สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมชั้น ๒ สานักงาน กสทช.
ส่วนที่ ๑ หลักการ
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๑.๑ หลักการและแนวคิด ในการนาเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยออกประมูล และนาส่งรายได้เป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ให้อยู่บน
พื้นฐานของการจัดสรร เลขหมายสวย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลไกตลาด และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคลสามารถเป็นเจ้าของเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์ ) เห็นด้วยที่ให้ประชาชน
เห็นว่าเหมาะสมแล้ว และสนับสนุนให้ออกหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสวยโดยเร็ว ทั่วไปได้ประมูลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เนื่องจากนอกจากเลขหมายสวยจานวนประมาณ 5 แสนเลขหมายที่สมควรนาไปเปิด
ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ ) เห็นด้วยกับ
ประมูลให้กับผู้ที่สนใจได้ครอบครองใช้งานและรายได้ที่ได้จากการประมูลนาส่งเป็น
รายได้แผ่นดินเพื่อนาไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ต่อไปแล้ว นอกจากนี้ จะมีผลให้กลุ่ม แนวทางที่ประมูลโดยตรงต่อผู้บริโภค
เลขหมายจานวนกว่า 12 ล้านเลขหมายที่ถูกสงวนไว้เนื่องจากมีเลขหมายสวยปนอยู่
สามารถนาไปใช้งานได้ต่อไป
บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัเห็ดนด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เห็นว่า ควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสวย
อย่างรอบคอบ และมีรายละเอียดมากเพียงพอในการนาไปใช้จริง จึงยังไม่ชัดเจนว่าร่าง
ประกาศฯ ฉบับนี้ เป็นไปตามหลักการที่กาหนดหรือไม่ เช่น การกาหนดหลักการให้มีการ
จัดสรรเลขหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และสะท้อนมูลค่าทรัพยากรเลขหมาย
โทรคมนาคมที่ขาดแคลนเป็นหลักการที่
ดี แต่ในร่างประกาศฯ ยังไม่มีกาหนด
ค่าธรรมเนียม และวิธีการคานวณราคาขั้นต่าในการประมูล จึงยังไม่สามารถให้ความเห็น
ได้ว่า ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ เป็นไปตามหลักการ นี้จริงหรือไม่ รวมถึงการเปิดโอกาสให้
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ประชาชนทั่วไป หรือนิติบุคคล สามารถเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ เป็น
เลขหมายสวยได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ขัดแย้งกับกา รจัดสรรเลขหมายสวยโดยวิธี
ประมูล เนือ่ งจากการจัดสรรโดยวิธีการประมูลไม่ได้ให้โอกาสผู้มีรายได้น้อยหรือธุรกิจเล็ก
มีโอกาสได้รับจัดสรรเลขหมายสวย เป็นต้น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด(มหาชน) เห็นควรปรับปรุงแก้ไขอารัมภบท ดังนี้
“โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร เลขหมายโทรศัพท์
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม คุ้มค่า และเพียงพอแก่การให้บริการ บนพื้นฐานการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเลข หมาย โทรศัพท์สาหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง กัน และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ อันสอดคล้องกับข้อ ๑๙ และข้อ ๘๑ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรเลขและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอาจกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพิเศษสาหรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
เป็นเลขหมายสวย ก็ได้ อันรวมถึงเลข หมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
เป็นเลขหมายสวย ที่ยังมิได้ดาเนินการจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดส รรและบริหาร เลขหมายโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดดังกล่าว
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๑.๒ รูปแบบของเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ซึ่งจะนามาประมูลตามแนบท้ายประกาศ มีความเหมาะสม ครอบคลุม หรือไม่ หากไม่ โปรดให้
ข้อเสนอแนะ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์ เห็นว่า คาจากัดความเลขหมายสวยอาจจะแคบเกินไป
เน็ทเวอร์ค จากัดเห็นว่ารูปแบบเลขหมายสวยมีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาด บางเลขหมายไม่อยู่ในขอบเขตคาจากัดความ เช่น เลขหมายมงคล อาจเพิ่มเลข
มงคลเข้าไปในการประมูลด้วย เนื่องจากเลขมงคลในตอนนี้โอเปอเรเตอร์ก็เลขมงคล
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด(มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ไปหารายได้อยู่ และรายได้ส่วนเกินจากเลขหมายมงคล ควรนาเงินรายได้ส่งคืนรัฐ
เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
คุณฉัตรฤดี คุณสมบัติลักษณ์ : ถามเรื่องเบอร์ความหมายดี หรือเบอร์ผลรวมเลขดี
บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
จะถูกนามารวมด้วยหรือไม่
มีความเห็นว่าครอบคลุมกลุ่มเลขหมายสวยที่สาคัญทั้งหมดแล้ว
บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) เห็นว่ารูปแบบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมาย
สวย ซึ่งจะนามาประมูลตามแนบท้ายประกาศ มีลักษณะหลายรูปแบบเป็นจานวนมาก
ซึ่งทาให้ต้องเก็บกลุ่มเลขหมายสงวนไว้เป็นจานวนมากเช่นกัน ทาให้เลขหมาย ที่นามา
จัดสรรตามปกติจะมีน้อยลง การที่ ก สทช. เก็บเลขหมายสงวนไว้จานวนมาก อาจมี
ผลกระทบต่อแผนเลขหมายโทรคมนาคม โดยเฉพาะหาก กสทช . มีการเปลี่ยนแปลง
เลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีจานวน 10 หลักไปเป็น 11 หลัก
ซึ่งไม่มีผลดีต่อประชาชน และธุรกิจที่ใช้เลขหมายต้องเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคมอีกใน
ระยะเวลาอันสั้นโดยไม่จาเป็น เกิดความยุ่งยาก สับ สนในการติดต่อสื่อสารระหว่ างกัน
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีภาระเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายอุปกรณ์เพื่อรองรับเลขหมาย
11 หลัก ที่เพิ่มขึ้นมาโดยไม่จาเป็น การพิจารณาจัดสรรเลขหมายสวยอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงต้องพิจารณาเท่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
สานักงาน กสทช. ควรศึกษาความต้องการเลขหมายสวยของประเทศไทย และดูจุดสมดุล
ระหว่างความต้องการเลขหมายสวยกับปริมาณเลขหมายโทรคมนาคมทั้งหมดที่เหลืออยู่
ก่อนจะนารูปแบบของต่างประเทศมาใช้ทั้งหมด
-๓-
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๑.๓ การจัดประมูลโดยให้สานักงาน กสทช. จัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดาเนินการ โดยให้ตั้งคณะทางานของสานักงาน กสทช . ขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ
ต่อเลขาธิการในการเสนอแผน รูปแบบ วิธีการ การควบคุม ดูแล และรายงานผล เป็นต้น นั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ หากไม่ โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์ เห็นด้วยกับการตั้งคณะทางาน และควรมีตัวแทนของ
เน็ทเวอร์ค จากัด เห็นว่าการดาเนินการจัดประมูลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประมูลมีความ ผู้บริโภคอยู่ในคณะทางานด้วยเพื่อความเป็นกลาง
เหมาะสมและได้มูลค่าเลขหมายสวยตามกลไกตลาด
คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ สอบถามว่า จะ คัดเลือกผู้ดาเนินการประมูลอย่างไร
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน ) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต และจะคัดเลือกด้วยคุณสมบัติใดบ้าง
จากัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว และการประมูลเลขหมายสวยเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น สานักงาน
กสทช . อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบ /วิธีการได้ตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะเมื่อได้
ประสบการณ์จากการประมูลในช่วงเริ่มแรกแล้ว
บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากั
เห็นดด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เห็นว่า หากสานักงาน กสทช. ยังไม่มีความพร้อมในการ
ดาเนินงานด้วยตนเอง ควรชะลอเ วลาจัดประมูลเลขหมายสวยออกไปก่อน เพื่อศึกษา
พร้อมออกหลักเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดให้มีความชัดเจนก่อน นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
ด้วยว่า องค์ประกอบของคณะทางานฯ มีที่มาจากไหน เนื่องจากเงินที่จะคืนรัฐต้องถูกหัก
เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับคณะทางานฯ นี้เพิ่มขึ้นอีก การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเลข
หมายสวยควรทาอย่างประหยัดเพื่อให้มีรายได้เหลือเข้าแผ่นดินมากที่สุด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เห็นว่า
- ควรกาหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะทางานดังกล่าวโดยต้องไม่ดารง
ตาแหน่งหรือมีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการ
โทรคมนาคม ในลักษณะที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีความโปร่งใส และเป็นกลาง
-๔-

ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
- ตาม ข้อ ๔(๔) เห็นควรกาหนดกรอบระยะเวลาให้คณะทางาน
รายงาน
ผลการจัดประมูลเลขหมายสวยที่แล้วเสร็จในแต่ละครั้งภายใน ๓๐ วันนับแต่เสร็จสิ้นการ
ประมูลพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต่อเลขาธิการและคณะกรรมการ และเปิดเผย
ต่อสาธารณะชนทราบโดยทั่วกัน

ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ส่วนที่ ๒ การกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนการประมูล
ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
๒.๑ การกาหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งจะต้องยื่นเอกสาร
หลักฐาน พร้อมแสดงเจตจานงในการเข้าร่วมการประมูลนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน ) และบริษัท ดีแทค ไม่มีความเห็น
ไตรเน็ต จากัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
บริษัท ท รู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จากัด เห็นด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม
๒.๒ ข้อกาหนดด้าน “เงินหลักประกัน” การประมูลว่าด้วยการวาง คืน หรือริบเงินหลักประกันนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน ) และบริษัท ดีแทค ไม่มีความเห็น
ไตรเน็ต จากัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

-๕-

ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชั่น
จากัด เห็นว่า สานักงาน กสทช. ควรกาหนดหลักประกันในคู่มือให้ชัดเจนต่อไป

ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน ) เห็นว่า กรณีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ควรต้อง
วางเงินหลักประกัน เช่นเดียวกับการเปิดประมูล USO และควรกาหนดหลักเกณฑ์
ให้มีความชัดเจนเรื่องของเงินหลักประกัน
ส่วนที่ ๓ การกาหนดรูปแบบและเงื่อนไขในกระบวนการประมูล
ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
๓.๑ การกาหนดวิธีการประมูลด้วยวิธีการประมูลทางวาจา การประมูลทางอินเทอร์เน็ต และการประมูลทางโทรศัพท์ ซึ่งสานักงาน กสทช . อาจกาหนดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีพร้อมกันตามความเหมาะสม และสานักงาน กสทช . จะกาหนดสัดส่วนในอัตราร้อยละของแต่ละกลุ่มเลขหมายสวยที่จะนาออกมาประมูล เพื่อให้การประมูล
เลขหมายสวยเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาดอันเนื่องมาจากปริมาณเลขหมายที่เข้าสู่ตลาดมาก
เกินไป
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน ) และบริษัท แอดวานซ์ คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์ สอบถามว่าสานักงาน กสทช. มีวิธีการประชาสัมพันธ์การ
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด เสนอให้การประมูลแต่ละครั้ง ควรนากลุ่มเลขหมายที่ ประมูลเลขหมายให้อย่างทั่วถึงอย่างไร
สงวนของแต่ ละผู้ให้บริการฯ มาจัดประมูล ไม่เลือกเฉพาะรายใดรายหนึ่ง
เพื่อกระจายกลุ่มเลขหมายและ Capacity ของแต่ละผู้ให้บริการฯ ในการรองรับการ
เปิดบริการกลุ่มเลขหมายที่สงวน
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
ไตรเน็ต จากัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

(มหาชน ) และบริษัท ดีแทค

-๖-

ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จากัด มีความเห็นว่า
- สานักงาน กสทช . ควรกาหนดหรือแจ้งสัดส่วนอัตราร้อยละของกลุ่ม
เลขหมายสวยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนการประมูล
- เสนอให้กาหนดนิยาม “ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” ควรรวมถึง MVNO
ด้วยเนื่องจากมีสิทธิรับจัดสรรหมายเลขตามประกาศ กสทช
. เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เห็นว่า ไม่ควรมีการประมูลทางโทรศัพท์ เนื่องจาก
อาจควบคุมเรื่องความโปร่งใสได้ยาก และการกาหนดสัดส่วนของเลขหมายที่จะ
ประมูล จะทาให้เป็นที่สนใจและต้องการในตลาด มากกว่าการประมูลทั้งหมดใน
คราวเดียว
๓.๒ การกาหนดเงื่อนไขว่าด้วยการประมูลเลขหมายสวยในกรณีที่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และไม่มีผู้เสนอราคา มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไ ร หากไม่เหมาะสม
โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน ) และบริษัท แอดวานซ์ คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์ ให้ความเห็นว่า สาหรับการนาเลขหมายสวยออกประมูลใน
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด ให้ความเห็นว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งสานักงาน ครั้งที่ ๓ (กรณีไม่มีผู้สนใจจะประมูลเลขหมายสวยนั้นๆ เป็นจานวน ๒ ครั้งแล้ว) ควรจะลด
กสทช . ต้องพิจารณากาหนดวันประมูลขึ้นใหม่ ขอเสนอให้เพิ่มเติมกาหนด
ราคาตั้งต้นประมูลเลขหมายสวยนั้นๆ เหลือเป็น ร้อ ยละ ๗๕ โดยให้มีการตั้งราคาแบบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน ดังนี้
๒ ระดับ
ข้อ ๗ (๒) ไม่มีผู้เสนอราคา ให้สานักงานยกเลิกการประมูลเลขหมายนั้นและ
พิจารณากาหนดวันประมูลขึ้นใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่
ประมูลในแต่ละครั้ง

-๗-

ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
ข้อ ๗ วรรคท้าย ในกรณีที่สานั กงานจัดการประมูลเลขหมายใดเป็นจานวน
สามครั้งแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคาในการประมูลเลขหมายนั้น ให้เลขหมาย
สวยและกลุ่มเลขหมายที่สงวนซึ่งไม่มีผู้เสนอราคาในการประมูลเลขหมายสวยเป็น
เลขหมายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจัดสรรกลุ่ม
เลขหมายที่สงวนดังกล่าว
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
ไตรเน็ต จากัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

(มหาชน ) และบริษัท ดีแทค

บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
เห็นด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม เพราะการมีผู้เสนอราคาเพียงราย
เดียว อาจเกิดจากการฮั้วประมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งเลขหมายสวยที่ตนต้องการในราคา
ต่า ซึ่งทาให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม
๓.๓ การพิจารณาตัดสิทธิการเข้าร่วมประมูลเลขหมายสวย ทั้งในส่วนของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สานักงาน กสทช . กาหนด เช่น การผิดเงื่อนไขการชาระเงิน การ
กระทาอันเป็นการกีดขวางการประมูลหรือก่อให้เกิดการประมูลที่ไม่เหมาะสม หรือการสมยอมราคา เป็นต้น นั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้
ข้อเสนอแนะ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตร
คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ สอบถามว่า สานักงาน กสทช. จะทราบได้อย่างไรว่า พฤติการณ์
เน็ต จากัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
ใดที่ถือเป็นการสมยอมราคา
บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จากัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
-๘-

ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ

ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม
ส่วนที่ ๔ การกาหนดเงื่อนไขภายหลังการประมูล และหน้าที่ผู้ชนะการประมูล
ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
๔.๑ การกาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการชาระเงินประมูล ภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ การสละสิทธิ์ และผลแห่งการประมูลครั้งใหม่แล้วผลปรากฏว่า เงิ นประมูลต่ากว่า
ราคาประมูลเดิม ซึ่งผู้สละสิทธิ์หรือไม่ชาระเงินประมูลให้ครบถ้วนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
หากไม่เหมาะสม โปรดให้
ข้อเสนอแนะ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน ) และบริษัท ดีแทค ไม่มีความเห็น
ไตรเน็ต จากัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จากัด เห็นด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เห็นว่า ควรกาหนดแนวทางดาเนินการ
เพิ่มเติมในข้อ ๑๐ ของ (ร่าง) ประกาศ กรณีสิทธิและหน้าที่อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้อง
กับการประมูลเลขหมายสวยของผู้ชนะการประมูลที่เป็นนิติบุคคลซึ่ง เป็นผู้ชนะการ
ประมูลล้มละลายหรือเลิกกิจการ แต่ยังชาระเงินประมูลไม่ครบถ้วน

-๙-

ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
๔.๒ การกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลดาเนินการลงทะเบียนและเปิดใช้งานเลขหมายตามที่กาหนด มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะส
ม โปรดให้
ข้อเสนอแนะ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน ) และบริษัท แอดวานซ์ คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์ เห็นว่า ควรให้เลขหมายใช้งานได้โดยเร็ว และผู้ชนะการ
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด เสนอความเห็นว่า
ประมูลไม่ควรต้องมีภาระในการลงทะเบียน หรือการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
- เสนอให้กาหนดรูปแบบการเปิดใช้เลขหมายที่ประมูลได้ เป็นเลขหมายที่นามาใช้
เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวไม่ได้ดาเนินการได้โดยง่ายและรวดเร็วเพียงพอ ผู้ชนะการประมูล
บริการระบบรายเดือนเท่านั้น เพื่อสะดวกต่อการเข้าใช้บริการของผู้ชนะการประมูล จึงควรจะสามารถเลือกผู้ให้บริการฯ ได้ทันที
- กาหนดเวลาการลงทะเบียนผู้ใช้บริการและการเปิดใช้บริการของผู้ชนะการ
ประมูลในข้อ 12 เห็นว่าควรต้องสอดคล้องกับระยะเวลาการดาเนินการแจ้งเปิด
เลขหมายสวยของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (การทาจัดทา Office data)
ในข้อ 18
ดังนั้น ข้อ 12 ขอแก้ไขข้อความเป็นดังนี้
“เมื่อผู้ชนะการประมูลดาเนินการตามเงื่อนไขที่สานักงานกาหนดไว้ครบถ้ วน
แล้ว สานักงานจะออกรับหนังสือรับรองผลการประมูลเลขหมายสวยนั้นๆให้แก่
ผู้ชนะการประมูล 30 วัน นับจากวันที่ชาระเงินค่าประมูล เพื่อไปดาเนินการติดต่อ
ลงทะเบียนผู้ใช้บริการและขอเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่คณะกรรมการกาหนดภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับหนังสือ
รับรองผลการประมูล ซึ่งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเปิดให้ใช้บริการเลขหมาย
แก่ผู้ชนะการประมูลได้เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 18 แล้ว ทั้งนี้ หากพ้นกาหนด
ระยะเวลา ดังกล่าว ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ในเลขหมายที่ประมูลได้ เพื่อให้
สานักงานนามาประมูลใหม่ โดยสานักงานจะไม่คืนเงินประมูลที่ผู้ชนะการประมูล
ดังกล่าวได้ชาระไว้
ในกรณีภายหลังที่ผู้ชนะการประมูลเปิดใช้บริการตามวรรคหนึ่ง หาก
ประสงค์จะโอนย้ายเลขหมายสวยของตนไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย อื่น
ย่อมสามารถทาได้โดยการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่”
- ๑๐ -

ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน ) และบริษัท ดีแทค
ไตรเน็ต จากัด เห็นว่าการกาหนดให้ผู้ชนะการประมูลเลขหมายสวย มีสิทธิหน้าที่
ตามเช่นเดียวกันกับผู้ที่ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป ซึ่งรว มถึงการ
ลงทะเบียนเลขหมายด้วยนั้นเหมาะสมแล้ว แต่ในส่วนของการ กาหนดให้ผู้ชนะการ
ประมูลเปิดใช้เลขหมายภายในกาหนด 90 วันนับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับ
หนังสือรับรองผลการประมูลนั้น อาจมีข้อข้องในทางปฏิบัติ เนื่องจากข้อ 12 และ
ข้อ 18 ยังมีการกาหนดกรอบเวลาที่ยังไม่สอดคล้องกัน
ตามข้อ 18 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ในการดาเนินการตาม (1)
และ (2) เพื่อทา Office Data/เปิด Translator ให้เลขหมายสามารถเรียกติดต่อกัน
ได้มีระยะเวลา รวมกันภายใน 30 วัน ส่วนข้อ 12 กาหนดให้ผู้ชนะการประมูล
เลขหมายสวยดาเนินการลงทะเบียนเลขหมายเปิดใช้บริการภายใน 90 วันซึ่งมี
ความเป็นไปได้ที่ผู้ชนะการประมูลอาจประสงค์เปิดใช้งานเลขหมายสวยก่อน
ระยะเวลา 30 วัน หากเป็นกรณีดังกล่าว ผู้ชนะการประมูลเลขหมาย สวยจะยังไม่
สามารถใช้บริการได้เนื่องจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังดาเนินการทา Office
Data/เปิด Translator ยังไม่แล้วเสร็จ
บริษัทฯ ขอเสนอให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาให้ผู้ชนะการประมูลสามารถใช้
งานได้หลังจากได้รับหนังสือรับรองผลการประมูลเลขหมายสวยแล้วเป็นระยะ เวลา
เวลา 30 วัน ทั้งนี้สานักจะต้องแจ้งผลการจัดสรรกลุ่มเลขหมายในกลุ่มที่มี
เลขหมายสวยให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับในเวลาเดียวกันกับที่ออกหนังสือ
รับรองผลการประมูลให้ผู้ชนะการประมูล
บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
จากัด เห็นด้วย

แซล คอมมิวนิเคชั่น

- ๑๑ -

ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม

ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม
ส่วนที่ ๕ หลักการและวิธีการจัดสรรเลขหมายเพื่อดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
การกาหนดหลักการเพื่อกาหนดและจัดสรรกลุ่มเลขหมายสวยที่สงวนไว้ตามมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
หากไม่เหมาะสม โปรดให้
ข้อเสนอแนะ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส ไม่มีความเห็น
เน็ทเวอร์ค จากัด เสนอให้มีการกาหนดระยะเวลาคืนเลขหมายสงวนจากผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีการเปิดใช้งานภายในระยะเวลา
๖เดือน นับจากวันที่ได้รับจัดสรร
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
ไตรเน็ต จากัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

(มหาชน ) และบริษัท ดีแทค

บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จากัด เห็นด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน ) มีข้อสังเกตที่ สานักงาน กสทช . ควรที่จะต้อง
พิจารณาตรวจสอบ/แก้ไขเพิ่มเติม คือ
1. หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามร่างประกาศและตามที่สรุปไว้ในส่วนที่ 3 (สรุป
สาระสาคัญ) ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น นั้น ตรงกับหลักการตามที่
กทช. มีมติไว้เกี่ยวกับเลขหมายสวย เมื่อการประชุมครั้งที่ 39/53 ครบถ้วนหรือไม่
- ๑๒ -

ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
เนื่องจากมติดังกล่าวเปิดเผยเพียงว่า เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์การจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคม เป็นกรณีพิเศษ (เลขหมายสวย)
2. เนื่องจากสภาพการในปัจจุบัน
(2558 ) มีความแตก ต่างไปจาก
สถานะการณ์ในปี 2553 เป็นอย่างมาก เช่น ปัจจุบันได้มีการประกาศ กสทช. เรื่อง
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ซึ่งในข้อ 6 (2) ที่ระบุไว้ว่า
“ ข้อ 6 ในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครอง ผู้ให้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ดังนี้
(2) ไม่มีสิทธิรับผู้ขอใช้บริการรายใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับโดย
ให้สัญญาบริการหรือโดยผ่านบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ” ซึ่งจะเป็น
ประเด็นที่ขัดแย้งกันกับ ข้อ
3.3 (หลักการและวิธีการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อดาเนินการประมูลเลขหมายสวย) ของเอกสารประกอบการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย กล่าวคือ
- กรณีของ True Move ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 6 (2) ที่จะ
ไม่มีสิทธิรับผู้ขอใช้บริการรายใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับโดยให้สัญญาบริการหรือ
โดยผ่านบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีประเด็นดังนี้
- กรณี มีผู้ประ มูลเลขหมายสวยจาก กสทช . ได้แล้ว และไป
ติดต่อขอให้ True Move เปิดบริการเป็นเลขหมายใหม่ให้ จะเป็นกรณีต้องห้าม
ตามประกาศข้อ 6 (2) หรือไม่
- กรณี True Move ได้รับจัดสรรเลขหมายสงวนจาก กสทช. แล้ว
(ตามทีส่ านักงาน กสทช. ได้ชี้แจงไว้ว่า True Move มีโอกาสได้รับสิทธิในการได้รับ
จัดสรรเลขหมายสงวนจานวน100,000 เลขหมาย) True Move มีสิทธินาเลขหมายชุดนี้
ออกให้บริการแก่ประชาชนได้หรือไม่จะเป็นกรณีต้องห้ามตามประกาศข้6อ (2) หรือไม่
ซึ่งจะมีผลทาให้การจัดสรรเลขหมายชุดดังกล่าวเกิดความสูญเปล่าไป
- ๑๓ -

ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
- กรณีของ AIS ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาอนุญาตฯ ในเดือนกันยายน
2558 ก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกับ True Move เช่นกัน แต่จะ
เกิดความสูญเปล่ามากกว่าเนื่ องจาก AIS มีโอกาสได้รับสิทธิในการได้รับจัดสรร
เลขหมายสงวนจานวน 870,000 เลขหมาย

ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม
ส่วนที่ ๖ การกาหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
การกาหนดเงื่อนไขการชาระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ที่ได้รับการจัดสรรกลุ่มเลขหมายสวยที่สงวนไว้ตาม
มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตร ไม่มีความเห็น
เน็ต จากัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จากัด เห็นด้วย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากรายละเอียดต่างๆ ยัง
ไม่ครอบคลุมพียงพอ ควรกาหนดรายละเอียดให้ชัดเจน และเรื่องค่าธรรมเนียมการใช้
เลขหมายในกลุ่มเลขหมายสงวนควรเป็นเลขหมายละ
1 บาท เนื่องจากเป็น
เลขหมายที่ กสทช. เก็บไว้ ไม่จัดสรรให้ตั้งแต่เริ่มก่อนมีประกาศ เรื่อง หลักกเ ณฑ์การ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมการชาระค่าธรรมเนียมกลุ่มเลขหมายสงวนเมื่อเริ่มมีการ
กระจายเลขหมายเข้าสู่ช่องทาง
จัดจาหน่าย ควรชาระเฉพาะเลขหมายที่เปิดใช้งานเท่านั้น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม
- ๑๔ -

ส่วนที่ ๗ ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างประกาศฯ
ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ
ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน ) และบริษัท แอดวานซ์ คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ สอบถามว่า ในระหว่างดาเนินการประมูลหรือหลังการประมูล จะ
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด เสนอให้มีการกาหนดในประกาศอย่างชัดเจน ให้เลข มีการตรวจสอบอย่างไร
หมายสวยที่ได้รับการประมูลไปแล้ว อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
เช่นเดียวกับการใช้บริการเลขหมายปกติ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้นๆ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน ) และบริษัท ดีแทค
ไตรเน็ต จากัด สนับสนุนการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสวย
เพื่อให้เกิดการใช้เลขหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่าแผนการ
ดาเนินงานที่คณะทางานของ สานักงาน กสทช . จะได้จัดทาขึ้นตามข้อ 4 (1) นั้น
จะมี ความสาคัญมากและจะกาหนดรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ทั้งรูปแบบ และวิธีการ
ประมูลเลขหมายสวย จานวนเลขหมายสวยที่จะนาออกประมูล กลุ่มเภทเลขหมายสวย
ประ
และเงื่อนไขอื่นๆ บริษัทฯ จึงใคร่ขอเสนอ สานักงาน กสทช. ได้พิจารณาให้ผู้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้เข้าวมให้
ร่ ข้อคิดเห็นต่อแผนการดาเนินงานดังกล่าวด้วย
บริษัท ทรู มูฟ จากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จากัด เพื่อให้ผู้ชนะการประมูลสามารถใช้งานเลขหมายสวยได้โดยเร็ว บริษัทฯ
เสนอให้กาหนดลาดับและระยะเวลาของการดาเนินการต่างๆ ดังนี้

กสทช. กาหนดกลุ่มเลขหมายที่จะทาการประมูล และแจ้งผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทราบก่อนการประมูลอย่างน้อย 30 วัน

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนแจ้งเปิด Office Data ไปยัง ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนรายอื่นๆ ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช.

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกรายดาเนินการเปิด Office Data ภายใน 15 วัน
หลังจากได้รับหนังสือ
- ๑๕ -

ความเห็นผู้ประกอบกิจการฯ

ความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีประเด็นที่เสนอให้ กสทช .พิจารณาเพิ่มเติมให้
ชัดเจน ดังนี้
1. มีหลักเกณฑ์ใดในการคัดเลือกกลุ่มเลขหมายที่นามาประมูลก่อและหลั
น ง
2. อัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายสวยและที่มาของอัตรา
3. กาหนดเงินหลักประกัน และ ที่มา
4. แนวคิด และ ที่มาของราคาเริ่มต้นการประมูล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน ) เสนอว่า ตามข้อ 14 กาหนดว่า
คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมจาเป็นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เลขหมายสวยตามนิยามที่กาหนดในประกาศนี้ เห็นควรกาหนดให้ชัดเจนหรือเป็น
เงื่อนไขก่อนการประมูล ว่า หากในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับเป ลี่ยนเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่จาก 10 เป็น 11 หลัก จะทาให้กระทบต่อรูปแบบของเลขสวย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลทราบและเป็นข้อมูลตัดสินใจความเหมาะสมก่อนเข้าประมูล

- ๑๖ -

