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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การอนุญ าต เงื่อนไขการอนุญ าต การกํากับดูแล
การใช้เลขหมายโทรคมนาคม รวมถึงการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อให้
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม คุ้มค่า เพียงพอ
แก่ ก ารให้ บ ริ ก ารตามการพั ฒ นาของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและเทคโนโลยี โทรคมนาคมบนพื้ น ฐาน
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมถึงส่งเสริมกระบวนการ
บริห ารจั ด การเลขหมายโทรคมนาคมให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใหม่ แ ละการดํ าเนิ น งาน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๗) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรและบริ ห ารเลขหมายโทรคมนาคม ลงวั น ที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ หรื อ คํ าสั่ งอื่ น ใดในส่ วนที่ ได้ กํ าหนดไว้แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“เลขหมายโทรคมนาคม” หมายความว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อื่นใด อย่างใด
อย่ างหนึ่ งหรือ หลายอย่ างรวมกั น ซึ่ งใช้ ระบุ ที่ ห มายในโครงข่ ายโทรคมนาคมเพื่ อ การโทรคมนาคม
โดยในประกาศฉบับนี้ให้หมายถึง เลขหมายโทรศัพท์หรือเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานหรือบริการ
ได้ แ ก่ “เลขหมายโทรศั พ ท์ สํ าหรับ บริ ก ารโทรศั พ ท์ ป ระจํ า ที่ ” “เลขหมายโทรศั พ ท์ สํ าหรับ บริ ก าร
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โทรศัพท์เคลื่อนที่” “เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย
(VoIP)” “เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ” “เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น”
“เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมายนํากลุ่ม ๔ หลัก” “เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับ
งานด้ า นเทคนิ ค ของโครงข่ า ยโทรคมนาคม” และ “เลขหมายโทรคมนาคมสํ า หรั บ บริ ก ารระบบ
Internet of Thing (IoT)”
“การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม” หมายความว่า การอนุญาตและกํากับดูแล
การใช้เลขหมายโทรคมนาคม รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข และ
ค่าธรรมเนียมเลขหมาย
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
“ผู้ ให้ บ ริการเลขหมายโทรศัพ ท์ แ บบสั้ น ” หมายความว่า ผู้รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมซึ่งมีหน้าที่ให้บริการโทรคมนาคมโดยใช้เลขหมายโทรศัพ ท์แบบสั้นแก่ผู้ได้รับการจัดสรร
เลขหมาย
“คณะอนุ กรรมการ” หมายความว่า คณะอนุ ก รรมการเลขหมายโทรคมนาคมที่ กสทช.
แต่งตั้ง
“สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เว็บไซต์หรือสื่อสารสนเทศอื่นใดที่สํานักงาน กสทช.
กําหนด
“ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลหรือหนังสือผ่านระบบสารสนเทศ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน กสทช.
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การจั ด สรรและบริ ห ารเลขหมายโทรคมนาคมจะต้ อ งเป็ น ไปตามแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม โดย กสทช. จะพิจารณาบนพื้นฐาน ดังนี้
(๑) เพื่อให้มีเลขหมายโทรคมนาคมเพียงพอแก่การให้บริการโทรคมนาคม
(๒) เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และความคุ้มค่า
ในการใช้เลขหมายโทรคมนาคม
(๓) เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่ออํานวยประโยชน์แก่ผู้ให้บริการและผู้บริโภค
(๔) เพื่ อ ใช้ ในกิ จ การสาธารณประโยชน์ ต่ า ง ๆ เช่ น การรั บ แจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น การรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดในภารกิจอันมีวัตถุประสงค์พิเศษ
(๕) เพื่อสอดคล้องกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบและกํากับดูแลได้
(๖) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
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(๗) เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ
(๘) หลักเกณฑ์อื่นใดที่ กสทช. เห็นเหมาะสม
ข้อ ๖ การบริหาร การใช้ หรือการให้บริการเลขหมายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้ได้รับการจัดสรรต้องเป็ นไปตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม หลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศนี้
รวมทั้งเป็นไปตามขอบเขตและเงื่อนไขของการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือตามที่
กสทช. กําหนดขึ้นเป็นการเฉพาะหรือกรณีพิเศษ แล้วแต่กรณี
การบริหาร การใช้ หรือการให้บริการเลขหมายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับ
การจัดสรรต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตรายอื่นหรือบุคคลอื่น
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพื่อบริการอื่นใดหรือบริการพิเศษที่มิได้กําหนดไว้หรือกําหนด
แตกต่ า งไปจากแผนเลขหมายโทรคมนาคม ให้ เป็ น อํ า นาจของ กสทช. ที่ จ ะกํ า หนดหลั ก เกณฑ์
มาตรการ หรือแนวทางในการดําเนินการเป็นการชั่วคราวก็ได้
หมวด ๒
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ข้อ ๗ ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ซึ่ง กสทช. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการโทรคมนาคม
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
อนุกรรมการต้องไม่ดํารงตําแหน่งใดหรือมีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กร ที่ดําเนิน
ธุรกิ จ โทรคมนาคม ในลั ก ษณะที่ เข้ าข่ ายมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นไม่ ว่าโดยทางตรงหรือ โดยทางอ้ อ ม
ในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องไม่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือในพรรคการเมืองใด
ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กลั่นกรองงานและเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม รวมถึงจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมที่จะจัดสรรเสนอต่อ กสทช.
(๒) ให้ คําแนะนํ าหรือคําปรึกษาแก่ กสทช. ในเชิงนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับ
แผนเลขหมายโทรคมนาคม รวมทั้งการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และความเห็นเรื่อง
ข้อพิพาทการใช้เลขหมายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
(๓) รายงานผลการดํ า เนิ น งาน และจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ง านเลขหมาย
โทรคมนาคมรายปี
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กสทช. มอบหมาย
ข้อ ๙ ให้อนุกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
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เมื่ อ ครบกํ า หนดวาระ หากยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการขึ้ น ใหม่ ให้ อ นุ ก รรมการ
ซึ่งพ้นตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ข้อ ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ ข (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญ ญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อ มีก รณี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ อนุ ก รรมการเท่ าที่ เหลือ อยู่ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ต่ อ ไปได้แ ละให้ ถือ ว่า
คณะอนุกรรมการประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ แต่ทั้งนี้จะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คน
ในกรณีที่อนุกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการซึ่งตนแทน
หมวด ๓
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่ เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)
ส่วนที่ ๑
การขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่ เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) เป็นผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และจะต้องมีสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใดรายหนึ่งแล้ว
(๒) เป็ น ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตที่ ให้ บ ริการโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ แ บบโครงข่ ายเสมื อ น และจะต้ อ งมี
สัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
(๓) เป็นผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการโทรศัพท์เสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)
และจะต้องมีสัญญาตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
กับผู้รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งแล้ว
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ข้อ ๑๒ ให้ ผู้ ข อรั บ การจั ด สรรเลขหมายยื่ น คํ า ขอรั บ การจั ด สรรเลขหมายรวมถึ ง เอกสาร
ประกอบคําขอ สําหรับกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือการขอรับการจัดสรรเลขหมาย
เพิ่มเติมตามแบบคําขอรับการจัดสรรและแบบรายการแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นผ่านระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่ เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)
ข้อ ๑๓ เมื่อผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายยื่นคําขอรับการจัดสรรเลขหมาย สํานักงาน กสทช.
จะตรวจสอบความครบถ้ ว นสมบู รณ์ ข องคํ าขอ หากคํ าขอไม่ ค รบถ้ ว นสมบู รณ์ สํ านั กงาน กสทช.
จะแจ้งเหตุแห่งความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของคําขอต่อผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
ในกรณี ที่คําขอครบถ้วนสมบูรณ์ สํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการจะพิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมาย และจํานวนเลขหมายที่จะจัดสรรต่อ กสทช. ภายในสามสิบวัน
โดย กสทช. จะพิ จารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
สํานักงาน กสทช. ได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
สําหรับกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม สํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการ
จะพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมาย และจํานวนเลขหมายที่จะจัดสรรต่อ กสทช.
ภายในยี่สิบวัน โดย กสทช. จะพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่สํานักงาน กสทช. ได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
ในกรณี ที่ กสทช. ไม่อาจพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายตามวรรคสองให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด ให้ สํ า นั ก งาน กสทช. แจ้ ง ขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาต่ อ ผู้ ข อรั บ
การจัดสรรเลขหมายได้ไม่เกินสามสิบวัน
ข้อ ๑๔ การขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกและเพิ่ มเติม ให้ สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมายเพื่อเสนอต่อ กสทช. พิจารณา
ตามข้อมูลของรายการแบบคําขอ ก-๑ ก-๒ ก-๓
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับการจัดสรรที่มีการใช้เลขหมายอยู่ และประสงค์ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
เพิ่มเติม สามารถยื่นคําขอรับการจัดสรรเลขหมายได้ โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณี บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ป ระจํ า ที่ จะต้ อ งใช้ เลขหมายไปแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละเจ็ ด สิ บ
ของจํานวนเลขหมายที่ได้รบั จัดสรรสําหรับจังหวัดนั้น ๆ
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(๒) กรณี บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ หรื อ บริ ก ารโทรศั พ ท์ เสี ย งผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต แบบใช้
เลขหมาย (VoIP) จะต้องใช้เลขหมายไปแล้วไม่น้อ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของจํานวนเลขหมายที่ ได้รับ
จัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ การใช้เลขหมาย หมายถึง เลขหมายที่มีการเปิดใช้บริการอยู่จริงของเดือนที่ผ่านมา
ก่อนยื่นคําขอรับจัดสรร โดยในส่วนของเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้การใช้
เลขหมายรวมถึงเลขหมายที่ยุติการใช้และถูกห้ามนําออกใช้เป็นเวลาสี่สิบห้าวัน
(๓) เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรอื่นตามที่ กสทช. กําหนด
ข้อ ๑๖ กสทช. จะจัดสรรเลขหมายโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์สําคัญ ดังนี้
(๑) เหตุผลความจําเป็นและวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมาย
(๒) ความพร้อมและความสามารถในการนําเลขหมายไปให้บริการแก่ประชาชน
(๓) เพื่อให้ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายมีจํานวนเลขหมายเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
ในอนาคตสูงสุดคราวละไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ การพิจารณาจะคํานึงถึงจํานวนเลขหมายที่ยังคงเหลือของ
ผู้ขอรับการจัดสรรด้วย
(๔) จัดสรรเลขหมายให้ เป็นไปตามลําดับ คําขอและเอกสารที่ครบถ้วนสมบู รณ์ ที่ สํานักงาน
กสทช. ได้รับ โดยจัดสรรตามลําดับกลุ่มเลขหมาย และมีการพิจารณาบนพื้นฐานของการบริหารจัดการ
เลขหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทาง
เทคนิค รวมถึงการบริหารจัดการเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
ทั้งนี้ ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายไม่สามารถเลือกกลุ่มเลขหมายหรือหมายเลขได้ โดยกรณี ที่มีการ
ขาดแคลนเลขหมาย กสทช. อาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิเศษเป็นรายกรณีสําหรับการจัดสรร
เลขหมายดังกล่าวก็ได้ และกรณีการบริหารจัดการเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่เป็นเลขหมายสวยให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
(๕) การพิ จ ารณาจั ด สรรเลขหมายโทรศั พ ท์ สํ า หรั บ บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ พิ่ ม เติ ม
จะคํ านึ งถึ งจํ านวนเลขหมายเพิ่ ม ขึ้ น สุ ท ธิที่ ผ่ านมา และแผนธุรกิ จ ที่ ค าดว่าจะดํ าเนิ น การในอนาคต
เป็นสําคัญ
(๖) การจั ด สรรเลขหมายจะจั ด สรรเป็ น กลุ่ ม โดยมี จํ า นวนเลขหมายที่ ว่ า งในหนึ่ ง กลุ่ ม
ของแต่ละประเภทบริการ ดังนี้
(๖.๑) บริการโทรศัพท์ประจําที่ กลุ่มละ ๑,๐๐๐ เลขหมาย
(๖.๒) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มละ ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย ทั้งนี้ กสทช. จะจัดสรร
เลขหมายที่ว่างไม่เต็มกลุ่มก็ได้ตามแนวทางและวิธีการที่ กสทช. กําหนด
(๖.๓) บริการโทรศัพท์เสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP) กลุ่มละ ๑,๐๐๐
เลขหมาย
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(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรอื่นตามที่ กสทช. กําหนด
ข้อ ๑๗ กสทช. จะอนุญาตให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เว้นแต่มีเหตุจําเป็น กสทช. จะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
ส่วนที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่ เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเลขหมายโทรศัพท์สาํ หรับบริการโทรศัพท์เสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีสิทธินําเลขหมายออกให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. และให้สํานักงาน กสทช. ลงประกาศเลขหมายที่ได้รับจัดสรร
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายแจ้งผู้รับใบอนุญาตรายอื่นทราบถึงเลขหมาย
ที่ตนได้รับจัดสรรภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน กสทช.
ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองทุกรายที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ดําเนินการ
ให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย
เว้นแต่ กรณีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ว่างไม่เต็มกลุ่ม
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ มี โ ครงข่ า ยเป็ น ของตนเองทุ ก รายที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การ
ให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย หรือเป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่ กสทช. กําหนด
ทั้ งนี้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตที่ มี โครงข่ ายเป็ น ของตนเองทุ กรายจะต้ อ งรายงานผลการดํ าเนิ น การ
ให้ สํานั กงาน กสทช. ทราบผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิ กส์ห รือตามรูป แบบและแนวทางที่สํานักงาน
กสทช. กําหนด
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น
(๒) เมื่ อ มี ก ารใช้ เลขหมายไม่ ว่ า เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ด เช่ น ส่ ง ไปยั ง โครงข่ า ยอื่ น หรื อ
เพื่อแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้เลขหมายให้ตรงตามที่ได้รับจัดสรร โดยไม่ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ
(๓) ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามที่กําหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ การไม่ชําระค่าธรรมเนียม
เลขหมายถือว่าเป็นการใช้งานเลขหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๔) บริหารหรือใช้เลขหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการของ กสทช. ในกรณี มีเหตุฉุกเฉินหรือ
มีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
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(๕) ให้บริการโทรคมนาคมและเลขหมายแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบ
ผู้ใช้บริการ
(๖) รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับจัดสรรเป็นรายเดือนผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป
ข้อ ๒๐ ผู้ ได้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายจะนํ า เลขหมายโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ซึ่ ง สิ้ น สุ ด เงื่ อ นไข
การให้ บ ริ ก ารกลั บ มาให้ บ ริ ก ารใหม่ ไ ด้ ต้ อ งพ้ น ระยะเวลาสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ สิ้ น สุ ด เงื่ อ นไข
การให้บริการ
ส่วนที่ ๔
การคืน การโอน การระงับ และการถอนคืน
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่ เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายที่ประสงค์จะคืนเลขหมาย ให้ยื่นหนังสือขอคืนเลขหมาย
พร้อมเหตุผล ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์หรือตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ทั้งนี้ ในการคืนเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ยื่นตามแบบรายการแนบท้าย
ประกาศนี้
ในการคืนเลขหมายตามวรรคหนึ่ง ผู้ประสงค์จะขอคืนเลขหมายต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวันต่อสํานักงาน กสทช.
ให้ กสทช. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอคื น เลขหมายให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ที่
สํานักงาน กสทช. ได้รับหนังสือขอคืนเลขหมาย พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อ ๒๒ การคืนเลขหมายจะต้องคืนทั้งกลุ่มเลขหมายและจะต้องไม่กระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ
เว้นแต่กรณีการคืนเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถส่งคืนได้ ดังนี้
(๑) การคืนเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเต็มกลุ่ม
(๒) การคืนเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณีเป็นกลุ่ม
เลขหมายที่ไม่มีผู้ใช้บริการ
(๓) การคืนเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณีเป็นกลุ่ม
เลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ
(๔) ให้ ก ารคื น เลขหมายตาม (๒) และ (๓) เป็ น ไปตามแนวทางและวิ ธี ก ารที่ กสทช.
กําหนด
ข้อ ๒๓ ห้ามผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโอนเลขหมายระหว่างกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
กสทช. หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรื่องการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ที่ประกาศกําหนด ทั้งนี้
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การโอนเลขหมายจะต้องสอดคล้องกับแผนเลขหมายโทรคมนาคมและขอบเขตการได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ
ข้อ ๒๔ กสทช. อาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือระงับ
การใช้ งานเลขหมายเป็ น บางส่ ว นหรื อ ทั้ งหมดจากที่ จั ด สรรไว้ ก็ ได้ โดยผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) มิได้นําเลขหมายตามที่ได้รับอนุญาตออกให้บริการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๒) นําเลขหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตออกให้บริการ
ข้อ ๒๕ กสทช. อาจพิจารณาถอนคืนเลขหมายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดจากที่จัดสรรไว้หรือ
จํากัดพื้นที่การให้บริการลงตามที่อนุญาตไว้แล้ว โดยผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) มีการใช้เลขหมายนอกวัตถุประสงค์หรือขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.
(๒) ผู้ ได้ รับ การจั ด สรรไม่ ดํ าเนิ น การให้ บ ริการตามแผนการให้ บ ริการกิ จ การโทรคมนาคม
ที่กําหนดเป็นเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยไม่มีเหตุอันสมควร และ กสทช.
เห็นว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อประโยชน์สาธารณะ
(๓) มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคง
ของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หมวด ๔
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ส่วนที่ ๑
การขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ข้อ ๒๖ ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องเป็นผู้รับใบอนุญ าตที่มีโครงข่ายเป็นของ
ตนเองที่ ให้ บ ริก ารโทรศั พ ท์ ร ะหว่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ผู้ ข อรั บ การจั ด สรรเลขหมายจํ านวน ๕ หลั ก
รูปแบบ ๐๐X ๐Y หรือ ๑๐Y ๐Y ต้องเป็นผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายจํานวน ๓ หลัก รูปแบบ
๐๐X หรือ ๑๐Y ด้วย
ข้อ ๒๗ ให้ ผู้ ข อรั บ การจั ด สรรเลขหมายยื่ น คํ า ขอรั บ การจั ด สรรเลขหมายรวมถึ ง เอกสาร
ประกอบคําขอ สําหรับกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือการขอรับการจัดสรรเลขหมาย
เพิ่มเติมตามแบบคําขอรับการจัดสรรและแบบรายการแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นผ่านระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
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ส่วนที่ ๒
การพิจารณาจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ข้อ ๒๘ การตรวจสอบและการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายให้ดําเนินการตามข้อ ๑๓
ข้อ ๒๙ การขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกและเพิ่ มเติม ให้ สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมายเพื่อเสนอต่อ กสทช. พิจารณา
ตามข้อมูลของรายการแบบคําขอ ก-๔
ข้อ ๓๐ กสทช. จะจัดสรรเลขหมายโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์สําคัญ ดังนี้
(๑) เหตุผลความจําเป็นและวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมายของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
รวมถึงความพร้อมและความสามารถในการนําเลขหมายไปให้บริการแก่ประชาชน
(๒) จัดสรรเลขหมายตามความจําเป็น ตามลําดับคําขอที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สํานักงาน กสทช.
ได้รับ รวมทั้ งความเป็ น ไปได้ท างเทคนิ ค ตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม ทั้ งนี้ ผู้ขอรับ การจัด สรร
เลขหมายจะแสดงความจํานงขอเลือกเลขหมายมิได้
(๓) หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรอื่นตามที่ กสทช. กําหนด
ข้อ ๓๑ กสทช. จะอนุญาตให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เว้นแต่มีเหตุจําเป็น กสทช. จะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
ส่วนที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๒ ผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายมี สิ ท ธิ ใ ช้ แ ละนํ า เลขหมายออกให้ บ ริ ก ารได้ ต าม
วัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. และให้สํานักงาน กสทช. ลงประกาศเลขหมาย
ที่ได้รับจัดสรรในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน กสทช.
ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายแจ้งผู้รับใบอนุญาตรายอื่นทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงาน กสทช. และผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่ได้รับแจ้ง
ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เลขหมายของตนสามารถติ ด ต่ อ กั บ เลขหมายตามที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ภายในสิ บ ห้ า วั น
นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ ได้ รั บ การจั ด สรร และรายงานผลการดํ า เนิ น การให้ สํ า นั ก งาน กสทช.
ทราบผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์หรือตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

(๒) ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามที่กําหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ การไม่ชําระค่าธรรมเนียม
เลขหมายถือว่าเป็นการใช้งานเลขหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๓) บริหารหรือใช้เลขหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการของ กสทช. ในกรณี มีเหตุฉุกเฉินหรือ
มีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
(๔) ให้บริการโทรคมนาคมและเลขหมายแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบ
ผู้ใช้บริการ
(๕) รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับจัดสรรเป็นรายปีผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ
วิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของทุกปี
ส่วนที่ ๔
การคืน การระงับ และการถอนคืน
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๔ การคืน การระงับ และการถอนคืนเลขหมาย ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๑ ข้อ ๒๔
และข้อ ๒๕
หมวด ๕
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
ส่วนที่ ๑
การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
ข้อ ๓๕ ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมาย ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ทั้งที่ไม่แสวงหากําไรและแสวงหากําไร
ข้อ ๓๖ ให้ ผู้ ข อรั บ การจั ด สรรเลขหมายยื่ น คํ า ขอรั บ การจั ด สรรเลขหมายรวมถึ ง เอกสาร
ประกอบคํ า ขอตามแบบคํ า ขอรั บ การจั ด สรรและแบบรายการแนบท้ า ยประกาศนี้ โดยให้ ยื่ น ผ่ า น
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
กรณีการยื่นคําขออนุญาตใช้งานเลขหมายร่วมกัน ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเป็นผู้ยื่นคําขออนุญาตใช้
เลขหมายร่วมกัน พร้อมยื่นเอกสารประกอบคําขอของผู้ขอใช้ร่วมตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งและเป็น
ผู้ชําระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอตามข้อ ๘๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒
การพิจารณาจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
ข้อ ๓๗ การตรวจสอบและการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายหรือการขออนุญาตใช้งาน
เลขหมายร่วมกันให้ดําเนินการตามข้อ ๑๓
ข้อ ๓๘ การขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกและเพิ่ มเติม ให้ สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับคําขอรับการจัดสรรเลขหมายและข้อมูลในรายการ
ประกอบคํ า ขอรั บ การจั ด สรรเลขหมายเพื่ อ เสนอต่ อ กสทช. พิ จ ารณา ตามข้ อ มู ล ของรายการ
แบบคําขอ ก-๕
ข้อ ๓๙ กสทช. จะจัดสรรเลขหมายโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์สําคัญต่อไปนี้มาใช้ประกอบการ
พิจารณา
(๑) เหตุผลความจําเป็นและวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมายของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
รวมถึงความพร้อมและความสามารถในการนําเลขหมายไปให้บริการแก่ประชาชน
(๒) ความสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานประเภทต่าง ๆ
(๒.๑) เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๓ หลัก ใช้สําหรับวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๒.๑.๑) การใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(๒.๑.๑) การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้ ความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
(๒.๒) เลขหมายโทรศั พ ท์ แ บบสั้ น ๔ หลั ก ใช้ สํ าหรั บ การรั บ แจ้ งเหตุ การรับ แจ้ ง
เพื่อให้บริการ หรือการให้ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป
(๓) ไม่ นํ าเลขหมายไปใช้ ในลัก ษณะที่ อ าจก่อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อสาธารณะหรือ ขัด ต่ อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๔) การประหยัดทรัพยากรเลขหมาย โดยให้มีการใช้งานเลขหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
หรือองค์กรเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องกัน
(๕) การจั ด สรรเลขหมายให้ จั ด สรรตามความจําเป็ น ตามลํ าดั บ คํ าขอที่ ค รบถ้ ว นสมบู รณ์
ที่สํานักงาน กสทช. ได้รับ โดยเรียงตามลําดับกลุ่มเลขหมายและหมายเลข รวมทั้งมีการพิจารณา
บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ทางเทคนิคตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ผู้ขอรับการจัดสรร
เลขหมายไม่สามารถเลือกหมายเลขได้ เว้นแต่ในกรณีที่ กสทช. เห็นว่าเป็นการดําเนินการเพื่อภารกิจพิเศษ
ความมั่นคงของรัฐ การทหารและผู้นําประเทศ หรือใช้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔๐ กสทช. จะพิจารณาจัดสรรเลขหมายตามลําดับความสําคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่ อ กิ จ การบรรเทาสาธารณภั ย สาธารณประโยชน์ และหน่ ว ยรั บ แจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น
ของสถานพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น
(๒) เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ
(๓) เพื่อให้บริการประชาชนในกรณีเร่งด่วน หรือเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ
(๔) เพื่อใช้ในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) เพื่ อ บริการสํ าหรับ สถานศึ ก ษา ศาสนสถาน ศู น ย์บ ริการชุ ม ชน และหน่ ว ยงานที่ ให้
ความช่ ว ยเหลื อ แก่ สั งคมหรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เลขหมายโทรศั พ ท์
ในการให้บริการประชาชน
(๖) เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ข้อ ๔๑ กสทช. จะอนุ ญ าตให้ ใช้ เลขหมายจนกว่ า ผู้ ได้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายจะขอคื น
เลขหมายหรือ กสทช. ถอนคืนเลขหมาย
ข้อ ๔๒ กรณี ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายที่ ได้ รับ แจ้งการอนุ มัติ จัด สรรเลขหมายไม่ ยืน ยัน
ยอมรับเงื่อนไขการอนุมัติจัดสรรเลขหมายหรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายกรณีเป็นผู้มีหน้าที่ชําระ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายตามข้อ ๘๖ ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นคําขอรับ
การจัดสรรเลขหมายได้อีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติจัดสรรเลขหมาย
จาก สํานักงาน กสทช.
ส่วนที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
และผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
ข้อ ๔๓ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีสิทธิใช้และนําเลขหมายออกให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์
และขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. เท่านั้น และให้ สํานักงาน กสทช. ลงประกาศเลขหมาย
ที่ได้รับจัดสรรในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน กสทช.
ข้อ ๔๔ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น โดยจะต้องดําเนินการเพื่อให้เลขหมายสามารถใช้งานได้ภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ได้รับ
การจัดสรรมีหนังสือยืนยันยอมรับเงื่อนไขการอนุมัติจัดสรรเลขหมายและชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย
กรณีเป็นผู้มีหน้าที่ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามข้อ ๘๖ ครบถ้วนแล้ว
(๒) ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามที่กําหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ การไม่ชําระค่าธรรมเนียม
เลขหมายถือว่าเป็นการใช้งานเลขหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

(๓) บริหารหรือใช้เลขหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการของ กสทช. ในกรณี มีเหตุฉุกเฉินหรือ
มีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
(๔) ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้ใช้บริการ
(๕) แจ้ ง ยื น ยั น การใช้ ง านเลขหมายและรายงานสถานะการใช้ เลขหมายที่ ได้ รั บ อนุ ญ าต
ประกอบด้วยสถิติปริมาณการเรียกเข้าเลขหมาย และข้อมูลผู้ได้รับการจัดสรรผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ
วิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี
(๖) ผู้ได้ รับ การจัด สรรเลขหมายต้อ งใช้งานเลขหมายร่วมกั น ภายในหน่ วยงานหรือ องค์ ก ร
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากรเลขหมายและคุ้มค่า
เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและการบริหารจัดการการใช้งานเลขหมายของผู้ขอรับ
การจัดสรร
ข้อ ๔๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ดังต่อไปนี้
(๑) อนุ ญ าตให้ ผู้ ได้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายเช่ า ใช้ ว งจรโทรศั พ ท์ ห รื อ ใช้ บ ริ ก ารโครงข่ า ย
โทรคมนาคม และจะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการเช่าใช้วงจรโทรศัพท์หรือการใช้บริการ
โครงข่ ายโทรคมนาคม รวมทั้ งประกาศเงื่อ นไขการเช่ าใช้ วงจรโทรศั พ ท์ ห รือ การใช้ บ ริก ารโครงข่าย
โทรคมนาคมให้ทราบเป็นการทั่วไป
(๒) ห้ามปฏิเสธการขอเช่าใช้วงจรโทรศัพท์หรือใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับการใช้
เลขหมายที่ กสทช. ได้จัดสรรแล้ว
(๓) แจ้งผู้รับใบอนุญ าตที่มีโครงข่ายเป็ นของตนเองรายอื่น ทราบถึงเลขหมายโทรศัพ ท์ของ
ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย เพื่อดําเนินการให้เลขหมายสามารถติดต่อกันได้ทุกโครงข่าย
(๔) ดําเนินการเพื่อให้เลขหมายที่ได้รับแจ้งจากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายสามารถติดต่อกันได้
ภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ แจ้งจากผู้ ได้ รับ การจั ดสรรเลขหมาย และรายงานผลให้ สํ านั กงาน
กสทช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ โดยให้รายงานผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
(๕) รายงานสถานะการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ประกอบด้วยการเชื่อมต่อวงจร
เลขหมาย และการใช้งานเลขหมาย ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการตามรูปแบบและแนวทาง
ที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี หรือรายงานข้อมูลอื่นใดเพื่อการ
กํากับดูแลตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ส่วนที่ ๔
การคืน การระงับ และการถอนคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
ข้อ ๔๖ การคืนและการพิจารณาอนุมัติการขอคืนเลขหมายให้ดําเนินการตามข้อ ๒๑

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔๗ กสทช. อาจสั่งให้ผู้ได้รับการจัดสรรดําเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือระงับ
การใช้งานเลขหมายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดจากที่จัดสรรไว้ก็ได้ โดยผู้ได้รับการจัดสรรจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) มิได้นําเลขหมายตามที่ได้รับอนุญาตออกให้บริการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๒) นําเลขหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตออกให้บริการ
(๓) ไม่แจ้งยืนยันการใช้งานเลขหมายหรือไม่รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับอนุญาต
ตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
(๔) ผู้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายไม่ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มเลขหมายตามระยะเวลาที่ กํ า หนด
ในประกาศนี้ กสทช. จะระงับการใช้งานเลขหมายที่จัดสรรไว้เป็นการชั่วคราว หรือพิจารณายกเลิก
การใช้เลขหมายได้ ตามแนวทางที่ กสทช. กําหนด
ข้อ ๔๘ กสทช. อาจพิจารณาถอนคืนเลขหมายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดจากที่จัดสรรไว้ก็ได้
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) มีการใช้เลขหมายนอกวัตถุประสงค์หรือขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.
(๒) ไม่มีการเปิดใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. ตามข้อ ๔๔ (๑) โดยไม่มีเหตุ
อันสมควร
(๓) มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคง
ของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หมวด ๖
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมายนํากลุ่ม ๔ หลัก
ส่วนที่ ๑
การขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมายนํากลุ่ม ๔ หลัก
ข้อ ๔๙ ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
ข้อ ๕๐ ให้ ผู้ ข อรั บ การจั ด สรรเลขหมายยื่ น คํ า ขอรั บ การจั ด สรรเลขหมายรวมถึ ง เอกสาร
ประกอบคําขอ สําหรับกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือการขอรับการจัดสรรเลขหมาย
เพิ่มเติมตามแบบคําขอรับการจัดสรรและแบบรายการแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นผ่านระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมายนํากลุ่ม ๔ หลัก

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕๑ การตรวจสอบและการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายให้ดําเนินการตามข้อ ๑๓
ข้อ ๕๒ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายซึ่งได้นําเลขหมายออกให้บริการแล้ว และประสงค์ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายเพิ่ มเติม สามารถยื่น คําขอรับการจัดสรรเลขหมายได้ โดยจะต้อ งใช้เลขหมาย
ไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของจํานวนเลขหมายที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ทั้งนี้ การใช้เลขหมาย
หมายถึง เลขหมายที่มีการเปิดใช้บริการอยู่จริงของเดือนที่ผ่านมาก่อนยื่นขอรับจัดสรร
ข้อ ๕๓ การขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกและเพิ่ มเติม ให้ สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมายเพื่อเสนอต่อ กสทช. พิจารณา
ตามข้อมูลของรายการแบบคําขอ ก-๖
ข้อ ๕๔ กสทช. จะจัดสรรเลขหมายโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์สําคัญ ดังนี้
(๑) เหตุผลความจําเป็นและวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมาย
(๒) ความพร้อมและความสามารถในการนําเลขหมายไปให้บริการแก่ประชาชน
(๓) การจั ด สรรเลขหมายให้ จั ด สรรตามความจําเป็ น ตามลํ าดั บ คํ าขอที่ ค รบถ้ ว นสมบู รณ์
ที่สํานักงาน กสทช. ได้รับ รวมทั้งความเป็นไปได้ทางเทคนิคตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม ทั้งนี้
ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะแสดงความจํานงขอเลือกเลขหมายมิได้
(๔) เกณฑ์การพิจารณาอื่นตามที่ กสทช. กําหนด
ข้อ ๕๕ การจัดสรรเลขหมายจะจัดสรรให้เป็นกลุ่ม โดยมีจํานวนเลขหมายว่างในหนึ่งกลุ่ม
กลุ่มละ ๑๐๐ เลขหมาย
ข้อ ๕๖ กสทช. จะอนุญาตให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เว้นแต่มีเหตุจําเป็น กสทช. จะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
ส่วนที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมายนํากลุ่ม ๔ หลัก
ข้อ ๕๗ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีสิทธิใช้และนําเลขหมายออกให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์
และขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. และให้สํานักงาน กสทช. ลงประกาศเลขหมายที่ได้รับจัดสรร
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน กสทช.
ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายแจ้งผู้รับใบอนุญาตรายอื่นทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กสทช. และผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่ได้รับแจ้งต้องดําเนินการ
ให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร และรายงานผลการดํ า เนิ น การให้ สํ า นั ก งาน กสทช. ทราบผ่ า นระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕๘ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(๒) ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามที่กําหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ การไม่ชําระค่าธรรมเนียม
เลขหมายถือว่าเป็นการใช้งานเลขหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๓) บริหารหรือใช้เลขหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการของ กสทช. ในกรณี มีเหตุฉุกเฉินหรือ
มีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
(๔) ให้บริการโทรคมนาคมและเลขหมายแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบ
ผู้ใช้บริการ
(๕) รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับจัดสรรเป็นรายปีผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ
วิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของทุกปี
ส่วนที่ ๔
การคืน การระงับ และการถอนคืน
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมายนํากลุ่ม ๔ หลัก
ข้อ ๕๙ การคืน การระงับ และการถอนคืนเลขหมาย ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๑ ข้อ ๒๔
และข้อ ๒๕
หมวด ๗
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม
ส่วนที่ ๑
การขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๖๐ ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
(๒) หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุคมนาคม
ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้บริการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
(๓) ผู้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ ป็ น การชั่ ว คราวในพื้ น ที่ กํ า กั บ ดู แ ลเป็ น การเฉพาะ
ตามประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ เพื่ อ การพั ฒ นาและทดสอบ
นวัตกรรมในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๖๑ ให้ ผู้ ข อรั บ การจั ด สรรเลขหมายยื่ น คํ า ขอรั บ การจั ด สรรเลขหมายรวมถึ ง เอกสาร
ประกอบคําขอ สําหรับกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือการขอรับการจัดสรรเลขหมาย
เพิ่มเติมตามแบบคําขอรับการจัดสรรและแบบรายการแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นผ่านระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๖๒ การตรวจสอบและการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงาน
ด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมให้ดําเนินการตามข้อ ๑๓
ข้อ ๖๓ การขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกและเพิ่ มเติม ให้ สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมายเพื่อเสนอต่อ กสทช. พิจารณา
ตามข้อมูลของรายการแบบคําขอ ก-๗
ข้อ ๖๔ กสทช. จะจัดสรรเลขหมายโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์สําคัญ ดังนี้
(๑) เหตุผลความจําเป็นและวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมาย
(๒) การจั ด สรรเลขหมายให้ จั ด สรรตามความจํ า เป็ น ตามลํ าดั บ คํ าขอที่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์
ที่สํานักงาน กสทช. ได้รับ โดยจัดสรรตามลําดับกลุ่มเลขหมาย และมีการพิจารณาบนพื้นฐานของ
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม ความคุ้มค่าในการใช้งานเลขหมาย รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรร่วมกันบนพื้นฐานความเป็นไปได้ทางเทคนิค ทั้งนี้ หากกรณี มีเหตุจําเป็น กสทช.
อาจกํ า หนดให้ ผู้ ได้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ใช้ ร่ ว มกั น หรื อ หากผู้ ได้ รั บ การจั ด สรร
เลขหมายประสงค์ให้หน่วยงานอื่นใช้งานร่วมกัน จะต้องได้รับการอนุญาตจาก กสทช. ก่อน โดยผู้ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายจะแสดงความจํานงขอเลือกเลขหมายมิได้
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
(๔) เกณฑ์การพิจารณาอื่นตามที่ กสทช. กําหนด
ข้อ ๖๕ กสทช. จะอนุญาตให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เว้นแต่มีเหตุจําเป็น กสทช. จะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
กรณี เป็ น ผู้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายตามข้ อ ๖๐ (๒) กสทช. จะอนุ ญ าตให้ ใช้ เลขหมาย
ตลอดระยะเวลาให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ เพื่ อ ประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ค มนาคม และในกรณี ผู้ รั บ การจั ด สรร
เลขหมายตามข้ อ ๖๐ (๓) กสทช. จะอนุ ญ าตให้ ใช้ เลขหมายตลอดระยะเวลาการได้ รับ อนุ ญ าต
ให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๖๖ ผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายมี สิ ท ธิ ใ ช้ แ ละนํ า เลขหมายออกให้ บ ริ ก ารได้ ต าม
วัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. และให้สํานักงาน กสทช. ลงประกาศเลขหมาย
ที่ได้รับจัดสรรในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน กสทช.
ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายแจ้งผู้รับใบอนุญาตรายอื่นทราบถึงเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กสทช. และผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่ได้รับแจ้งต้องดําเนินการ
ให้เลขหมายของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายตามที่ได้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ได้รับการจัดสรร และรายงานผลการดําเนินการให้สํานักงาน กสทช. ทราบผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ข้อ ๖๗ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(๒) ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามที่กําหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ การไม่ชําระค่าธรรมเนียม
เลขหมายถือว่าเป็นการใช้งานเลขหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๓) รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับจัดสรรเป็นรายปีผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ
วิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของทุกปี
(๔) บริหารหรือใช้เลขหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการของ กสทช. ในกรณี มีเหตุฉุกเฉินหรือ
มีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
(๕) ให้บริการโทรคมนาคมและเลขหมายแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบ
ผู้ใช้บริการ
(๖) กรณี ผู้ รับ อนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ เป็ น การชั่ ว คราวในพื้ น ที่ กํ ากั บ ดู แ ลเป็ น การเฉพาะ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะให้ใช้งานเลขหมายเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมภายในพื้นที่
กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ เท่านั้น หรือเป็นไปตามที่ กสทช. อนุญาต
ส่วนที่ ๔
การคืน การระงับ และการถอนคืน
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๖๘ การคืน และการระงับเลขหมาย ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๑ และข้อ ๒๔

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๖๙ กสทช. อาจพิจารณาถอนคืนเลขหมายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดจากที่จัดสรรไว้หรือ
จํากัดพื้นที่การให้บริการลงตามที่อนุญาตไว้แล้ว โดยผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) มีการใช้เลขหมายนอกวัตถุประสงค์จากที่ กสทช. อนุญาต
(๒) ผู้ ได้ รับ การจั ด สรรไม่ ดํ าเนิ น การให้ บ ริการตามแผนการให้ บ ริการกิ จ การโทรคมนาคม
ที่กําหนดเป็นเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือแผนการให้บริการตามที่ได้รับอนุญาต
จาก กสทช. ในกรณีเป็นผู้รับการจัดสรรเลขหมายตามข้อ ๖๐ (๒) หรือ (๓) โดยไม่มีเหตุอันสมควร
และ กสทช. เห็นว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อประโยชน์สาธารณะ
(๓) มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคง
ของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หมวด ๘
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
ส่วนที่ ๑
การขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
ข้อ ๗๐ ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) เป็นผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
ตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
(๒) หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุคมนาคม
ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้บริการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ
(๓) ผู้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ ป็ น การชั่ ว คราวในพื้ น ที่ กํ า กั บ ดู แ ลเป็ น การเฉพาะ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ
ข้อ ๗๑ ให้ ผู้ ข อรั บ การจั ด สรรเลขหมายยื่ น คํ า ขอรั บ การจั ด สรรเลขหมายรวมถึ ง เอกสาร
ประกอบคําขอ สําหรับกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือการขอรับการจัดสรรเลขหมาย
เพิ่มเติมตามแบบคําขอรับการจัดสรรและแบบรายการแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นผ่านระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒
การพิจารณาจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
ข้อ ๗๒ การตรวจสอบและการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรเลขหมายให้ดําเนินการตามข้อ ๑๓
ข้อ ๗๓ การขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกและเพิ่ มเติม ให้ สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมายเพื่อเสนอต่อ กสทช. พิจารณา
ตามข้อมูลของรายการแบบคําขอ ก-๘
ข้อ ๗๔ กสทช. จะจัดสรรเลขหมายโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์สําคัญ ดังนี้
(๑) เหตุ ผ ลความจํ าเป็ น และวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการใช้ เลขหมายสํ าหรับ รองรับ การให้ บ ริก าร
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการระบบ Internet of Thing (IoT) ระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์
(Machine to Machine)
(๒) จัดสรรเลขหมายให้ เป็นไปตามลําดับ คําขอและเอกสารที่ครบถ้วนสมบู รณ์ ที่ สํานักงาน
กสทช. ได้รับ โดยจัดสรรตามลําดับกลุ่มเลขหมาย และการพิจารณาจะอยู่บนพื้นฐานของการบริหาร
จัดการเลขหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ทางเทคนิค ทั้งนี้ ผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายไม่สามารถเลือกกลุ่มเลขหมายหรือหมายเลขได้
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
(๔) เกณฑ์การพิจารณาอื่นตามที่ กสทช. กําหนด
ข้อ ๗๕ การจั ด สรรเลขหมายจะจั ด สรรเป็ น กลุ่ ม โดยมี จํ านวนเลขหมายว่างในหนึ่ งกลุ่ ม
ของแต่ละประเภท ดังนี้
(๑) เพื่อใช้สําหรับบริการที่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ให้บริการรายอื่น (Public Network)
จะจัดสรรกลุ่มละ ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย
(๒) เพื่อใช้สําหรับบริการภายในโครงข่ายของตนเอง (Private Network) จะจัดสรรกลุ่มละ
๑๐,๐๐๐ เลขหมาย ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรเลขหมายแล้ว สามารถขยายจํานวนหลักออกไปได้
แต่เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินจํานวน ๑๔ หลัก ตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม
ข้อ ๗๖ กสทช. จะอนุญาตให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เว้นแต่มีเหตุจําเป็น กสทช. จะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
กรณี เป็ น ผู้รับ การจัด สรรเลขหมายตามข้ อ ๗๐ (๒) หรือ (๓) กสทช. จะอนุ ญ าตให้ ใช้
เลขหมายตลอดระยะเวลาให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุคมนาคม หรือตลอดระยะเวลา
การได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ
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ส่วนที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
ข้อ ๗๗ ผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายมี สิ ท ธิ ใ ช้ แ ละนํ า เลขหมายออกให้ บ ริ ก ารได้ ต าม
วัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. และให้สํานักงาน กสทช. ลงประกาศเลขหมาย
ที่ได้รับจัดสรรในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน กสทช.
กรณี มีการใช้เลขหมายเพื่ อใช้สําหรับบริการที่ มีการเชื่อมต่อโครงข่ายกับ ผู้ให้ บริการรายอื่น
(Public Network) ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายแจ้งผู้รับใบอนุญาตรายอื่นทราบถึงเลขหมายที่ได้รับ
การจัดสรรภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กสทช. และผู้รับใบอนุญ าตรายอื่นที่ได้รับแจ้ง
ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เลขหมายของตนสามารถติ ด ต่ อ กั บ เลขหมายตามที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ภายในสิ บ ห้ า วั น
นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ ได้ รั บ การจั ด สรร และรายงานผลการดํ า เนิ น การให้ สํ า นั ก งาน กสทช.
ทราบผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ข้อ ๗๘ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(๒) เมื่ อ มี ก ารใช้ เลขหมายไม่ ว่ า เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ด เช่ น ส่ ง ไปยั ง โครงข่ า ยอื่ น หรื อ
เพื่อแสดงเลขหมายต้นทาง ให้ใช้เลขหมายให้ตรงตามที่ได้รับจัดสรร โดยไม่ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ
(๓) ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามที่กําหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ การไม่ชําระค่าธรรมเนียม
เลขหมายถือว่าเป็นการใช้งานเลขหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๔) รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับจัดสรรเป็นรายเดือนผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป
(๕) บริหารหรือใช้เลขหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการของ กสทช. ในกรณี มีเหตุฉุกเฉินหรือ
มีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
(๖) ให้บริการเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการระบบ Internet of Thing (IoT) และ
เลขหมายแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้ใช้บริการ
(๗) เมื่อมีความพร้อมทางเทคนิคให้ผู้ให้บริการดําเนินการให้ผู้ใช้บริการสามารถขอเปลี่ยนแปลง
ผู้ให้บริการได้ ตามแนวทางและวิธีการที่ กสทช. กําหนดให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในขณะนั้น
ทั้งนี้ เพื่ อเป็ น การส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็ น ธรรม รวมทั้ งเพื่ อ ประโยชน์สาธารณะ และการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
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ส่วนที่ ๔
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
ข้อ ๗๙ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน
เลขหมายของผู้ขอรับบริการต่อจากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานการลงทะเบียน
ผู้ใช้บริการและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและ
การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กําหนด
ส่วนที่ ๕
การคืน การโอน การระงับ และการถอนคืน
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
ข้อ ๘๐ การคืนและการพิจารณาอนุมัติการขอคืนเลขหมาย ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๑
ในการคืนเลขหมายตามวรรคหนึ่ง ผู้ประสงค์จะขอคืนเลขหมายต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
แต่ไม่เกินหกสิบวันต่อสํานักงาน กสทช. โดยการคืนต้องคืนทั้งกลุ่มเลขหมาย และต้องไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ใช้บ ริการ และในกรณี เป็ น กลุ่ม เลขหมายตามข้ อ ๗๕ (๒) ให้ ถื อ ว่าเป็ นการส่ งคื น เลขหมาย
ที่ขยายจํานวนหลักด้วย ทั้งนี้ หากเป็นกรณีอื่นให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่ กสทช. กําหนด
ข้อ ๘๑ ห้ามผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโอนเลขหมายระหว่างกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
กสทช. โดยการโอนเลขหมายจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนเลขหมายโทรคมนาคมและขอบเขต
ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
ข้อ ๘๒ การระงับ และการถอนคืนเลขหมาย ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕
หมวด ๙
ค่าธรรมเนียมเลขหมาย
ข้อ ๘๓ ผู้ ข อรั บ การจั ด สรรเลขหมายต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการพิ จ ารณาคํ า ขอจํ า นวน
๕,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคําขอ ณ วันที่ยื่นคําขอ โดยชําระเป็นเงินสด เช็คธนาคารสั่งจ่ายสํานักงาน
กสทช. หรื อ รู ป แบบอื่ น ตามที่ สํ า นั ก งาน กสทช. กํ า หนด ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า ผลการพิ จ ารณาคํ า ขอรั บ
การจัดสรรเลขหมายเป็นประการใด สํานักงาน กสทช. จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ
ข้อ ๘๔ ผู้ ได้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มเลขหมายในแต่ ล ะประเภท
เลขหมายในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่
๑ บาท/เลขหมาย/เดือน
(๒) เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
๑.๕๐ บาท/เลขหมาย/เดือน
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(๓) เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เสียง
๑ บาท/เลขหมาย/เดือน
ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)
(๔) เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการพิเศษที่มี เลขหมาย
๑ บาท/เลขหมาย/เดือน
นํากลุ่ม ๔ หลัก
(๕) เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท/เลขหมาย/เดือน
ประเทศ ๓ หลัก รูปแบบ ๐๐X หรือ ๑๐Y ทั้งนี้ สําหรับ
ผู้รับใบอนุญ าตรายใดที่ใช้เลขหมายโทรศัพ ท์ดังกล่าวมากกว่า
๑ เลขหมาย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น โดยทุกเลขหมาย
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเป็ น ๒ เท่ า ของเลขหมาย
ที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้งานหลังสุด
(๖) เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๓ หลัก
๑๐๐,๐๐๐ บาท/เลขหมาย/เดือน
(๗) เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก
๑๐,๐๐๐ บาท/เลขหมาย/เดือน
(๘) เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของ
๑,๐๐๐ บาท/เลขหมาย/เดือน
โครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็น
การชั ่ว คราวในพื ้น ที ่กํ า กับ ดูแ ลเป็น การเฉพาะตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อการ
พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ
ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมาย
(๙) เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการระบบ
๑ บาท/เลขหมาย/เดือน
Internet of Things (IoT) โดยคิ ดเฉพาะเลขหมายโทรคมนาคม
๑๐ หลักแรกที่มีการจัดสรรเท่านั้น
ข้อ ๘๕ ในกรณีการชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายตามข้อ ๘๔ (๑) (๒) และ (๙) ให้ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตชํ า ระค่ าธรรมเนี ย มเลขหมายภายในวั น ที่ ๑๕ ของทุ ก เดื อ น โดยชํ าระเป็ น เงิน สดหรื อ
เช็คธนาคารสั่งจ่ายสํานักงาน กสทช.
ให้ผู้รับใบอนุญ าตซึ่งขอรับการจัดสรรเลขหมายเป็นครั้งแรกหรือขอรับการจัดสรรเลขหมาย
เพิ่มเติม ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ โดยชําระเป็น
เงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายสํานักงาน กสทช. หรือรูปแบบอื่นตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ทั้งนี้
ให้ คิ ดค่ าธรรมเนี ยมตามสั ดส่ วนจํานวนวันนั บตั้งแต่วันที่ กสทช. มี มติ จนถึงวันสุ ดท้ ายของเดือนนั้ น ๆ
โดยหากไม่ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มเลขหมายภายในระยะเวลาดั ง กล่ า ว ให้ ถื อ ว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ มี
ความประสงค์ที่จะใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช.
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่า
วันที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็นวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้เลขหมาย
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ข้อ ๘๖ ในกรณีการชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย ตามข้อ ๘๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายปีละหนึ่งครั้ง ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม
ของปีนั้น สําหรับรอบการใช้เลขหมายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีเดียวกัน
โดยชําระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายสํานักงาน กสทช.
ให้ ผู้ได้รับการจัดสรรซึ่งขอรับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกหรือขอรับการจัด สรรเลขหมาย
เพิ่มเติม ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็นจํานวนเดือนนับตั้งแต่เดือนที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายจนถึง
เดือนธันวาคมของปีนั้น โดยเศษของเดือนให้นับ เป็ นหนึ่งเดือน และต้องชําระค่าธรรมเนียมภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับการจัดสรรเลขหมายจากสํานักงาน กสทช. โดยชําระเป็นเงินสด
หรื อ เช็ ค ธนาคารสั่ ง จ่ า ยสํ า นั ก งาน กสทช. หรื อ รู ป แบบอื่ น ตามที่ สํ า นั ก งาน กสทช. กํ า หนด
หากไม่ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช.
ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายได้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ถือว่าวันที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็นวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้เลขหมาย
ข้อ ๘๗ ในกรณีผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายคืนเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เสียง
ผ่านอิน เทอร์เน็ ต แบบใช้ เลขหมาย (VoIP) เลขหมายโทรศั พ ท์ สํ าหรับ บริก ารพิ เศษที่ มี เลขหมายนํ า
กลุ่ม ๔ หลัก เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
และเลขหมายโทรคมนาคมสํ า หรั บ งานด้ า นเทคนิ ค ของโครงข่ า ยโทรคมนาคม ต้ อ งแจ้ ง ล่ ว งหน้ า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันต่อสํานักงาน กสทช. โดยให้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายถึงวันที่การคืนเลขหมาย
มีผลโดยสมบูรณ์
สําหรับการคืนค่าธรรมเนียมเลขหมายรายเดือนที่ได้ชําระไว้ปีละหนึ่งครั้งตามข้อ ๘๖ ในส่วนที่
ชําระไว้เกิน ให้สํานักงาน กสทช. คืนค่าธรรมเนียมเลขหมายแก่ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายที่ขอคืน
เลขหมายภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ กสทช. พิจารณาอนุมัติการขอคืนเลขหมาย
ข้อ ๘๘ กสทช. อาจยกเว้น ค่ าธรรมเนี ย มการพิ จารณาคําขอและค่ าธรรมเนี ย มเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหากําไร เพื่อใช้ในภารกิจ
ดังนี้
(๑) ใช้ในภารกิจพิเศษ
(๒) ใช้ในราชการความมั่นคงของรัฐ การทหาร และผู้นําประเทศ
(๓) ใช้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยปฏิบัติการ
ทั้ งกระบวนการด้วยตนเอง หรือจัด ให้ มีระบบการรับ แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน เพื่ อความปลอดภั ย ในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป
กสทช. อาจลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นร้อยละห้าสิบของค่าธรรมเนียม
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นที่ต้องชําระ หากเป็นกรณี ดังนี้
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(๑) ใช้ รั บ แจ้ ง เหตุ ช่ ว ยเหลื อ ทั่ ว ไป บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร และรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
หน่วยงานราชการและองค์กรอื่นที่จัดทําบริการสาธารณะ
(๒) กรณีอื่นซึ่ง กสทช. เห็นว่าเป็นการดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ข้อ ๘๙ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพ ท์แ บบสั้น ๔ หลัก ซึ่งได้ชําระค่าธรรมเนี ยม
เลขหมายไว้แล้ว ไม่ดําเนินการเพื่อให้เลขหมายสามารถใช้งานได้ ตามข้อ ๔๔ (๑) หรือใช้เลขหมาย
ไม่ครบปีในปีแรกที่ได้รับจัดสรร สํานักงาน กสทช. จะไม่คืนค่าธรรมเนียมเลขหมายที่ได้ชําระไว้
ข้อ ๙๐ ในกรณี ที่ ผู้ ได้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายไม่ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มเลขหมายหรื อ ชํ า ระ
ไม่ครบถ้วนตามจํานวนที่พึงชําระภายในวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย ผู้ได้รับการจัดสรร
เลขหมายต้องชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายและค่าธรรมเนียมเลขหมายที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสองต่อเดือน
ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย จนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายครบถ้วน
หมวด ๑๐
การระงับข้อพิพาท
ข้อ ๙๑ ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายมี ข้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ การใช้ เ ลขหมาย
ตามประกาศนี้ กั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมหรือ ผู้ ป ระกอบการรายอื่ น ผู้ ได้ รั บ
การจัดสรรเลขหมายมีสิทธิร้องขอให้ กสทช. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้
กสทช. อาจมอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ พิ พ าท
ตามวรรคหนึ่งก่อนเสนอให้ กสทช. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
หมวด ๑๑
การบริหารจัดการข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม
ข้อ ๙๒ ผู้ ได้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายโทรคมนาคมมี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารและจั ด การฐานข้ อ มู ล
เลขหมายโทรคมนาคมของตนเองและดํ าเนิ น การเพื่ อ ให้ ส ามารถดํ าเนิ น การเพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ ระบบ
ฐานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคมของ สํานักงาน กสทช. ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมและการรายงานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคมตามประกาศฉบับนี้ดําเนินการผ่านระบบงาน
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ตามรูป แบบและแนวทางที่ สํ านั ก งาน กสทช. กํ าหนดได้ อ ย่ างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ โดยการจัดเก็บข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายดังกล่าว
ให้มีระบบและระเบียบที่สามารถตรวจสอบได้ตามที่สํานักงาน กสทช. ร้องขอ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมมีหน้าที่ต้องเปิดเผยและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
บทเฉพาะกาล
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ข้อ ๙๓ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ตามความในข้ อ ๙ ของประกาศ กสทช.
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรและบริ ห ารเลขหมายโทรคมนาคม ลงวั น ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
ประกอบกั บ คํ า สั่ ง กสทช. ที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวั น ที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการเลขหมายโทรคมนาคม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า คณะอนุ ก รรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมซึ่งได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้เข้ารับหน้าที่
ข้อ ๙๔ ผู้ ได้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตโดยชอบด้ ว ยกฎหมายอยู่ ก่ อ นวั น ที่
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายตามประกาศนี้และมีสิทธิใช้เลขหมาย
ที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
ข้อ ๙๕ ในวาระเริ่มแรกให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เสียง
ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP) และเลขหมายโทรศัพ ท์สําหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมาย
นํากลุ่ม ๔ หลัก อยู่ก่อนวันที่ ป ระกาศนี้ มีผลบั งคับใช้ ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็ นรายเดือน
ตามข้อ ๘๔ (๓) (๔) จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ข้อ ๙๖ ผู้รับ ใบอนุญ าตที่ มีการใช้งานเลขหมายโทรศัพ ท์ สําหรับบริการพิเศษที่ มีเลขหมาย
นํ า กลุ่ ม ๔ หลั ก และเลขหมายโทรคมนาคมสํ า หรั บ งานด้ า นเทคนิ ค ของโครงข่ า ยโทรคมนาคม
ประเภทเลขหมายสําหรับรหัสจุดการให้สัญญาณภายในประเทศ (National Signalling Point Code
: NSPC) อยู่ก่อนประกาศฉบับนี้และยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เลขหมาย ให้มีสิทธิใช้เลขหมายเดิม
เพื่ อให้ บ ริก ารต่อ ไปได้ โดยจะต้ อ งยื่น ความประสงค์ ภ ายในเก้าสิ บ วัน นั บ แต่ ประกาศนี้ มี ผลบั งคั บ ใช้
เพื่อขออนุญาตใช้เลขหมายต่อ กสทช.
ทั้งนี้ ให้ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย ตามอัตราที่กําหนดในข้อ ๘๔ (๔) (๘) ตามจํานวน
เลขหมายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจาก กสทช.
ข้อ ๙๗ ในวาระเริ่ม แรก ให้ ผู้ ได้ รั บ การจั ด สรรเลขหมายที่ มี ห น้ าที่ รายงานสถานะการใช้
เลขหมายอยู่ก่อ นวัน ที่ ประกาศฉบั บ นี้ มีผลใช้บั งคับ รายงานสถานะการใช้เลขหมายเช่น เดิมไปก่อ น
โดยให้ผู้ได้รับจัดสรรเลขหมายหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์แบบสั้นที่มีหน้าที่รายงานสถานะการใช้เลขหมาย
หรือรายงานสถานะการให้บริการเลขหมายเป็นรายปี ตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔
เป็นต้นไป
ข้อ ๙๘ ในวาระเริ่มแรก หากผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ ถื อ ครองเลขหมายไม่ เกิ น ห้ า ล้ า นเลขหมาย ณ วั น ที่ ป ระกาศฉบั บ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต้ อ งชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนอันเกิดจากผลกระทบของการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
เลขหมายตามข้อ ๘๔ (๒) ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายดังกล่าวสามารถหักเงินค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละเดือนได้เป็นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยการชําระค่าธรรมเนียม
เลขหมายเพิ่มขึ้นหมายถึง ส่วนต่างระหว่างการชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายในอัตราตามข้อ ๘๔ (๒)
กั บ การชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มเลขหมายในอั ต ราเดิ ม ก่ อ นประกาศนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ และให้ ก ารคิ ด

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมถึงเลขหมายที่มีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย ทั้งนี้
วิธีการและแนวทางการหักเงินค่าธรรมเนียมเลขหมายให้เป็นไปตามแนวทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทําหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

ก-๑

เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่

ก-๒

เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ก-๔

เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ
ใช้เลขหมาย (VoIP)
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ก-๕

เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น

ก-๖

เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมายนํากลุ่ม ๔ หลัก

ก-๓

ก-๗
ก-๘

เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคม
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการระบบ Internet of
Things (IoT)

ก-๑-๑
ก-๑-๒
ก-๒-๑
ก-๒-๒
ก-๒-๓
ก-๓-๑
ก-๓-๒
ก-๔-๑
ก-๕-๑
ก-๕-๒
ก-๖-๑
ก-๖-๒
ก-๗-๑

ขอรับการจัดสรรครั้งแรก
ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ขอรับการจัดสรรครั้งแรก
ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
การคืนเลขหมาย
ขอรับการจัดสรรครั้งแรก
ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
การยื่นคําขอรับการจัดสรร
หน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นที่ไม่แสวงหากําไร
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นที่แสวงหา
กําไร
ขอรับการจัดสรรครั้งแรก
ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
การยื่นคําขอรับการจัดสรร

ก-๘-๑ การยื่นคําขอรับการจัดสรร

แบบคําขอรับการจัดสรรเลขหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
๑

ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับจัดสรร

๒

ประเภทผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
 ๒.๑ หน่วยงานของรัฐ
 ๒.๒ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นที่ไม่แสวงหากําไร
ประเภทเลขหมายที่ขอรับการจัดสรร
 ๓.๑ เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่
 ๓.๒ เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

๓

 ๒.๓ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นที่แสวงหากําไร

 ๓.๕ เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
 ๓.๖ เลขหมายโทรศั พ ท์ สํ า หรั บ บริ ก ารพิ เ ศษที่ มี
เลขหมายนํากลุ่ม ๔ หลัก
 ๓.๓ เลขหมายโทรศั พ ท์ สํ า หรั บ บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ สี ย งผ่ า น  ๓.๗ เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของ
อินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)
โครงข่ายโทรคมนาคม
 ๓.๔ เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
 ๓.๘ เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการระบบ
Internet of Things (IoT)
๔ ลักษณะการประกอบกิจการ
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ประเภทใบอนุญาต)
 ลักษณะการประกอบกิจการ (อธิบาย)
๕ ที่อยู่ของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
๕.๑ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
๕.๒ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (กรุณาระบุ หากแตกต่างจากข้อ ๕.๑)
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์

แบบรายการยืน่ ข้อมูลการขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่
ก-๑

ก-๑-๑

ขอรับการจัดสรรครั้งแรก

ก-๑-๒

๑. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรร
๒. ความจําเป็นในการขอรับการจัดสรร แผนธุรกิจ และประมาณการรายได้จากการนําเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรไปให้บริการ
และผลกระทบทางบวกจากการนําเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรไปให้บริการ
๓. แผนการใช้เลขหมายที่ขอรับการจัดสรรเป็นรายปีในระยะสามปีแรก รวมถึงแผนการบริหารเลขหมาย ข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
และพื้นที่ในการกระจายเลขหมายตามการให้บริการ โดยแสดงที่ตั้งของชุมสายโทรศัพท์
๔. ข้อมูลแสดงความพร้อมหรือความสามารถในการใช้และบริหารเลขหมาย ซึ่งรวมขั้นตอนต่างๆ ในการนําเลขหมายออกใช้งาน
และระบบสารสนเทศ การบริหารระบบ หรือการดํ าเนินงานที่ เกี่ ยวข้องกั บการใช้ และบริหารเลขหมาย ซึ่ งรองรับฐานข้อมู ล
เลขหมาย
๕. รายงานข้อมูลพฤติกรรมการใช้เลขหมายของผู้ใช้บริการ
๖. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร
ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
๑. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมแผนการลงทุนและแผนธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการขอรับ
การจัดสรรเพิ่มเติม รวมทั้งประมาณการรายได้เพิ่มหรือผลกระทบทางบวกของการได้รับจัดสรรเลขหมาย
๒. แผนและขั้นตอนในการใช้และการบริหารเลขหมาย โดยแจกแจงข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องตามรหัสพื้นที่ (Area Code)
ของการกระจายเลขหมายตามแผนการลงทุน โดยแสดงที่ตั้งของชุมสายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
๓. แผนและขั้นตอนในการกระจายเลขหมาย ซึ่งมีการคาดคะเนผู้ใช้บริการกํากับอยู่ จํานวนที่เลิกใช้งานเพื่อรอนํากลับมา
ใช้งานใหม่ และเลขหมายที่ ยังมิ ได้ใช้งาน พร้อมกั บ ให้ แ จ้งเลขหมายโทรศั พ ท์ที่ว่างอั น เนื่ องจากความเจริญ เติ บ โตของ
ผู้ใช้บริการในพื้นที่ของชุมสายนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดคะเนไว้เมื่อจัดตั้งชุมสายโทรศัพท์ โดยระบุระยะเวลาที่ เลขหมาย
โทรคมนาคมนั้นมิได้นําออกใช้งานด้วย
๔. รายงานสถานการณ์ใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
๕. รายงานข้อมูลพฤติกรรมการใช้เลขหมายของผู้ใช้บริการ
๖. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร

แบบรายการยืน่ ข้อมูลการขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ก-๒
ก-๒-๑

ขอรับการจัดสรรครั้งแรก

ก-๒-๒

๑. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรร
๒. ความจําเป็นในการขอรับการจัดสรร แผนธุรกิจ และประมาณการรายได้จากการนําเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรไปให้บริการ
และผลกระทบทางบวกจากการนําเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรไปให้บริการ
๓. แผนการใช้เลขหมายที่ขอรับการจัดสรรเป็ นรายปีในระยะสามปีแรก รวมถึงแผนการบริหารเลขหมาย ข้อมูลทางเทคนิคที่
เกี่ยวข้องและพื้นที่ในการกระจายเลขหมายตามการให้บริการ โดยแสดงที่ตั้งของชุมสายโทรศัพท์
๔. ข้อมูลแสดงความพร้อมหรือความสามารถในการใช้และบริหารเลขหมาย ซึ่งรวมถึงแผนและขั้นตอนในการเตรียมพร้อมเพื่อ
บรรจุเลขหมายลงในชุมสายโทรศัพท์เพื่อการใช้งาน และระบบสารสนเทศ การบริหารระบบ หรือการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้และบริหารเลขหมายซึ่งรองรับฐานข้อมูลเลขหมาย
๕. รายงานข้อมูลพฤติกรรมการใช้เลขหมายของผู้ใช้บริการ
๖. กรณีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน (MVNO) : สําเนาสัญญาที่ทําร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี
โครงข่ า ยเป็ น ของตนเอง (MNO) และหนั ง สื อ รั บ รองขี ด ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน (MVNO) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (MNO)
๗. สําเนาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใดรายหนึ่ง
๘. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร
ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
๑. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมแผนการลงทุนและแผนธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการขอรับ
การจัดสรรเพิ่มเติม รวมทั้งประมาณการรายได้เพิ่มหรือผลกระทบทางบวกของการได้รับจัดสรรเลขหมาย
๒. แผนและขั้นตอนในการใช้และการบริหารเลขหมาย โดยแจกแจงข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงข่ายการติดต่อ
ระหว่างชุมสายโทรศั พท์ และจํานวนเลขหมายเพิ่ มเติ มที่ จะกระจายลงในชุมสายโทรศัพท์ ซึ่ งจะให้บริการ พร้อมการคาดคะเน
จํานวนผู้ใช้บริการ โดยให้ระบุจํานวนที่กระจายเป็นรายภูมิภาค พร้อมแสดงที่ตั้งของชุมสายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
๓. แผนและขั้นตอนในการเตรียมพร้อมเพื่อบรรจุเลขหมายลงในชุมสายโทรศัพท์เพื่อการใช้งาน จํานวนเลขหมายที่ได้รับการ
จัดสรรไปแล้ว จํานวนเลขหมายที่ใช้งานอยู่ จํานวนเลขหมายที่เลิกใช้งานเพื่อรอนํากลับมาใช้งานใหม่ และจํานวนเลขหมาย
ที่ยังมิได้ใช้งาน
๔. รายงานสถานะการใช้เลขหมายรายเดือนตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด รวมถึงแสดงข้อมูลรายเดือนย้อนหลัง ๑๒ เดือน
จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นขอ (กรณีผู้ยื่นขอรับการจัดสรรประกอบกิจการไม่ถึง ๑๒ เดือน ให้ยื่นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เริ่ม
ประกอบการจนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นขอ)
๕. รายงานข้อมูลพฤติกรรมการใช้เลขหมายของผู้ใช้บริการ
๖. กรณีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน (MVNO) : หนังสือรับรองขีดความสามารถในการให้บริการโครงข่ายของ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน (MVNO) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (MNO)
๗. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร

แบบรายการยืน่ ข้อมูลการคืน
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ก-๒
ก-๒-๓

การคืนเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเต็มกลุ่ม

ก-๒-๓

๑. เหตุผลและความจําเป็นในการขอคืนเลขหมาย
๒. รายละเอียดกลุ่มเลขหมายที่ประสงค์จะส่งคืนเป็นรายกลุ่มเลขหมาย
๓. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร
การคืนเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณีเป็นกลุม่ เลขหมายที่ไม่มีผู้ใช้บริการ

ก-๒-๓

๑. เหตุผลและความจําเป็นในการขอคืนเลขหมาย
๒. รายละเอียดกลุ่มเลขหมายที่ประสงค์จะส่งคืนเป็นรายกลุ่มเลขหมาย พร้อมทั้งแจกแจงจํานวนเลขหมายที่ว่าง (Inactive) และ
จํานวนเลขหมายที่มีการโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่น (Port out)
๓. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร
การคืนเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณีเป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ
๑. เหตุผลและความจําเป็นในการขอคืนเลขหมาย
๒. ประมาณการการใช้งานเลขหมาย ๑๒ เดือนข้างหน้า
๓. รายละเอียดกลุ่มเลขหมายที่ประสงค์จะส่งคืนเป็นรายเลขหมาย ดังนี้
๓.๑ เลขหมายที่ว่างและประสงค์จะส่งคืน (Inactive)
๓.๒ เลขหมายที่มีการโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่น (Port out)
๓.๓ เลขหมายที่ไม่ประสงค์จะส่งคืน
๔. เอกสารหลักฐานแสดงการยกเลิกการใช้งานเลขหมายที่ว่างและประสงค์จะส่งคืน (Inactive) ณ วันที่ยื่นขอคืน
๕. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร

แบบรายการยืน่ ข้อมูลการขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)
ก-๓
ก-๓-๑

ขอรับการจัดสรรครั้งแรก

ก-๓-๒

๑. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรร
๒. ความจําเป็นในการขอรับการจัดสรร แผนธุรกิจ และประมาณการรายได้จากการนําเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรไปให้บริการ
และผลกระทบทางบวกจากการนําเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรไปให้บริการ
๓. แผนการใช้เลขหมายที่ขอรับการจัดสรรเป็นรายปีในระยะสามปีแรก รวมถึงแผนการบริหารเลขหมาย ข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
และพื้นที่ในการกระจายเลขหมายตามการให้บริการ โดยแสดงที่ตั้งของชุมสายโทรศัพท์
๔. ข้อมูลแสดงความพร้อมหรือความสามารถในการใช้และบริหารเลขหมาย ซึ่งรวมขั้นตอนต่างๆ ในการนําเลขหมายออก
ใช้งาน และระบบสารสนเทศ การบริหารระบบ หรือการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้และบริหารเลขหมายซึ่งรองรับ
ฐานข้อมูลเลขหมาย
๕. รายงานข้อมูลพฤติกรรมการใช้เลขหมายของผู้ใช้บริการ
๖. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร
ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
๑. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมแผนการลงทุนและแผนธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการขอรับ
การจัดสรรเพิ่มเติม
๒. แผนและขั้นตอนในการใช้และการบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยแจกแจงข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
โครงข่ายการติดต่อระหว่างชุมสายโทรศัพท์ และจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่จะกระจายลงในชุมสาย พร้อมการ
คาดคะเนจํานวนผู้ใช้บริการ โดยให้ระบุจํานวนที่กระจายเป็นรายภูมิภาค พร้อมแสดงที่ตั้งของชุมสายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
๔. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร

แบบการยื่นข้อมูลการขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ก-๔
ก-๔-๑

การยื่นขอรับการจัดสรร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรร
โครงสร้างเทคนิค และสถาปัตยกรรมโครงข่าย
วงเงินการลงทุน และแผนธุรกิจ
การวิเคราะห์แผนธุรกิจและประมาณการรายได้ของผู้ขอรับการจัดสรรจากการนําเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรไปให้บริการ
สภาพตลาดการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร

แบบรายการยืน่ ข้อมูลการขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน้
ก-๕
ก-๕-๑

หน่วยงานของรัฐ และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นที่ไม่แสวงหากําไร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรร
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลของผู้ขอรับการจัดสรร
เหตุผลและความจําเป็นของการขอรับการจัดสรรเลขหมาย
ภารกิจและแผนงานของการใช้เลขหมาย
ระยะเวลาการใช้เลขหมาย
สถิติสายเรียกเข้าใช้บริการโดยจําแนกเป็นรายเดือน (จํานวนครั้งต่อเดือน) ย้อนหลัง ๖ เดือน จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่น
คําขอ พร้อมทั้งหลักฐานที่มา
๗. สถานที่ติดตั้งเลขหมาย
๘. พื้นที่ให้บริการเลขหมาย
๙. งบการเงินที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ของปีล่าสุด ซึ่งอาจรวมถึงงบการเงินของปีปัจจุบัน (หากมี) และรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรณีที่ประกอบการเชิงพาณิชย์ หรือมีรายได้จากการให้บริการ
๑๐.ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร
๑๑. เอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นที่ไม่แสวงหากําไร
๑๑.๑ ภารกิจ กิจการ ผลงานของหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง
๑๑.๒ เอกสารแสดงหมายเลขรหัสประจําบ้านของที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
โดยมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่า กรณีเช่าที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
๑๑.๓ สภาพปัจจุบันของปริมาณการใช้งานของเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่ หรือช่องทางอื่นใน
การติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีข้อจํากัดอย่างมากในการปฏิบัติงาน
๑๑.๔ งบการเงินที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ของปีล่า สุด ซึ่งอาจรวมถึงงบการเงินของปีปั จจุบัน (หากมี) และ
รายงานของผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าต หากกรณีจํา เป็น ผู้ขอรับ การจัดสรรอาจยื่น เอกสารแสดงฐานะและผลการ
ดําเนินการด้านการเงินแทนได้
๑๑.๕ การกําหนดพื้นที่การใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือหากเป็นการใช้งานจํากัดเฉพาะ
พื ้น ที ่ใ ห้เ สนอแผนงานการใช้ง านเลขหมายโทรศัพ ท์แ บบสั ้น ร่ว มกัน กับ นิติบ ุค คลอื ่น สํ า หรับ วัต ถุป ระสงค์
เดียวกัน

แบบรายการยืน่ ข้อมูลการขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสัน้
ก-๕
ก-๕-๒

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นที่แสวงหากําไร
๑. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรร
๒. เอกสารหลั ก ฐานรั บ รองสภาพนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทยหรื อ ได้ รั บ การรั บ รองสภาพนิ ติ บุ ค คลตาม
กฎหมายไทย อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๒.๑ หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน ๖ เดือน
๒.๒ เอกสารแสดงหมายเลขรหัสประจําบ้านของที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
โดยมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่า กรณีเช่าที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
๓. เอกสารหลักฐานของการได้รับอนุญาตประกอบกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมายที่กํากับดูแลกิจการนั้น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๔. เอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของนิติบุคคล (Corporate Profile)
ดังต่อไปนี้
๔.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อย ผู้ขอรับการจัดสรรต้องแจกแจงรายละเอียดบริษัทย่อยที่เคยได้รับการจัดสรรเลขหมาย หรือกําลัง
ดําเนินการขอรับการจัดสรรเลขหมาย หรือทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทผู้ขอรับการจัดสรร ในกรณีที่บริษัทที่ผู้ขอรับการ
จัดสรรถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนชําระแล้วของบริษัทนั้น
๔.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นไขว้ ผู้ขอรับการจัดสรรต้องแจกแจงโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งรวมทั้ง
ผู้ถือหุ้นรายเล็กที่ถือหุ้นระหว่างร้อยละห้าถึงร้อยละสิบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และโครงสร้างธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นทําเฉพาะเท่าที่
เกี่ยวเนื่องกับบริการโทรคมนาคม รวมถึงโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ถ้าทําได้
๔.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้ขอรับการจัดสรรต้องแจกแจงความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในฐานะการเงิน กล่าวคือ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้
๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่บริษัทที่ขอรับการจัดสรรเป็นหุ้นส่วน
๒) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่บริษัทที่ขอรับการจัดสรรเลขหมายเป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วน
จําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด
๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทที่ขอรับการจัดสรรเลขหมาย หรือห้างหุ้นส่วนตาม ๑) หรือ ๒) ถือหุ้น
รวมกันเกินร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
๔) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทที่ขอรับการจัดสรรเลขหมาย หรือห้างหุ้นส่วนตาม ๑) หรือ ๒) หรือ
บริษัทตาม ๓) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
๕) นิติบุคคลที่บริษัทที่ขอรับการจัดสรรเลขหมาย สามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคลนั้น
๕. วัตถุประสงค์ของการใช้เลขหมาย
๖. งบการเงินที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ของปีล่าสุด ซึ่งอาจรวมถึงงบการเงินของปีปัจจุบัน (หากมี) และรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
๗. ข้อเสนอและแผนงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นหรือแผนทางธุรกิจที่จะนํามาใช้กับเลขหมาย รวมทั้งด้วยประมาณการ
รายได้เพิ่มหรือผลกระทบทางบวกของเลขหมาย
๘. สถานที่ติดตั้งและพื้นที่ให้บริการเลขหมาย
๙. สถิติสายเรียกเข้าใช้บริการจํานวนครั้งต่อเดือนโดยจําแนกเป็นรายเดือน ย้อนหลัง ๖ เดือน จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่น
คําขอ พร้อมทั้งหลักฐานที่มา
๑๐. แผนการติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์เลขหมาย
๑๑. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร

แบบการยื่นข้อมูลการขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการพิเศษที่มีเลขหมายนํากลุ่ม ๔ หลัก
ก-๖
ก-๖-๑

ขอรับการจัดสรรครั้งแรก

ก-๖-๑

๑. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรร
๒. ความจําเป็นในการขอรับการจัดสรร แผนธุรกิจ และประมาณการรายได้จากการนําเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรไปให้บริการ
๓. แผนการใช้เลขหมายที่ขอรับการจัดสรรเป็นรายปีในระยะสามปีแรก รวมถึงแผนการบริหารเลขหมาย ข้อมูลทางเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องและพื้นที่ในการกระจายเลขหมายตามการให้บริการ โดยแสดงที่ตั้งของชุมสายโทรศัพท์
๔. ข้อมูลแสดงความพร้อมหรือความสามารถในการใช้และบริหารเลขหมาย ซึ่งรวมขั้นตอนต่างๆ ในการนําเลขหมายออก
ใช้งาน และระบบสารสนเทศ การบริหารระบบ หรือการดํ าเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกั บการใช้และบริหารเลขหมายซึ่ งรองรับ
ฐานข้อมูลเลขหมาย
๕. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร
ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
๑. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมแผนการลงทุนและแผนธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการขอรับ
การจัดสรรเพิ่มเติม
๒. แผนและขั้นตอนในการใช้และการบริหารเลขหมาย โดยแจกแจงข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องของการกระจายเลขหมายตาม
แผนการลงทุน โดยแสดงที่ตั้งของชุมสายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
๔. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร

แบบรายการยืน่ ข้อมูลการขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม
ก-๗

ก-๗-๑

ประเภทเลขหมาย

 Routing Code (Number Portability)
 Mobile Network Code : MNC
 Signaling Point Code : SPC
( ) International Signaling Point Code : ISPC ( ) National Signaling Point Code : NSPC
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................
ขอรับการจัดสรรครั้งแรกและเพิ่มเติม
๑.
๒.
๓.
๔.

งานและขอบเขตที่ประสงค์จะใช้เลขหมาย
เหตุผลและความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โครงสร้างทางเทคนิค และแผนผังแสดงโครงข่าย
รายละเอียดและคําชี้แจงทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเลขหมายที่ขอใช้ รวมถึงข้ออ้างอิงข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิค
ขององค์กรโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่กําหนดไว้เป็นสากล
๕. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรในแต่ละประเภทเลขหมาย
๖. รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
๗. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร

แบบรายการยืน่ ข้อมูลการขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
ก-๘
ประเภทการใช้งาน

ก-๘-๑

ก-๘-๒

 เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายกับผู้ให้บริการรายอื่น (Public Network)
 เพื่อการใช้เฉพาะภายในโครงข่ายของตนเอง (Private Network)
ขอรับการจัดสรรครั้งแรก
๑. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรร
๒. ความจําเป็นในการขอรับการจัดสรร แผนธุรกิจ และประมาณการรายได้จากการนําเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรไปให้บริการ
๓. แผนการใช้เลขหมายที่ขอรับการจัดสรรเป็นรายปีในระยะห้าปีแรก รวมถึงแผนการบริหารเลขหมาย ข้อมูลทางเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง (อาทิ เช่น สถาปัตยกรรมโครงข่าย และ การเชื่อมต่อโครงข่าย เป็นต้น) และพื้นที่ในการกระจายเลขหมายตาม
การให้บริการ โดยแสดงที่ตั้งของสถานีกระจายสัญญาณ
๔. ข้อมูลแสดงความพร้อมหรือความสามารถในการใช้และบริหารเลขหมาย ซึ่งรวมขั้นตอนต่างๆ ในการนําเลขหมายออกใช้
งานและระบบสารสนเทศบริหารจัดการเลขหมาย หรือการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้และบริหารเลขหมายซึ่งรองรับ
ฐานข้อมูลเลขหมาย
๕. ชี้แจงการกําหนดจํานวนหลักของเลขหมายให้รองรับการใช้งานเลขหมายเลขหมาย
๖. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร
ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
๑. จํานวนเลขหมายที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมแผนการลงทุนและแผนธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการขอรับ
การจัดสรรเพิ่มเติม
๒. แผนและขั้นตอนในการใช้และการบริหารเลขหมาย โดยแจกแจงข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเชื่อมต่อ
โครงข่าย และจํานวนเลขหมายเพิ่มเติมที่จะกระจายลงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะให้บริการ พร้อมการคาดคะเนจํานวนผู้ใช้บริการ
โดยให้ระบุจํานวนที่กระจายเป็นรายจังหวัด พร้อมแสดงที่ตั้งของสถานีกระจายสัญญาณ
๓. จํานวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว จํานวนเลขหมายที่ใช้งานอยู่ จํานวนเลขหมายที่เลิกใช้งานเพื่อรอนํากลับมาใช้
งานใหม่ และจํานวนเลขหมายที่ยังมิได้ใช้งาน
๔. รายงานสถานะเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
๕. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. เห็นสมควร

