
 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 

(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

(MNP Porting Process Manual) 
 

๑. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ประเด็นที่ ๑.๑  การก าหนดอารัมภบท/นิยาม มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด (DTN) เหมำะสมแล้ว 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ำกัด (TUC) 

บริษัทฯ เสนอให้มีกำรเพ่ิมเติมค ำนิยำม “หลักเกณฑ์กำรโอนย้ำย” เนื่องจำกมีกำรอ้ำงถึงถ้อยค ำดังกล่ำวในหลำยจุดของร่ำง
ประกำศฯ เช่น ในข้อ 13 ข้อ 17 (3) ข้อ 23 เป็นต้น หรือในกรณีที่ กสทช. ไม่มีกำรเพ่ิมเติมค ำนิยำม“หลักเกณฑ์กำร
โอนย้ำย” แล้ว ก็เสนอให้มีกำรเพ่ิมเติมถ้อยค ำในข้อต่ำง ๆ ที่ระบุถึงหลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยเป็น “หลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยตำม
ข้อ 13” ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ให้บริกำรที่อยู่ภำยใต้บังคับของประกำศ รวมถึงผู้ใช้บริกำร และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเข้ำใจ
ควำมหมำยของ “หลักเกณฑ์กำรโอนย้ำย” อย่ำงถูกต้องตรงกัน 

บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด 
(มหำชน) (NT) 

เห็นด้วย 
ในกำรตัดเนื้อหำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรคงสิทธิเลขหมำยโทรศัพท์ข้ำมพ้ืนที่ให้บริกำร” (Geographic Number Portability) 
ทั้งในส่วนนิยำมและข้อ 27 ออก เนื่องจำกประกำศฉบับนี้บังคับใช้กับกำรให้บริกำรคงสิทธิเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

กรมรำชทัณฑ์ เหมำะสม 
นำงสมศรี วิมลจันทร์ มีควำมเหมำะสมอย่ำงยิ่ง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) 

เหมำะสม 

 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ประเด็นที่ ๑.๒  การปรับข้อความใน หมวด ๑ บททั่วไป ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 
ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

DTN เหมำะสมแล้ว 
TUC บริษัทฯ เสนอให้เพ่ิมข้อควำมในข้อ 7 ของร่ำงประกำศฯ ต่อท้ำยข้อควำมเดิมว่ำ “เว้นแต่ มีเหตุในกำรปฏิเสธค ำขอโอนย้ำย 

ผู้ให้บริกำรตำมข้อ 17” ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อก ำหนดตำมร่ำงประกำศฯ ครบถ้วนชัดเจน และสำมำรถปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง 
NT ข้อ ๘ ก ำหนดว่ำ “กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรตำมประกำศนี้ ให้ใช้เพ่ือกรณีกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำร

โทรศัพท์เคลื่อนที่” เนื่องจำกประกำศ กทช.ฯ ฉบับปัจจุบันข้อ 7 ก ำหนดให้กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรต้อง
ปฏิบัติตำมประกำศ กทช. ว่ำด้วยมำตรกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริกำรโทรคมนำคมฯ ดังนั้น ในกำรด ำเนินกำรใดๆเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน มีกฎหมำยที่จะต้องปฏิบัติตำมหลำยฉบับ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 และประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมำยได้ก ำหนดหน้ำที่และเงื่อนไขกำรด ำเนินกำรในฐำนะผู้ควบคุมและผู้
ประมวลผลข้อมูลอย่ำงเคร่งครัดมำกขึ้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก หำกมีกฎหมำยใดก ำหนดให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ ก็ควรที่จะก ำหนดให้ชัดเจน 
เพ่ือที่ผู้ให้บริกำรฯ ในฐำนะผู้ที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับควำมชอบธรรมที่
ครบถ้วนในกำรด ำเนินกำรและเป็นกำรคุ้มครองผู้ให้บริกำรในอีกทำงหนึ่งด้วย จึงเห็นควรเพ่ิมเติมถ้อยค ำในข้อ 8 ของร่ำง
ประกำศ กสทช. ฯ ดังนี้ 
“กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรตำมประกำศนี้ ให้ใช้เพ่ือกรณีกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำม
หลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำร และ/หรือประกำศหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมท่ี กสทช. ก ำหนด” 

กรมรำชทัณฑ์ เหมำะสม 
นำงสมศรี วิมลจันทร์ มีควำมเหมำะสมดีแล้ว 

 
 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ประเด็นที่ ๑.๓ การปรับข้อก าหนดในหมวด ๒ ขั้นตอนการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น มีความ

เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
DTN เหมำะสมแล้ว 
TUC 1) บริษัทฯ เสนอให้มีกำรปรับปรุงข้อควำมในข้อ 10 วรรคหนึ่ง ของร่ำงประกำศฯ  เป็น “ผู้ให้บริกำรรำยใหม่ และผู้ให้บริกำร

รำยเดิมต้องร่วมกันตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริกำรที่ขอโอนย้ำยเพื่อยืนยันควำมเป็นเจ้ำของเลขหมำย ตรวจสอบยืนยัน
สถำนภำพ และเงื่อนไขอ่ืนใด ที่ผูกพันกับเลขหมำยดังกล่ำวว่ำถูกต้องและผู้ใช้บริการมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนใดข้างต้น
ครบถ้วนแล้ว และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การโอนย้าย” 
2) บริษัทฯ เสนอให้มีกำรปรับปรุงถ้อยค ำตำมข้อ 11 ของร่ำงประกำศฯ เป็น “กำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรต้องด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในสองวันท ำกำรนับแต่วันที่ผู้ใช้บริกำรได้ยื่นค ำขอและผู้ให้บริกำรได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนของผู้ใช้บริกำรนั้นแล้ว
ว่ำครบถ้วนและถูกต้องตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นอันควรเฉพำะกรณีเอกสำรและหลักฐำนข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ หรือกรณีที่มีค าขอโอนย้ายมากกว่าจ านวนที่ระบบจะรองรับได้ต่อวัน โดยผู้ให้บริกำรรำยเดิมมีหน้ำที่ในกำรพิสูจน์
เหตุจ ำเป็นอันควรดังกล่ำว” ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 6.5 ของร่ำงหลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยฯ ซึ่ง
ก ำหนดให้กรณีที่มีค ำขอโอนย้ำยมำกกว่ำจ ำนวนที่ระบบกำรโอนย้ำยสำมำรถรองรับได้ในแต่ละวันเป็นข้อยกเว้นส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรภำยใน 2 วันท ำกำร 

NT เหมำะสม เนื่องจำกเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น 
กรมรำชทัณฑ์ เหมำะสม 

นำงสมศรี วิมลจันทร์ มีควำมเหมำะสมมำก 
 
 
 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ประเด็นที่ ๑.๔  หมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ เรื่องการก าหนดสิทธิของผู้ที่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนย้ายฯ จากผู้ใช้บริการได้ 

 
ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส 
เน็ทเวอร์ค จ ำกัด (AWN) 

ขอแก้ไขข้อ 17 วรรคท้ำย จำกเดิม “ทั้งนี้ ให้ผู้ให้บริกำรรำยใหม่ มีหน้ำที่ในกำรพิสูจน์เหตุในกำรปฏิเสธค ำขอโอนย้ำยดังกล่ำว
จนเป็นที่พอใจแก่ กสทช. ว่ำกำรปฏิเสธสิทธิของผู้ใช้บริกำรมีเหตุจ ำเป็น หรือมีเหตุสุดวิสัยท ำให้ไม่สำมำรถโอนย้ำยเลขหมำย
โทรศัพท์ได้พร้อมทั้งต้องแจ้งเหตุผลของกำรปฏิเสธให้ผู้ใช้บริกำรทรำบโดยพลัน” บริษัทฯ เห็นว่ำ หน้ำที่ในกำรพิสูจน์เหตุในกำร
ปฏิเสธค ำขอโอนย้ำย ควรเป็นของผู้ให้บริกำรรำยเดิม จึงขอเสนอแก้ไขเป็น  
“ทั้งนี้ ให้ผู้ให้บริการรายเดิมมีหน้าที่ในการพิสูจน์เหตุในการปฏิเสธค าขอโอนย้ายดังกล่าว...” 

DTN เหมำะสมแล้ว 
TUC บริษัทฯ เห็นว่ำ ตำมข้อ 17 วรรคที่สอง ของร่ำงประกำศฯ ซึ่งก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรรำยใหม่มีหน้ำที่ในกำรพิสูจน์เหตุในกำร

ปฏิเสธค ำขอโอนย้ำยอำจไม่เหมำะสมกับขั้นตอนในกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำร เนื่องจำก  ผู้ที่ปฏิเสธกำรโอนย้ำยตำมค ำขอโอนย้ำย
ของผู้ใช้บริกำรคือผู้ให้บริกำรรำยเดิมมิใช่ผู้ให้บริกำรรำยใหม่แต่อย่ำงใด ดังนั้น จึงขอให้ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำควำม
เหมำะสมในกำรก ำหนดหน้ำที่ในกำรพิสูจน์เหตุในกำรปฏิเสธค ำขอโอนย้ำยอีกครั้งหนึ่ง 

NT เหมำะสม เพ่ือควำมชัดเจนในสิทธิและหน้ำที่ของผู้ให้บริกำรรำยใหม่ในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนย้ำยฯ จำกผู้ใช้บริกำร 
กรมรำชทัณฑ์ เหมำะสม 

นำงสมศรี วิมลจันทร์ ในอัตรำที่ กสทช. เห็นชอบ 
สคบ. กำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรโดยคงเลขหมำยโทรศัพท์เดิมเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคและเป็นกำรส่งเสริมกำรแข่งขันที่เสรีระหว่ำง  

ผู้ให้บริกำรรำยต่ำง ๆ เงื่อนไขของกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรจึงต้องก ำหนดให้เป็นคุณแก่ผู้ใช้บริกำร เรื่องนี้มีข้อสังเกตุ ๒ ประกำร 
คือ 
๑. “ข้อ ๑๗ ผู้ให้บริกำรอำจปฏิเสธค ำขอโอนย้ำยผู้ให้บริกำรของผู้ใช้บริกำรได้หำกมีเหตุอย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๓) เหตุอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายและหรือท่ีเพิ่มเติมในภายหลัง” 
  เห็นว่ำกำรก ำหนดเหตุใน (๓) มีลักษณะกว้ำงเกินไป และกำรก ำหนดเหตุตำม (๑) และ (๒) มีควำมครอบคลุมเพียงพอแล้ว 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
(MNP Porting Process Manual)         ๕ 

 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
สคบ. ๒. “ข้อ ๒๑ ผู้ให้บริกำรรำยใหม่ อำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรในอัตรำที่ กสทช. ก ำหนดในกรณีที่ผู้

ให้บริกำรรำยใหม่ไม่สำมำรถโอนย้ำยหมำยเลขนั้นอันเกิดจำกเหตุตำมข้อ ๑๗ หรือผู้ใช้บริกำรยกเลิกค ำขอโอนย้ำย ผู้ให้บริกำร
รำยใหม่ ที่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรมีหน้ำที่ต้องคืนเงินค่ำธรรมเนียมที่ได้รับไว้ให้แก่ผู้ขอโอนย้ำยจำกผู้
ให้บริกำร ทั้งนี้ก่อนที่จะโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์” 
  เห็นว่ำกำรใช้ถ้อยค ำและวรรคตอนค่อนข้ำงสับสน ในกรณีกำรโอนย้ำยไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริกำรต้องไม่เสีย
ค่ำธรรมเนียมในทุกกรณีและหำกได้ช ำระค่ำธรรมเนียมไปแล้วผู้ให้บริกำรรำยใหม่ต้องคืนเงินค่ำธรรมเนียมที่ได้รับไว้โดยเร็ว 
นอกจำกนี้ตอนท้ำยของข้อ ๒๑ ที่เขียนว่ำ ทั้งนี้ก่อนกำรโอนย้ำยจะเสร็จสมบูรณ์ ท ำให้เงื่อนเวลำดังกล่ำวไม่มีที่ใช้จริงเพรำะเป็น
กำรคืนค่ำธรรมเนียมเรื่องจำกกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรไม่ส ำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
(MNP Porting Process Manual)         ๖ 

 

ประเด็นที่ ๑.๕  การปรับข้อความใหม่ในหมวด ๕ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง ให้มีความชัดเจนมากขึ้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
DTN เหมำะสมแล้ว 
NT เหมำะสม ท ำให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งข้ึน 

กรมรำชทัณฑ์ เหมำะสม 
นำงสมศรี วิมลจันทร์ ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น มีควำมเหมำะสมอย่ำงยิ่ง 

สคบ. เหมำะสม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
(MNP Porting Process Manual)         ๗ 

 

ประเด็นที่ ๑.๖  ข้อก าหนดในหมวด ๖ การร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท ซึ่งมีการปรับข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องในการใช้อ้างอิง ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
ปัจจุบันที่ได้มีการปรับปรุงใหม่แล้ว ข้อก าหนดดังกล่าวในร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  

 
ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

DTN เหมำะสมแล้ว 
TUC บริษัทฯ เสนอให้มีกำรก ำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลำในกำรพิจำรณำข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรโอนย้ำยกำรให้บริกำรคงสิทธิ

เลขหมำยระหว่ำงผู้ให้บริกำรตำมข้อ 26 ทั้งในชั้นกระบวนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน กสทช. และ กสทช. ให้ชัดเจน เพ่ือให้
กำรพิจำรณำข้อพิพำทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เท่ำเทียม และมีมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรของ กสทช. และส ำนักงำน 
กสทช. 

NT ตำมข้อ 26 เห็นควรก ำหนดกรอบระยะเวลำของ กสทช. ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรโอนย้ำยกำร
ให้บริกำรคงสิทธิเลขหมำยระหว่ำงผู้ให้บริกำร เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและมีควำมเหมำะสมต่อรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจที่
ต้องกำรควำมรวดเร็ว โดยเห็นควรน ำหลักเกณฑ์กำรน ำข้อพิพำทเข้ำสู่กระบวนกำรระงับข้อพิพำทตำมประกำศ กสทช. เรื่อง 
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ำยเสมือน พ.ศ. 2563 มำใช้โดยอนุโลม 

กรมรำชทัณฑ์ เหมำะสม 
นำงสมศรี วิมลจันทร์ มีควำมเหมำะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมำยปัจจุบัน 

สคบ. เห็นว่ำควรเพ่ิมเติมข้อควำมท้ำยข้อ ๒๕ ว่ำ “หรือตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติที่เก่ียวกับเรื่องดังกล่ำว” ซึ่งจะประกำศใช้ต่อไปแล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
(MNP Porting Process Manual)         ๘ 

 

ประเด็นที่ ๑.๗  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

AWN บริษัทฯ สอบถำมว่ำ กรณี ข้อ 10 วรรค 2 “หำกผู้ให้บริกำรรำยใหม่ไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตรวจสอบยืนยัน
สถำนภำพ และเงื่อนไขอ่ืนใดกับผู้ให้บริกำรรำยเดิม ผู้ให้บริกำรรำยใหม่ต้องแจ้งเหตุผลและระยะเวลำที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จให้
ผู้ใช้บริกำรทรำบ” หมำยถึง กรณีที่ผู้ให้บริกำรรำยเดิม ปฏิเสธค ำขอโอนย้ำยตำม MNP Porting Process Manual ข้อ 6.3 ใช่
หรือไม ่

DTN ข้อ 17 ควรก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรรำยเดิม มีหน้ำที่ในกำรพิสูจน์เหตุในกำรปฏิเสธค ำขอโอนย้ำย เนื่องจำกเป็นผู้พิจำรณำค ำขอ
โอนย้ำย ของผู้ใช้บริกำรว่ำติดเงื่อนไขกำรปฏิเสธค ำขอโอนย้ำย ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์บริกำรคง
สิทธิเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริกำรตำมประกำศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์บริกำรคงสิทธิเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) หรือไม ่
 

TUC บริษัทฯ เสนอให้มีกำรปรับปรุงข้อ 23 ซึ่งก ำหนดเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็น “ก่อนท ำกำรโอนย้ำยผู้ให้
บริกำรไปยังผู้ให้บริกำรรำยใหม่ ก่อนเปิดใช้บริการเลขหมายที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้าย ให้ผู้ใช้บริกำรที่ขอโอนย้ำยมีหน้ำที่
ลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อผู้ให้บริกำรรำยใหม่ ตำมหลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยด้วย”  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับร่ำงหลักเกณฑ์
กำรโอนย้ำยฯ ข้อ 4.4 และมีควำมยืดหยุ่นในทำงปฏิบัติในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรไม่สะดวกในกำรลงทะเบียนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรโอนย้ำย ซึ่งมีระยะเวลำเพียง 2 วันท ำกำร 

นำงสมศรี วิมลจันทร์ ตำมประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์บริกำรคงสิทธิเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 หมวด 26 ข้อ มีควำมเหมำะสมมำก เพรำะ
จะเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้บริโภค 

 

 
 
 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
(MNP Porting Process Manual)         ๙ 

 

๒. (ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP 
Porting Process Manual) (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ) 

ประเด็นที่ ๒.๑  ข้อก าหนดในข้อ 4 (ข้อ ๔.๔ ใหม่) เรื่องจุดให้บริการโอนย้ายผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริกำรจะต้องเข้ำสู่กระบวนกำรพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของ 
ผู้ให้บริกำรรำยใหม่ก่อนเปิดใช้งำนเลขหมำยในกรณีที่ได้แจ้งควำมประสงค์ขอให้ผู้ให้บริกำรรำยใหม่อ ำนวยควำมสะดวกจัดส่งซิมกำร์ดให้ (กรณีขอโอนย้ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์) 
มีควำมเหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
AWN บริษัทฯ ขอเสนอให้เพ่ิมเติม “ซิมอิเล็กทรอนิกส์” เข้ำไปในกระบวนกำรที่ว่ำ  

“กำรจัดส่งซิมกำร์ด หรือ ซิมอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ให้บริกำรรำยใหม่ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถรับซิมกำร์ด หรือ ซิมอิเล็กทรอนิกส์ 
ใหม่ โดยติดต่อผู้ให้บริกำรรำยใหม่ ณ ศูนย์บริกำรลูกค้ำของผู้ให้บริกำรรำยใหม่ หรือจุดให้บริกำรอ่ืนๆ ตำมข้อ 4.3  

ผู้ให้บริกำรรำยใหม่ สำมำรถจัดส่งซิมกำร์ด หรือ ซิมอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมที่ผู้ใช้บริกำรได้แจ้งควำม
ประสงค์ไว้ โดยจัดให้มีกำรพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลก่อนเปิดใช้งำนเลขหมำย ทั้งนี้ ผู้ให้บริกำรรำยใหม่จะต้องน ำเสนอรำยละเอียด
วิธีกำร ขั้นตอน และกระบวนกำรพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล โดยจัดท ำเป็นระบบในช่วงระยะกำรทดสอบให้ส ำนักงำน กสทช. 
พิจำรณำเห็นชอบ ก่อนใช้งำนจริง” 

DTN เหมำะสมแล้ว 
NT เหมำะสม 

กรมรำชทัณฑ์ เหมำะสม 
นำงสมศรี วิมลจันทร์ มีควำมเหมำะสม 

สคบ. เหมำะสม 
ประเด็นที่ ๒.๒  ข้อก าหนดในข้อ ๕. เรื่องการยื่นค าขอโอนย้าย การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอโอนย้ายผู้ให้บริการ  (รวมถึงการตรวจสอบ

การค้างช าระค่าบริการ) และการส่งมอบส าเนาสัญญา และข้อก าหนดในข้อ ๖ (ข้อ ๖.๓.๕ และข้อ๖.๓.๖) เรื่องขั้นตอนการโอนย้าย (Porting Process) ระหว่าง 
ผู้ให้บริการรายเดิม ผู้ให้บริการรายใหม่ และผู้ให้บริการระบบกลาง ซึ่งก ำหนดเรื่องเหตุที่ผู้ให้บริกำรรำยเดิมอำจปฏิเสธค ำขอโอนย้ำยฯของผู้ใช้บริกำรได้ มีควำมเหมำะสมหรือไม่ 
อย่ำงไร โดยโปรดพิจำรณำแสดงควำมเห็นเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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๒.๒.๑ ค่ำบริกำรค้ำงช ำระ จะต้องเป็นหนี้ที่เกิดจำกบริกำรโทรคมนำคมเท่ำนั้น มิใช่ยอดหนี้ที่ผูกรวมกับอุปกรณ์ หรือสิทธิพิเศษต่ำงๆ หรือเป็นหนี้จำก  
ผู้ให้บริกำรคนละนิติบุคคล 

๒.๒.๒ กรณีผู้ใช้บริกำรที่ช ำระค่ำบริกำรรำยเดือนโดยหักจำกบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ ย่อมไม่มีเจตนำและไม่หลีกเลี่ยงกำรช ำระหนี้ รวมทั้งผู้ให้บริกำรรำย
เดิมสำมำรถติดตำมค่ำบริกำรค้ำงช ำระได้แม้จะมีกำรโอนย้ำยเลขหมำยไปยังผู้ให้บริกำรรำยใหม่แล้วก็ตำม ยังจะต้องตรวจสอบยอดค้ำงช ำระก่อนส่งรหัสแสดงตนในกำรโอนย้ำย
หรือไม ่

๒.๒.๓ กรณี Pre - Paid (ระบบเติมเงิน) แม้ปัจจุบันมีรำยกำรส่งเสริมกำรขำยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืมเงินใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรได้ แต่ยอดในกำรยืมนั้นไม่
เกิน 30 บำท เทียบเคียงได้กับจ ำนวนค่ำบริกำรระหว่ำงช่วงวันที่ขอโอนย้ำยไปจนถึงวันที่โอนย้ำยส ำเร็จในระบบ Post-Paid ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องตรวจสอบกำรค้ำงช ำระค่ำบริกำรกรณี 
Pre - Paid ด้วยหรือไม่  

2.2.4 ผู้ให้บริกำรจะต้องสำมำรถตรวจสอบได้เมื่อมีกำรช ำระค่ำบริกำรที่ได้รับแจ้งครบถ้วนแล้วไม่ว่ำช่องทำงใด เพ่ือท ำกำรส่งรหัสแสดงต นให้กับ
ผู้ใช้บริกำรหำกมีกำรขออีกครั้งหนึ่ง 

 
ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

๒.๒.๑ ค่าบริการค้างช าระ จะต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากบริการโทรคมนาคมเท่านั้น มิใช่ยอดหนี้ที่ผูกรวมกับอุปกรณ์ หรือสิทธิพิเศษต่างๆ หรือเป็ นหนี้จากผู้ให้บริการ
คนละนิติบุคคล 

AWN ข้อ ๒.๒.๑ บริษัทฯ เห็นว่ำ ค่ำบริกำรค้ำงช ำระควรรวมยอดหนี้ที่ผูกรวมกับอุปกรณ์ หรือสิทธิพิเศษต่ำงๆ หรือเป็นหนี้จำกผู้
ให้บริกำรคนละนิติบุคคลด้วย เนื่องจำก กำรจัดสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรนั้น ผู้ใช้บริกำรย่อมใช้องค์ประกอบหลำยอย่ำงในกำร
ตัดสินใจ ไม่ว่ำจะเป็นค่ำอุปกรณ์ หรือสิทธิพิเศษต่ำงๆ รวมทั้งเงื่อนไขของผู้ให้บริกำรและเมื่อผู้ใช้บริกำรเห็นว่ำตรงตำมควำม
ต้องกำรของตนจึงตัดสินใจเข้ำท ำสัญญำด้วยควำมสมัครใจของผู้ใช้บริกำร โดยนับเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่ำงผู้ให้บริกำรและ
ผู้ใช้บริกำร และเม่ือผู้ใช้บริกำรได้รับอุปกรณ์ และ/หรือสิทธิพิเศษต่ำงๆไปแล้ว ก็ควรที่ต้องปฏิบัติตำมสัญญำ ซึ่งผู้ให้บริกำรควร
มีสิทธิในกำรปฏิเสธค ำขอโอนย้ำยฯ ของผู้ใช้บริกำรได้ก่อน 

แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อผู้ให้บริกำรปฏิเสธค ำขอโอนย้ำยฯของผู้ใช้บริกำร และผู้ใช้บริกำรได้รับทรำบเหตุในกำรปฏิเสธ
แล้วยังมีควำมประสงค์จะโอนย้ำย ก็สำมำรถท่ีจะเข้ำมำช ำระหนี้ค่ำอุปกรณ์ เพ่ือขอโอนย้ำยใหม่อีกครั้งได้ 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
DTN ข้อ ๒.๒.๑ บริษัทฯ เห็นว่ำ ในกำรให้บริกำรโทรคมนำคม จะมีกำรส่งเสริมกำรขำยที่มีลักษณะเป็นกำรขำยผูกรวมกับอุปกรณ์ 

หรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เป็นกำรด ำเนินกำรทำงกำรตลำดเพ่ือให้มีสินค้ำและบริกำรที่หลำกหลำยตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร และเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรที่ชอบด้วยกฎหมำย หำกผู้ใช้บริกำรที่ยังมีภำระหนี้
อุปกรณ์และภำระผูกพันตำมสิทธิพิเศษอ่ืนๆ สำมำรถโอนย้ำยได้จะเกิดควำมไม่เป็นธรรมและควำมเสียหำยต่อผู้ใช้บริกำร 

TUC 1. บริษัทฯ ขอเรียนว่ำ ปัจจุบันในกำรน ำเสนอขำยบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีรำยกำรส่งเสริมกำรขำยในหลำยรูปแบบ 
เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร เช่น รำยกำรส่งเสริมกำรขำยเลขหมำยสวยหรือเลขหมำยมงคล รำยกำรส่งเสริม
กำรขำยที่ให้สิทธิพิเศษส ำหรับเครื่องหรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือรำยกำรส่งเสริมกำรขำยที่ให้ส่วนลดค่ำบริกำร เป็นต้น 
ซึ่งในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรได้ตกลงสมัครใช้บริกำรในรำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำง ๆ นั้น ผู้ใช้บริกำรก็ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในกำร
ใช้บริกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น ผู้ใช้บริกำรก็มีหน้ำที่และควำมผูกพันตำมเงื่อนไขของสัญญำ และต้องปฏิบัติตำม
เงื่อนไขจนครบตำมที่สัญญำก ำหนดก่อน จึงจะสำมำรถขอโอนย้ำยผู้ให้บริกำรได้ เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรได้รับสิทธิพิเศษหรือสิทธิ
ประโยชน์จ ำนวนมำกไปจำกผู้ให้บริกำรแล้วตำมสัญญำที่เก่ียวเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีกำรเพิ่มเติมเหตุในกำรไม่
ออกรหัสแสดงตน (PIN) ตำมข้อ 5 ให้รวมถึงกรณีท่ีผู้ใช้บริกำรมีหนี้ค้ำงช ำระในสัญญำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญำบริกำร
โทรคมนำคมด้วย และในส่วนของเหตุแห่งกำรปฏิเสธกำรโอนย้ำย บริษัทฯ ขอเสนอให้มีกำรเพิ่มเติมข้อ 6.3.6 ให้รวมถึงกำรไม่
ปฏิบัติตำมสัญญำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญำบริกำรโทรคมนำคมด้วย โดยเสนอให้ปรับปรุงถ้อยค ำเป็น “เลขหมำยที่ขอ
โอนย้ำยยังมิได้ปฏิบัติตำมสัญญำให้บริกำร และสัญญาอื่นใดที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับระหว่ำงผู้ให้บริกำรรำยเดิมหรือบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน” 

2. บริษัทฯ เสนอให้มีกำรพิจำรณำทบทวนถ้อยค ำตำมข้อ 5 ของร่ำงหลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยฯ เพ่ือให้ถ้อยค ำสอดคล้อง
กับเจตนำรมณ์ในกำรให้สิทธิในกำรปฏิเสธกำรออกรหัสแสดงตน (PIN) แก่ผู้ใช้บริกำร เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรค้ำงช ำระค่ำบริกำร 
ณ วันที่ยื่นค ำขอโอนย้ำย ดังนี้  

 
 

 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
TUC 2.1 ตำมข้อ 5.1.1 วรรคหนึ่ง เสนอให้มีกำรปรับปรุงถ้อยค ำเป็น “จัดเตรียมระบบเพ่ือตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริกำร 

และข้อมูลเลขหมำยของผู้ใช้บริกำรที่ขอโอนย้ำย ว่ำมีข้อมูลยอดกำรใช้บริกำรที่ยังมิได้ช ำระค่ำบริกำร ณ วันที่ยื่นค ำขอโอนย้ำย
หรือไม่ โดยเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งรหัสแสดงตนให้กับผู้ใช้บริกำรส ำหรับใช้ในกำรยื่นค ำขอ
โอนย้ำย พร้อมทั้งแจ้งระยะเวลำกำรใช้งำนรหัสแสดงตนในแต่ละครั้ง  

2.2 ตำมข้อ 5.1.1 วรรคสอง เสนอให้ปรับปรุงถ้อยค ำในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็น “ในกำรจัดส่งรหัสแสดงตนให้กับ
ผู้ใช้บริการส าหรับการยื่นค าขอโอนย้าย ผู้ให้บริกำรรำยเดิมจะต้องด ำเนินกำร ดังนี้ … 

2.2.1 เมื่อผู้ใช้บริกำรกดหมำยเลข USSD ในรูปแบบที่ส ำนักงำน กสทช. ก ำหนด พร้อมหมำยเลขประจ ำตัว
ประชำชนเพ่ือยืนยันควำมประสงค์ในกำรขอโอนย้ำยแล้ว ผู้ให้บริกำรรำยเดิม ต้องตรวจสอบข้อมูลอย่ำงน้อยประกอบด้วย  
เลขประจ ำตัวประชำชน และหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ว่ำตรงกับข้อมูลผู้ใช้บริกำรที่ได้ลงทะเบียนไว้หรือไม่  และข้อมูลเลข
หมายของผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายว่ามียอดการใช้บริการที่ยังมิได้ช าระค่าบริการ ณ วันที่ยื่นค าขอโอนย้ายตามข้อ 5.1.1 

2.2.2 หำกผู้ให้บริกำรรำยเดิม ตรวจสอบแล้วพบว่ำ ข้อมูลของผู้ใช้บริกำรตำมข้อ (1.1) มีควำมถูกต้องและ
สมบูรณ์แล้ว และไม่มียอดการใช้บริการที่ยังมิได้ช าระค่าบริการ ณ วันที่ยื่นค าขอโอนย้ายตามข้อ 5.1.1 ผู้ให้บริกำรรำยเดิม 
ต้องจัดส่งข้อควำมสั้น (SMS) ให้กับผู้ใช้บริกำรภำยในเวลำไม่เกิน 10 นำที ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังนี้… 

1) ข้อควำมแจ้งระยะเวลาการใช้งานรหัสแสดงตนในแต่ละครั้ง และข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบว่ำ
สำมำรถยกเลิกควำมประสงค์ในกำรขอโอนย้ำย และวิธีกำรขอยกเลิกกำรขอโอนย้ำยตำมข้อ 7.2.1 

2) หำกผู้ให้บริกำรรำยเดิมตรวจสอบพบว่ำ ข้อมูลผู้ใช้บริกำรตำมข้อ (1.1) 5.1.1 ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และ
ข้อมูลเลขหมายของผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายว่ามียอดการใช้บริการที่ยังมิได้ช าระค่าบริการ ณ วันที่ยื่นค าขอโอนย้ายตาม
ข้อ 5.1.1 ผู้ให้บริกำรรำยเดิมต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ พร้อมสำเหตุของปัญหำเป็นข้อควำมสั้น(SMS) ภำยในเวลำไม่เกิน 
10 นำที” 

 
 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
TUC 2.3 บริษัทฯ มีข้อสังเกตว่ำตำมข้อ 5.1.1 (3) ก ำหนดให้เฉพำะผู้ใช้บริกำรที่เป็นนิติบุคคลสำมำรถด ำเนินกำรใน

ช่องทำงออนไลน์ได้เท่ำนั้นหรือไม่ โดยไม่รวมถึงกรณีบุคคลธรรมดำ ซึ่งอำจท ำให้กำรด ำเนินกำรทำงช่องทำงออนไลน์ไม่
ครอบคลุมถึงกรณีบุคคลธรรมดำที่อำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนทำง SMS ได้เนื่องจำกเป็นหมำยเลขที่ใช้อุปกรณ์ Tablet หรือ
อุปกรณ์ท่ีไม่รองรับ SMS ตำมท่ีก ำหนดในข้อ (3) หรือไม ่

3. บริษัทฯ มีข้อสังเกตว่ำตำมข้อ 5.4.3 และข้อ 6.1.1  ยังไม่มีกำรก ำหนดรำยละเอียดกรณีผู้ใช้บริกำรที่เป็นนิติ
บุคคลว่ำจะใช้หมำยเลขอ้ำงอิงใดส ำหรับกำรด ำเนินกำร 

NT 1. ข้อ 2.2.1 – 2.2.4 มีควำมเหมำะสม 
2. ข้อ 5.1.1 วรรคสอง (๑) กรณีกำรข้อรหัสแสดงตนผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ใช้บริกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำที่มีสัญญำชำติ
ไทย ข้อ (1.2) เห็นควรปรับข้อ (1.2.3) เป็นข้อ (1.3) เนื่องจำกควรแยกเป็นกรณีของกำรค้ำงช ำระค่ำบริกำร และเห็นควร
เพิ่มเติมข้อควำมเช่นเดียวกับข้อ (2.2.3) ดังนี้ “หำกผู้ให้บริกำรรำยเดิมตรวจสอบพบว่ำ ข้อมูลผู้ใช้บริกำรตำมข้อ 5.1.1 ไม่
ถูกต้องสมบูรณ์ หรือมียอดกำรใช้บริกำรที่ยังมิได้ช ำระค่ำบริกำร ณ วันที่ยื่นค ำขอโอนย้ำย  ผู้ให้บริกำรรำยเดิมต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริกำรทรำบ พร้อมสำเหตุของปัญหำเป็นข้อควำมสั้น (SMS) ภำยในเวลำไม่เกิน 10 นำท”ี 
3. ตำมข้อ 5.1.1 วรรคสอง (2) กรณีกำรขอรหัสแสดงตนผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเป็นผู้ใช้บริกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำผู้ไม่มี
สัญชำติไทย ข้อ (2.2) เห็นควรปรับข้อ (2.2.3) เป็นข้อ (2.3) เนื่องจำกควรแยกเป็นกรณีของกำรค้ำงช ำระค่ำบริกำร 
4. เห็นควรแก้ข้อ 5.6 ดังนี้ “ผู้ให้บริกำรรำยใหม่ ผู้ให้บริกำรรำยเดิม และผู้ให้บริกำรระบบกลำง มีหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และรำยงำนข้อมูลเพื่อกำรตรวจสอบและกำรก ำกับดูแลตำมที่ส ำนักงำน กสทช. ประกำศ กสทช. ก ำหนด” 

กรมรำชทัณฑ์ เหมำะสม 
นำงสมศรี วิมลจันทร์ เหมำะสมดีแล้ว 

 

 

 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
(MNP Porting Process Manual)         ๑๔ 

 

๒.๒.๒ กรณีผู้ใช้บริการที่ช าระค่าบริการรายเดือนโดยหักจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ย่อมไม่มีเจตนาและไม่หลีกเลี่ยงการช าระหนี้ รวมทั้งผู้ให้บริการรายเดิม
สามารถติดตามค่าบริการค้างช าระได้แม้จะมีการโอนย้ายเลขหมายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่แล้วก็ตาม ยังจะต้องตรวจสอบยอดค้างช าระก่อนส่งร หัสแสดงตนใน
การโอนย้ายหรือไม่ 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
AWN บริษัทฯ เห็นว่ำ ควรตรวจสอบยอดค้ำงช ำระในกำรโอนย้ำยก่อนส่งรหัสแสดงตน แม้ว่ำ ผู้ใช้บริกำรไม่มีเจตนำและไม่หลีกเลี่ยง

กำรช ำระหนี้ เนื่องจำกบริษัทฯ เชื่อว่ำ ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ไม่ว่ำจะช ำระค่ำบริกำรโดยวิธีใด ก็ไม่ได้มีเจตนำในกำรหลีกเลี่ยงกำร
ช ำระหนี้ และวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบก็ไม่ได้พิจำรณำเรื่องเจตนำในกำรหลีกเลี่ยงกำรช ำระหนี้ แต่เป็นเรื่องของ
ผู้ใช้บริกำรค้ำงช ำระค่ำบริกำรหรือไม่ และเม่ือมีหนี้ค้ำงช ำระก็ควรจะช ำระให้เรียบร้อยก่อนที่จะด ำเนินกำรโอนย้ำย 

ดังนั้น เห็นว่ำ ไม่ว่ำผู้ใช้บริกำรจะช ำระค่ำบริกำรโดยวิธีใด หรือมีเจตนำในกำรหลีกเ ลี่ยงกำรช ำระหนี้หรือไม่ ก็ควร
ตรวจสอบยอดค้ำงช ำระในกำรโอนย้ำยก่อนส่งรหัสแสดงตน 

DTN บริษัทฯ เห็นว่ำ ยังต้องตรวจสอบยอดค้ำงช ำระก่อนส่งรหัสกำรโอนย้ำยเช่นเดียวกับผู้ใช้บริกำรรำยอื่นๆ 
กรมรำชทัณฑ์ เหมำะสม 

นำงสมศรี วิมลจันทร์ เหมำะสมดีแล้ว 
 

๒.๒.๓ กรณี Pre - Paid (ระบบเติมเงิน) แม้ปัจจุบันมีรายการส่งเสริมการขายให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมเงินใช้บริการจากผู้ให้บริการได้ แต่ยอดในการยืมนั้นไม่เกิน 30 
บาท เทียบเคียงได้กับจ านวนค่าบริการระหว่างช่วงวันที่ขอโอนย้ายไปจนถึงวันที่โอนย้ายส าเร็จในระบบ Post-Paid ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบการค้างช าระค่าบริการ
กรณี Pre - Paid ด้วยหรือไม่ 

ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
AWN บริษัทฯ เห็นว่ำ ควรตรวจสอบยอดค้ำงช ำระในกำรโอนย้ำยก่อนส่งรหัสแสดงตน เพรำะแม้ว่ำ     รำยกำรส่งเสริมกำรขำยให้

ผู้ใช้บริกำร Pre Paid (ระบบเติมเงิน) สำมำรถยืมเงินใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรได้เป็นจ ำนวนที่ไม่มำก แต่หำกเกิดขึ้นหลำยรำยก็
สำมำรถก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ เนื่องจำกเมื่อผู้ใช้บริกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำรไปแล้ว ก็เป็นกำรยำกที่
จะติดตำมให้ช ำระหนี้ดังกล่ำว และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำม ซึ่งอำจไม่คุ้มกับยอดหนี้ที่ผู้ใช้บริกำรค้ำงช ำระ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยกับบริษัทฯ อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
DTN บริษัทฯ เห็นว่ำ ไม่อำจเทียบเคียงผู้ใช้บริกำร Post-Paid และผู้ใช้บริกำร Pre – Paid กันได้โดยตรง เนื่องจำกผู้ใช้บริกำร Pre – Paid 

มีค่ำใช้จ่ำยบริกำรโทรคมนำคมที่ต่ ำกว่ำผู้ใช้บริกำร Post-Paid และกำรยืมเงินใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรจะมีจ ำนวนไม่มำกนัก 
ทั้งนี้ เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนชั่วครำวในกรณีที่เงินเติมไว้หมดลง อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำในเรื่ องของจ ำนวนผู้ใช้บริกำร 
ผู้ใช้บริกำร Pre – Paid จะมีจ ำนวนมำกกว่ำผู้ใช้บริกำร Post-Paid หลำยเท่ำ และมีจ ำนวนผู้ที่ยืมเงินเป็นจ ำนวนมำกด้วย ดังนั้น 
บริษัทฯ เห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็นต้องตรวจสอบกำรค้ำงช ำระค่ำบริกำรกรณี Pre – Paid ก่อนกำรให้รหัสโอนย้ำยด้วย และหำก
พบว่ำมีหนี้ค้ำงช ำระจำกกำรยืมเงินก็จ ำเป็นต้องปฏิเสธโอนย้ำย 

กรมรำชทัณฑ์ เหมำะสม 
นำงสมศรี วิมลจันทร์ เหมำะสมดีแล้ว 

 
2.2.4 ผู้ให้บริการจะต้องสามารถตรวจสอบได้เมื่อมีการช าระค่าบริการที่ได้รับแจ้งครบถ้วนแล้วไม่ว่าช่องทางใด เพื่อท าการส่งรหัสแสดงตนให้กับผู้ใช้บริการหากมี
การขออีกครั้งหนึ่ง 

AWN ขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจำกไม่เข้ำใจในบริบทของประเด็นดังกล่ำว 
DTN เหมำะสมแล้ว 

กรมรำชทัณฑ์ เหมำะสม 
นำงสมศรี วิมลจันทร์ เหมำะสมดีแล้ว 

สคบ. ข้อก ำหนดในข้อ ๕. มีควำมเหมำะสมแล้ว เหตุแห่งกำรปฏิเสธค ำขอโอนย้ำยผู้ให้บริกำรข้อ ๖.๓.๑ ถึงข้อ ๖.๓.๕ มีควำม
เหมำะสมแล้วและควรน ำไประบุในร่ำงประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริกำรคงสิทธิเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้อ ๑๗ แต่
เหตุตำมข้อ ๖.๓.๖ ยังไม่มีควำมชัดเจนเพียงพอควรก ำหนดรำยละเอียดว่ำกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำอย่ำงไรจะเป็นเหตุปฏิเสธค ำ
ขอโอนย้ำยผู้ให้บริกำรได้ 

 
 

 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
สคบ. ๒.๒.๑ ค่ำบริกำรค้ำงช ำระจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดจำกกำรบริกำรคมนำคมเท่ำนั้นหรือไม่ เห็นว่ำหำกเห็นหนี้ต่อผู้ให้บริกำร

รำยเดิมไม่ว่ำจะเก่ียวกับกำรคมนำคมหรือไม่ ผู้ให้บริกำรรำยเดิมมีสิทธิปฏิเสธค ำขอโอนย้ำยผู้ให้บริกำรได้ 
๒.๒.๒ กรณีผู้ใช้บริกำรที่ช ำระค่ำบริกำรรำยเดือนโดยหักจำกบัญชีธนำคำรอัติโนมัติเห็นว่ำผู้ใช้บริกำรอำจยกเลิกกำรช ำระ

ผู้บริกำรโดยหักจำกบัญชีธนำคำรในภำยหลังได้อันจะท ำให้ผู้ให้บริกำรรำยเดิมติดตำมค่ำบริกำรค้ำงช ำระได้ยำกล ำบำกขึ้นจึง
ควรมีกำรตรวจสอบยอดค้ำงช ำระก่อนส่งรหัสแสดงตนในกำรโอนย้ำย 

๒.๒.๓ กรณี Pre-paid (ระบบเติมเงิน) ซึ่งอำจมีกำรยืมเงินใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรได้แต่ยอดในกำรยืมนั้นจ ำกัดสูงสุดที่ 
๓๐ บำท จ ำเป็นต้องตรวจสอบกำรค้ำงช ำระค่ำบริกำรกรณี Pre-paid ด้วยหรือไม่ เห็นว่ำยอดในกำรยืมสูงสุดเป็นจ ำนวนเงิน 
ไม่มำกนัก กำรบังคับให้ตรวจสอบยอดกำรค้ำงช ำระอำจเป็นกำรสร้ำงภำระให้แก่ผู้ให้บริกำรมำกเกินไปควรก ำหนดให้แต่ละ  
ผู้ให้บริกำรก ำหนดแนวทำงเองว่ำจะมีกำรตรวจสอบยอดค้ำงช ำระดังกล่ำวหรือไม่ แล้วแจ้งแนวทำงนั้นให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ 
๒.๒.๔ เห็นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
AWN บริษัทฯ ขอให้แก้ไข ดังนี้  

ข้อ 4.3.1 เนื่องจำกตัวแทนของบริษัทฯ บำงรำยไม่ได้มีกำรจดทะเบียนนิติบุคคล โดยแก้เป็น “4.3.1 เป็นตัวแทนที่เป็น
นิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย รวมทั้งมีกำรท ำสัญญำและได้รับแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยมี
หน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ให้บริกำรรำยใหม่ที่ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์ฉบับนี้และมีควำมรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ให้บริกำรรำยใหม่” 

ข้อ 5 (1.2) กรณีกำรตรวจสอบข้อมูลก่อนให้รหัสแสดงตนของผู้ใช้บริกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำผู้มีสัญชำติไทย ให้เป็น
ข้อควำมเดียวกันกับกรณีผู้ใช้บริกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำผู้ไม่มีสัญชำติไทย และกรณีนิติบุคคล เนื่องจำกทั้ง 3 กรณีมีหลักเกณฑ์
กำรตรวจสอบเดียวกัน โดยเพิ่มข้อควำม ดังนี้ 

“(1.2) หำกผู้ให้บริกำรรำยเดิม ตรวจสอบแล้วพบว่ำ ข้อมูลของผู้ใช้บริกำรตำมข้อ (1.1) มีควำมถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว 
และไม่มียอดกำรใช้บริกำรที่ยังมิได้ช ำระค่ำบริกำร ณ วันที่ยื่นค ำขอโอนย้ำยตำมข้อ 5.1.1 ผู้ให้บริกำรรำยเดิม ต้องจัดส่ง
ข้อควำมสั้น (SMS) ให้กับผู้ใช้บริกำรภำยในเวลำไม่เกิน 10 นำที ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังนี้” 

TUC 1. บริษัทฯ เสนอให้มีกำรเปลี่ยนถ้อยค ำ “ผู้ให้บริกำรระบบกลำง” เป็น “ศูนย์ให้บริกำรระบบสำรสนเทศ” เพ่ือให้ถ้อยค ำใน
ร่ำงประกำศฯ และร่ำงหลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยฯ สอดคล้องกัน และเพ่ือไม่ให้เกิดควำมสับสนกับผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำร และผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ภำยใต้บังคับของร่ำงประกำศฯ และร่ำงหลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยฯ  
2. บริษัทฯ เสนอให้มีกำรปรับปรุงกำรก ำหนดหัวข้อในข้อ 4. จุดให้บริกำรโอนย้ำยผู้ให้บริกำร ของร่ำงหลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยฯ 
เป็นหัวข้อย่อย ดังนี้ เพื่อให้ผู้มีหน้ำที่ตำมร่ำงหลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยฯ เข้ำใจล ำดับกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนต่ำง ๆ ได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

“4.1 ผู้ใช้บริกำรจะต้องยื่นค ำขอต่อผู้ให้บริกำรรำยใหม่ ณ จุดให้บริกำรของผู้ให้บริกำรรำยใหม่ ดังนี้  
4.1.1 ศูนย์บริกำรลูกค้ำ …. 

  
 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ผู้เสนอความคิดเห็น ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
TUC 4.2 กำรจัดส่งซิมกำร์ดของผู้ให้บริกำรรำยใหม่ ...” 

3. บริษัทฯ เสนอให้มีกำรพิจำรณำเพ่ิมเติมถ้อยค ำตกหล่น หรือปรับปรุงถ้อยค ำที่อ้ำงถึงประกำศอ่ืน ๆ เพ่ือให้เนื้อควำมเป็นไป
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ข้อ 5.2.1 (1.1) “กรณีบุคคลผู้มีสัญชำติไทยให้ใช้บัตรประจ ำตัวประชำชน...” หรือข้อ 5.3.3 
และข้อ 6.7 ซึ่งมีกำรอ้ำงถึงประกำศ กสทช. เรื่อง มำตรฐำนของสัญญำให้บริกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 โดยใช้ถ้อยค ำที่
แตกต่ำงกัน 

NT เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมค ำตกหล่น/ค ำเกิน ใน (ร่ำง) หลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยฯ ดังนี้ 
1. หน้ำ 2 สำรบัญ “12. กระบงนกำรให้เลขหมำยที่ถูกโอนย้ำยกลับไปฯ.....121” 
2.  หน้ำ 7 (3.2.2) วรรคสอง “ผู้ให้บริกำรรำยเดิม จะต้องจัดส่งข้อควำมสั้น (SMS) แจ้งให้ ...” 
3. หน้ำ 8 ข้อ 5.3.3 “ผู้กรณีกำรใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงิน...” 
4. หน้ำ 11 ข้อ 10.1 “ผู้ให้บริกำรและผู้ให้บริกำรระบบกลำง...” 

นำงสมศรี วิมลจันทร์ ไม่ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพรำะเหมำะสมดีอยู่แล้ว 
ร.ต.สุขสวัสดิ์ ดำวมณี เสนอให้ปรับแก้ร่ำงหลักเกณฑ์กำรโอนย้ำยฯ 

1. ขอให้หมำยเลขโทรบ้ำนยุคปัจจุบันทั้ง 9 หลัก (ได้แก่ 9 หลักสำยใยแก้ว 9 หลักสำยทองแดง 9 หลัก Voip ผ่ำนเน็ต) 
และ 10 หลัก (10 หลักเครื่องใส่ซิม) สำมำรถรับบริกำรย้ำยค่ำยโทรคมนำคม ได้เหมือน หมำยเลขมือถือ 10 หลัก 

2. ขอให้กำรย้ำยค่ำยโทรคมนำคม มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ดังนี้ 
a. ใช้ระบบ Blockchain และ Queuing ผ่ำนแอพลิเคชั่น กสทช. แทนบัตร หรือผ่ำนแอพลิเคชั่น 3 ชั้น กสทช. ซึ่ง

ปัจจุบันยังสำมำรถเข้ำถึงได้แทนกำรกดรหัสเพ่ือแสดงควำมประสงค์เหมือนในปัจจุบัน อันจะส่งผลให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำกับกำร
ย้ำยค่ำยโทรคมนำคม ลักษณะอ่ืน (โทรบ้ำน/เน็ตบ้ำน)  

b. ให้ระบบกำรย้ำยค่ำยตำมหลักเกณฑ์ใหม่ต้องไร้เงินสดและไร้ส ำเนำเอกสำรกระดำษ โดยอำจจัดหำผู้สนับสนุนเป็น
สถำบันกำรเงิน หรือรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนของรัฐ ในกำรพัฒนำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป 

 



 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ร.ต.สุขสวัสดิ์ ดำวมณี c.เปลี่ยนแปลงขั้นตอนกำรโอนย้ำย ในส่วนของกำรตัดรอบจำกเดิมวันละครั้งเป็นวันละ 2 ครั้ง ภำคก่อนเที่ยงวัน และภำคหลัง

เที่ยงวัน ได้แก่ จำกเดิม 15.30 น. ให้เพ่ิม 3.30 น. และ 15.30 น. หรือจำกเดิม 17.30 น. ให้เพ่ิม 5.30 น. และ 17.30 
น. (เพ่ิมเติมในข้อ 6.2 เวลำ3.30 am และเวลำ 3.30 pm และ (เพ่ิมเติมในข้อ 7.2.1 วรรคสอง เวลำ 5.30 am และเวลำ 
5.30 pm) 
d. ให้รวมแอพลิเคชั่น 2 แชะ กสทช. เข้ำกับฐำนข้อมูลของรัฐ เพ่ือให้แอพลิเคชั่น 3 ชั้น กสทช. ล็อก สำมำรถตรวจสอบ
หมำยเลขต้องห้ำมยื่นค ำขอโอนย้ำยผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม อันหมำยถึง กำรให้แอพลิ เคชั่น กสทช. 3 ชั้น ล็อก สำมำรถ
ตรวจสอบได้ถึง “กำรติดสัญญำ” “ถูกระงับบริกำร” “อยู่ระหว่ำงกำรร้อง กสทช.” “อยู่ระหว่ำงด ำเนินคดี” “เงื่อนไขควำม
มั่นคง” 
e. กำรแจ้งว่ำพบข้อพิพำทกับผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม ทั้งจำกผู้ใช้บริกำร เห็นควรให้ท่ำนพิจำรณำให้ แอพลิเคชั่น กสทช. 3 ชั้น 
ล็อก สำมำรถท ำได้ 

สคบ. ๑. เห็นควรเพิ่มเติมค ำนิยำม “ระบบอัตลักษณ์” เนื่องจำกมีปรำกฏอยู่ในข้อ ๕.๒.๑(๒)  
๒. ตรวจสอบกำรใช้ข้อควำมว่ำ “ผู้กรณีกำรใช้...” ในข้อ ๕.๓.๓  
๓. เห็นควรแก้ไขข้อควำมในข้อ ๖.๑.๕ จำก “รหัสแสดงจุดให้บริกำรโอนย้ำยของผู้บริกำรใหม่” เป็น “รหัสแสดงจุดให้บริกำร
โอนย้ำยของผู้ให้บริกำรรำยใหม่”  

 


