้มีการ
แก้ไขในประกาศฯ โดยเพิ่มเติมการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตาม
สัดส่วนการใช้งานจริงในการขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือ
ขอเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
 
 
 



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

บริษัท ทรู มูฟ 
จํากัด 

เสนอให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ประจําที่และเคลื่อนที่ เลขหมาย
ละ ๑ บาท ทั้งหมด และกําหนดให้มีการคิดค่าธรรมเนียมเลขหมายในเดือนแรกแบบ 
Prorate (ตามสัดส่วนที่ทีการใช้งานในเดือนแรก) 

เห็นควรกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายไว้เช่นเดิม โดยในกรณีที่
จะมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็น ๑ บาททั้งหมด
นั้น สํานักงาน กสทช. จะรับไว้พิจารณาต่อไป สําหรับการคิด
ค่าธรรมเนียมแบบ prorate นั้น มีความเห็นสอดคล้อง จึงได้มีการ
แก้ไขในประกาศฯ โดยเพิ่มเติมการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตาม
สัดส่วนการใช้งานจริงในการขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือ
ขอเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
 

บริษัท ทรู ยูนิ
เ ว อ ร์ แ ซ ล 
ค อ น เ ว อ ร์
เจ้นซ์  จํากัด 

เสนอให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ประจําที่และเคลื่อนที่ เลขหมาย
ละ ๑ บาท ทั้งหมด และกําหนดให้มีการคิดค่าธรรมเนียมเลขหมายในเดือนแรกแบบ 
Prorate (ตามสัดส่วนที่ทีการใช้งานในเดือนแรก) 

เห็นควรกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายไว้เช่นเดิม โดยในกรณีที่
จะมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็น ๑ บาททั้งหมด
นั้น สํานักงาน กสทช. จะรับไว้พิจารณาต่อไป สําหรับการคิด
ค่าธรรมเนียมแบบ prorate นั้น มีความเห็นสอดคล้อง จึงได้มีการ
แก้ไขในประกาศฯ โดยเพิ่มเติมการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตาม
สัดส่วนการใช้งานจริงในการขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือ
ขอเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
 

บริษัท โทเทิ่ล 
แ อ็ ค เ ซ็ ส 
คอมมูนิเคชั่น 
จํ า กั ด 
(มหาชน) 

ข้อ ๗๒ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่สํานักงาน กสทช.เป็นผู้จัดเก็บในอัตรา
ที่ต่างกันนั้น ก่อให้เกิดความสับสนในกรณีที่มีการดําเนินการคงสิทธิเลขหมาย
โทรคมนาคม อีกทั้งอัตราที่แตกต่างกันดังกล่าวนี้มีวิธีการคํานวณอย่างไร และสะท้อน
ต้นทุนในการกํากับดูแลหรือไม่ บริษัทขอเรียนเสนอให้ สํานักงาน กสทช. เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีขอรับ
จัดสรรครั้งแรกและขอรับจัดสรรเพิ่มเติมในอัตราที่เท่ากัน คือ ๑ บาทต่อเลขหมายต่อ

เห็นควรกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายไว้เช่นเดิม โดยในกรณีที่
จะมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็น ๑ บาททั้งหมด
นั้น สํานักงาน กสทช. จะรับไว้พิจารณาต่อไป  



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

เดือน เพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ และกระทบต่อกระแสเงิน
สด และการดําเนินการตามแผนธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งจะ
กลายเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ 

บริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด 

ข้อ ๗๒ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่สํานักงาน กสทช.เป็นผู้จัดเก็บในอัตรา
ที่ต่างกันนั้น ก่อให้เกิดความสับสนในกรณีที่มีการดําเนินการคงสิทธิเลขหมาย
โทรคมนาคม อีกทั้งอัตราที่แตกต่างกันดังกล่าวนี้มีวิธีการคํานวณอย่างไร และสะท้อน
ต้นทุนในการกํากับดูแลหรือไม่ บริษัทขอเรียนเสนอให้ สํานักงาน กสทช. เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีขอรับ
จัดสรรครั้งแรกและขอรับจัดสรรเพิ่มเติมในอัตราที่เท่ากัน คือ ๑ บาทต่อเลขหมายต่อ
เดือน เพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ และกระทบต่อกระแสเงิน
สด และการดําเนินการตามแผนธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งจะ
กลายเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ 

เห็นควรกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายไว้เช่นเดิม โดยในกรณีที่
จะมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็น ๑ บาททั้งหมด
นั้น สํานักงาน กสทช. จะรับไว้พิจารณาต่อไป  

บริ ษั ท  แอด
วานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค 

ข้อ ๗๓ ระบุว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งขอรับการจัดสรร
เลขหมายเป็นครั้งแรกหรือประสงค์ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม ชําระ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับ
จัดสรรเลขหมายจากสํานักงาน โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาต เช่น ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งการได้รับจัดสรร
เลขหมายจากสํานักงานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ผู้รับใบอนุญาตรายนี้ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมของเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเนื่องจากเศษของเดือนพฤศจิกายน ดังนั้น
บริษัทขอเสนอให้ทําการ Prorate ค่าธรรมเนียม แทนที่จะให้เศษของเดือนนับเป็น
หนึ่งเดือน 
 

มีความเห็นสอดคล้อง จึงได้มีการแก้ไขในประกาศฯ โดยเพิ่มเติมการ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตามสัดส่วนการใช้งานจริงในการขอรับ
การจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือขอเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม 
 



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

บ ริ ษั ท 
ดิจิตอล โฟน 
จํากัด 

ข้อ ๗๓ ระบุว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งขอรับการจัดสรร
เลขหมายเป็นครั้งแรกหรือประสงค์ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม ชําระ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับ
จัดสรรเลขหมายจากสํานักงาน โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาต เช่น ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งการได้รับจัดสรร
เลขหมายจากสํานักงานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ผู้รับใบอนุญาตรายนี้ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมของเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเนื่องจากเศษของเดือนพฤศจิกายน ดังนั้น
บริษัทขอเสนอให้ทําการ Prorate ค่าธรรมเนียม แทนที่จะให้เศษของเดือนนับเป็น
หนึ่งเดือน 

มีความเห็นสอดคล้อง จึงได้มีการแก้ไขในประกาศฯ โดยเพิ่มเติมการ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตามสัดส่วนการใช้งานจริงในการขอรับ
การจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือขอเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม 
 

บริ ษั ท  แอด
วานซ์ อินโฟร์ 
เ ซ อ ร์ วิ ส 
จํ า กั ด 
(มหาชน) 

ข้อ ๗๓ ระบุว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งขอรับการจัดสรร
เลขหมายเป็นครั้งแรกหรือประสงค์ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม ชําระ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับ
จัดสรรเลขหมายจากสํานักงาน โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาต เช่น ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งการได้รับจัดสรร
เลขหมายจากสํานักงานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ผู้รับใบอนุญาตรายนี้ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมของเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเนื่องจากเศษของเดือนพฤศจิกายน ดังนั้น
บริษัทขอเสนอให้ทําการ Prorate ค่าธรรมเนียม แทนที่จะให้เศษของเดือนนับเป็น
หนึ่งเดือน 

มีความเห็นสอดคล้อง จึงได้มีการแก้ไขในประกาศฯ โดยเพิ่มเติมการ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตามสัดส่วนการใช้งานจริงในการขอรับ
การจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือขอเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม 
 

 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นคําถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์สําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

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

ในหมวดที่ ๗ ขอแก้ไขคําว่า “เลขหมายโทรศัพท์สําหรับงานด้านเทคนิคของ
โครงข่ายโทรคมนาคม” เป็น “เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้าน
เทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม” เนื่องจากเลขหมายที่ใช้งานสําหรับด้าน
เทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่ใช่กลุ่มเลขหมายที่ใช้งานสําหรับการ
ให้บริการโทรศัพท์โดยทั่วไปซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้มีการรับรู้ถึงกลุ่มเลขหมาย
ดังกล่าว 

เห็นสอดคล้อง และได้ปรับข้อความในประกาศฯ และประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.. . แล้ว เพื่อให้
สอดคล้องกัน 

ส่วนที่ ๔ เห็นควรให้เพิ่มเติมเรื่องการโอนเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงาน
ด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมด้วย เพื่อให้โครงข่ายที่ได้รับโอนจาก
บริษัทภายใต้สัญญาสัมปทาน สามารถที่จะนํามาใช้งานได้ทันที เนื่องจากจะ
มีความ ยุ่ งยากทางด้านเทคนิคกรณี ที่ ต้องมีปรับ เปลี่ ยนเลขหมาย
โทรคมนาคมที่กําหนดใช้งานบนระบบโครงข่ายโทรคมนาคมไปแล้ว 

ในการโอนเลขหมายสําหรับงานด้านเทคนิคเพื่อรองรับการหมดอายุ
สัมปทานนั้น เป็นการพิจารณาเฉพาะกรณีพิเศษ คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึ่งได้กําหนดไว้ใน
ประกาศฯ แล้ว 

บริ ษั ท  เ รี ย ล  ฟิ ว
เจอร์ จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่ง
เฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจ
เอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ใน
การพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนด
ระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจาก
วันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม โดยเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
และมีการกําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อ



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
พิเศษอื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณา
เอกสารของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายใน
ของสํานักงาน กสทช.  

บริษัท ทรู อินเตอร์
เนชั่นแนล คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่ง
เฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจ
เอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ใน
การพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนด
ระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจาก
วันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม โดยเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
และมีการกําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
พิเศษอื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณา
เอกสารของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายใน
ของสํานักงาน กสทช. 

บ ริ ษั ท  ท รู  มู ฟ 
จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่ง
เฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจ
เอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ใน
การพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนด
ระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจาก
วันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม โดยเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
และมีการกําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อ



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
พิเศษอื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณา
เอกสารของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายใน
ของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์
แซล คอนเวอร์เจ้นซ์  
จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่ง
เฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจ
เอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ใน
การพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนด
ระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจาก
วันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม โดยเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
และมีการกําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
พิเศษอื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณา
เอกสารของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายใน
ของสํานักงาน กสทช. 

 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นคําถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้สําหรับเลขหมายนํากลุ่ม 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 

ข้อ ๕๕  เห็นควรจัดสรรกลุ่มละหนึ่งร้อยเลขหมาย ในกรณีที่ขอรับการ
จัดสรรใหม่ ส่วนกรณีที่ได้จัดสรรไปในอดีตเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทยนั้นได้จัดสรรเป็นรายเลขหมาย ดังนั้น จึงมีเลขหมายซ้ํากันในแต่ละกลุ่ม
ร้อยหรือกลุ่มพัน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาจึงเห็นควรว่าให้เก็บค่าธรรมเนียม
เป็นรายเลขหมาย 

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นข้อปัญหาในทางปฏิบัติก่อนมี กทช. 
ดังนั้น จึงเห็นควรรับไว้พิจารณาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ
ผู้ประกอบการต่อไป โดยเห็นคงเดิมข้อกําหนดในประกาศฯ ไปก่อน 

สําหรับเลขหมาย  ๑๙๐๐ ให้จัดสรรคืนเลขหมายเป็นรายเลขหมาย เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นข้อปัญหาในทางปฏิบัติก่อนมี กทช. 
ดังนั้น จึงเห็นควรรับไว้พิจารณาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ
ผู้ประกอบการต่อไป โดยเห็นคงเดิมข้อกําหนดในประกาศฯ ไปก่อน 

บริ ษั ท  เ รี ย ล  ฟิ ว
เจอร์ จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะ
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสาร
ของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้
ในการพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔๕ วัน สําหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน ๓๐ วัน 
สําหรับการขอรับจัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้
ขอให้กําหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ 
วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา  

เห็นควรคงเดิมในเรื่องการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา โดยการ
กําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อความ
ยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็นพิเศษอื่น
ที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณาเอกสาร
ของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของ
สํานักงาน กสทช. และเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด  



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

 เสนอให้กําหนดให้สามารถโอนเลขหมายนํากลุ่มได้ เพื่อรองรับการหมดอายุ
สัมปทานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ในการโอนเลขหมายนํากลุ่มเพื่อรองรับการหมดอายุสัมปทานนั้น 
เป็นการพิจารณาเฉพาะกรณีพิเศษ คณะกรรมการสามารถพิจารณา
ตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึ่งได้กําหนดไว้ในประกาศฯ แล้ว 



 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บ ริ ษั ท  ท รู 
อินเทอร์เน็ต จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะ
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสาร
ของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้
ในการพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔๕ วัน สําหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน ๓๐ วัน 
สําหรับการขอรับจัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้
ขอให้กําหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ 
วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิมในเรื่องการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา โดยการ
กําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อความ
ยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็นพิเศษอื่น
ที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณาเอกสาร
ของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของ
สํานักงาน กสทช. และเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

เสนอให้กําหนดให้สามารถโอนเลขหมายนํากลุ่มได้ เพื่อรองรับการหมดอายุ
สัมปทานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ในการโอนเลขหมายนํากลุ่มเพื่อรองรับการหมดอายุสัมปทานนั้น 
เป็นการพิจารณาเฉพาะกรณีพิเศษ คณะกรรมการสามารถพิจารณา
ตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึ่งได้กําหนดไว้ในประกาศฯ แล้ว 

บริษัท ทรู อินเตอร์
เนชั่นแนล คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะ
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสาร
ของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้
ในการพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

 เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔๕ วัน สําหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน ๓๐ วัน 
สําหรับการขอรับจัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้
ขอให้กําหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ 
วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา  

เห็นควรคงเดิมในเรื่องการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา โดยการ
กําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อความ
ยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็นพิเศษอื่น
ที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณาเอกสาร
ของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของ
สํานักงาน กสทช. และเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

เสนอให้กําหนดให้สามารถโอนเลขหมายนํากลุ่มได้ เพื่อรองรับการหมดอายุ
สัมปทานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ในการโอนเลขหมายนํากลุ่มเพื่อรองรับการหมดอายุสัมปทานนั้น 
เป็นการพิจารณาเฉพาะกรณีพิเศษ คณะกรรมการสามารถพิจารณา
ตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึ่งได้กําหนดไว้ในประกาศฯ แล้ว 



 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บ ริ ษั ท  ท รู  มู ฟ 
จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะ
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสาร
ของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้
ในการพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔๕ วัน สําหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน ๓๐ วัน 
สําหรับการขอรับจัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้
ขอให้กําหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ 
วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิมในเรื่องการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา โดยการ
กําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อความ
ยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็นพิเศษอื่น
ที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณาเอกสาร
ของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของ
สํานักงาน กสทช. และเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

เสนอให้กําหนดให้สามารถโอนเลขหมายนํากลุ่มได้ เพื่อรองรับการหมดอายุ
สัมปทานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ในการโอนเลขหมายนํากลุ่มเพื่อรองรับการหมดอายุสัมปทานนั้น 
เป็นการพิจารณาเฉพาะกรณีพิเศษ คณะกรรมการสามารถพิจารณา
ตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึ่งได้กําหนดไว้ในประกาศฯ แล้ว 

บ ริ ษั ท  ท รู  ค อ ร์
ป อ เ ร ชั่ น  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะ
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสาร
ของสํานักงาน 
 
 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้
ในการพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 
 
 
 
 
 
 



ผู้ เ ส น อ ค ว า ม
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

 เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔๕ วัน สําหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน ๓๐ วัน 
สําหรับการขอรับจัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้
ขอให้กําหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ 
วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิมในเรื่องการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา โดยการ
กําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อความ
ยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็นพิเศษอื่น
ที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณาเอกสาร
ของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของ
สํานักงาน กสทช. และเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

เสนอให้กําหนดให้สามารถโอนเลขหมายนํากลุ่มได้ เพื่อรองรับการหมดอายุ
สัมปทานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ในการโอนเลขหมายนํากลุ่มเพื่อรองรับการหมดอายุสัมปทานนั้น 
เป็นการพิจารณาเฉพาะกรณีพิเศษ คณะกรรมการสามารถพิจารณา
ตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึ่งได้กําหนดไว้ในประกาศฯ แล้ว 



 

 

 

 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์
แซล คอนเวอร์เจ้นซ์  
จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะ
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสาร
ของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้
ในการพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔๕ วัน สําหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน ๓๐ วัน 
สําหรับการขอรับจัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้
ขอให้กําหนดระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ 
วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิมในเรื่องการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา โดยการ
กําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อความ
ยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็นพิเศษอื่น
ที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณาเอกสาร
ของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของ
สํานักงาน กสทช. และเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

เสนอให้กําหนดให้สามารถโอนเลขหมายนํากลุ่มได้ เพื่อรองรับการหมดอายุ
สัมปทานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ในการโอนเลขหมายนํากลุ่มเพื่อรองรับการหมดอายุสัมปทานนั้น 
เป็นการพิจารณาเฉพาะกรณีพิเศษ คณะกรรมการสามารถพิจารณา
ตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึ่งได้กําหนดไว้ในประกาศฯ แล้ว 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นคําถามเรื่อง บทเฉพาะกาล 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

บ ริ ษั ท  ที โ อ ที 
จํากัด (มหาชน) 

ให้ตัดคําว่า “(ซิมการ์ด)” ในข้อ ๗๙ ของร่างประกาศฯ ทิ้ง เห็นควร ใส่
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ ใช้บริการตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ในประกาศฉบับนี้เลย เนื่องจากจะทําการยกเลิก
ประกาศฉบับเดิมแล้ว 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้นําไปแก้ไขประกาศฯ ตามความเห็นนี้
แล้ว 

บริษัท เรียล ฟิว
เจอร์ จํากัด 

หากมีการยกเลิกประกาศเลขหมายฯ ปี ๒๕๕๑ แล้วในประกาศเลขหมายปี... 
ไม่ควรอ้างประกาศเลขหมาย ปี ๒๕๕๑ 

ไม่ได้มีการอ้างเพื่อให้ใช้ปฎิบัติตามประกาศเดิมที่ได้ยกเลิกไป แต่มีการ
อ้างถึงที่ได้มีการปฎิบัติตามประกาศไปแล้ว 

เพื่อเป็นการใช้เลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานควร
ยกเลิกกลุ่มเลขหมายโทรคมนาคมที่เป็นเลขหมายสวย เพื่อนําเลขหมาย
ดังกล่าวออกมาจัดสรรโดยเร็วต่อไป 

เนื่องจากเรื่องเลขหมายสวยเป็นนโยบายของ กทค. จึงเห็นควรให้คงไว้
ก่อน 

บริ ษั ท  ท รู  มู ฟ 
จํากัด 

หากมีการยกเลิกประกาศเลขหมายฯ ปี ๒๕๕๑ แล้วในประกาศเลขหมายปี... 
ไม่ควรอ้างประกาศเลขหมาย ปี ๒๕๕๑ 

ไม่ได้มีการอ้างเพื่อให้ใช้ปฎิบัติตามประกาศเดิมที่ได้ยกเลิกไป แต่มีการ
อ้างถึงที่ได้มีการปฎิบัติตามประกาศไปแล้ว 

เพื่อเป็นการใช้เลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานควร
ยกเลิกกลุ่มเลขหมายโทรคมนาคมที่เป็นเลขหมายสวย เพื่อนําเลขหมาย
ดังกล่าวออกมาจัดสรรโดยเร็วต่อไป 
 

เนื่องจากเรื่องเลขหมายสวยเป็นนโยบายของ กทค. จึงเห็นควรให้คงไว้
ก่อน 



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

บ ริ ษั ท  โ ท เ ทิ่ ล 
แอ็คเซ็ส คอมมู
นิ เ ค ชั่ น  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

ให้ตัดคําว่า “(ซิมการ์ด)” ในข้อ ๗๙ ของร่างประกาศฯ ทิ้ง เห็นควร ใส่
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ ใช้บริการตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ในประกาศฉบับนี้เลย เนื่องจากจะทําการยกเลิก
ประกาศฉบับเดิมแล้ว 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้นําไปแก้ไขประกาศฯ ตามความเห็นนี้
แล้ว 

การแก้ไขประกาศต้องมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงปฏิบัติได้ รับไว้พิจารณา 
การชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายฯ ควรปรับปรุงให้สามารถชําระผ่านระบบ           
อีเล็กทรอนิคได้ เพื่อความสะดวก 

ปัจจุบันให้หน่วยงานราชการสามารถชําระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ 
GFMIS ได้ สําหรับหน่วยงานเอกชน และอื่น จะรับไว้ พิจารณา
พัฒนาการดําเนินงานต่อไป 

กระบวนการพิจารณาจัดสรรเลขหมายต้องชัดเจน เนื่องจากมีผลต่อการชําระ
ค่าธรรมเนียมฯ และการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศฯ ได้กําหนดกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณา
จัดสรรเลขหมายทุกประเภทอย่างชัดเจนแล้ว 

บริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส 
จํากัด (มหาชน) 

ข้อ ๗๙ ในเรื่อง การจัดเก็บข้อมูล Prepaid เนื่องจากประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ถูก
ยกเลิกไปแล้ว จึงขอเสนอให้ กสทช. กําหนดให้ชัดเจนว่าจะให้จัดเก็บข้อมูล 
Prepaid ในลักษณะใดเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะคณะกรรมการจะประกาศ
กําหนดกฎเกณฑ์ใหม่ 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้นําไปแก้ไขประกาศฯ ตามความเห็นนี้
แล้ว 

ข้อ ๘๐ ในเรื่องการจัดสรรเลขหมายสวย เนื่องจากไม่มีการให้คํานิยามของ
เลขหมายสวยไว้ ดังนั้นขอเสนอว่า ควรต้องเพิ่มคํานิยามให้ชัดเจน 

เนื่องจากเรื่องเลขหมายสวยเป็นนโยบายของ กทค. จึงเห็นควรให้คงไว้
ก่อน ดังนั้น การกําหนดนิยามอาจจะกําหนดเพิ่มเติมเมื่อ กทค. มีมติ
ในการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว 
 
 



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

บริ ษั ท  ดิ จิ ตอล 
โฟน จํากัด 

ข้อ ๗๙ ในเรื่อง การจัดเก็บข้อมูล Prepaid เนื่องจากประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ถูก
ยกเลิกไปแล้ว จึงขอเสนอให้ กสทช. กําหนดให้ชัดเจนว่าจะให้จัดเก็บข้อมูล 
Prepaid ในลักษณะใดเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะคณะกรรมการจะประกาศ
กําหนดกฎเกณฑ์ใหม่ 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้นําไปแก้ไขประกาศฯ ตามความเห็นนี้
แล้ว 

ข้อ ๘๐ ในเรื่อง การจัดสรรเลขหมายสวย เนื่องจากไม่มีการให้คํานิยามของ
เลขหมายสวยไว้ ดังนั้นขอเสนอว่า ควรต้องเพิ่มคํานิยามให้ชัดเจน 

เนื่องจากเรื่องเลขหมายสวยเป็นนโยบายของ กทค. จึงเห็นควรให้คงไว้
ก่อน ดังนั้น การกําหนดนิยามอาจจะกําหนดเพิ่มเติมเมื่อ กทค. มีมติ
ในการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว 

บริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

ข้อ ๗๙ กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ยังคงมีหน้าที่การจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้บริการ Prepaid ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากประกาศฉบับ
ดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปด้วยผลแห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.......ข้อ ๓  ดังนั้น เพื่อความ
ชัดเจนและปฏิบัติได้บริษัทจึงขอเสนอให้กําหนดให้ชัดเจนว่าจะให้จัดเก็บ
ข้อมูล Prepaid ในลักษณะใดเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะคณะกรรมการจะ
ประกาศกําหนดกฎเกณฑ์ใหม่ 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้นําไปแก้ไขประกาศฯ ตามความเห็นนี้
แล้ว 

ข้อ ๘๐ ในเรื่อง การจัดสรรเลขหมายสวย เนื่องจากไม่มีการให้คํานิยามของ
เลขหมายสวยไว้ ดังนั้นขอเสนอว่า ควรต้องเพิ่มคํานิยามให้ชัดเจน 

เนื่องจากเรื่องเลขหมายสวยเป็นนโยบายของ กทค. จึงเห็นควรให้คงไว้
ก่อน ดังนั้น การกําหนดนิยามอาจจะกําหนดเพิ่มเติมเมื่อ กทค. มีมติ
ในการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว 

 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นคําถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

ผู้เสนอ
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

กระทรวง
คมนาคม 

ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นให้
มีความชัดเจน 

ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดการยกเว้นและลดหย่อนค่าธรรมเนียม
เลขหมาย โดยพิจารณาจากหน่วยงานและภารกิจ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว 

บริษัท ทีโอ
ที  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

ส่วนที่ ๓ ข้อ ๔๗ การห้ามมิให้ผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ปฏิเสธการขอ
เช่าหรือใช้วงจรเลขหมายโทรศัพท์ที่คณะกรรมการได้จัดสรรแล้ว ควรระบุเพิ่มเติม
เหตุยกเว้น เช่น กรณีมีข้อจํากัดปัญหาทางเทคนิค หรือมีไม่เพียงพอ เป็นต้น 

ประกาศฯ ได้กําหนดหลักการที่จะสนับสนุนเรื่องการเชื่อมต่อ
โครงข่ายระหว่างผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายกับผู้ประกอบการราย
อื่น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการนําเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรไปให้บริการต่อ
กับประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในประกาศฯ จึงได้
กําหนดไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีข้อพิพาท
เกี่ยวกับการใช้ เลขหมายกับผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือผู้ประกอบการรายอื่น ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย
มีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้ ดังนั้น หาก
กรณีปัญหาเกิดขึ้นสามารถนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ได้ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในกรณีผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับจัดสรรเลขหมายสั้น เพื่อนําไปให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อสังคม  กสทช. ควรมีแนวทางออกเพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว 
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อโครงข่าย (IC TERMINATION CHARGE) แต่เพียง
ฝ่ายเดียว  ทําให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขัน 

เป็นเรื่องเชิงนโยบาย และมีความเกี่ยวข้องกับประกาศ กสทช. หลาย
ฉบับ จึงขอรับไว้พิจารณาต่อไป 



ผู้เสนอ
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

บ ริ ษั ท 
เ รี ย ล  ฟิ ว
เ จ อ ร์ 
จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสาร
สําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ใน
การพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนดระยะเวลาในการขอ
เอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการ
ขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม โดยเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
และมีการกําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
พิเศษอื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณา
เอกสารของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายใน
ของสํานักงาน กสทช. 

เสนอให้ผู้ได้รับแจ้งดําเนินการเปิด Office Data & Translator ภายใน ๑๕ วันนับ
จากวันที่ได้รับหนังสือ โดยขอแก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๔๗ (๓) ดังนี้ “แจ้ง.......ทุก
โครงข่ายโดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรค
หนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับ
แจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” 

ได้มีการกําหนดในประกาศฯ ให้การดําเนินการให้เลขหมายที่ได้รับ
แจ้งจากผู้รับการจัดสรรสามารถติดต่อกันได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอยู่แล้ว 

บริ ษัท ทรู 
อินเทอร์เน็
ต จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสาร
สําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสารของสํานักงาน 
 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ใน
การพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน เห็นควรคงเดิม โดยเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน



ผู้เสนอ
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนดระยะเวลาในการขอ
เอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการ
ขยายเวลา 

ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
และมีการกําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
พิเศษอื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณา
เอกสารของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายใน
ของสํานักงาน กสทช. 

เสนอให้ผู้ได้รับแจ้งดําเนินการเปิด Office Data & Translator ภายใน ๑๕ วันนับ
จากวันที่ได้รับหนังสือ โดยขอแก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๔๗ (๓) ดังนี้ “แจ้ง.......ทุก
โครงข่ายโดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรค
หนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้ง
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” 

ได้มีการกําหนดในประกาศฯ ให้การดําเนินการให้เลขหมายที่ได้รับ
แจ้งจากผู้รับการจัดสรรสามารถติดต่อกันได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอยู่แล้ว 

บริ ษัท ทรู 
มูฟ จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสาร
สําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ใน
การพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนดระยะเวลาในการขอ
เอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการ
ขยายเวลา 
 

เห็นควรคงเดิม โดยเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
และมีการกําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
พิเศษอื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณา



ผู้เสนอ
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

เอกสารของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายใน
ของสํานักงาน กสทช. 

เสนอให้ผู้ได้รับแจ้งดําเนินการเปิด Office Data & Translator ภายใน ๑๕ วันนับ
จากวันที่ได้รับหนังสือ โดยขอแก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๔๗ (๓) ดังนี้ “แจ้ง.......ทุก
โครงข่ายโดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรค
หนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับ
แจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” 

ได้มีการกําหนดในประกาศฯ ให้การดําเนินการให้เลขหมายที่ได้รับ
แจ้งจากผู้รับการจัดสรรสามารถติดต่อกันได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอยู่แล้ว 

บริ ษัท ทรู 
ค อ ร์
ป อ เ ร ชั่ น 
จํ า กั ด 
(มหาชน) 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสาร
สําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ใน
การพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนดระยะเวลาในการขอ
เอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการ
ขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม โดยเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
และมีการกําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
พิเศษอื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณา
เอกสารของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายใน
ของสํานักงาน กสทช. 

เสนอให้ผู้ได้รับแจ้งดําเนินการเปิด Office Data & Translator ภายใน ๑๕ วันนับ
จากวันที่ได้รับหนังสือ โดยขอแก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๔๗ (๓) ดังนี้ “แจ้ง.......ทุก
โครงข่ายโดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรค

ได้มีการกําหนดในประกาศฯ ให้การดําเนินการให้เลขหมายที่ได้รับ
แจ้งจากผู้รับการจัดสรรสามารถติดต่อกันได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอยู่แล้ว 



ผู้เสนอ
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

หนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับ
แจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” 

บริ ษัท ทรู 
ยู นิ เ ว อ ร์
แซล คอน
เวอร์เจ้นซ์  
จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฯ หากมีการส่งเอกสาร
สําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ใน
การพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนดระยะเวลาในการขอ
เอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดยไม่มีการ
ขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม โดยเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใน
ประกาศฯ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่มีขึ้นตอนการดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
และมีการกําหนดให้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาได้นั้น เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
พิเศษอื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ สําหรับกรณีเรื่องการพิจารณา
เอกสารของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายใน
ของสํานักงาน กสทช. 

เสนอให้ผู้ได้รับแจ้งดําเนินการเปิด Office Data & Translator ภายใน ๑๕ วันนับ
จากวันที่ได้รับหนังสือ โดยขอแก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๔๗ (๓) ดังนี้ “แจ้ง.......ทุก
โครงข่ายโดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรค
หนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้ง
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” 

ได้มีการกําหนดในประกาศฯ ให้การดําเนินการให้เลขหมายที่ได้รับ
แจ้งจากผู้รับการจัดสรรสามารถติดต่อกันได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอยู่แล้ว 

 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นคําถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

บริ ษัท เทสโ ก้โม
บาย จํากัด 

 

 

 

 

 

� ข้อ ๑๓ (๒) ประเด็นของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
ขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO โดย
จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ นิยามของ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO  ความยินยอมมีลักษณะและขั้นตอน
อย่างไร สัญญาหรือเอกสารระหว่าง MNO และ MVNO ที่มีข้อตกลง เช่น MNO ให้
สิทธิ MVNO หรือให้ MVNO ดําเนินการแทนในการขอจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมจากหน่วยงานกํากับดูแลในนามตนเองได้ ถือว่าเพียงพอเป็นความ
ยินยอมหรือไม่ 

� อะไรที่ถือว่าไม่ให้ความยินยอม มีหลักเกณฑ์อย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 
หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับจํานวนหมายเลขที่ขอจัดสรร เช่น MVNO อยากขอ 
๑๐,๐๐๐ หมายเลข ตามแผนธุรกิจ แต่ MNO เห็นว่าควรขอแค่ ๕,๐๐๐ หมายเลข
เท่านั้น จะมีขั้นตอนอย่างไร 
� หาก MVNO ขอจัดสรรเลขหมายได้เอง ค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามปกติ แต่
หาก MVNO ไม่สามารถขอได้เอง จะมีการคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร เพราะ MNO 
ต้องขอแทน MVNO ซึ่งอาจเป็นการขอครั้งแรกสําหรับ MVNO (ค่าธรรมเนียม ๑ 
บาท) แต่เป็นการขอครั้งอื่นของ MNO (ค่าธรรมเนียม ๒ บาท) 

� ตามหลักการผู้ให้บริการ MNO จะเป็นผู้บริหารจัดการเลขหมายและ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การขยายการประกอบธุรกิจของ MVNO จะต้อง
อยู่ภายใต้ศักยภาพในการให้บริการของ MNO ด้วย เช่นขนาดโครงข่าย และ
คุณภาพการให้บริการที่กําหนด ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้ผู้ขอรับการ
จัดสรรเป็น MVNO ได้เพื่อความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการดําเนินงาน แต่
จะต้องผ่านการพิจารณาจาก MNO เป็นหลัก  
� ในเรื่องของความชัดเจนในการยินยอมจาก MNO นั้น สํานักงาน กสทช. 
ได้รับความคิดเห็นไว้พิจารณาแล้ว และได้นํามาปรับปรุงในประกาศ 
� สําหรับเรื่องค่าธรรมเนียมเลขหมายจะต้องเป็นไปตามที่กําหนดในร่าง
ประกาศ     

 

 

 



 

 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บ ริ ษั ท  ที โ อ ที 
จํากัด (มหาชน) 

Non Facilities Based MVNO มีความหมายอย่างไร  ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ได้มีการให้นิยามคําว่า Non 
Facilities Based MVNO แต่อย่างใด หาก กสทช. มีเจตนาจะกําหนดประเภทของ 
MVNO อาจต้องไปกําหนดเพิ่มเติมใน ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อน
แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ได้ปรับปรุงร่างประกาศฯ โดยปรับแก้ชื่อผู้ให้บริการให้สอดคล้องกับประกาศ 
กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนแบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 

การกําหนดให้ MVNO สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมายเองได้ มีข้อดีในแง่ของ
ความยืดหยุ่น และคล่องตัวในการให้บริการของ MVNO และลดภาระหน้าที่ของผู้
ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNO) ในการขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
แต่ต้องมีมาตรการรองรับเพื่อให้มั่นใจว่า MVNO ขอรับจัดสรรเลขหมายตาม 
Capacity (จํานวนเลขหมาย) ที่ตกลงกับ MNO และนําเลขหมายไปใช้กับบริการ
ตามที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายบนโครงข่าย MNO ที่ MVNO ทําสัญญาด้วยเท่านั้น 

ในการจัดทําร่างประกาศฯ ได้คํานึงประเด็นนี้ไว้แล้ว โดยได้มีการปรับปรุง
ด้วยแล้วให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยว่า MVNO จะต้องมีหนังสือยืนยัน
รับทราบและความเห็นจาก MNO ในการยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมาย 

ควรกําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายฯ ที่เป็น MVNO 
เพิ่มเติม โดยต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติใช้งานจริงในกรณีต่างๆ 
ด้วย เช่น กรณี MVNO มีการโอนย้ายไปยัง MVNO รายอื่น ภายใน MNO เดียวกัน 

ได้มีการปรับปรุงสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายฯ ให้มีความ
ชัดเจนขึ้นเพื่อรองรับทั้งกรณีที่เป็น MNO และ MVNO แล้ว 

ข้อ ๑๘ (๓) กรณีบริการโทรศัพท์ประจําที่ จะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่า 
ร้อยละห้าสิบของจํานวนเลขหมายที่ได้รับจัดสรรโดยดูจากการใช้งานเป็นรายจังหวัด
จึงจะมีสิทธิขอเลขหมายใหม่ได้ 

การปรับลดจากร้อยละ ๘๐ จากประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นร้อยละ ๗๐ ถือว่ามี
ความเหมาะสมแล้ว สําหรับการพิจารณาการใช้งานเป็นเป็นรายจังหวัดนั้น 
ได้มีการนําไปปรับแก้ในร่างประกาศฯ แล้ว  



 

 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บ ริ ษั ท  ที โ อ ที 
จํากัด (มหาชน) 

ข้อ ๑๙  ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะแสดงความจํานงขอเลือกเลขหมาย หรือกลุ่ม
เลขหมายมิได้ ขอเสนอให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะแสดงความจํานงขอเลือก
เลขหมาย หรือกลุ่มเลขหมายได้ เหตุผลผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายควรเลือก              
เลขหมาย หรือกลุ่มเลขหมายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเลขหมาย หรือกลุ่มเลขหมาย
เดิมที่มีให้บริการอยู่ให้มีความต่อเนื่องกันในพื้นที่ ทําให้การวิเคราะห์เส้นทาง 
(เทคนิค) ของระบบชุมสายโทรศัพท์มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตาม
วัตถุประสงค์หลักของ กสทช. 

เห็นควรกําหนดไว้คงเดิม เนื่องจากการจัดสรรในปัจจุบันได้พิจารณาถึงกลุ่ม
เลขหมายและความต่อเนื่องกันในพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๙  (๑)   การจัดสรรเลขหมายในหนึ่งกลุ่มของแต่ละประเภทบริการขอเสนอให้                            
๑.  บริการโทรศัพท์ประจําที่ กลุ่มละหนึ่งพันเลขหมาย 
๒.  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มละหนึ่งหมื่นเลขหมาย 
๓.  บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการ หรือ
บริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น กลุ่มละหนึ่งพันเลขหมาย 

� เห็นควรปรับแก้ไขในส่วนของเลขหมายโทรศัพท์ประจําที่เป็น  “กลุ่มละ
หนึ่งพันเลขหมาย” เนื่องจากเพื่อให้สามารถรองรับในทางเทคนิคของชุมสาย
ระบบเก่าและระบบใหม่ได้ 
� เห็นควรปรับแก้ไขในส่วนของเลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการเสียง
ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการ หรือบริการ
โทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่นเป็น “กลุ่มละหนึ่งพันเลขหมาย” เนื่องจากเพื่อให้
สามารถรองรับในทางเทคนิคของชุมสายระบบเก่าและระบบใหม่ได้ 

ในข้อ ๒๐ ข้อ ๓๓ และข้อ ๖๖ ระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้เลขหมายแต่ละ
ประเภทควรกําหนดให้สอดคล้องกัน ควรแก้ไขข้อความเป็น “คณะกรรมการจะ
อนุญาตให้ใช้ เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม” 

เห็นควรคงเดิมเพื่อความชัดเจน 

 ควรใช้ข้อ ๓๕  ตามประกาศ  กทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  แทนข้อ ๒๑ วรรค ๒ คือ ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ดําเนินการให้เลขหมาย
ของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้มี
การเจรจาตกลงเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายเรียบร้อยแล้ว 

เห็นควรคงเดิม โดยระยะเวลา ๑๕ วัน เป็นระยะเวลาที่ปรับลดลงมาจากเดิม 
ซึ่งจะทําให้มีการเชื่อมต่อเลขหมายและนําไปให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่าง
รวดเร็ว 



 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

 การคืนเลขหมายในหนึ่งกลุ่มของแต่ละประเภทบริการขอเสนอให้  
๑. บริการโทรศัพท์ประจําที่  กลุ่มละหนึ่งพันเลขหมาย 
๒. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  กลุ่มละหนึ่งหมื่นเลขหมาย 
๓. บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการ หรือ
บริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น กลุ่มละหนึ่งพันเลขหมาย 

เห็นด้วยสําหรับการคืนเลขหมายทั้งกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับการขอรับ
จัดสรรเลขหมาย และได้เพิ่มเติมข้อกําหนดในประกาศสําหรับกรณีการคืน
เลขหมายแบบไม่เต็มกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการเลขหมายมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและสามารถนําเลขหมายที่ไม่มีการใช้งานนํามาใช้ให้บริการได้มากขึ้น 



 

 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บริษัท โทเทิล่ แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

ข้อ ๑๓ ตามร่างประกาศฯ ได้การกําหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities 
Based MVNO” (หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
MVNO) มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายได้ โดยจะต้องได้รับการยินยอมจาก  
ผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ นั้น บริษัทเห็นด้วยที่มีการกําหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO เป็นผู้มีสิทธิในการขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมได้เอง แต่ทั้งนี้ MVNO จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม            
เลขหมายโทรคมนาคมและถูกกํากับดูแลเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง รวมถึงการจัดทําระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับเลข
หมายโทรคมนาคมที่ตนเองครอบครองหรือมีอยู่ให้เป็นระบบที่ตรวจสอบได้ตามที่ 
กสทช. กําหนด อย่างไรก็ดี ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
ขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO นั้น 
ควรมีการทําสัญญาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการ 
MVNO ในเรื่องความจุโครงข่ายก่อนยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายด้วย 

การปรับแก้ประกาศฯ ได้คํานึงถึงความเห็นนี้แล้ว  

ข้อ ๑๔ การกําหนดให้ผู้ยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องมีเอกสารประกอบคํา
ขอตามที่ กสทช. ได้กําหนด นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่มี
ความจําเป็น และเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ยื่นขอรับจัดสรรเกินสมควร 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ในการ
พิจารณาการจัดสรรเลขหมาย  



 

 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บริษัท โทเทิล่ แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

ข้อ ๑๕ บริษัทฯ เห็นว่า กระบวนการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมตามร่าง
ประกาศฯ ฉบับนี้  ไม่ได้ระบุระยะเวลาการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคํา
ขอไว้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. กําหนดระยะเวลาการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของคําขอ รวมถึงการแจ้งเหตุความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอต่อผู้ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายให้ชัดเจน เพราะการระบุกรอบระยะเวลาในการพิจารณาของ 
กสทช.นั้น จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถวางแผนการขอรับการจัดสรรเลขหมายได้
ตรงกับความต้องการใช้เลขหมายของผู้ใช้บริการ และเป็นการใช้ทรัพยากรเลขหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯขอเสนอให้มีการกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
ข้อมูลพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขอรับการจัดสรรทราบภายใน ๕ วันนับจากวันที่สํานักงาน 
กสทช.ได้รับคําขอ 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน 
กสทช.  

ข้อ ๑๘ การกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่ และ
ประสงค์ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม จะต้องมีการใช้งานเลขหมายไปแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจํานวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศ นั้น 
บริษัทฯ ขอเรียนว่า สํานักงาน กสทช. ควรมีการกําหนดความหมายของคําว่า    
“เลขหมายที่มีการใช้งาน” ให้มีความชัดเจน โดยบริษัท ขอเสนอให้หมายความ
รวมถึงเลขหมายที่อยู่ในช่องทางการจัดจําหน่ายด้วย 

ได้รับความคิดเห็นมาปรับแก้ไขประกาศฯ ให้มีการอธิบายความหมายของคํา
ว่า “เลขหมายที่มีการใช้งาน” แล้ว โดยกําหนดว่า “การใช้เลขหมาย 
หมายถึง เลขหมายที่มีผู้ใช้อยู่จริง ณ เดือนที่ยื่นขอรับจัดสรร โดยในส่วนของ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รวมถึงเลขหมายที่ยุติการใช้และถูกห้ามนํา
ออกใช้เป็นเวลาเก้าสิบวัน”  
ซึ่งมีความชัดเจนในการตรวจสอบและสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้เลข
หมาย  



 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

 ข้อ ๑๙ บริษัทฯ ขอแก้ไขข้อความที่ร่างประกาศฯ กําหนดว่า “คณะกรรมการจะ
จัดสรรเลขหมาย เพื่อให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายมีจํานวนเลขหมายเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานในอนาคต สูงสุดคราวละไม่เกินหนึ่งปี” เป็น “คณะกรรมการจะ
จัดสรรเลขหมาย เพื่อให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายมีจํานวนเลขหมายเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานในอนาคต อย่างน้อยคราวละไม่ต่ํากว่าหนึ่งปี” ทั้งนี้ บริษัทฯ 
เห็นว่าคณะกรรมการควรจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมตามจํานวนที่ผู้ให้บริการยื่น
ขอรับการจัดสรร และได้เสนอบทวิเคราะห์ให้แก่คณะกรรมการพิจารณา เนื่องจากใน
การขอรับการจัดสรรเลขหมายในแต่ละครั้งผู้ให้บริการได้ประมาณการความต้องการ
ในด้านต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงด้านการตลาด ด้านธุรกิจและด้านการเงิน 
เพื่อให้เลขหมายตามจํานวนที่ได้ขอรับการจัดสรรได้ถูกนําไปใช้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทั้งผู้ให้บริการเองและเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน 

เห็นควรคงเดิมให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายมีจํานวนเลขหมายเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานในอนาคต สูงสุดคราวละไม่เกินหนึ่งปี เนื่องจาก เป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมและสภาพตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาการพิจารณาจัดสรรให้ในระยะเวลานานกว่าหนึ่งปีอาจทําให้
ข้อมูลการพิจารณาคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรมีเลขหมายไม่
เพียงพอสามารถยืนขอรับการจัดสรรโดยตลอด  

ข้อ ๒๑ บริษัทฯ ขอเพิ่มเติมข้อความที่ร่างประกาศฯ ได้กําหนดว่า “ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการให้
เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง” เป็น “ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับ
แจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมาย
ตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม” 

ได้ดําเนินการปรับแก้ไขในประกาศฯ แล้ว 

ข้อ ๒๔ ตามร่างประกาศฯ กําหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะนําเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งยกเลิกการใช้บริการงานกลับมาให้บริการใหม่ได้ นั้น บริษัทฯ 
เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาในการนํากลับมาใช้ใหม่ บริษัทฯ เห็น
ว่าควรว่าต้องพ้นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า ๓๐ วัน นับจากวันที่ยกเลิกการใช้งาน เพื่อให้
เกิดการใช้บริหารจัดการเลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการนําทรัพยากรเลข
หมายกลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยใช่เหตุ 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการเลขหมายให้มีประสิทธิภาพ
และระยะเวลาที่กําหนดในประกาศมีความเหมาะสมแล้ว  



 

 ข้อ ๒๕ ตามร่างประกาศฯ ได้กําหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายที่ประสงค์จะคืน
เลขหมาย จะต้องคืนทั้งกลุ่มเลขหมาย นั้น บริษัทเห็นว่า การคืนเลขหมายสามารถ
คืนได้แบบไม่ครบกลุ่ม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้เลขหมายได้อย่างรวดเร็วและ
ป้องกันการเกิดกรณีเลขหมายขาดแคลน 

การคืนเลขหมายทั้งกลุ่มดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการขอรับจัดสรรเลข
หมาย อย่างไรก็ตามได้เพิ่มเติมข้อกําหนดในประกาศสําหรับกรณีการคืนเลข
หมายแบบไม่เต็มกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการเลขหมายมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและสามารถนําเลขหมายที่ไม่มีการใช้งานนํามาใช้ให้บริการได้มากขึ้น 
 

บริ ษัท  แอดวาน 
อินโฟร์  เซอร์ วิ ส 
จํากัด (มหาชน) 

ข้อ ๕ นิยาม เพื่อความครบถ้วนชัดเจน บริษัทขอเสนอเพิ่มเติมความหมายของคํา
นิยาม ดังนี้ 
“เลขหมายโทรคมนาคม” หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อื่นใด
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่หมายในโครงข่ายโทรคมนาคม
เพื่อการโทรคมนาคม(นิยามเหมือนในร่างประกาศ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม) 

ได้ปรับแก้ในประกาศฯ แล้วเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

“ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงผู้
ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) หรือบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ 

ได้ปรับแก้ในประกาศฯ แล้วเพื่อให้เกิดความชัดเจน 
 

นอกจากนั้น มีการตัดคํานิยาม  “การใช้เลขหมายฯ “ ”มายเลขหารให้บริการก”     
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการตีความต่อไปได้ว่าหมายความรวมถึงอย่างไรบ้าง ซึ่งจะแตกต่าง
จากประกาศฯฉบับเดิมที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน จึงขอเสนอให้เพิ่มนิยามของคํา
ดังกล่าว โดยอ้างอิงจากประกาศฯฉบับเดิม 

เห็นควรคงเดิม และได้มีการอธิบายไว้ในสาระสําคัญของประกาศอยู่แล้ว 



 

 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท แอดวาน 
อินโฟร์ เซอร์วิส 
จํากัด (มหาชน) 

ข้อ ๑๓ (๑) ขอเสนอให้ใส่ “ หรือ” ท้ายข้อเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๓ (๒) 
ข้อ ๑๓ (๒) ซึ่งระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขาย
ต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO โดยจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถขอรับการ
จัดสรรเลขหมายได้ บริษัทเห็นว่าการอนุญาตให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน
แบบ Non Facilities Based MVNO สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมายได้เอง 
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติในด้านต่างๆ ตามหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์ที่ได้กําหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของร่างประกาศฯ เช่น การจัดทํา 
Office data  เป็นต้น รวมทั้งการทําและเรียกเก็บค่า IC/Roaming ซึ่งต้องผ่านผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีโครงข่าย (MNO) นอกจากนั้นนิยามของผู้ให้บริการขายต่อบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO ยังไม่มีความชัดเจน 
บริษัทจึงเสนอให้ตัดข้อ ๑๓ (๒) ออก 

� ได้ปรับปรุงร่างประกาศฯ โดยเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ขอรับการจัดสรรที่
เป็น MNO และ MVNO ให้ชัดเจนมากขึ้น ในเรื่องสิทธิและหน้าที่  
� ได้ปรับแก้ชื่อของ MVNO ให้สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนแบบโครงข่ายเสมือน พ .ศ .๒๕๕๖  แล้ว 
 

ข้อ ๑๕ จากร่างประกาศฯ บริษัทขอเสนอว่าควรมีการระบุให้ชัดเจนถึง ระยะเวลาใน
การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ได้รับการจัดสรรเลขหมาย เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ 
(๔๕ วัน) จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่สํานักงานได้รับคําขอครบถ้วนสมบูรณ์ โดยบริษัทขอ
เสนอว่าระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอควรเป็นภายใน 
๗ วัน  นอกจากนั้นในวรรค ๔ ระบุว่า ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาคํา
ขอรับการจัดสรรเลขหมายตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายใน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน กสทช. 



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท แอดวาน 
อินโฟร์ เซอร์วิส 
จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักงานแจ้งการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาต่อผู้ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายได้สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันเนื่องจากตามร่างประกาศนี้ 
คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายถึงสี่สิบห้าวันแล้ว 
บริษัทจึงขอเสนอให้ตัดข้อความในวรรค ๔ ออก เพื่อให้กระบวนการจัดสรรเลขหมาย
สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและรองรับความต้องการของผู้ประกอบการได้
อย่างทันท่วงที 

เห็นควรคงเดิม เพื่อความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มี
เหตุจําเป็นพิเศษอื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ  

ข้อ ๑๘ ซึ่งระบุถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม บริษัทขอ
สอบถามว่า เลขหมายที่ใช้ไปแล้วในข้อ (๓) นั้นหมายความครอบคลุมถึงเลขหมายใน
กลุ่มใดบ้าง นอกจากนั้นบริษัทขอทราบที่มาของตัวเลขร้อยละเจ็ดสิบ ในข้อ (๓) ซึ่ง
กําหนดว่าการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมจะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละเจ็ดสิบของจํานวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศ 

� “เลขหมายที่มีการใช้งาน” หมายถึง เลขหมายที่มีผู้ใช้อยู่จริง ณ เดือนที่
ยื่นขอรับจัดสรร โดยในส่วนของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รวมถึงเลข
หมายที่ยุติการใช้และถูกห้ามนําออกใช้เป็นเวลาเก้าสิบวัน” โดยได้ปรับแก้ใน
ประกาศฯ แล้ว และเห็นว่าการกําหนดดังกล่าวมีความชัดเจนในการ
ตรวจสอบและสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้เลขหมาย 
� สําหรับสัดส่วนการใช้งานร้อยละ ๗๐ สอดคล้องกับสากล ได้แก่ 
ประเทศสิงคโปร์  

ข้อ ๑๘ คําว่า “ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่” ควรมีการกําหนดให้
ชัดเจนว่ามีหลักการอย่างไร 

ได้ปรับแก้ในประกาศฯ แล้ว โดยกําหนดว่า “เลขหมายที่มีการใช้งาน” 
หมายถึง เลขหมายที่มีผู้ใช้อยู่จริง ณ เดือนที่ยื่นขอรับจัดสรร โดยในส่วนของ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รวมถึงเลขหมายที่ยุติการใช้และถูกห้ามนํา
ออกใช้เป็นเวลาเก้าสิบวัน”  
 

ข้อ ๒๑ ขอเสนอนับระยะเวลานั้น ควรนับจากวันที่ผู้ขอรับจัดสรรมีหนังสือแจ้ง มีความเห็นสอดคล้องและได้ดําเนินการปรับแก้ประกาศฯ แล้ว 
ข้อ ๒๒ (๒) ระบุว่า เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยัง
โครงข่ายอื่น หรือเพื่อแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้เลขหมายให้ตรงตามที่ได้รับ
จัดสรร โดยไม่ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากในบาง
กรณี เช่น ในกรณีการเพิ่ม prefix/suffix ในเลขหมายเพื่อให้รองรับการทํา MNP จึง
อาจต้องมีการแก้ไขเลขหมายดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอแก้ไขข้อความโดยอ้างจาก

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นกล่าวถึงเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานและ
แสดงถึงการแสดงเลขหมายของผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อถึงกัน มิได้หมายความ
รวมถึงการบริหารจัดการเลขหมายภายในโครงข่าย เช่น เลขหมายด้าน
เทคนิคของโครงข่าย เช่น Routing Code สําหรับ MNP 



ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

ประกาศฯฉบับเดิมว่า “เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยัง
โครงข่ายอื่น หรือเพื่อแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้เลขหมายให้ตรงตามที่ได้รับ
จัดสรร ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก กสทช.” 



 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริ ษัท  แอดวาน 
อินโฟร์  เซอร์ วิ ส 
จํากัด (มหาชน) 

ข้อ ๒๔ ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะนําเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่ง
ยกเลิกการใช้งานกลับมาให้บริการใหม่ได้ ต้องพ้นระยะเวลาเก้าสิบวัน นับจากวันที่
ยกเลิกการใช้งาน เนื่องจากในทางปฎิบัติผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ใช้บริการในระบบ 
prepaid ไม่ได้มาขอยกเลิกการใช้งานกับบริษัท เพื่อความชัดเจนบริษัทขอเสนอเป็น 
“พ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่สิ้นสุดเงื่อนไขการให้บริการ” 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้ปรับแก้ในประกาศฯ แล้ว 

ข้อ ๒๕ ซึ่งระบุว่า ในการคืนเลขหมายจะต้องคืนเลขหมายทั้งกลุ่มเลขหมาย (สําหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ กลุ่มละหนึ่งหมื่นเลขหมาย) บริษัทขอเสนอว่าเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมของร่างประกาศฯ ให้สามารถรองรับกระบวนการในอนาคตที่
อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ กสทช. สามารถรองรับการคืนเลขหมายบางส่วนได้ บริษัทจึง
เสนอให้เพิ่มข้อความ “เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ” ต่อท้ายประโยค 

เห็นควรเพิ่มการคืนเลขหมายแบบไม่เต็มกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการเลข
หมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนําเลขหมายที่ไม่มีการใช้งาน
นํามาใช้ให้บริการได้มากขึ้น 

สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities BasedMVNO ต้องมีความ
ชัดเจน และจะต้องพิจารณาถึงประกาศ กทช. อื่น ที่เกี่ยวข้องด้วย  

ได้ปรับปรุงร่างประกาศฯ โดยเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ขอรับการจัดสรรที่เป็น 
MNO และ MVNO ให้ชัดเจนมากขึ้น ในเรื่องสิทธิและหน้าที่  
 

บริษัท ดิจิตอล 
โฟน จํากัด 

ข้อ ๕ นิยาม เพื่อความครบถ้วนชัดเจน บริษัทขอเสนอเพิ่มเติมความหมายของคํา
นิยาม ดังนี้ 
“เลขหมายโทรคมนาคม” หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อื่นใด
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่หมายในโครงข่ายโทรคมนาคม
เพื่อการโทรคมนาคม(นิยามเหมือนในร่างประกาศ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม) 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้รับแก้ในประกาศฯ แล้ว 

“ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม” หมายความความว่า ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จํากั ด  )มหาชน  หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔             
ใช้บังคับ 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้รับแก้ในประกาศฯ แล้ว 



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท ดิจิตอล 
โฟน จํากัด 

นอกจากนั้น มีการตัดคํานิยาม “การใช้เลขหมายฯ “ ”การให้บริการเลขหมาย ”  ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดการตีความต่อไปได้ว่าหมายความรวมถึงอย่างไรบ้าง ซึ่งจะแตกต่างจาก
ประกาศฯฉบับเดิมที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน จึงขอเสนอให้เพิ่มนิยามของคําดังกล่าว 
โดยอ้างอิงจากประกาศฯฉบับเดิม 

เห็นควรคงเดิม และได้มีการอธิบายไว้ในสาระสําคัญของประกาศอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๓ (๑) ขอเสนอให้ใส่ “ หรือ” ท้ายข้อเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๓ (๒) 
ข้อ ๑๓ (๒) ซึ่งระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขาย
ต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO โดยจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถขอรับการ
จัดสรรเลขหมายได้ บริษัทเห็นว่าการอนุญาตให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน
แบบ Non Facilities Based MVNO สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมายได้เอง 
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฎิบัติในด้านต่างๆ ตามหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์ที่ได้กําหนดไว้ในส่วนที่ ๓ ของร่างประกาศฯ เช่น การจัดทํา 
Office data  เป็นต้น รวมทั้งการทําและเรียกเก็บค่า IC/Roaming ซึ่งต้องผ่านผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีโครงข่าย(MNO) นอกจากนั้นนิยามของผู้ให้บริการขายต่อบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO ยังไม่มีความชัดเจน 
บริษัทจึงเสนอให้ตัดข้อ ๑๓ (๒) ออก 

 
� ได้ปรับปรุงร่างประกาศฯ โดยเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ขอรับการจัดสรรที่
เป็น MNO และ MVNO ให้ชัดเจนมากขึ้น ในเรื่องสิทธิและหน้าที่  
� ได้ปรับแก้ชื่อของ MVNO ให้สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนแบบโครงข่ายเสมือน พ .ศ .๒๕๕๖  แล้ว 
 



 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท ดิจิตอล 
โฟน จํากัด 

ข้อ ๑๕ จากร่างประกาศฯ บริษัทขอเสนอว่าควรมีการระบุให้ชัดเจนถึง ระยะเวลาใน
การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ได้รับการจัดสรรเลขหมาย เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ 
(๔๕ วัน) จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่สํานักงานได้รับคําขอครบถ้วนสมบูรณ์ โดยบริษัทขอ
เสนอว่าระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอควรเป็นภายใน 
๗ วัน นอกจากนั้นในวรรค ๔ ระบุว่า ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาคํา
ขอรับการจัดสรรเลขหมายตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้
สํานักงานแจ้งการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาต่อผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายได้
สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันเนื่องจากตามร่างประกาศนี้ คณะกรรมการมีเวลาใน
การพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายถึงสี่สิบห้าวันแล้ว บริษัทจึงขอเสนอให้ตัด
ข้อความในวรรค ๔ ออก เพื่อให้กระบวนการจัดสรรเลขหมายสามารถดําเนินการได้
อย่างรวดเร็วและรองรับความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงที 

ในประเด็นเรื่องการกําหนดวันการพิจารณาเอกสารของสํานักงาน กสทช. 
เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน กสทช. 
สําหรับประเด็นการขยายระยะเวลาการพิจารณานั้น เห็นควรคงเดิมเช่นกัน 
เพื่อความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเป็นพิเศษ
อื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ 

ข้อ ๑๘ ซึ่งระบุถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม บริษัทขอ
สอบถามว่า เลขหมายที่ใช้ไปแล้วในข้อ (๓) นั้นหมายความครอบคลุมถึงเลขหมายใน
กลุ่มใดบ้าง นอกจากนั้นบริษัทขอทราบที่มาของตัวเลขร้อยละเจ็ดสิบ ในข้อ (๓) ซึ่ง
กําหนดว่าการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมจะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละเจ็ดสิบของจํานวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศ 

� “เลขหมายที่มีการใช้งาน” หมายถึง เลขหมายที่มีผู้ใช้อยู่จริง ณ เดือนที่
ยื่นขอรับจัดสรร โดยในส่วนของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รวมถึงเลข
หมายที่ยุติการใช้และถูกห้ามนําออกใช้เป็นเวลาเก้าสิบวัน” โดยได้ปรับแก้ใน
ประกาศฯ แล้ว และเห็นว่าการกําหนดดังกล่าวมีความชัดเจนในการ
ตรวจสอบและสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้เลขหมาย 
� สําหรับสัดส่วนการใช้งานร้อยละ ๗๐ สอดคล้องกับสากล ได้แก่ 
ประเทศสิงคโปร์ 
 

ข้อ ๑๘ คําว่า “ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่” ควรมีการกําหนดให้
ชัดเจนว่ามีหลักการอย่างไร 

ได้ปรับแก้ในประกาศฯ แล้ว โดยกําหนดว่า “เลขหมายที่มีการใช้งาน” 
หมายถึง เลขหมายที่มีผู้ใช้อยู่จริง ณ เดือนที่ยื่นขอรับจัดสรร โดยในส่วนของ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รวมถึงเลขหมายที่ยุติการใช้และถูกห้ามนํา
ออกใช้เป็นเวลาเก้าสิบวัน” 



 

 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท ดิจิตอล 
โฟน จํากัด 

ข้อ ๒๑ ขอเสนอนับระยะเวลานั้น ควรนับจากวันที่ผู้ขอรับจัดสรรมีหนังสือแจ้ง มีความเห็นสอดคล้องและได้ปรับแก้ประกาศฯ แล้ว 
ข้อ ๒๒ (๒) ระบุว่า เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยัง
โครงข่ายอื่น หรือเพื่อแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้เลขหมายให้ตรงตามที่ได้รับ
จัดสรร โดยไม่ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากในบาง
กรณี เช่น ในกรณีการเพิ่ม prefix/suffix ในเลขหมายเพื่อให้รองรับการทํา MNP จึง
อาจต้องมีการแก้ไขเลขหมายดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอแก้ไขข้อความโดยอ้างจาก
ประกาศฯฉบับเดิมว่า “เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยัง
โครงข่ายอื่น หรือเพื่อแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้เลขหมายให้ตรงตามที่ได้รับ
จัดสรร ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก กสทช.” 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นกล่าวถึงเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานและ
แสดงถึงการแสดงเลขหมายของผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อถึงกัน มิได้หมายความ
รวมถึงการบริหารจัดการเลขหมายภายในโครงข่าย เช่น เลขหมายด้าน
เทคนิคของโครงข่าย เช่น Routing Code สําหรับ MNP 

ข้อ ๒๔ ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะนําเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่ง
ยกเลิกการใช้งานกลับมาให้บริการใหม่ได้ ต้องพ้นระยะเวลาเก้าสิบวัน นับจากวันที่
ยกเลิกการใช้งาน เนื่องจากในทางปฎิบัติผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ใช้บริการในระบบ 
prepaid ไม่ได้มาขอยกเลิกการใช้งานกับบริษัท เพื่อความชัดเจนบริษัทขอเสนอเป็น 
“พ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่สิ้นสุดเงื่อนไขการให้บริการ” 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้ปรับแก้ในประกาศฯ แล้ว 

ข้อ ๒๕ ซึ่งระบุว่า ในการคืนเลขหมายจะต้องคืนเลขหมายทั้งกลุ่มเลขหมาย (สําหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ กลุ่มละหนึ่งหมื่นเลขหมาย) บริษัทขอเสนอว่าเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมของร่างประกาศฯ ให้สามารถรองรับกระบวนการในอนาคตที่
อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ กสทช. สามารถรองรับการคืนเลขหมายบางส่วนได้ บริษัทจึง
เสนอให้เพิ่มข้อความ “เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ” ต่อท้ายประโยค 

เห็นควรเพิ่มการคืนเลขหมายแบบไม่เต็มกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการเลข
หมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนําเลขหมายที่ไม่มีการใช้งาน
นํามาใช้ให้บริการ 



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท เอไอเอ็น   
โกลบอลคอม 
จํากัด 

ข้อ ๕ นิยาม เพื่อความครบถ้วนชัดเจน บริษัทขอเสนอเพิ่มเติมความหมายของคํา
นิยาม ดังนี้ 
“เลขหมายโทรคมนาคม” หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อื่นใด
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่หมายในโครงข่ายโทรคมนาคม
เพื่อการโทรคมนาคม(นิยามเหมือนในร่างประกาศ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม) 
และขอเสนอให้คงนิยาม “การให้บริการเลขหมาย” “การใช้เลขหมายฯ ตาม
ประกาศฯ ฉบับเดิม เพื่อความชัดเจนในการตีความ กรณีที่อาจมีถ้อยความเหล่านี้
ปรากฎอยู่ในเนื้อหาส่วนใดของประกาศฯ 

เห็นควรคงเดิม และได้มีการอธิบายไว้ในสาระสําคัญของประกาศอยู่แล้ว 

บริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

ข้อ ๕ คํานิยาม  
บริษัทขอเสนอเพิ่มเติมคํานิยาม “เลขหมายโทรคมนาคม” ให้ชัดเจนสอดคล้อง
เช่นเดียวกันกับคํานิยาม “เลขหมายโทรคมนาคม” ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ........  ดังนี้ “เลขหมาย
โทรคมนาคม” หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อื่นใดอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งใช้ระบุที่หมายในโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการ
โทรคมนาคม 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้รับแก้ในประกาศฯ แล้ว 

บริษัทขอเสนอเพิ่มเติมคํานิยาม “ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม” ให้
ชัดเจน ดังนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม” หมายความความว่า ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก
บริษัท ทีโอที จํากั ด  )มหาชน  หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) อยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ใช้บังคับ 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้รับแก้ในประกาศฯ แล้ว 



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

บริษัทมีความเห็นว่าร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. …มิได้มีการกําหนดคํานิยามที่จําเป็นอาทิเช่น “การใช้เลข
หมาย” “การให้บริการเลขหมาย” ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการ
ตีความ และอาจเ ป็นประเ ด็นให้การตีความอาจจะแตกต่างจากประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันบริษัทขอ
เสนอให้เพิ่มเดิมคํานิยามดังกล่าวไว้เช่นเดิม 

เห็นควรคงเดิม และได้มีการอธิบายไว้ในสาระสําคัญของประกาศอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๓ (๑) ขอเสนอให้ใส่ “หรือ” ท้ายข้อเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๓ (๒) เห็นด้วย เพื่อความชัดเจน และได้ดําเนินการปรับในร่างประกาศแล้ว 
ข้อ ๑๓ (๒) คุณสมบัติของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย ซึ่งระบุว่า ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ 
Non Facilities Based MVNO โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการขายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมายได้ 
บริษัทเห็นว่าการอนุญาตให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities 
Based MVNO สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมายได้เอง อาจจะก่อให้เกิดปัญหาใน
การปฎิบัติ เนื่องจากการทําให้เลขหมายที่ได้รับจัดสรรให้สามารถใช้งานได้ ต้องผ่าน
ขั้นตอนการเตรียมการต่างๆ อาทิเช่น การสร้างข้อมูลเลขหมายในระบบฐานข้อมูล
ของโครงข่าย การจัดทํา Office Data การทําและเรียกเก็บ IC  การทําและเรียกเก็บ 
Roaming  และ การรองรับบริการ MNP เป็นต้น  ซึ่งการดําเนินการในเรื่องเหล่านี้
ต้องทําได้โดยผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย ดังนั้นการให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมายได้
เอง จึงไม่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัตินอกจากนั้นนิยามของผู้ให้บริการขายต่อ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO ยังไม่มีความ
ชัดเจน บริษัทจึงเสนอให้ตัดข้อ ๑๓ (๒) ออก 

� ได้ปรับปรุงร่างประกาศฯ โดยเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ขอรับการจัดสรรที่
เป็น MNO และ MVNO ให้ชัดเจนมากขึ้น ในเรื่องสิทธิและหน้าที่  
� ได้ปรับแก้ชื่อของ MVNO ให้สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนแบบโครงข่ายเสมือน พ .ศ .๒๕๕๖  แล้ว 
 



 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

ข้อ ๑๕ บริษัทขอเสนอว่าควรมีการระบุให้ชัดเจนถึง ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการได้รับการ
จัดสรรเลขหมาย เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ (๔๕ 
วัน) จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่สํานักงานได้รับคําขอครบถ้วนสมบูรณ์ โดยบริษัทขอเสนอ
ว่าระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอควรเป็นภายใน ๗ วัน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน กสทช. 

ข้อ ๑๕ วรรคสี่ ระบุว่า ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาคําขอรับการจัดสรร
เลขหมายตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักงานแจ้งการ
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาต่อผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายได้สองครั้ง ครั้งละไม่
เกินสิบห้าวัน เนื่องจากตามร่างประกาศฯ นี้ คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาคํา
ขอรับการจัดสรรเลขหมายถึงสี่สิบห้าวันแล้ว บริษัทจึงขอเสนอให้ตัดข้อความในวรรค 
๔ ออก เพื่อให้กระบวนการจัดสรรเลขหมายสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและ
รองรับความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงที 

เห็นควรคงเดิมเพื่อความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุ
จําเป็นพิเศษอื่นที่นอกเหนือจากกรณีปกติ 

ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์ในการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม  
 บริษัทมีความเห็นว่าหลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมตามที่กําหนด
ไว้ในข้อ ๑๘ (๓) มีความไม่ชัดเจน เนื่องจากกรณีที่ระบุว่า  “กรณีบริการโทรศัพท์
ประจําที่ จะต้องใช้เลขหมายไปแล้ว  .......  ” นั้น หมายความครอบคลุมถึงเลขหมายใน
กลุ่มใดบ้าง ซึ่งบริษัทขอเสนอว่า การใช้เลขหมายไปแล้วนั้น ให้หมายความรวมถึงเลข
หมายที่อยู่ในช่องทางการจําหน่ายด้วย  เนื่องจากเลขหมายที่มีการจําหน่ายให้แก่
ทางร้านค้า ทางบริษัทไม่สามารถเรียกคืนเลขหมายได้ 

“เลขหมายที่มีการใช้งาน” หมายถึง เลขหมายที่มีผู้ใช้อยู่จริง ณ เดือนที่ยื่น
ขอรับจัดสรร โดยในส่วนของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รวมถึงเลขหมาย
ที่ยุติการใช้และถูกห้ามนําออกใช้เป็นเวลาเก้าสิบวัน” โดยได้ปรับแก้ใน
ประกาศฯ แล้ว และเห็นว่าการกําหนดดังกล่าวมีความชัดเจนในการ
ตรวจสอบและสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้เลขหมาย 
 



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

ข้อ ๒๒ (๒) ระบุว่า เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยัง
โครงข่ายอื่น หรือเพื่อแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้เลขหมายให้ตรงตามที่ได้รับ
จัดสรร โดยไม่ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากในบาง
กรณี เช่น ในกรณีการเพิ่ม prefix/suffix ในเลขหมายเพื่อให้รองรับการทํา MNP จึง
อาจต้องมีการแก้ไขเลขหมายดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอแก้ไขข้อความโดยอ้างจาก
ประกาศฯ ฉบับเดิมว่า “เมื่อมีการใช้เลขหมายไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น ส่งไปยัง
โครงข่ายอื่น หรือเพื่อแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้เลขหมายให้ตรงตามที่ได้รับ
จัดสรร ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก กสทช.” 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นกล่าวถึงเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานและ
แสดงถึงการแสดงเลขหมายของผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อถึงกัน มิได้หมายความ
รวมถึงการบริหารจัดการเลขหมายภายในโครงข่าย เช่น เลขหมายด้าน
เทคนิคของโครงข่าย เช่น Routing Code สําหรับ MNP 

ข้อ ๒๔ ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะนําเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่ง
ยกเลิกการใช้งานกลับมาให้บริการใหม่ได้ ต้องพ้นระยะเวลาเก้าสิบวัน นับจากวันที่
ยกเลิกการใช้งาน 
เนื่องจากในทางปฎิบัติผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ใช้บริการในระบบ prepaid ไม่ได้มา
ขอยกเลิกการใช้งานกับบริษัท เพื่อความชัดเจนบริษัทขอเสนอเป็น “พ้นระยะเวลา
เก้าสิบวันนับจากวันที่สิ้นสุดเงื่อนไขการให้บริการ” 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้ปรับแก้ในประกาศฯ แล้ว 

ข้อ ๒๕ วรรคสอง ระบุว่าการคืนเลขหมายจะต้องคืนเลขหมายทั้งกลุ่มเลขหมาย 
(สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ กลุ่มละหนึ่งหมื่นเลขหมาย) บริษัทขอเสนอว่า
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างประกาศฯ ให้สามารถรองรับกระบวนการใน
อนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ กสทช. สามารถรองรับการคืนเลขหมายบางส่วนได้ 
บริษัทจึงเสนอให้เพิ่มข้อความ “เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ” ต่อท้าย
ประโยค 

เห็นควรเพิ่มการคืนเลขหมายแบบไม่เต็มกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการเลข
หมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนําเลขหมายที่ไม่มีการใช้งาน
นํามาใช้ให้บริการ 



 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บ ริ ษั ท  ท รู  มู ฟ 
จํากัด 

ข้อ ๑๘ คําว่า “ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่” ควรมีการกําหนดให้
ชัดเจนว่ามีหลักการอย่างไร 

“เลขหมายที่มีการใช้งาน” หมายถึง เลขหมายที่มีผู้ใช้อยู่จริง ณ เดือนที่ยื่น
ขอรับจัดสรร โดยในส่วนของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รวมถึงเลขหมาย
ที่ยุติการใช้และถูกห้ามนําออกใช้เป็นเวลาเก้าสิบวัน” โดยได้ปรับแก้ใน
ประกาศฯ แล้ว และเห็นว่าการกําหนดดังกล่าวมีความชัดเจนในการ
ตรวจสอบและสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้เลขหมาย 
 

เห็นควรนําเนื้อความในข้อ ๒๑ มาใส่เพิ่มเติมในส่วนที่ ๓ สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับ
การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น เห็นว่าสามารถยอมรับได้ที่จะให้ MVNO เป็น
ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการขอรับการ
จัดสรร เลขหมาย และสามารถดําเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดตามแผนที่วางไว้ 
โดย MVNO ต้องพิจารณาความต้องการใช้เลขหมายตามแผนธุรกิจเอง ดังนั้น หาก
ให้ MVNO ขอเลขหมายเอง ไม่น่ามีผลต่อการแข่งขันและตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
อย่างไรก็ตาม เพื่อควบคุมไม่ให้ MVNO ขอเลขหมายเกินความจําเป็น สํานักงานควร
พิจารณาจํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เลขหมายไปอยู่
กับ MVNO รายหนึ่งรายใดมากเกินไปโดยเฉพาะรายใหญ่ 

รับไว้พิจารณาดําเนินการในขั้นตอนปฏิบัติ 

ผู้ให้บริการที่เป็น MVNO ต้องมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนอยู่แล้ว จึงไม่จําเป็นต้อง
กําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม 

ข้อ ๑๓ ของประกาศฯ กําหนดความชัดเจนว่าผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
จะต้องมีคุณสมบัติหรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทใด เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการบังคับใช้และพิจารณา 
 



 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บ ริ ษั ท  ท รู  มู ฟ 
จํากัด 

ข้อ ๑๕ วรรคแรกขอเพิ่มเติมข้อความตอนท้ายเป็น ดังนี้ “เมื่อผู้ขอรับการจัดสรรเลข
หมายยื่นคําขอรับการจัดสรรเลขหมาย สํานักงานจะตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
ของคําขอ หากคําขอไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สํานักงานจะแจงเหตุแห่งความไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ของคําขอต่อผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายภายใน ๗ วันนับแต่วันยื่นคําขอ” 
เพื่อให้มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการแจ้งผลการตรวจสอบเอกสาร อย่างไรก็ตาม 
เห็นควรให้มีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายทั้งการขอรับจัดสรรเลขหมาย
ครั้งแรกและขอรับจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จทุกกระบวนการภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วันนับจากวันที่สํานักงานได้รับคําขอครบถ้วน เนื่องจากหากใช้
เวลามากจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินการของผู้ประกอบการให้บริการได้ ประกอบกับ
เมื่อได้รับการจัดสรรเลขหมายแล้วผู้ประกอบการจะต้องมีการแจ้ง Operator อื่นทราบ
และปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบอีก ๑๕ วัน ก่อนที่จะใช้เลขหมายได้ 

ในประเด็นเรื่องการกําหนดวันการพิจารณาเอกสารของสํานักงาน กสทช. 
เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน กสทช. 
สําหรับประเด็นการระยะเวลาการพิจารณานั้น เห็นควรคงเดิมเนื่องจากมี
ความเหมาะสมแล้วในทางปฏิบัติ  
 

เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๘ (๓) เป็นดังนี้ “กรณีบริการโทรศัพท์ประจําที่ จะต้องใช้
เลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของจํานวน เลขหมายที่ได้รับจัดสรร
ทั้งหมดในรหัสพื้นที่จังหวัดนั้น” เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานเลขหมาย
และสามารถปฏิบัติได้จริง 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้ปรับแก้ในประกาศฯ แล้ว 

ตามข้อ ๑๘ (๔) กรณีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบของจํานวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศ นั้น เห็นว่า
ควรนับรวมเลขหมายที่ถูกกระจายอยู่ในช่องทางจัดจําหน่ายด้วย ไม่ควรนับเฉพาะ
เลขหมายที่เปิดใช้งานแล้วเท่านั้น เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องมีการกระจายเลข
หมายออกไปในช่องทางจัดจําหน่าย ๒-๓ เท่าของจํานวนเลขหมาย/ผู้ใช้บริการที่คาด
ว่าจะได้รับตามแผนธุรกิจ 

เพื่อความชัดเจน ได้มีการปรับแก้ประกาศฯ ให้มีการอธิบายถึงความหมาย
ของ“เลขหมายที่มีการใช้งาน” โดยหมายถึง เลขหมายที่มีผู้ใช้อยู่จริง ณ 
เดือนที่ยื่นขอรับจัดสรร โดยในส่วนของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รวมถึง
เลขหมายที่ยุติการใช้และถูกห้ามนําออกใช้เป็นเวลาเก้าสิบวัน” และเห็นว่า
การกําหนดดังกล่าวมีความชัดเจนในการตรวจสอบและสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพในการใช้เลขหมาย 
 



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท ทรู มูฟ 
จํากัด 

ข้อ ๒๐ เห็นควรตัดประโยคสุดท้ายของข้อความ ดังนี้ “คณะกรรมการจะอนุญาตให้
ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือ
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
จากบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตุจําเป็นคณะกรรมการจะ
กําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้” เนื่องจากเป็นการให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจมากเกินไป 

ประกาศฉบับนี้ได้กําหนดให้ผู้ขอรับการจัดสรรสามารถใช้เลขหมายไป
ให้บริการตลอดระยะเวลาการอนุญาต โดยไม่จําเป็นต้องมีการต่ออายุการใช้
เลขหมายทุกปีดังเช่นในประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๑ ทั้ง นี้ เ พื่อลดภาระและ
กระบวนการทํางานทั้งของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายและสํานักงาน 
กสทช. เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
โดยปกติก็จะใช้เลขหมายเพื่อนําไปให้บริการตลอดระยะเวลาอนุญาตอยู่แล้ว 
ดังนั้นจึงเห็นควรกําหนดไว้คงเดิม  
 

ตามร่างประกาศฯ กําหนดให้ MVNO สามารถขอรับการจัดสรรเลขหมายเองได้ 
ดังนั้น กรณีผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNO) ที่ได้รับการจัดสรรเลข
หมายและได้นําไปให้ผู้ให้บริการ MVNO ใช้ในการให้บริการก่อนหน้าประกาศนี้มีผล
ใช้บังคับ ควรจะต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนรวมถึงกําหนดระยะเวลาใน
การโอนเลขหมายจาก MNO ไปให้ผู้ให้บริการ MVNO ให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดข้อ
พิพาทระหว่าง MNO และผู้รับใบอนุญาตให้บริการ MVNO และไม่เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการ 

เป็นเรื่องในทางปฏิบัติและขึ้นอยู่กับการดําเนินการด้านสัญญาระหว่าง MNO 
และ MVNO ในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตเกิดปัญหาในการ
ดําเนินการ อาจจําเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
MVNO ในภาพรวมทั้งระบบ 
 

บริษัท เรียล ฟิว
เจอร์ จํากัด 

บริษัทฯ เห็นด้วยในการกําหนดให้ MVNO สามารถขอรับจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมฯ ได้เอง โดย MNO เป็นผู้รับรองว่าโครงข่ายสามารถรองรับจํานวนเลข
หมายที่ MVNO ขอรับจัดสรร 

สอดคล้องกับประกาศฯ  

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่
มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ในการ
พิจารณาการจัดสรรเลขหมาย  



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริ ษัท เรียล ฟิว
เจอร์ จํากัด 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 
๔๕ วัน สําหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน  ๓๐ วัน สําหรับการขอรับ
จัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ ขอให้กําหนดระยะเวลาใน
การขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดย
ไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน กสทช. 

เสนอให้แก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๒๔ ดังนี้ “ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะนําเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งยกเลิกหรือไม่ได้มีการใช้งานกลับมาให้บริการใหม่ได้ ต้องพ้น
ระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ยกเลิกหรือไม่ได้มีการใช้งานแล้ว” 

การกําหนดระยะเวลาการนําเลขหมายกลับมาให้บริการใหม่โดยต้องพัน
ระยะเวลา ๙๐ วันในประกาศฯ ปัจจุบัน มีความเหมาะสมแล้ว ซึ่งได้ลด
ระยะเวลาจาก ๑๘๐ วันที่กําหนดไว้ในประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเห็นว่าจะมี
ความเห็นธรรมทั้งกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  
 

บ ริ ษั ท  ท รู 
อินเทอร์เน็ต จํากัด 

บริษัทฯ เห็นด้วยในการกําหนดให้ MVNO สามารถขอรับจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมฯ ได้เอง โดย MNO เป็นผู้รับรองว่าโครงข่ายสามารถรองรับจํานวนเลข
หมายที่ MVNO ขอรับจัดสรร 

สอดคล้องกับประกาศฯ 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่
มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ในการ
พิจารณาการจัดสรรเลขหมาย  

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 
๔๕ วัน สําหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน  ๓๐ วัน สําหรับการขอรับ
จัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนดระยะเวลาใน
การขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดย
ไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน กสทช. 



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท ทรู อินเตอร์
เนชั่ นแนล  คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 

บริษัทฯ เห็นด้วยในการกําหนดให้ MVNO สามารถขอรับจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมฯ ได้เอง โดย MNO เป็นผู้รับรองว่าโครงข่ายสามารถรองรับจํานวนเลข
หมายที่ MVNO ขอรับจัดสรร 

สอดคล้องกับประกาศฯ 

บ ริ ษั ท  ท รู  มู ฟ 
จํากัด 

บริษัทฯ เห็นด้วยในการกําหนดให้ MVNO สามารถขอรับจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมฯ ได้เอง โดย MNO เป็นผู้รับรองว่าโครงข่ายสามารถรองรับจํานวนเลข
หมายที่ MVNO ขอรับจัดสรร 

สอดคล้องกับประกาศฯ 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่
มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ในการ
พิจารณาการจัดสรรเลขหมาย  

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 
๔๕ วัน สําหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน ๓๐ วัน สําหรับการขอรับ
จัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนดระยะเวลาใน
การขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดย
ไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน กสทช. 

เสนอให้แก้ไขร่างประกาศ ข้อ ๒๔ ดังนี้ “ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะนําเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งยกเลิกหรือไม่ได้มีการใช้งานกลับมาให้บริการใหม่ได้ ต้องพ้น
ระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ยกเลิกหรือไม่ได้มีการใช้งานแล้ว” 

การกําหนดระยะเวลาการนําเลขหมายกลับมาให้บริการใหม่โดยต้องพัน
ระยะเวลา ๙๐ วันในประกาศฯ ปัจจุบัน มีความเหมาะสมแล้ว ซึ่งได้ลด
ระยะเวลาจาก ๑๘๐ วันที่กําหนดไว้ในประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเห็นว่าจะมี
ความเห็นธรรมทั้งกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  
 



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์
แ ซ ล  ค อ น เ ว อ ร์
เจ้นซ์  จํากัด 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่
มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสารของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ในการ
พิจารณาการจัดสรรเลขหมาย  

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 
๔๕ วัน สําหรับการขอรับจัดสรรครั้งแรกและ ภายใน  ๓๐ วัน สําหรับการขอรับ
จัดสรรเพิ่มเติม นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนดระยะเวลาใน
การขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือโดย
ไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด 

ข้อ ๑๓ ตามร่างประกาศฯ ได้การกําหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities 
Based MVNO” (หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
MVNO) มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายได้ โดยจะต้องได้รับการยินยอมจาก 
ผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ นั้น บริษัทเห็นด้วยที่มีการกําหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO เป็นผู้มีสิทธิในการขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมได้เอง แต่ทังนี้ MVNO จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเลข
หมายโทรคมนาคมและถูกกํากับดูแลเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง รวมถึงการจัดทําระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับเลข
หมายโทรคมนาคมที่ตนเองครอบครองหรือมีอยู่ให้เป็นระบบที่ตรวจสอบได้ตามที่ 
กสทช. กําหนด อย่างไรก็ดี ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
ขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO นั้น 
ควรมีการทําสัญญาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการ 
MVNO ในเรื่องความจุโครงข่ายก่อนยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายด้วย 

การปรับแก้ประกาศฯ ได้คํานึงถึงความเห็นนี้แล้ว  



 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

บริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด 

ข้อ ๑๔ การกําหนดให้ผู้ยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องมีเอกสารประกอบคํา
ขอตามที่ กสทช. ได้กําหนด นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่มี
ความจําเป็น และเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ยื่นขอรับจัดสรรเกินสมควร 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้ในการ
พิจารณาการจัดสรรเลขหมาย  

ข้อ ๑๕ บริษัทฯ เห็นว่า กระบวนการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมตามร่าง
ประกาศฯ ฉบับนี้  ไม่ได้ระบุระยะเวลาการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคํา
ขอไว้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. กําหนดระยะเวลาการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของคําขอ รวมถึงการแจ้งเหตุแห่งความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอต่อผู้
ขอรับจัดสรรเลขหมายให้ชัดเจน เพราะการระบุกรอบระยะเวลาในการพิจารณาของ 
กสทช. นั้น จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถวางแผนการขอรับการจัดสรรเลขหมายได้
ตรงกับความต้องการใช้เลขหมายของผู้ใช้บริการ และเป็นการใช้ทรัพยากรเลขหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้มีการกําหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขอรับจัดสรรทราบ ภายใน ๕ วันนับจากวันที่ 
สํานักงาน กสทช. ได้รับคําขอ 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน กสทช. 

ข้อ ๑๘ การกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่ และ
ประสงค์ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม จะต้องมีการใช้งานเลขหมายไปแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจํานวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศ นั้น 
บริษัทฯ ขอเรียนว่า สํานักงาน กสทช. ควรมีการกําหนดความหมายของคําว่า “เลข
หมายที่มีการใช้งาน” ให้มีความชัดเจน โดยบริษัท ขอเสนอให้หมายความรวมถึงเลข
หมายที่อยู่ในช่องทางการจัดจําหน่ายด้วย  

เพื่อความชัดเจน ได้มีการปรับแก้ประกาศฯ ให้มีการอธิบายถึงความหมาย
ของ“เลขหมายที่มีการใช้งาน” โดยหมายถึง เลขหมายที่มีผู้ใช้อยู่จริง ณ 
เดือนที่ยื่นขอรับจัดสรร โดยในส่วนของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รวมถึง
เลขหมายที่ยุติการใช้และถูกห้ามนําออกใช้เป็นเวลาเก้าสิบวัน” และเห็นว่า
การกําหนดดังกล่าวมีความชัดเจนในการตรวจสอบและสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพในการใช้เลขหมาย 
 



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

 ข้อ ๑๙ บริษัทฯ ขอแก้ไขข้อความที่ร่างประกาศฯ กําหนดว่า “คณะกรรมการจะ
จัดสรรเลขหมาย เพื่อให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายมีจํานวนเลขหมายเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานในอนาคต สูงสุดคราวละไม่เกินหนึ่งปี” เป็น “คณะกรรมการจะ
จัดสรรเลขหมาย เพื่อให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายมีจํานวนเลขหมายเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานในอนาคต อย่างน้อยคราวละไม่ต่ํากว่าหนึ่งปี” ทั้งนี้ บริษัทฯ 
เห็นว่าคณะกรรมการควรจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมตามจํานวนที่ผู้ให้บริการยื่น
ขอรับการจัดสรร และได้เสนอบทวิเคราะห์ให้แก่คณะกรรมการพิจารณา เนื่องจากใน
การขอรับการจัดสรรเลขหมายในแต่ละครั้งผู้ให้บริการได้ประมาณการความต้องการ
ในด้านต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงด้านการตลาด ด้านธุรกิจและด้านการเงิน
เพื่อให้เลขหมายตามจํานวนที่ได้ขอรับการจัดสรรได้ถูกนําไปใช้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทั้งผู้ให้บริการเองและเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน 

เห็นควรคงเดิมให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายมีจํานวนเลขหมายเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานในอนาคต สูงสุดคราวละไม่เกินหนึ่งปี เนื่องจาก เป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมและสภาพตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาการพิจารณาจัดสรรให้ในระยะเวลานานกว่าหนึ่งปีอาจทําให้
ข้อมูลการพิจารณาคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรมีเลขหมายไม่
เพียงพอสามารถยืนขอรับการจัดสรรโดยตลอด 

ข้อ ๒๑ บริษัทฯ ขอเพิ่มเติมข้อความที่ร่างประกาศฯ ได้กําหนดว่า “ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการให้
เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง” เป็น “ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับ
แจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมาย
ตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม” 

มีความเห็นสอดคล้อง และได้ปรับแก้ในประกาศฯ แล้ว 

ข้อ ๒๔ ตามร่างประกาศฯ กําหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจะนําเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งยกเลิกการใช้บริการงานกลับมาให้บริการใหม่ได้ นั้น บริษัทฯ 
เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาในการนํากลับมาใช้ใหม่ บริษัทฯ เห็น
ว่าควรว่าต้องพ้นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า ๓๐ วัน นับจากวันที่ยกเลิกการใช้งาน เพื่อให้
เกิดการใช้บริหารจัดการเลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการนําทรัพยากรเลข
หมายกลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยใช่เหตุ 

การกําหนดระยะเวลาการนําเลขหมายกลับมาให้บริการใหม่โดยต้องพัน
ระยะเวลา ๙๐ วันในประกาศฯ ปัจจุบัน มีความเหมาะสมแล้ว ซึ่งได้ลด
ระยะเวลาจาก ๑๘๐ วันที่กําหนดไว้ในประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเห็นว่าจะมี
ความเห็นธรรมทั้งกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  
 



 

 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

 ข้อ ๒๕ ตามร่างประกาศฯ ได้กําหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายที่ประสงค์จะคืน
เลขหมาย จะต้องคืนทั้งกลุ่มเลขหมาย นั้น  บริษัทเห็นว่า การคืนเลขหมายสามารถ
คืนได้แบบไม่ครบกลุ่ม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้เลขหมายได้อย่างรวดเร็วและ
ป้องกันการเกิดกรณีเลขหมายขาดแคลน 

เห็นควรเพิ่มการคืนเลขหมายแบบไม่เต็มกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการเลข
หมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนําเลขหมายที่ไม่มีการใช้งาน
นํามาใช้ให้บริการ 



 

 

 

 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

มูลนิธิสดศรี – 
สฤษดิ์วงศ์ 

ผู้ให้ความคิดเห็น เป็นผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อ
ลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายและมาตรการสําหรับการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน และใน
การดําเนินงานพบว่า ในปัจจุบันช่องทางโทรคมนาคม เป็นช่องทางที่ได้รับความ
นิยามในการจัดกิจกรรมการเสี่ยงโชค และกิจกรรมการพนัน โดยยังขาดมาตรการ
ควบคุมผู้ให้บริการโครงข่าย ซึ่งจําเป็นที่ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการกํากับ
ดูแลบริการโทรคมนาคม ดําเนินการกําหนดแนวทางและมาตรการ ในการควบคุม
และสนับสนุนมาตรการดํากล่าว 

รับไว้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 

ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๑ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพทป์ระจ าที่ บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่และบริการโทรศัพทท์ี่ใช้เทคโนโลยีอื่น 

  

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็น กสทช. 
คณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น             
หมวด ๐๖ ควรเปลี่ยนนิยามให้เฉพาะเจาะจง เพราะร่างประกาศฯ     
ไม่มีการก าหนดที่แน่นอน 

เห็นควรรับไว้พิจารณา เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการแบ่ง
ประเภทและลักษณะการใช้งาน 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่                 
ควรจะก าหนดให้เป็น ๑๑ หลักหรือไม่ 

เห็นควรรับไว้พิจารณาเป็นทางเลือกที่จะน ามาปรับมาใช้ใน
ระยะยาว แต่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ควรพิจารณาน ากลุ่ม              
เลขหมายที่มีการใช้งานไม่มากมาปรับใช้ 

 เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น             
เห็ นควร ให้น ากลุ่ ม เลขหมาย ๐๖x ที่ เ หลือมาใ ช้บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

เห็นด้วย เนื่องจากปัจจุบันจ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
จ านวนลดลงอย่างมีนัย แต่หากพิจารณาจากการใช้งานเลข
หมายในกลุ่ม ๐๖๐ ซึ่งมีการใช้งานไม่มากจากจ านวนทั้งหมด 
๑๐ ล้านเลขหมายแล้ว คาดว่าจะเพียงพอกับการใช้งานใน
อนาคต ดังนั้น เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรเลขหมาย
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรน ากลุ่ม
เลขหมายที่ยังมิได้มีการใช้งานในกลุ่ม ๐๖๑ ๐๖๒ ๐๖๓ ๐๖๔ 
และ ๐๖๕ น ามาปรับใช้เป็นกลุ่มเลขหมายโทรศัพท์ส ารอง
ส าหรับใช้งานในอนาคต โดยยังมิได้ระบุประเภทบริการเพื่อ
ความยืดหยุ่น ส่วนในกลุ่ม ๐๖๖ เห็นควรไม่น ามาก าหนดใช้
ส าหรับบริการใด ๆ เนื่องจากตรงกับรหัสของประเทศไทย
ส าหรับโทรศัพท์ระหว่างประเทศและมิให้เกิดความสับสนใน
การใช้งาน  



 ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๑ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพทป์ระจ าที่ บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่และบริการโทรศัพทท์ี่ใช้เทคโนโลยีอื่น 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็น กสทช. 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ควรจะมีการทบทวนแผนภายใน ๑ ปี และควรให้ความส าคัญกับการ
น าเลขหมายกลับมาใช้ใหม่ (Re Use) และการคืนเลขหมายที่ไม่เต็ม
กลุ่ม 

เห็นด้วยเนื่องจากปัจจุบันจ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
จ านวนลดลงอย่างมีนัย จึงเห็นควรสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว 
เพื่อ ให้ เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรเลขหมายให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด 
 

เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น             
ควรปรับแผนเพื่อเตรียมใช้ในประเภทอื่นด้วย โดยเสนอให้ก าหนด             
เลขหมาย 06 1XXX XXXX 06 2XXX XXXX 06 3XXX XXXX 06 
4XXX XXXX 06 5XXX XXXX 06 7XXX XXXX เป็นเลขหมาย
ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม 

เห็นด้วย เนื่องจากปัจจุบันจ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
จ านวนลดลงอย่างมีนัย แต่หากพิจารณาจากการใช้งานเลข
หมายในกลุ่ม ๐๖๐ ซึ่งมีการใช้งานไม่มากจากจ านวนทั้งหมด 
๑๐ ล้านเลขหมายแล้ว คาดว่าจะเพียงพอกับการใช้งานใน
อนาคต ดังนั้น เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรเลขหมาย
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรน ากลุ่ม
เลขหมายที่ยังมิได้มีการใช้งานในกลุ่ม ๐๖๑ ๐๖๒ ๐๖๓ ๐๖๔ 
และ ๐๖๕ น ามาปรับใช้เป็นกลุ่มเลขหมายโทรศัพท์ส ารอง
ส าหรับใช้งานในอนาคต โดยยังมิได้ระบุประเภทบริการเพื่อ
ความยืดหยุ่น ส่วนในกลุ่ม ๐๖๖ เห็นควรไม่น ามาก าหนดใช้
ส าหรับบริการใด ๆ เนื่องจากตรงกับรหัสของประเทศไทย
ส าหรับโทรศัพท์ระหว่างประเทศและมิให้เกิดความสับสนใน
การใช้งาน 



 ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๑ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพทป์ระจ าที่ บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่และบริการโทรศัพทท์ี่ใช้เทคโนโลยีอื่น 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นของส านักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการฯ 
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด 
 

เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น             
ควรปรับแผนเพื่อเตรียมใช้ในประเภทอื่นด้วย โดยเสนอให้ก าหนด              
เลขหมาย 06 1XXX XXXX 06 2XXX XXXX  06 3XXX XXXX             
06 4XXX XXXX 06 5XXX XXXX 06 7XXX XXXX เป็นเลขหมาย
ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม 

เห็นด้วย เน่ืองจากปัจจุบันจ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
จ านวนลดลงอย่างมีนัย แต่หากพิจารณาจากการใช้งานเลขหมาย
ในกลุ่ม ๐๖๐ ซ่ึงมีการใช้งานไม่มากจากจ านวนทั้งหมด ๑๐ ล้าน
เลขหมายแล้ว คาดว่าจะเพียงพอกับการใช้งานในอนาคต ดังน้ัน 
เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรเลขหมายให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรน ากลุ่มเลขหมายที่ยังมิได้มีการ
ใช้งานในกลุ่ม ๐๖๑ ๐๖๒ ๐๖๓ ๐๖๔ และ ๐๖๕ น ามาปรับใช้
เป็นกลุ่มเลขหมายโทรศัพท์ส ารองส าหรับใช้งานในอนาคต โดยยัง
มิได้ระบุประเภทบริการเพื่อความยืดหยุ่น ส่วนในกลุ่ม ๐๖๖ เห็น
ควรไม่น ามาก าหนดใช้ส าหรับบริการใด ๆ เน่ืองจากตรงกับรหัส
ของประเทศไทยส าหรับโทรศัพท์ระหว่างประเทศและมิให้เกิด
ความสับสนในการใช้งาน 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น             
ควรปรับแผนเพื่อเตรียมใช้ในประเภทอื่นด้วย โดยเสนอให้ก าหนด              
เลขหมาย 06 1XXX XXXX 06 2XXX XXXX  06 3XXX XXXX               
06 4XXX XXXX 06 5XXX XXXX 06 7XXX XXXX เป็นเลขหมาย
ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม 

เห็นด้วย เน่ืองจากปัจจุบันจ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
จ านวนลดลงอย่างมีนัย แต่หากพิจารณาจากการใช้งานเลขหมาย
ในกลุ่ม ๐๖๐ ซ่ึงมีการใช้งานไม่มากจากจ านวนทั้งหมด ๑๐ ล้าน
เลขหมายแล้ว คาดว่าจะเพียงพอกับการใช้งานในอนาคต ดังน้ัน 
เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรเลขหมายให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรน ากลุ่มเลขหมายที่ยังมิได้มีการ
ใช้งานในกลุ่ม ๐๖๑ ๐๖๒ ๐๖๓ ๐๖๔ และ ๐๖๕ น ามาปรับใช้
เป็นกลุ่มเลขหมายโทรศัพท์ส ารองส าหรับใช้งานในอนาคต โดยยัง
มิได้ระบุประเภทบริการเพื่อความยืดหยุ่น ส่วนในกลุ่ม ๐๖๖ เห็น
ควรไม่น ามาก าหนดใช้ส าหรับบริการใด ๆ เน่ืองจากตรงกับรหัส
ของประเทศไทยส าหรับโทรศัพท์ระหว่างประเทศและมิให้เกิด
ความสับสนในการใช้งาน 



ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๑ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพทป์ระจ าที่ บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่และบริการโทรศัพทท์ี่ใช้เทคโนโลยีอื่น 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็น กสทช. 
บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

เลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่  
ข้อ ๗ ขอแก้ไขจาก “…มีรูปแบบการเขียนเป็น ๐ xxxx xxxx โดย x 
แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐ ถึง ๙” เป็น   “…มีรูปแบบการเขียนเป็น ๐ yxxx 
xxxx โดย y แทนตัวเลข ๒, ๓, ๔, ๕, ๗ และ x แทนตัวเลขตั้งแต่              
๐ ถึง ๙” 

เห็นด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบการ
เขียนตามภาคผนวก และได้ด าเนินการปรับแก้ไขข้อความใน
ร่างประกาศแล้ว 

สหกรณ์แท็กซี่สยาม เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่                 
ไม่ควรปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๑๐ หลัก เป็น ๑๑ 
หลัก 

เ ห็ นด้ วย  เ นื่ อ ง จ ากจ ะท า ให้ เ กิ ดภา ร ะ ค่ า ใ ช้จ่ า ยแก่
ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ ใช้บริการ และควรน ามาใช้เป็น
ทางเลือกที่จะน ามาปรับมาใช้ในระยะยาว แต่ในระยะเวลา
อันใกล้นี้ควรพิจารณาน ากลุ่มเลขหมายที่มีการใช้งานไม่มากมา
ปรับใช้ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ ๑๐  
ขอแก้ไขค าว่า “ประเภท” เป็น “รูปแบบ” 

เห็นด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

เห็นควรเพิ่มเติมรหัสเข้าถึงบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศเป็น 
“ข้อ ๑๐ (๒) เลขหมายโทรศัพท์จ านวน ๔ หลัก และมีรูปแบบในการ
เขียนเป็น ๑๐yx โดย y แทนตัวเลข ๑ , ๒ , ๓ , ๖ , ๗ , ๙ และ x 
แทนตัวเลข ๐ ถึง ๙” 

เห็นควรรับไว้พิจารณา เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานอนาคตได้
อย่างเพียงพอ แต่ควรจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดในทางเทคนิค 
และการแข่งขันที่เท่าเทียมกันด้วย เพราะจะมีเลขหมายส าหรับ
บริการเรียกออกต่างประเทศหลายรูปแบบ ซ่ึงพิจารณาแล้ว 
เน่ืองจากปัจจุบันมีการจัดสรรเลขหมาย ๑๐X ให้แก่ผู้ประกอบการ
ไปแล้ว และเพื่อการบริหารจัดการเลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามแนวทางการจัดสรรเลขหมาย ๐๐X และ ๐๐X ๐Y 
จึงเห็นควรปรับการใช้งาน ๑๐X และ ๑๐X ๐X ใช้ส าหรับบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และได้ด าเนินการปรับแก้ไขข้อความใน
ร่างประกาศแล้ว  



ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๒ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพทร์ะหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็น กสทช. 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส าหรับผู้ให้บริการรายใหม่ที่ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์

ส าหรับเรียกออกต่างประเทศ ควรจัดสรรเป็นเลขหมาย ๕ หลัก   
เห็นควรรับไว้พิจารณา เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการแบ่ง
ลักษณะ ประเภท และเพียงพอต่อการใช้งาน 

บริษัท เทเลการ์ด คอรป์อเรช่ัน 
จ ากัด 

ข้อ ๑๐ จะเข้าข่ายเป็นการจ ากัดสิทธิและจ านวนหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การเป็นผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์ระหว่างประเทศรายใหม่หรือไม่ 
และจะเป็นประเด็นกฎหมายมาตรา ๓๐ แห่งรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ว่า
ด้วยความเสมอภาคของบุคคล โดยเฉพาะผู้ประกอบการบางรายได้รับ
จัดสรรรหัสเข้าถึงบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ๓ หลัก จ านวน ๒ 
เลขหมาย บางราย ๓ หลัก จ านวน ๑ เลขหมาย และหากบางราย
ไม่ได้รับการจัดสรรเลย  

เห็นควรรับไว้พิจารณา เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน 



ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๓ เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น และเลขหมายน ากลุม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็น กสทช. 
บริษัท YUM Restaurant จ ากัด เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

ถ้าประกาศใหม่มีผลใช้บังคับ จะสามารถใช้งานเลขหมายเดิมที่ไม่ตรง
ตามแผนได้หรือไม่  

เนื่องจากร่างประกาศฯ ได้ยกเลิกกลุ่มภารกิจไปแล้ว จึงสามารถ
ใช้งานเลขหมายเดิมต่อไปได้จนกว่าจะขอยกเลิกการใช้งาน 

บริษัท LINDE จ ากัด เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 
ถ้าประกาศใหม่มีผลใช้บังคับ จะสามารถใช้งานเลขหมายเดิมที่ไม่ตรง
ตามแผนได้หรือไม่ 

เนื่องจากร่างประกาศฯ ได้ยกเลิกกลุ่มภารกิจไปแล้ว จึงสามารถ
ใช้งานเลขหมายเดิมต่อไปได้จนกว่าจะขอยกเลิกการใช้งาน 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 
ข้อ ๑๑ ขอแก้ไขค าว่า “ประเภท” เป็น “รูปแบบ” 

เห็นด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน และได้ด าเนินการปรับแก้ไข
ข้อความในร่างประกาศแล้ว 

เลขหมายน ากลุ่ม 
ข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ควรก าหนดการใช้งานส าหรับบริการโทรคมนาคม 

เห็นด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน และได้ด าเนินการปรับแก้ไข
ข้อความในร่างประกาศแล้ว 



ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๔ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิค บรกิารข้อความสั้น (SMS) และบริการข้อความพหสุื่อ (MMS) ผา่นทางโทรศัพท ์
  

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น ร่างความเห็น กสทช. 
คณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

บริการข้อความสั้น (SMS) และบริการข้อความพหุสื่อ (MMS) ผ่านทาง
โทรศัพท์  
เห็นด้วยที่ก าหนดลงไปในแผนโดยน าหมวด ๔ มาใช้ส าหรับบริการ 
SMS และควรน ามาพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องค่าธรรมเนียมเพราะเป็นการ
ก ากับกันเองของผู้ให้บริการ 

เห็นควรรับไว้พิจารณา 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริการข้อความสั้น (SMS) และบริการข้อความพหุสื่อ (MMS) ผ่านทาง
โทรศัพท์ 
ควรก าหนดตามประเภทการให้บริการเป็นหลัก 

เห็นควรรับไว้พิจารณา เนื่องจากอาจมีประเด็นกรณีการส่ง
ข้อความสั้น (SMS) ในลักษณะจากเครื่องโทรศัพท์ถึงโทรศัพท์ 
ซึ่งมิได้รวมถึงการใช้งาน SMS ตามร่างประกาศ และได้
ด าเนินการปรับแก้ไขในร่างประกาศแล้ว 

บริ ษัท  แอดวานซ์  อิ นโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
ในข้อ ๑๔ ประเภท ๔ เลขหมายรหัสจุดการให้สัญญาณ ISPC ข้อ ก 
ส าหรับรหัสจุดการให้สัญญาณระหว่างประเทศ (ISPC)  จึงขอเสนอตัด
เลข ๕-๐๔๕ และ ๕-๐๔๖ เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวตรงกับแผนเลข
หมาย ISPC ของประเทศสิงคโปร์ อ้างอิงเอกสาร  ITU-T Q708B-2013 
LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK CODES - 1 August 2013 
และ ITU –T Q708A-2013 LIST OF SIGNALLING 
AREA/NETWORK CODES -15 MAY 2013             

เห็นด้วย เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวตรงกับแผนเลขหมาย 
ISPC ของประเทศสิงคโปร์ และได้ด าเนินการปรับแก้ไข
ข้อความในร่างประกาศแล้ว 



ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๔ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิค บรกิารข้อความสั้น (SMS) และบริการข้อความพหสุื่อ (MMS) ผา่นทางโทรศัพท ์

 

 

 

 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น ร่างความเห็น กสทช. 
บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 

ในข้อ ๑๔ ประเภท ๔ เลขหมายรหัสจุดการให้สัญญาณ ISPC ข้อ ก 
ส าหรับรหัสจุดการให้สัญญาณระหว่างประเทศ (ISPC)  จึงขอเสนอตัด
เลข ๕-๐๔๕ และ ๕-๐๔๖ เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวตรงกับแผนเลข
หมาย ISPC ของประเทศสิงคโปร์ อ้างอิงเอกสาร  ITU-T Q708B-2013 
LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK CODES - 1 August 2013 
และ ITU –T Q708A-2013 LIST OF SIGNALLING 
AREA/NETWORK CODES -15 MAY 2013             

เห็นด้วย เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวตรงกับแผนเลขหมาย 
ISPC ของประเทศสิงคโปร์ และได้ด าเนินการปรับแก้ไข
ข้อความในร่างประกาศแล้ว 

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม 
จ ากัด 

เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
ในข้อ ๑๔ (๔) (ก) รหัสจุดการให้สัญญาณ ISPC  
ขอเสนอให้พิจารณาทบทวนการใช้เลข ๕-๐๔๕ และ ๕-๐๔๖ เนื่องจากเลข
หมายดังกล่าวซ้ าซ้อนกับการก าหนด Signaling AREA/NETWORK CODES 
สากล โดย ITU – T ที่ได้วางแผนเลขหมายช่วงดังกล่าวให้กับประเทศ
สิงคโปร์ อ้างตาม ITU –T Q708A-2013 LIST OF SIGNALLING 
AREA/NETWORK CODES -15 MAY 2013 และการใช้งานเลขหมายช่วง
ดังกล่าว โดยประเทศสิงคโปร์ อ้างตาม  ITU-T Q708B-2013 LIST OF 
SIGNALLING AREA/NETWORK CODES - 1 August 2013                        

เห็นด้วย เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวตรงกับแผนเลขหมาย 
ISPC ของประเทศสิงคโปร์ และได้ด าเนินการปรับแก้ไข
ข้อความในร่างประกาศแล้ว 

 



ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๔ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิค บรกิารข้อความสั้น (SMS) และบริการข้อความพหสุื่อ (MMS) ผา่นทางโทรศัพท ์

 

 

 

 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็น กสทช. 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
ในข้อ ๑๔ ประเภท ๔ เลขหมายรหัสจุดการให้สัญญาณ ISPC ข้อ ก 
ส าหรับรหัสจุดการให้สัญญาณระหว่างประเทศ (ISPC)  จึงขอเสนอตัด
เลข ๕-๐๔๕ และ ๕-๐๔๖ เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวตรงกับแผนเลข
หมาย ISPC ของประเทศสิงคโปร์ อ้างอิงเอกสาร  ITU-T Q708B-2013 
LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK CODES - 1 August 2013 
และ ITU –T Q708A-2013 LIST OF SIGNALLING AREA/NETWORK 
CODES -15 MAY 2013             

เห็นด้วย เนื่องจากเลขหมายดังกล่าวตรงกับแผนเลขหมาย ISPC 
ของประเทศสิงคโปร์ และได้ด าเนินการปรับแก้ไขข้อความในร่าง
ประกาศแล้ว 

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ 
จ ากัด 
 

เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
เสนอให้ตัดข้อ ๑๓ ออก เนื่องจากเป็นเลขหมายที่ใช้ภายในโครงข่าย
เท่านั้น  ไม่สามารถใช้นอกโครงข่ายได้ จึงควรที่จะให้ผู้ เป็นเจ้าของ
โครงข่ายบริหารจัดการเอง 

เห็นควรคงเดิม เพื่อให้สามารถแบ่งประเภทการใช้งานที่ชัดเจน  

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
เสนอให้ตัดข้อ ๑๓ ออก เนื่องจากเป็นเลขหมายที่ใช้ภายในโครงข่าย
เท่านั้น  ไม่สามารถใช้นอกโครงข่ายได้ จึงควรที่จะให้ผู้ เป็นเจ้าของ
โครงข่ายบริหารจัดการเอง 

เห็นควรคงเดิม เพื่อให้สามารถแบ่งประเภทการใช้งานที่ชัดเจน 



ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๔ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิค บรกิารข้อความสั้น (SMS) และบริการข้อความพหสุื่อ (MMS) ผา่นทางโทรศัพท ์

 

  

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็น กสทช. 
บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

เลขหมายโทรศัพทส์ าหรับงานด้านเทคนิค 
๑. ขอแก้ไขจาก “เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคม” เป็น“เลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของ
โครงข่ายโทรคมนาคม” ทั้งนี้ ขอให้แก้ไขในข้อ ๖ (๘) และในส่วนที่
เกี่ยวข้องในหมวด ๗ ในร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกันด้วย 

เห็นด้วย เนื่องเลขหมายที่ใช้งานในทางเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคม ไม่ใช่กลุ่มเลขหมายที่ใช้งานส าหรับบริการโทรศัพท์
ทั่วไป ซึ่งผู้ใช้บริการมิได้มีการรับรู้ถึงกลุ่มเลขหมายดังกล่าว และ
ได้ด าเนินการปรับแก้ไขข้อความในร่างประกาศแล้ว 

๒. ข้อ ๑๔ (๑) ขอแก้ไขรูปแบบการเขียนเลขหมาย Routing Code 
ส าหรับบริการคงสิทธิเลขหมาย(Number Portability) จ านวน ๖ หลัก 
ส าหรับพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ จาก ๐๖๘ XXX โดย X แทนตัวเลข
ตั้งแต่ ๐ ถึง ๙ เป็น “ ๐๖๘ XXY โดย XX แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐๐ ถึง 
๙๙ ใช้แทนโครงข่ายของผู้ได้รับจัดสรร และ Y แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐ ถึง 
๙ ใช้แทนพื้นที่ให้บริการตามที่โครงข่ายของผู้ได้รับจัดสรรที่ได้มีการ
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ หนึ่งเลขหมายของ Routing Code คือ ๐๖๘ XXY โดย 
๐๖๘ XX เป็นหนึ่งเลขหมายโครงข่ายและ Y สามารถเป็นตัวเลขได้ 
ตั้งแต่ ๐ ถึง ๙ ” 

เห็นด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน และได้ด าเนินการปรับแก้ไข
ข้อความในร่างประกาศแล้ว 



ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

 ค าถามท่ี ๔ เลขหมายโทรศัพท์ส าหรบังานด้านเทคนิค บรกิารข้อความสั้น (SMS) และบรกิารข้อความพหสุื่อ (MMS) ผ่านทางโทรศัพท ์

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็น กสทช. 

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

๓. ข้อ ๑๔ (๒) ขอแก้ไขข้อความจาก “ เลขหมาย Routing Number 
ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ มีจ านวน ๔ หลัก ส าหรับพื้นที่
ให้บริการทั่วประเทศ มีรูปแบบการเขียนเป็น ๐๖๙X โดย X แทนตัวเลข
ตั้งแต่ ๐ ถึง ๙ ” เป็น “ เลขหมาย Routing Number ส าหรับบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ มีจ านวน ๗ หลัก ส าหรับพื้นที่ให้บริการทั่ว
ประเทศ มีรูปแบบการเขียนเป็น ๐๖๙ XXXX โดย X แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐ 
ถึง ๙ ” 

เห็นควรรับไว้พิจารณา เน่ืองจากปัจจุบันกลุ่มเลขหมาย ๐๖๙X               
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จะใช้ในรูปแบบ ๖ หลัก๐๖๙XYZ 
โดย X แทนรหัสผู้ประกอบการ  และ Y , Z แทนรหัสบริการที่ใช้ใน
โครงข่าย ซ่ึงหากจะพิจารณาเพื่อความยืดหยุ่นและการน าไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นเลขหมายที่ใช้ภายในโครงข่ายของแต่ละ                
ผู้ให้บริการ ควรปรับข้อความเป็น  “ เลขหมาย Routing Number 
ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ มีจ านวนหลักที่ไม่แน่นอน 
ส าหรับพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ โดยก าหนดให้ ๓ หลักแรกขึ้นต้นด้วย 
๐๖๙ ”  

๔. ขอ้ ๑๔ (๔) ขอเพิม่ข้อความทา้ย (ข ) ดังน้ี 
(ข) ส าหรับรหสัจดุการให้สญัญาณภายในประเทศ (National Signaling Point 
Code : NSPC) 
๐ - ๐๐ - XX ถึง ๐ - ๓๑ - XX 
๑ - ๐๐ - XX ถึง ๑ - ๓๑ - XX 
๒ - ๐๐ - XX ถึง ๒ - ๓๑ - XX 
๓ - ๐๐ - XX ถึง ๓ - ๓๑ - XX 
๔ - ๐๐ - XX ถึง ๔ - ๓๑ - XX 
๕ - ๐๐ - XX ถึง ๕ - ๓๑ - XX 
๖ - ๐๐ - XX ถึง ๖ - ๓๑ - XX 
๗ - ๐๐ - XX ถึง ๗ - ๓๑ - XX 
โดย XX แทนตวัเลขตัง้แต ่๐๐ ถึง ๖๓ 
ทั้งน้ี หน่ึงเลขหมายของรหัสจุดการให้สัญญาณภายในประเทศ คือ A - BB - 
XX โดย A แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐ ถึง ๗ และ BB แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐๐ ถึง ๓๑ 
ส่วน XX สามารถแทนตัวเลขตั้งแต่ ๐๐ ถึง ๖๓ โดยเป็นได้ทั้งหมด 

เห็นด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน และได้ด าเนินการปรับแก้ไขข้อความในร่าง
ประกาศแล้ว เป็น “ส าหรับรหัสจุดการให้สัญญาณภายในประเทศ (National 
Signalling Point Code : NSPC)  มีรูปแบบการเขียนเป็น A - BB – XX โดย A แทน
ตัวเลขตั้งแต่ ๐ ถึง ๗  BB แทนตัวเลขตั้งแต่ ๐๐ ถึง ๓๑ และ XX สามารถแทน
ตัวเลขตั้งแต่ ๐๐ ถึง ๖๓” 
 



ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๕ อื่น ๆ 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็น กสทช. 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หากมีข้อสรุปชัดเจนเรื่องการน ากลุ่มเลขหมาย ๐๖ xxxx xxxx มาใช้

ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ควรปรับแก้กลุ่มเลขหมายให้
สอดคล้องกัน 

เห็นด้วย เน่ืองจากปัจจุบันจ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
จ านวนลดลงอย่างมีนัย แต่หากพิจารณาจากการใช้งานเลขหมาย
ในกลุ่ม ๐๖๐ ซ่ึงมีการใช้งานไม่มากจากจ านวนทั้งหมด ๑๐ ล้าน
เลขหมายแล้ว คาดว่าจะเพียงพอกับการใช้งานในอนาคต ดังน้ัน 
เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรเลขหมายให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรน ากลุ่มเลขหมายที่ยังมิได้มี
การใช้งานในกลุ่ม ๐๖๑ ๐๖๒ ๐๖๓ ๐๖๔ และ ๐๖๕ น ามาปรับ
ใช้เป็นกลุ่มเลขหมายโทรศัพท์ส ารองส าหรับใช้งานในอนาคต โดย
ยังมิได้ระบุประเภทบริการเพื่อความยืดหยุ่น ส่วนในกลุ่ม ๐๖๖ 
เห็นควรไม่น ามาก าหนดใช้ส าหรับบริการใด ๆ เน่ืองจากตรงกับ
รหัสของประเทศไทยส าหรับโทรศัพท์ระหว่างประเทศและมิให้
เกิดความสับสนในการใช้งาน 

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด 
 

เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

เห็นด้วย เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายและสะดวก 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด 
 

เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

เห็นด้วย เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายและสะดวก 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนช่ันแนล             
คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 

เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

เห็นด้วย เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายและสะดวก 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

เห็นด้วย เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายและสะดวก 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

เห็นด้วย เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายและสะดวก 



ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ค าถามท่ี ๕ อื่น ๆ 

 

 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างความเห็น กสทช. 
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล  คอนเวอรเ์จ้นซ์  
จ ากัด 

เสนอให้จัดท าผังสรุปแผนเลขหมายโทรคมนาคมแนบท้ายประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. .... 

เห็นด้วย เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายและสะดวก 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

ขอเพิ่มเติมข้อความในข้อ ๓. ท้ายประโยค ดังนี้ “ให้ยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙” เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการอ้างอิง 

เห็นควรคงเดิม 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

ประเด็นคําถามเรื่อง เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 

สําหรับผู้ให้บริการรายใหม่ที่ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับเรียก
ออกต่างประเทศ  ควรจัดสรรเป็นเลขหมาย ๕ หลัก 

การกําหนดเลขหมายโทรศัพท์สําหรับเรียกออกต่างประเทศ ๕ หลักนั้น 
เพื่อให้สามารถมีจํานวนเลขหมายที่รองรับการใช้งานอนาคตได้อย่าง
เพียงพอ แต่ควรจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดในทางเทคนิค และการ
แข่งขันที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบการด้วย เพราะจะมีเลขหมาย
สําหรับบริการเรียกออกต่างประเทศหลายรูปแบบเกินไป เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการจัดสรรเลขหมาย ๑๐X ให้แก่ผู้ประกอบการไปแล้ว และเพื่อ
การบริหารจัดการเลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนว
ทางการจัดสรรเลขหมาย ๐๐X และ ๐๐X ๐Y จึงเห็นควรปรับการใช้งาน 
๑๐X และ ๑๐X ๐X ใช้สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และได้
ดําเนินการปรับแก้ไขข้อความในประกาศฯ แล้ว 

ในข้อ ๒๐ ข้อ ๓๓ และข้อ ๖๖ ระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้เลขหมายแต่
ละประเภทควร กําหนดให้ สอดคล้อง กัน  ควรแ ก้ ไข ข้อความเ ป็น  
“คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการโทรคมนาคม” 

เห็นสอดคล้องในส่วนของบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน
ผู้ประกอบการแต่ละรายจะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม สําหรับให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งจะ
แตกต่างกับการให้บริการโทรศัพท์ประจําที่หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย
ยังคงมีผู้ประกอบการดังกล่าวภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท           
ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บริ ษั ท  เ รี ย ล  ฟิ ว
เจอร์ จํากัด 

เสนอให้กําหนดจํานวนเลขหมายที่ผู้ให้บริการในกลุ่มบริษัทเดียวกันไม่เกิน   
๑ เลขหมาย 

ประเด็นนี้จะต้องพิจารณาภาพรวมของตลาดการแข่งขันการ
ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้การแข่งขันอย่าง
เสรีและเป็นธรรม โดยปัจจุบันการพิจารณาจัดสรรเลขหมายดังกล่าว
ผู้มีสิทธิขอรับจัดสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะ
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสาร
ของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้
ในการพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนด
ระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจาก
วันที่ได้รับหนังสือ โดยไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน 
กสทช. และเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดในประกาศฯ มี
ความเหมาะสมในทางปฏิบัติ ที่มี ขึ้นตอนการดําเนินงานตามที่
กฎหมายกําหนด 

บ ริ ษั ท  ท รู 
อินเทอร์เน็ต จํากัด 

เสนอให้กําหนดจํานวนเลขหมายที่ผู้ให้บริการในกลุ่มบริษัทเดียวกันไม่เกิน  
๑ เลขหมาย 

ประเด็นนี้จะต้องพิจารณาภาพรวมของตลาดการแข่งขันการ
ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้การแข่งขันอย่าง
เสรีและเป็นธรรม โดยปัจจุบันการพิจารณาจัดสรรเลขหมายดังกล่าว
ผู้มีสิทธิขอรับจัดสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะ
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสาร
ของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้
ในการพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนด
ระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจาก

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน 
กสทช. และเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดในประกาศฯ มี
ความเหมาะสมในทางปฏิบัติ ที่มี ขึ้นตอนการดําเนินงานตามที่



วันที่ได้รับหนังสือ โดยไม่มีการขยายเวลา กฎหมายกําหนด 
ผู้เสนอความ

คิดเห็น 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บ ริ ษั ท  ท รู  มู ฟ 
จํากัด 

เสนอให้กําหนดจํานวนเลขหมายที่ผู้ให้บริการในกลุ่มบริษัท เดียวกันไม่เกิน 
๑ เลขหมาย 

ประเด็นนี้จะต้องพิจารณาภาพรวมของตลาดการแข่งขันการ
ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้การแข่งขันอย่าง
เสรีและเป็นธรรม โดยปัจจุบันการพิจารณาจัดสรรเลขหมายดังกล่าว
ผู้มีสิทธิขอรับจัดสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะ
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสาร
ของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้
ในการพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนด
ระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจาก
วันที่ได้รับหนังสือ โดยไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน 
กสทช. และเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดในประกาศฯ มี
ความเหมาะสมในทางปฏิบัติ ที่มี ขึ้นตอนการดําเนินงานตามที่
กฎหมายกําหนด 

บ ริ ษั ท  ท รู  ค อ ร์
ป อ เ ร ชั่ น  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

การกําหนด ๑๐X เพิ่มเติม อาจเกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้น เนื่องจากระบบ
โครงข่ายของ บริษัทฯ เป็นระบบเก่า (ไม่ใช้ระบบ NGN) 

โดยที่ในปัจจุบันได้มีการจัดสรรเลขหมายในกลุ่ม ๑๐X ให้แก่
ผู้ประกอบการไปแล้ว ซึ่งในระยะที่ผ่านมาได้เคยจัดสรรเลขหมายใน
กลุ่มดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการไปบ้างแล้ว โดยไม่เกิดปัญหาด้าน
เทคนิคใดๆ  



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์
แซล คอนเวอร์เจ้นซ์  
จํากัด 

เสนอให้กําหนดจํานวนเลขหมายที่ผู้ให้บริการในกลุ่มบริษัท เดียวกันไม่เกิน 
๑ เลขหมาย 

ประเด็นนี้จะต้องพิจารณาภาพรวมของตลาดการแข่งขันการ
ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้การแข่งขันอย่าง
เสรีและเป็นธรรม โดยปัจจุบันการพิจารณาจัดสรรเลขหมายดังกล่าว
ผู้มีสิทธิขอรับจัดสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

การจัดส่งเอกสารการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม หากมีการส่ง
เอกสารสําคัญ (เช่น เอกสารรับรองนิติบุคคล) ของ บริษัทฯ ควรจัดส่งเฉพาะ
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดภาระขั้นตอนการตรวจเอกสาร
ของสํานักงาน 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากรายการข้อมูลต่างๆ มีความจําเป็นที่จะใช้
ในการพิจารณาการจัดสรรเลขหมาย 

เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้กําหนด
ระยะเวลาในการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับจาก
วันที่ได้รับหนังสือ โดยไม่มีการขยายเวลา 

เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน 
กสทช. และเห็นว่าระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดในประกาศฯ มี
ความเหมาะสมในทางปฏิบัติ ที่มี ขึ้นตอนการดําเนินงานตามที่
กฎหมายกําหนด 



 

 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บริ ษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จํากัด 

ข้อ ๓๕ (๕) ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื่นให้ทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรภายในสิบ
ห้าวัน และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้ง
ต้องดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับ
แจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
บริษัทขอให้ความเห็นว่า การดําเนินการตามข้อ ๓๕ (๕) นั้นไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศอาจไม่สามารถเตรียมโครงข่ายได้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันหลังจากได้รับการจัดสรรเลขหมาย นอกจากนั้น
ระบบการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่รองรับการที่เลข
หมายของผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถติดต่อกันได้ จึงขอเสนอให้แก้ไข
เป็น ดังนี้ 
“ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ ต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
รายอื่นให้ทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน และผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งต้องดําเนินการให้
เลขหมายของตนสามารถติดต่อกันได้ภายในกรอบเวลาที่มีการตกลงกัน” 

ในประเด็นดังกล่าวเห็นว่า การดําเนินการให้เลขหมายของตน
สามารถติดต่อกันได้เป็นระยะเวลาที่กําหนดในประกาศฯ มีความ
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากผู้ที่ขอรับจัดสรรจะต้องมีความพร้อมทั้งด้าน
การลงทุน ด้านเทคนิค ด้านแผนธุรกิจ ก่อนที่จะยื่นขอรับจัดสรรเลข
หมายฯ โดยจะต้องสอดคล้องกับการดําเนินการภายใต้กรอบเงื่อนไข
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ 



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บริษัท ดิจิตอล โฟน 
จํากัด 

ข้อ ๓๕ (๕) ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื่นให้ทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรภายในสิบ
ห้าวัน    และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้ง
ต้องดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับ
แจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
บริษัทขอให้ความเห็นว่า การดําเนินการตามข้อ ๓๕ (๕) นั้นไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศอาจไม่สามารถเตรียมโครงข่ายได้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันหลังจากได้รับการจัดสรรเลขหมาย นอกจากนั้น
ระบบการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่รองรับการที่เลข
หมายของผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถติดต่อกันได้ จึงขอเสนอให้แก้ไข
เป็น ภายในกรอบเวลาที่มีการตกลงกัน 

ในประเด็นดังกล่าวเห็นว่า การดําเนินการให้เลขหมายของตน
สามารถติดต่อกันได้เป็นระยะเวลาที่กําหนดในประกาศฯ มีความ
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากผู้ที่ขอรับจัดสรรจะต้องมีความพร้อมทั้งด้าน
การลงทุน ด้านเทคนิค ด้านแผนธุรกิจ ก่อนที่จะยื่นขอรับจัดสรรเลข
หมายฯ โดยจะต้องสอดคล้องกับการดําเนินการภายใต้กรอบเงื่อนไข
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ 



 

 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของสํานักงาน กสทช./คณะอนุกรรมการเลขหมายฯ 

บริ ษัท แอดวานซ์ 
อิ น โ ฟร์  เ ซ อ ร์ วิ ส 
จํากัด (มหาชน) 

ข้อ ๓๕ (๕) ระบุว่า ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื่นให้ทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรภายในสิบ
ห้าวันและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้ง
ต้องดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับ
แจ้งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
บริษัทขอให้ความเห็นว่า การดําเนินการตามข้อ ๓๕ (๕) นั้นไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศอาจไม่สามารถเตรียมโครงข่ายได้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันหลังจากได้รับการจัดสรรเลขหมาย นอกจากนั้น
ระบบการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่รองรับการที่เลข
หมายของผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถติดต่อกันได้ จึงขอเสนอให้แก้ไข
เป็น ภายในกรอบเวลาที่มีการตกลงกัน 

ในประเด็นดังกล่าวเห็นว่า การดําเนินการให้เลขหมายของตน
สามารถติดต่อกันได้เป็นระยะเวลาที่กําหนดในประกาศฯ มีความ
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากผู้ที่ขอรับจัดสรรจะต้องมีความพร้อมทั้งด้าน
การลงทุน ด้านเทคนิค ด้านแผนธุรกิจ ก่อนที่จะยื่นขอรับจัดสรรเลข
หมายฯ โดยจะต้องสอดคล้องกับการดําเนินการภายใต้กรอบเงื่อนไข
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ 

บริษัท เอไอเอ็น โก
ลบอลคอม จํากัด 

ข้อ ๓๕ (๕) ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ ต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอื่นให้ทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรภายในสิบห้าวัน
และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับแจ้งต้อง
ดําเนินการให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้ง
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
บริษัทขอเสนอให้ กสทช. พิจารณาเงื่อนไขและระยะเวลาที่สอดคล้องและไม่
ขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖          

ในประเด็นดังกล่าวเห็นว่า การดําเนินการให้เลขหมายของตน
สามารถติดต่อกันได้เป็นระยะเวลาที่กําหนดในประกาศฯ มีความ
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากผู้ที่ขอรับจัดสรรจะต้องมีความพร้อมทั้งด้าน
การลงทุน ด้านเทคนิค ด้านแผนธุรกิจ ก่อนที่จะยื่นขอรับจัดสรรเลข
หมายฯ โดยจะต้องสอดคล้องกับการดําเนินการภายใต้กรอบเงื่อนไข
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ 

 




