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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 
ผู้เสนอความคิดเห็น/ 

หน่วยงาน 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณาของ กสทช. 

(ตามความเห็นของสำนักงาน กสทช.) 

ประเด็นที่ ๑  การกำหนดอารัมภบท/นิยาม มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 

(DTN) 
เหมาะสมแล้ว  

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) 

บริษัทฯ เสนอให้มีการเพิ ่มเติมคำนิยาม “หลักเกณฑ์การโอนย้าย” 
เนื่องจากมีการอ้างถึงถ้อยคำดังกล่าวในหลายจุดของร่างประกาศฯ เช่น 
ในข้อ 13 ข้อ 17 (3) ข้อ 23 เป็นต้น หรือในกรณีที่ กสทช. ไม่มีการ
เพิ่มเติมคำนิยาม“หลักเกณฑ์การโอนย้าย” แล้ว ก็เสนอให้มีการเพิ่มเติม
ถ้อยคำในข้อต่าง ๆ ที่ระบุถึงหลักเกณฑ์การโอนย้ายเป็น “หลักเกณฑ์การ
โอนย้ายตามข้อ 13” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู ้ให้บริการที ่อยู ่ภายใต้บังคับของ
ประกาศ รวมถึงผ ู ้ใช ้บริการ และผู ้ม ีส ่วนได้เส ียที ่ เก ี ่ยวข้องเข้าใจ
ความหมายของ “หลักเกณฑ์การโอนย้าย” อย่างถูกต้องตรงกัน 

สำนักงาน กสทช. เห็นว่า ไม่ได้มีการเพิ่มเติมคำนิยาม แต่เพื่อให้
เกิดความชัดเจนว่าหลักเกณฑ์การโอนย้ายฯ มีที่มาจากข้อ ๑๓ 
ของประกาศฉบับนี้ ดังนั้น จึงเห็นควรมีการเพิ่มเติมข้อความว่า 
“ตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการในข้อ ๑๓ ของประกาศ
ฉบับนี้” ในข้อที่เก่ียวข้องของประกาศ 
 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) (NT) 

เห็นด้วย 
ในการตัดเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ข้าม
พื้นที่ให้บริการ” (Geographic Number Portability) ทั้งในส่วนนิยาม
และข้อ 27 ออก เนื ่องจากประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับการให้บริการ                  
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

กรมราชทัณฑ์ เหมาะสม  
นางสมศรี วิมลจันทร์ มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  
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ผู้เสนอความคิดเห็น/ 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
(ตามความเห็นของสำนักงาน กสทช.) 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) 

เหมาะสม  

ประเด็นที่ ๒  การปรับข้อความใน หมวด ๑ บททั่วไป ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
DTN เหมาะสมแล้ว  
TUC บริษัทฯ เสนอให้เพ่ิมข้อความในข้อ 7 ของร่างประกาศฯ ต่อท้ายข้อความ

เดิมว่า “เว้นแต่ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโอนย้ายผู้ให้บริการตามข้อ 
17” ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดตามร่างประกาศฯ ครบถ้วนชัดเจน และ
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

สำนักงาน กสทช. เห็นว่า ข้อกำหนดในข้อ 7 มีความชัดเจนแล้ว 
เนื่องจากข้อกำหนดในหมวดหลักการทั่วไปของประกาศ ดังนั้น 
จึงควรคงไว้ตามเดิมไม่มีการแก้ไข 

NT ข้อ ๘ กำหนดว่า “การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช้บริการตาม
ประกาศนี้ ให้ใช้เพื่อกรณีการโอนย้ายผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลื ่อนที่” 
เนื่องจากประกาศ กทช.ฯ ฉบับปัจจุบันข้อ 7 กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมฯ ดังนั้น ในการดำเนินการใดๆ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน มีกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามหลาย
ฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
และประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายได้กำหนดหน้าที ่และ
เงื่อนไขการดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลอย่าง
เคร่งครัดมากข้ึน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก หากมีกฎหมาย
ใดกำหนดให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ ก็ควรที่จะกำหนดให้
ชัดเจน เพ่ือที่ผู้ให้บริการฯ ในฐานะผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความชอบธรรมที่ครบถ้วนใน

สำนักงาน กสทช. เห็นควรปรับข้อความให้ช ัดเจนเพื ่อให้
สอดคล้องและรองรับกับการปรับแก้กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่าวของ กสทช. ในอนาคตต่อไป ซึ่งการปรับแก้ไม่ทำให้
เจตนารมณ์เดิมของการปรับแก้ประกาศ กสทช. เปลี่ยนแปลงแต่
อย่างใด 
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ผู้เสนอความคิดเห็น/ 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
(ตามความเห็นของสำนักงาน กสทช.) 

การดำเนินการและเป็นการคุ้มครองผู้ให้บริการในอีกทางหนึ่งด้วย จึงเห็น
ควรเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อ 8 ของร่างประกาศ กสทช. ฯ ดังนี้ 
“การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามประกาศนี้ ให้ใช้เพ่ือ
กรณีการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหลักเกณฑ์การโอนย้าย
ผู้ให้บริการ และ/หรือประกาศหลักเกณฑ์อื่นที่เกี ่ยวข้องตามที่ กสทช. 
กำหนด” 

กรมราชทัณฑ์ เหมาะสม  
นางสมศรี วิมลจันทร์ มีความเหมาะสมดีแล้ว  

ประเด็นที่ ๓ การปรับข้อกำหนดในหมวด ๒ ขั้นตอนการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

DTN เหมาะสมแล้ว  
TUC 1) บริษัทฯ เสนอให้มีการปรับปรุงข้อความในข้อ 10 วรรคหนึ่ง ของร่าง

ประกาศฯ เป็น “ผู้ให้บริการรายใหม่ และผู้ให้บริการรายเดิมต้องร่วมกัน
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายเพ่ือยืนยันความเป็น
เจ้าของเลขหมาย ตรวจสอบยืนยันสถานภาพ และเงื่อนไขอ่ืนใด ที่ผูกพัน
กับเลขหมายดังกล่าวว่าถูกต้องและผู้ใช้บริการมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
อ่ืนใดข้างต้นครบถ้วนแล้ว และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การโอนย้าย” 
2) บริษัทฯ เสนอให้มีการปรับปรุงถ้อยคำตามข้อ 11 ของร่างประกาศฯ 
เป็น “การโอนย้ายผู้ให้บริการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองวัน
ทำการนับแต่วันที่ผู ้ใช้บริการได้ยื่นคำขอและผู้ให้บริการได้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานของผู ้ใช้บริการนั ้นแล้วว่าครบถ้วนและถูกต้องตาม
เงื ่อนไขที ่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันควรเฉพาะกรณีเอกสารและ

สำนักงาน กสทช. มีความเห็น ดังนี้  
๑) สำนักงาน กสทช. เห็นว่า กรณีข้อ 10 มีข้อกำหนดที่ชัดเจน

ครบถ้วนและครอบคลุมเพียงพอสำหรับใช้ในการตรวจสอบยืนยัน
ข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการก่อนเข้าสู่กระบวนการโอนย้ายแล้ว 

อนึ่ง สำนักงาน กสทช. ได้ปรับข้อความให้ชัดเจนมากขึ้นว่าการ
ดำเน ินการเป ็นไปตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายผ ู ้ ให ้บร ิการ              
ในข้อ ๑๓ 

๒) สำนักงาน กสทช. เห็นด้วยให้มีการเพิ่มเติม คำว่า “หรือกรณี
ท ี ่ม ีคำขอโอนย ้ายมากกว ่าจำนวนท ี ่ ระบบจะรองร ับ ได้  
ต่อวัน” ในข้อ 11 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน
ของระบบและข้อกำหนดของหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการฯ 
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ผู้เสนอความคิดเห็น/ 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
(ตามความเห็นของสำนักงาน กสทช.) 

หลักฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือกรณีที่มีคำขอโอนย้ายมากกว่า
จำนวนที่ระบบจะรองรับได้ต่อวัน โดยผู้ให้บริการรายเดิมมีหน้าที่ในการ
พิสูจน์เหตุจำเป็นอันควรดังกล่าว” ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดำเนินการตามข้อ 6.5 ของร่างหลักเกณฑ์การโอนย้ายฯ ซึ่งกำหนดให้
กรณีท่ีมีคำขอโอนย้ายมากกว่าจำนวนที่ระบบการโอนย้ายสามารถรองรับ
ได้ในแต่ละวันเป็นข้อยกเว้นสำหรับการดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการ
ภายใน 2 วันทำการ 

ซึ่งการปรับแก้ไม่ทำให้เจตนารมณ์เดิมของการปรับแก้ประกาศ 
กสทช. เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 
 

NT เหมาะสม เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 

 

กรมราชทัณฑ์ เหมาะสม  
นางสมศรี วิมลจันทร์ มีความเหมาะสมมาก  

ประเด็นที่ ๔  หมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ เรื่องการกำหนดสิทธิของผู้ที่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนย้ายฯ จากผู้ใช้บริการได้ 
บริษัท แอดวานซ์ ไวรเ์ลส 
เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) 

ขอแก้ไขข้อ 17 วรรคท้าย จากเดิม “ทั ้งนี ้ ให้ผู ้ให้บริการรายใหม่           
มีหน้าที่ในการพิสูจน์เหตุในการปฏิเสธคำขอโอนย้ายดังกล่าวจนเป็นที่
พอใจแก่ กสทช. ว่าการปฏิเสธสิทธิของผู้ใช้บริการมีเหตุจำเป็น หรือมีเหตุ
สุดวิสัยทำให้ไม่สามารถโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์ได้พร้อมทั้งต้องแจ้ง
เหตุผลของการปฏิเสธให้ผู ้ใช้บริการทราบโดยพลัน” บริษัทฯ เห็นว่ า 
หน้าที่ในการพิสูจน์เหตุในการปฏิเสธคำขอโอนย้าย ควรเป็นของผู้ให้บริการ
รายเดิม จึงขอเสนอแก้ไขเป็น  
“ทั้งนี้ ให้ผู้ให้บริการรายเดิมมีหน้าที่ในการพิสูจน์เหตุในการปฏิเสธคำ
ขอโอนย้ายดังกล่าว...” 

สำนักงาน กสทช. เห็นด้วย ให้แก้ไขและปรับข้อความในร่างประกาศ
ฯ เพื่อความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ “ผู้ให้บริการรายใหม่” เป็น “ผู้
ให้บริการรายเดิม” เนื ่องจากผู ้ให้บริการรายเดิมมีข้อมูลต่างๆ 
สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคำขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการ และ
เพื ่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ 6.3 ของหลักเกณฑ์การ
โอนย้ายผู้ให้บริการฯ ด้วย 
 

DTN เหมาะสมแล้ว  



 

สรุปผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
         ๕/9 

ผู้เสนอความคิดเห็น/ 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
(ตามความเห็นของสำนักงาน กสทช.) 

TUC บริษัทฯ เห็นว่า ตามข้อ 17 วรรคที่สอง ของร่างประกาศฯ ซึ่งกำหนดให้
ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่ในการพิสูจน์เหตุในการปฏิเสธคำขอโอนย้าย
อาจไม่เหมาะสมกับขั้นตอนในการโอนย้ายผู้ให้บริการ เนื่องจาก  ผู้ที่
ปฏิเสธการโอนย้ายตามคำขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการคือผู้ให้บริการราย
เดิมมิใช่ผู้ให้บริการรายใหม่แต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้สำนักงาน กสทช. 
พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดหน้าที่ในการพิสูจน์เหตุในการ
ปฏิเสธคำขอโอนย้ายอีกครั้งหนึ่ง 

สำนักงาน กสทช. เห็นด้วย ให้แก้ไขและปรับข้อความ เพื่อความ
ชัดเจนมากขึ ้น ดังนี ้ “ผู้ให้บริการรายใหม่” เป็น “ผู ้ให้บริการ 
รายเดิม” เนื่องจากผู้ให้บริการรายเดิมมีข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้
ประกอบการพิจารณาคำขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการ และเพื ่อให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ 6.3 ของหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้
บริการฯ ด้วย 
 

NT เหมาะสม เพ่ือความชัดเจนในสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการรายใหม่ใน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนย้ายฯ จากผู้ใช้บริการ 

 

กรมราชทัณฑ์ เหมาะสม  
นางสมศรี วิมลจันทร์ ในอัตราที่ กสทช. เห็นชอบ  

สคบ. การโอนย้ายผู้ให้บริการโดยคงเลขหมายโทรศัพท์เดิมเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภค
และเป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เสรีระหว่างผู้ให้บริการรายต่างๆ เงื่อนไข
ของการโอนย้ายผู้ให้บริการจึงต้องกำหนดให้เป็นคุณแก่ผู้ใช้บริการ เรื่องนี้
มีข้อสังเกต ๒ ประการ คือ 
  ๑. “ข้อ ๑๗ ผู ้ให้บริการอาจปฏิเสธคำขอโอนย้ายผู ้ให้บริการของ
ผู้ใช้บริการได้หากมีเหตุอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๓) เหตุอื ่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายและหรือที ่เพิ ่มเติมใน
ภายหลัง” 
  เห็นว่าการกำหนดเหตุใน (๓) มีลักษณะกว้างเกินไป และการกำหนด
เหตุตาม (๑) และ (๒) มีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว 

  1. สำนักงาน กสทช. เห็นควรปรับข้อความเพื่อความชัดเจนมาก
ขึ ้น  เนื ่องจากผู ้ ให ้บริการรายเด ิมมีข ้อมูลต ่างๆ สำหร ับใช้
ประกอบการพิจารณาคำขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการ และเพื ่อให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ 6.3 ของหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้
บริการฯ ด้วย 
  2. สำนักงาน กสทช. เห็นด้วย ให้ปรับแก้และเพ่ิมเติมข้อความให้
ช ัดเจนมากยิ ่งข ึ ้น และให้การดำเน ินการเร ื ่องการคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมสามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ เป็นดังนี้ 

ข้อ ๒๑ ผู้ให้บริการรายใหม่อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
โอนย้ายผู้ให้บริการได้โดยค่าธรรมเนียมนั้นต้องไม่เกินอัตราที่ 
กสทช. กำหนด ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใหม่ไม่สามารถโอนย้าย
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ผู้เสนอความคิดเห็น/ 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
(ตามความเห็นของสำนักงาน กสทช.) 

  ๒. “ข้อ ๒๑ ผู้ให้บริการรายใหม่ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนย้าย
ผู้ให้บริการในอัตราที่ กสทช. กำหนด ในกรณีที่ผู ้ให้บริการรายใหม่ไม่
สามารถโอนย้ายหมายเลขนั้นอันเกิดจากเหตุตามข้อ ๑๗ หรือผู้ใช้บริการ
ยกเลิกคำขอโอนย้าย ผู้ให้บริการรายใหม่ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
โอนย้ายผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับไว้ให้แก่ผู้ขอ
โอนย้ายจากผู้ให้บริการ ทั้งนี้ก่อนที่จะโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์” 
  เห็นว่าการใช้ถ้อยคำและวรรคตอนค่อนข้างสับสน ในกรณีการโอนย้าย
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการต้องไม่เสียค่าธรรมเนียมในทุกกรณีและ
หากได้ชำระค่าธรรมเนียมไปแล้วผู้ให้บริการรายใหม่ต้องคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับไว้โดยเร็ว นอกจากนี้ตอนท้ายของข้อ ๒๑ ที่เขียนว่า 
ทั้งนี้ก่อนการโอนย้ายจะเสร็จสมบูรณ์ ทำให้เงื่อนเวลาดังกล่าวไม่มี 
ที่ใช้จริงเพราะเป็นการคืนค่าธรรมเนียมเรื่องจากการโอนย้ายผู้ให้บริการ
ไม่สำเร็จ 

หมายเลขนั้นอันเกิดจากเหตุตามข้อ ๑๗ หรือผู้ใช้บริการยกเลิก
คำขอโอนย้าย ผู้ให้บริการรายใหม่ ที่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การโอนย้ายผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับ
ไว้ให้แก่ผู้ขอโอนย้ายผู้ให้บริการทั้งนี้ ก่อนการโอนย้ายจะเสร็จ
สมบูรณ์ 
 

ประเด็นที่ ๕  การปรับข้อความใหม่ในหมวด ๕ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง ให้มีความชัดเจนมากขึ้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
DTN เหมาะสมแล้ว  
NT เหมาะสม ทำให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

กรมราชทัณฑ์ เหมาะสม  
นางสมศรี วิมลจันทร์ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  

สคบ. เหมาะสม 
 

 

ประเด็นที่ ๖  ข้อกำหนดในหมวด ๖ การร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท ซึ่งมีการปรับข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องในการใช้อ้างอิง ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายปัจจุบันที่ได้
มีการปรับปรุงใหม่แล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวในร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
(ตามความเห็นของสำนักงาน กสทช.) 

DTN เหมาะสมแล้ว  
TUC บริษัทฯ เสนอให้มีการกำหนดขั ้นตอนและกรอบระยะเวลาในการ

พิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับการโอนย้ายการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
ระหว่างผู้ให้บริการตามข้อ 26 ทั้งในชั้นกระบวนการดำเนินการของ
สำนักงาน กสทช. และ กสทช. ให้ชัดเจน เพื่อให้การพิจารณาข้อพิพาท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เท่าเทียม และมีมาตรฐานการ
ดำเนินการของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. 

สำนักงาน กสทช. เห็นว่า ในการพิจารณาชี้ขาดประเด็นปัญหา
ต่างๆของ กสทช. มีขั้นตอนวิธีการและกรอบระยะเวลาในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องกำหนดกรอบระยะเวลา
ในเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

NT ตามข้อ 26 เห็นควรกำหนดกรอบระยะเวลาของ กสทช. ในการพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเก่ียวกับการโอนย้ายการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
ระหว่างผู้ให้บริการ เพื ่อให้เกิดความชัดเจนและมีความเหมาะสมต่อ
ร ูปแบบการดำเนินธ ุรก ิจที ่ต ้องการความรวดเร ็ว โดยเห ็นควรนำ
หลักเกณฑ์การนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2563 
มาใช้โดยอนุโลม 

สำนักงาน กสทช. เห็นว่า ในการพิจารณาชี้ขาดประเด็นปัญหา
ต่างๆของ กสทช. มีขั้นตอนวิธีการและกรอบระยะเวลาในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องกำหนดกรอบระยะเวลา
ในเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

กรมราชทัณฑ์ เหมาะสม  
นางสมศรี วิมลจันทร์ มีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายปัจจุบัน  

สคบ. เห็นว่าควรเพิ่มเติมข้อความท้ายข้อ ๒๕ ว่า “หรือตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ที่เก่ียวกับเรื่องดังกล่าว” ซึ่งจะประกาศใช้ต่อไปแล้วแต่กรณี 

สำนักงาน กสทช. เห็นด้วย ให้ปรับถ้อยคำเพื่อความครอบคลุมถึง
การแก้ไข กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้ถ้อยคำ
ตรงกับหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการฯ ข้อ 8 เรื่องการรับ
เรื่องร้องเรียนและตอบข้อซักถาม และสอดคล้องกับความเห็น
ของ สคบ. เป็นดังนี้ 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
(ตามความเห็นของสำนักงาน กสทช.) 

“ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนเสียหายจาก
การให้บริการคงสิทธิเลขหมาย ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ 
กสทช. พิจารณาให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตาม
ประกาศว ่ าด ้วยเร ื ่ อง เก ี ่ ยวก ับการร ้องเร ียนในก ิจการ
โทรคมนาคม” 

ประเด็นที่ ๗  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
AWN บริษัทฯ สอบถามว่า กรณี ข้อ 10 วรรค 2 “หากผู้ให้บริการรายใหม่ 

ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื ้องต้น ตรวจสอบยืนยันสถานภาพ และ
เงื่อนไขอื่นใดกับผู้ให้บริการรายเดิม ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องแจ้งเหตุผล
และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จให้ผู้ใช้บริการทราบ” หมายถึง กรณีที่
ผู ้ให้บริการรายเดิม ปฏิเสธคำขอโอนย้ายตาม MNP Porting Process 
Manual ข้อ 6.3 ใช่หรือไม่ 
 

สำนักงาน กสทช. เห็นว่า ประเด็นดังกล่าว เป็นการแจ้งเหตุผล
และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จให้ผู ้ใช้บริการทราบ เพื่อให้
ผู ้ใช้บริการทราบว่าคำขออยู ่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของเลขหมายตามข้อกำหนดของประกาศ กสทช. และ
หล ักเกณฑ์การโอนย ้ายผ ู ้ ให ้บร ิการฯ ซ ึ ่ งย ังไม ่แล ้วเสร็จ 
แต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนการแจ้งปฏิเสธคำขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการ 

DTN ข้อ 17 ควรกำหนดให้ผู้ให้บริการรายเดิม มีหน้าที่ในการพิสูจน์เหตุในการ
ปฏิเสธคำขอโอนย้าย เนื ่องจากเป็นผู ้พ ิจารณาคำขอโอนย้าย ของ
ผู้ใช้บริการว่าติดเงื่อนไขการปฏิเสธคำขอโอนย้าย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ 
กสทช. เรื ่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ หรือ
หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(MNP Porting Process Manual) หรือไม ่
 

สำนักงาน กสทช. เห็นด้วย ให้แก้ไขและปรับข้อความ เพื่อความ
ชัดเจนมากขึ ้น ดังนี ้ “ผู ้ให้บริการรายใหม่” เป็น “ผู ้ให้บริการ 
รายเดิม” เนื่องจากผู้ให้บริการรายเดิมมีข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้
ประกอบการพิจารณาคำขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการ และเพื ่อให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ 6.3 ของหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้
บริการฯ ด้วย 
 



 

สรุปผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ผู้เสนอความคิดเห็น/ 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
(ตามความเห็นของสำนักงาน กสทช.) 

TUC บริษัทฯ เสนอให้มีการปรับปรุงข้อ 23 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็น “ก่อนทำการโอนย้ายผู้ให้บริการไปยังผู้ให้บริการ
รายใหม่ ก่อนเปิดใช้บริการเลขหมายที ่ผู ้ใช้บริการขอโอนย้าย  ให้
ผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายมีหน้าที่ลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อผู้ให้บริการ
รายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายด้วย”  ทั ้งนี ้ เพื ่อให้สอดคล้องกับ 
ร่างหลักเกณฑ์การโอนย้ายฯ ข้อ 4.4 และมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติใน
กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สะดวกในการลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน
กำหนดระยะเวลาการโอนย้าย ซึ่งมีระยะเวลาเพียง 2 วันทำการ 

สำนักงาน กสทช. เห็นว่า การลงทะเบียนผู้ใช้บริการเป็นหน้าที่
ของผู้ให้บริการ อย่างไรก็ดี ในหมวดที่ ๔ นี้เป็นเรื่องสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ใช้บริการ จึงปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจนว่าในการ
โอนย้ายผู้ให้บริการฯ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ของผู้ให้บริการรายใหม่เพื่อลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผู้ใช้บริการฯ เป็นดังนี้ 
“ข้อ ๒๓ ในการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการ

มีหน้าที่ให้ข้อมูลในการลงทะเบียนผู้ใช้บริการและการพิสูจน์

ยืนยันตัวบุคคลของผู ้ใช ้บริการแก่ผู ้ให้บริการรายใหม่ตาม

ประกาศว่าด้วยเร ื ่องการลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูล

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” 

นางสมศรี วิมลจันทร์ ตามประกาศ กสทช. เร ื ่องหล ักเกณฑ์บร ิการคงส ิทธ ิ เลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 หมวด 26 ข้อ มีความเหมาะสมมาก เพราะจะเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้บริโภค 

 

 


