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1. คานิยาม
“คู่มือ”

หมายถึง เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

“ประกาศ กสทช.”

หมายถึ ง ประกาศคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 สิงหาคม 2552) และฉบับแก้ไข

“ผู้ให้บริการ”

หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้ หมายความรวมถึง ผู้ได้รั บ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท
กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) หรื อ
หน่ วยงานรั ฐ แห่ง อื่ น อยู่ ก่อนวันที่ พ ระราชบั ญญั ติ การประกอบกิ จการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ใช้ บั ง คั บ ทั้ ง นี้ ใ ห้ รวมถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน

“ผู้ให้บริการรายเดิม”

หมายถึง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้ายออกเพื่อไป
ใช้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่

“ผู้ให้บริการรายใหม่”

หมายถึง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อ นที่ที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้ายเข้ามาใช้
บริการ

“ผู้ให้บริการที่ถือครอง
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่”

หมายถึง ผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

“คาขอ”

ห ม า ย ถึ ง ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ข อ โ อ น ย้ า ย ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ซึ่งแสดงรายละเอียดตามที่คู่มือฉบับนี้
กาหนด

“สัญญาให้บริการโทรคมนาคม”

หมายถึง สัญญาให้บริการโทรคมนาคมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ
ไม่ว่าจะทาในรูปแบบใด ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2549 และประกาศส านั กงาน เรื่ อง แบบของสั ญญามาตรฐาน
การให้บริการโทรคมนาคม (บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)

“การโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่”

หมายถึง การโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการรายหนึ่ง
ไปยั ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอี ก รายหนึ่ ง โดยผ่ า นขั้ นตอนการโอนย้ า ย (Porting
Process) ซึ่งกาหนดในเงื่ อนไขแนวทางปฏิบั ติการโอนย้ายผู้ ให้ บริ การ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ การตามประกาศคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ บ ริ ก ารคงสิ ท ธิ เ ลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual)
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“ผู้ให้บริการระบบกลาง”

หมายถึง ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์บริการคง
สิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที

“เลขหมาย”

หมายถึง เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

“คณะกรรมการ”

หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

“สานักงาน”

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“รหัสแสดงตน”

หมายถึ ง รหั ส หรื อข้ อ ความใดๆ ที่ แ สดงความเป็ น เจ้ าของเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม ภายหลังจาก
การกดหมายเลขในรูปแบบที่สานักงานกาหนดพร้อมหมายเลขประจาตัว
ประชาชน ส าหรั บ ใช้ ยื น ยั น ความประสงค์ ใ นการขอโอนย้ า ยของ
ผู้ใช้บริการ

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อพัฒนาการให้บริการและกระบวนการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถดาเนินการไปได้อย่างเหมาะสม
ทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ผู้ใช้บริการให้สามารถ
ได้ รั บ การให้ บ ริ ก ารคงสิ ท ธิ เ ลขหมายโทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่ ไ ด้ ใ นระยะเวลาที่ ร วดเร็ ว และสามารถรั กษาสิ ท ธิ ใ นการ
เป็นเจ้าของเลขหมาย รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม
3. บททั่วไป
3.1 ให้คู่มือฉบับนี้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีการในการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศ
กสทช. เพื่ อให้ การด าเนิ นการโอนย้ายผู้ ให้ บ ริ การโทรศั พ ท์ เคลื่ อนที่ ต ามประกาศ กสทช. เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน คู่มือฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตามวันที่คณะกรรมการกาหนด
3.2 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือนี้ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรายละเอียด
และเงื่อนไขของการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านสื่อที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงและเข้าใจได้เป็นการ
ทั่วไป
3.3 ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องดาเนินการเพื่อให้สามารถเรียกไปยังเลขหมายที่ถูกโอนย้ายไปได้
3.4 ผู้ให้บริการจะต้องร่วมกันตรวจสอบการดาเนินการตามคู่มือนี้ ให้ถูกต้อง และเพื่อร่วมกันพิจารณาถึงข้อดี ข้ อเสีย
ปั ญ หา และอุ ป สรรคต่ า งๆ เพื่ อ เสนอแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การโอนย้ ายผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่
ต่อคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยการพิจารณาดาเนินการเพื่อแก้ไขปรับปรุงในแต่ละคราวนั้น ให้เป็นระยะ
ที่เหมาะสม
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4. จุดให้บริการโอนย้ายผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นคาขอต่อผู้ให้บริการรายใหม่ ณ จุดให้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่ ดังนี้
4.1 ศูนย์บริการลูกค้า หรือจุดให้บริการที่ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ ของผู้ให้บริการรายใหม่ หรือจุดให้บริการที่ได้รับ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริ การรายใหม่เพื่อให้บริการ จัดจาหน่ายสินค้า ทาการตลาด ตลอดจนแสดง
สัญลักษณ์ทางการค้าของผู้ให้บริการรายใหม่นั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ จุดให้บริการดังกล่าวมีหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้ให้บริการรายใหม่ที่กาหนดตามคู่มือฉบับนี้และมีความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ให้บริ การรายใหม่ รวมทั้งต้องมี
ระบบการสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการรายใหม่นั้นๆ และจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามข้อ 4.3.3 ด้วย
4.2 เว็บไซต์ทางการของผู้ให้บริการรายใหม่ โดยให้บริการสาหรับกรณีการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ
บุคคลทั่วไปที่ดาเนินการด้วยตนเองเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องติดต่อผู้ให้บริการรายใหม่ ณ ศูนย์บริการลูกค้า
ของผู้ให้บริการรายใหม่ หรือจุดให้บริการอื่นๆ ตาม 4.3 ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ เพื่อขอรับซิมการ์ดใหม่
4.3 จุดให้บริการอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นชอบ โดยให้บริการสาหรับกรณีการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของบุคคลทั่วไปที่ดาเนินการด้วยตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ จุดให้บริการต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
4.3.1 เป็นตัวแทนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย รวมทั้ง มีการทาสัญญาและได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ให้บริการรายใหม่ ที่กาหนดตามคู่มือฉบับนี้
และมีความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ให้บริการรายใหม่
4.3.2 ต้องมีระบบการสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการรายใหม่ทุกราย
4.3.3 มีระบบและอุปกรณ์การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ระบบอ่านบัตรประจาตัวประชาชน (card reader) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ได้รับการอนุญาต
จากหน่ วยงานราชการ หรือเป็ นไปตามที่ สานักงานกาหนด และต้ องมีร ะบบรั กษาความปลอดภัย ของ
ข้อมูลที่เพียงพอ โดยจุดให้บริการต้องไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ที่ตนเอง แต่ให้มีการส่งข้อมูล
โดยตรงไปที่ผู้ให้บริการรายใหม่โดยทันที
4.3.4 มีการกาหนดวันและเวลาการให้บริการที่ชัดเจน
4.3.5 ในการให้บริการและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องไม่มีการกระทาและกาหนดข้อความประชาสัมพันธ์
ที่เป็นการกีดกันการแข่งขันของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง
5. การยื่น คาขอโอนย้าย การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น คาขอโอนย้ายผู้ ให้บริการ และการส่งมอบ
สาเนาสัญญา
5.1 ผู้ให้บริการรายเดิมมีหน้าที่ดังนี้
5.1.1 จัดเตรียมระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ และจัดส่งรหัสแสดงตนให้กับผู้ใช้บริการสาหรับการยื่นคา
ขอโอนย้าย พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาการใช้งานรหัสแสดงตนในแต่ละครั้ง ดังนี้
(ก) กรณีการขอรหัสแสดงตนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเป็นผู้ใช้บริการที่มีสัญชาติไทย
(1) เมื่อผู้ใช้บริการกดหมายเลข USSD ในรูปแบบที่สานักงานกาหนดพร้อมหมายเลขประจาตัว
ประชาชนเพื่อยืนยันความประสงค์ในการขอโอนย้ายแล้ว ผู้ให้บริการรายเดิมต้องตรวจสอบ
ข้อมู ลอย่ างน้ อยประกอบด้ วยเลขประจาตั วประชาชนและหมายเลขโทรศั พ ท์เ คลื่ อนที่ ว่า
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ตรงกั บข้ อมู ล ผู้ใ ช้บ ริการของผู้ใ ห้บ ริการรายเดิ มหรื อไม่ และการค้ างชาระค่ าบริการ ทั้ ง นี้
การกด รหัส USSD ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
(2) หากผู้ให้บริการรายเดิมตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการตามข้อ (1) มีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ และไม่มีปัญหาเรื่องการค้างชาระค่าบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการรายเดิม
ต้องจัดส่งข้อความสั้น (SMS) ให้กับผู้ใช้บริการภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที ประกอบด้วย
อย่างน้อย ดังนี้
(2.1) รหัสแสดงตน
(2.2) ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีการ
ขอยกเลิกการขอโอนย้ายตามข้อ 8.2.1
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรายเดิมจะต้องจั ด ส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งให้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิ ก
ความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีการขอยกเลิกการขอโอนย้ายตามข้อ 8.2.1 ได้อีกไม่
เกิน 3 ครั้งต่อการทารายการ 1 คาขอ และครั้งละไม่ต่ากว่า 1 ชั่วโมงให้กับผู้ใช้บริการ
อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลผู้ใช้บริการไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาเรื่องการค้างชาระ
ค่าบริการ ผู้ให้บริการรายเดิมต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบพร้อมสาเหตุของปัญหาเป็นข้อความ
สั้น (SMS) ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาทีเช่นเดียวกัน
(ข) กรณีการขอรหัสแสดงตนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลต่างด้าว
(1) ในกรณีหากไม่สามารถกดด้วยหมายเลข USSD ให้ผู้ใช้บริการกดหมายเลข SMS ในรูปแบบ
ที่สานักงานกาหนดพร้อมหมายเลขที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
เพื่อยืนยันความประสงค์ขอโอนย้ายแล้ว ผู้ให้บริการรายเดิ มต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อย
ประกอบด้วยเลขที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง และหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าตรงกับข้อมูลผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการรายเดิมหรือไม่ และการค้างชาระ
ค่าบริการของผู้ ใช้ บ ริ การ ทั้ง นี้ การกดรหั ส USSD และการส่ ง ข้อความสั้ น (SMS) ของ
ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
(2) หากผู้ให้บริการรายเดิมตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการตามข้อ (1) มีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ และไม่มีปัญหาเรื่องการค้างชาระค่าบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการรายเดิม
ต้องจัดส่ งข้อความสั้น (SMS) ให้ กับผู้ใช้ บริการภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที ประกอบด้วย
อย่างน้อย ดังนี้
(2.1) รหัสแสดงตน
(2.2) ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีการ
ขอยกเลิกการขอโอนย้ายตามข้อ 8.2.1
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรายเดิมจะต้องจั ดส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งให้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิ ก
ความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีการขอยกเลิกการขอโอนย้ ายตามข้ อ 8.2.1 ได้อีก
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อการทารายการ 1 คาขอ และครั้งละไม่ต่ากว่า 1 ชั่วโมงให้กับผู้ใช้บริการ
อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลผู้ใช้บริการไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาเรื่องการค้างชาระ
ค่าบริการ ผู้ให้บริการรายเดิมต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบพร้อมสาเหตุของปัญหาเป็นข้อความ
สั้น (SMS) ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาทีเช่นเดียวกัน
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(ค) กรณีการขอรหัสแสดงตนที่เป็ นการใช้ งานหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านอุ ปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์
ในลักษณะ Machine to Machine (M2M) หรืออุปกรณ์ Tablet หรืออุปกรณ์ที่ไม่รองรับการรับส่ง
ข้อความสั้น (SMS)
(1) เมื่ อผู้ใ ช้ กรอกข้ อมู ล หมายเลขโทรศั พ ท์เ คลื่ อนที่ และหมายเลขประจาตัวประชาชน หรื อ
หมายเลขที่ ออกโดยหน่วยงานราชการหรือหมายเลขหนัง สือเดิ นทางกรณีเ ป็นบุ คคลที่ ไม่ มี
สัญชาติไทยหรือบุคคลต่างด้าวเพื่อยืนยันความประสงค์ในการขอโอนย้ายในช่องทางเว็บไซต์
ของผู้ให้บริการรายเดิมแล้ว ผู้ให้บริการรายเดิมต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลขประจาตัวดังกล่าวของผู้ใช้บริการว่าตรงกับข้อมูล
ผูใ้ ช้บริการของผู้ให้บริการรายเดิมหรือไม่ และการค้างชาระค่าบริการของผู้ใช้บริการ
(2) หากผู้ให้บริการรายเดิมตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการตามข้อ (1) มีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ และไม่มีปัญหาเรื่องการค้างชาระค่าบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการรายเดิม
ต้องจัดส่งรหัสแสดงตนให้กับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางเว็บไซด์หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที ประกอบด้วย
อย่างน้อย ดังนี้
(2.1) รหัสแสดงตน
(2.2) ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีการ
ขอยกเลิกการขอโอนย้ายตามข้อ 8.2.1
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรายเดิมจะต้องจั ดส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งให้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิ ก
ความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีการขอยกเลิกการขอโอนย้ ายตามข้ อ 8.2.1 ได้อีก
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อการทารายการ 1 คาขอ และครั้งละไม่ต่ากว่า 1 ชั่วโมงให้กับผู้ใช้บริการ
อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลผู้ใช้บริการไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาเรื่องการค้างชาระ
ค่าบริการ ผู้ให้บริการรายเดิมต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบพร้อมสาเหตุของปัญหาเป็นข้อความ
สั้น (SMS) ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาทีเช่นเดียวกัน
(ง) กรณีการขอรหัสแสดงตนที่เป็นนิติบุคคล
(1) เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และทะเบียนเลขที่ของนิติบุคคลเพื่อยืนยั น
ความประสงค์ในการขอโอนย้ายในช่องทางเว็บไซด์ของผู้ให้บ ริการรายเดิม แล้ว ผู้ให้บริการ
รายเดิมต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และทะเบียน
เลขที่ของนิติบุคคลดังกล่าวของผู้ใช้บริการว่าตรงกับข้อมูลผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการรายเดิม
หรือไม่ และการค้างชาระค่าบริการของผู้ใช้บริการ
(2) หากผู้ให้บริการรายเดิมตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลของผู้ใช้บริ การตามข้อ (1) มีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ และไม่มีปัญหาเรื่องการค้างชาระค่าบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการรายเดิม
ต้องจัดส่งรหัสแสดงตนให้กับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางเว็บไซด์หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที ประกอบด้วย
อย่างน้อย ดังนี้
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(2.1) รหัสแสดงตน
(2.2) ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีการ
ขอยกเลิกการขอโอนย้ายตามข้อ 8.2.1
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรายเดิมจะต้องจั ดส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งให้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิ ก
ความประสงค์ในการขอโอนย้าย และวิธีการขอยกเลิกการขอโอนย้ายตามข้อ 8.2.1 ได้อีกไม่
เกิน 3 ครั้งต่อการทารายการ 1 คาขอ และครั้งละไม่ต่ากว่า 1 ชั่วโมงให้กับผู้ใช้บริการ
อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลผู้ใช้บริการไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาเรื่องการค้างชาระ
ค่าบริการ ผู้ให้บริการรายเดิมต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบพร้อมสาเหตุของปัญหาเป็นข้อความ
สั้น (SMS) ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาทีเช่นเดียวกัน
การกดรหัส USSD และการรับข้อความสั้น (SMS) ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรายเดิมจะต้องจัดเก็บข้อมูลการขอรหัสแสดงตนของผู้ใช้บริการ ผลการตรวจสอบข้อมูล
ผู้ ใ ช้ บ ริ การ รวมทั้ ง ข้ อมู ล การจั ด ส่ ง รหั ส แสดงตนผ่ า นข้ อ ความสั้ น (SMS) และเว็ บ ไซด์ ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งต้องจัดเตรียมระบบเพื่อการรายงานข้อมูลตามที่สานักงานจะกาหนดสาหรับการ
ตรวจสอบและการกากับดูแลของสานักงาน
5.2 ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่ต้องดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ใช้บริการก่อนที่จะเริ่มขั้นตอน
การโอนย้าย ดังต่อไปนี้
5.2.1 กรณีบุคคลทั่วไป
(ก) ผู้ใ ห้ บริ การรายใหม่ต้ องให้ ผู้ ใช้ บ ริ การให้ ร ายละเอี ย ดข้อมู ลค าขอโอนย้ าย โดยอาจเป็ นรูป แบบ
กระดาษหรือให้ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) บัต รประจาตั วประชาชน หรือกรณี บุค คลผู้ไ ม่ มีสั ญชาติ ไทยหรื อบุ ค คลต่ างด้ าว ให้ ใ ช้ บั ต ร
ที่หน่วยงานราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทางได้
(2) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้าย
(3) รหัสแสดงตนที่ผู้ใช้บริการได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม
(ข) ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องเรียกดูบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง กรณีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือ
บุคคลต่างด้าว ให้เรียกดูบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง
(ค) ผู้ให้บริการรายใหม่ ต้องจัดเก็บสาเนาบัตรประจาตัวของผู้ใช้บริการตามข้อ 5.2.1 (ข) ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยหากเป็นการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชนแบบสมาร์ท
การ์ดผ่านเครื่องอ่าน (card reader) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือเป็นไปตามที่สานักงาน
กาหนด จะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและนามสกุล
(2) หมายเลขประจาตัวประชาชน
(3) วันเดือนปีเกิด และวันหมดอายุของบัตรประจาตัว
(4) ที่อยู่
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ทั้งนี้ การจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และไม่ถือว่า การ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
(ง) ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องส่งมอบสาเนาสัญญาให้บริการโทรคมนาคม โดยผู้ให้บริการรายใหม่จะต้อง
แจ้งให้ผใู้ ช้บริการเลือกช่องทางการรับสาเนาสัญญาให้บริการโทรคมนาคมดังกล่าว
กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นยื่นคาขอแทน (ซึ่งกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องติดต่อขอโอนย้ายผู้ให้บริการ ณ
ศูนย์ให้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่เท่านั้น) ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องเรียกดู พร้อมทั้งต้องเรียกเก็บ
สาเนาหนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจด้วย
5.2.2 กรณีนิติบุคคล
ให้ ด าเนิ นการยื่ นค าขอโอนย้ าย ณ ศู นย์ ใ ห้ บ ริ การของผู้ ใ ห้ บ ริ การรายใหม่ เ ท่ านั้ น โดย นอกจากการ
ดาเนินการตามข้อ 5.2.1 แล้ว ให้ดาเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ ใ ห้ บ ริ การรายใหม่ เ รี ย กดู เ อกสารของผู้ ใ ช้ บ ริ การซึ่ ง เป็ นผู้ มี อานาจกระท าการแทนนิ ติ บุ ค คล
อย่างน้ อยประกอบด้วย บัต รประจาตัวประชาชน หรือกรณี บุค คลผู้ ไม่ มีสั ญชาติไ ทย หรื อบุ คคล
ต่างด้าว ให้ ใช้บัต รที่หน่ วยงานราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง หนั งสือรั บรองของนิ ติบุคคล
ในการแจ้ง ความประสงค์ ขอโอนย้ ายไปยั ง ผู้ใ ห้ บริ การรายใหม่ สาเนาใบแจ้ งหนี้ ที่ไ ด้ มีการช าระ
ค่าใช้บริการแล้ว
(ข) ผู้ให้บริการรายใหม่ เรียกเก็บสาเนาหนังสือรับรองนิติ บุคคลที่ออกไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงนามรับรอง
สาเนาถู กต้ องแล้ วพร้อมประทับ ตราสาคัญ ของนิ ติบุ คคลทุ กหน้า (หากมี) โดยจัด เก็ บในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(ค) ผู้ให้บริการรายใหม่ เรียกเก็บสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ใช้บริการ ที่ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องแล้ว โดยจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ง) กรณี มอบอานาจให้บุ คคลอื่ นยื่นคาขอแทน ผู้ ให้ บริ การรายใหม่ ต้องเรี ยกดูแ ละเรีย กเก็บ หนั งสื อ
มอบอานาจ พร้อมทั้งสาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจด้วย โดยจัดเก็บ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(จ) การจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และไม่ถือว่าการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวเป็นการลงทะเบียนผู้ ใช้บริการโทรศั พท์เคลื่ อนที่ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
5.3 ผู้ ใ ห้ บ ริ การรายใหม่ มีห น้ าที่ แ จ้ ง ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ป ระสงค์ จ ะโอนย้ า ยผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร โทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่ ท ราบถึ ง
รายละเอียดเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้าย ดังต่อไปนี้
(1) ระยะเวลาดาเนินการโอนย้าย
(2) ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย (หากมี)
(3) ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องส่งมอบสาเนาสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภทเรียกเก็บค่าบริการภายหลัง แก่
ผู้ใช้บริการสาหรับกรณีการโอนย้ายไปใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนแบบชาระเงินรายเดือน (post paid) หรือ
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ส่งมอบสาเนาสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการสาหรับกรณี
การโอนย้ายไปใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า (pre paid) แก่ผู้ใช้บริการ ตาม
ช่องทางและวิธีการรับสาเนาสัญญาให้บริการโทรคมนาคมที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ตามข้อ 5.2.1 (ง)
โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด
(4) กรณีการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บ เงินล่วงหน้า หากมีเงินค่าบริการ และ/หรือ วันใช้
บริการคงเหลือจากการใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิม จะไม่ถูกโอนไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ ให้ผู้ให้บริการ
รายใหม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบด้วย
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถขอรับเงินค่าบริการคงเหลือจากผู้ให้บริการรายเดิมตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสั ญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.
2549
5.4 ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องส่งมอบสาเนาเอกสารคาขอโอนย้ายที่ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อ 5.2.1
(ก) แก่ผู้ใช้บริการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยคาขอโอนย้ายจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ และที่ ตั้งสานักงานใหญ่ของผู้ใ ห้บริการรายใหม่ ตามหนั งสือรับรองนิติ บุคคล และช่องทางการติดต่ อ
ผู้ให้บริการรายใหม่
(2) วันเดือนปี เวลา และจุดให้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่ที่ผู้ใช้บริการยื่นคาขอโอนย้าย
(3) ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจาตัวประชาชน หรือกรณีบุ คคลผู้ไม่ มีสัญ ชาติ ไทยหรือบุคคลต่างด้าว ให้ ใ ช้
หมายเลขที่หน่วยงานราชการออกให้ หรือเลขหนังสือเดินทางได้
(4) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้าย
(5) รายละเอี ย ดการให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม (แพ็ ค เกจการใช้ บ ริ การ) และประเภทสั ญ ญาการให้ บ ริ การ
โทรคมนาคมใหม่ ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการเมื่อการโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์
(6) รหัสแสดงตนที่ผใู้ ช้บริการได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม
(7) ชื่อหรือรหัสแสดงตนของพนักงานที่ให้บริการ หรือรหัสอื่นใดที่สามารถนามาใช้เพื่อการตรวจสอบตัวตนของ
ผู้ที่ให้บริการ ณ จุดบริการ
5.5 ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารและจัดเก็บข้อมูลหลักฐานของผู้ใช้บริการตามข้อ 5.2 ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วน และให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาในการยื่นขอโอนย้ายผู้ให้บริการโดยสมบูรณ์
และให้เ ริ่มดาเนินการโอนย้ ายผู้ใ ห้บ ริการตามขั้นตอนการโอนย้าย (Porting Process) ของเงื่ อนไขแนวทาง
ปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ฉบับนี้ต่อไป
5.6 ผู้ให้บริการรายใหม่ ผู้ให้บริการรายเดิม และผู้ให้บริการระบบกลางมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลตามที่คู่มือ ฉบับนี้กาหนด
ในรู ป แบบอิ เ ล็กทรอนิกส์ และต้ องจัด เตรี ยมระบบการรายงานข้ อมู ล ตามที่ ส านั กงานจะกาหนดส าหรั บ การ
ตรวจสอบและการกากับดูแลของสานักงาน ทั้งนี้ การจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
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6. ขัน้ ตอนการโอนย้าย (Porting Process) ระหว่างผู้ให้บริการรายเดิม ผู้ให้บริการรายใหม่ และผู้ให้บริการระบบกลาง
6.1 ผู้ ใ ห้ บ ริ การรายใหม่ ต้ องจั ด ส่ ง ข้ อมู ล ค าขอโอนย้ ายของผู้ ใ ช้ บ ริ การให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายเดิ ม ผ่ านผู้ ใ ห้ บ ริ การ
ระบบกลาง ดังต่อไปนี้
(1) หมายเลขประจาตัวประชาชนของผู้ใช้ บริ การ หรือกรณีบุ คคลผู้ไ ม่มีสัญชาติ ไทยหรื อบุค คลต่างด้าว ให้ ใ ช้
หมายเลขที่หน่วยงานราชการออกให้ หรือเลขหนังสือเดินทาง
(2) หมายเลขโทรศัพท์ที่ขอโอนย้าย
(3) รหัสแสดงตนที่ผู้ใช้บริการได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม
(4) รหัสแสดงผู้ให้บริการใหม่ โดยหากเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) จะต้องมี
รหัสที่แตกต่างจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้เช่าโครงข่าย (MNO)
(5) รหัสแสดงจุดให้บริการโอนย้ายของผู้ให้บริการใหม่
(6) วันและเวลาในการส่งคาขอโอนย้ายจากระบบของผู้ให้บริการรายใหม่
6.2 คาขอที่ผู้ใช้บริการได้ยื่นกับผู้ให้บริการรายใหม่หลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นการยื่นคาขอโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในวันถัดไป
6.3 ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลคาขอที่ได้รับจากผู้ใช้บริการตามข้อ 6.1 ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันนั้น
ไปยังผู้ใ ห้บริการระบบกลางภายในเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกัน (โดยให้ถือว่ าเป็นวั นดาเนิ นการวั นทาการ
ที่หนึ่ง) โดยผู้ให้บริการระบบกลางจะต้องดาเนินการส่งข้อมูลคาขอที่ได้รับจากผู้ให้บริการรายใหม่ไปยังผู้ให้บริการ
รายเดิม ภายในเวลา 17.30 น.
6.4 เมื่อผู้ให้บริการรายเดิมได้รับข้อมูลคาขอจากผู้ให้บริการรายใหม่แล้ว ผู้ให้บริการรายใหม่ และผู้ให้บริการรายเดิม
จะต้องตรวจสอบข้อมูลในข้อ 6.1 และต้องแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการระบบกลางทราบภายในเวลา
18.30 น. ในวั นเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบกลางจะทาการคานวณจานวนเลขหมายที่ผู้ให้บริการสามารถ
รองรับได้ (โควต้า) เพื่อกาหนดวันที่ตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการ และแจ้งเลขหมายที่ทาการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการรายเดิม
แก่ผู้ให้บริการรายใหม่และแจ้งผู้ให้บริการรายเดิมทราบ ภายในเวลา 20.00 น. ในวันเดียวกัน
6.5 ผู้ให้บริการรายเดิมอาจปฏิเสธคาขอของผู้ใช้บริการได้ หากมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
6.5.1 เลขหมายที่ขอโอนย้ายได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ
6.5.2 เลขหมายที่ ข อโอนย้ายอยู่ ระหว่ างการดาเนิ นคดี หรืออยู่ ใ นระหว่ างอายัด หรื อห้ามการเปลี่ ยนแปลง
ตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
6.5.3 เลขหมายที่ขอโอนย้ายถูกยกเลิกบริการหรืออยู่ระหว่างการระงับบริการ ทั้งนี้ ไม่ รวมถึงเลขหมายที่อยู่
ระหว่างการร้องเรียนต่อ กสทช.
6.5.4 เลขหมายที่ขอโอนย้ายอยู่ระหว่างการโอนย้าย (กรณีดาเนินการขอโอนย้ายซ้อนกัน)
6.5.5 ข้อมูลคาขอตามข้อ 6.1 (1) (2) และ (3) ไม่ตรงกันระหว่างข้อมูลที่จัดส่งในระบบจากผู้ให้บริการรายใหม่
และผู้ให้บริการรายเดิม
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6.5.6 เลขหมายของผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายที่ใช้บริการแบบชาระเงินรายเดือน (post paid) กับผู้ให้บริการรายเดิม
มีการค้างชาระค่าใช้บริการรายเดือนในรอบการแจ้งให้ชาระเงิน (รอบบิล) ล่าสุด ณ วันที่ยื่นคาขอโอนย้าย
6.6 กรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายเดิ ม อนุ มั ติ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ข อโอนย้ า ยออกจากโครงข่ า ยของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายเดิ ม
ให้ผู้ให้บริการรายเดิมแจ้งผลการอนุมัติแก่ผู้ให้บริการระบบกลางทราบภายในเวลา 18.30 น. โดยผู้ให้บริการราย
เดิมมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ระบบกลางทราบว่า มีกรณีที่ผู้ใช้บริการขอยกเลิกการโอนย้ายเลขหมายภายในเวลา 17.30
น. เช่นกัน เพื่อให้ระบบกลางสามารถประมวลผลข้อมูลได้ว่าเลขหมายนั้น พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการโอนย้าย
เลขหมายหรือไม่ หากปรากฏว่ าค าขอได้ รับ การอนุมัติ จากผู้ ให้ บริ การรายเดิม และไม่มีการขอยกเลิ กการขอ
โอนย้ายที่ผู้ให้บริการรายเดิม ให้ผู้ให้บริการระบบกลางเป็นผู้แจ้งให้ผู้ให้บริการรายเดิมและผู้ให้บริการรายใหม่
ทราบว่าเลขหมายนั้นสามารถเข้าสู่กระบวนการโอนย้ายเลขหมายได้ภายในเวลา 20.00 น. ในกรณีที่เลขหมาย
ที่ขอโอนย้ายสามารถเข้าสู่กระบวนการโอนย้ายเลขหมายได้ ให้ผู้ให้บริการรายใหม่ดาเนินการแจ้งผลการอนุมัติ
รวมทั้งแจ้งว่าเลขหมาย ได้เข้าสู่กระบวนการโอนย้าย โดยจะถูกตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการในช่วงเวลา 02.30 – 07.00 น.
ของวันทาการวันถัดไป (หรือตามวันที่ที่ระบบกลางแจ้งตามข้อ 6.5 ให้ผู้ใช้บริการทราบ) โดยแจ้งผ่านระบบรับส่ง
ข้อความสั้น (SMS) เว้นแต่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอให้แจ้งเป็นหนังสือ กรณีแจ้งผ่านระบบรับส่งข้อความ
สั้น (SMS) ผู้ให้บริการรายใหม่จะต้องแจ้งผู้ใช้บริการภายในเวลา 21.00 น.ของวันดาเนินการวันทาการที่หนึ่ง
6.7 กรณีที่ ผู้ให้บ ริการรายเดิมปฏิเสธการโอนย้ าย ให้ผู้ใ ห้บริการรายเดิ มแจ้ง ผลการปฏิ เสธพร้อมทั้งเหตุผลในการ
ปฏิเสธให้ผู้ให้บริการระบบกลางทราบภายในเวลา 18.30 น. และผู้ให้บริการระบบกลางต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการราย
ใหม่ทราบภายในเวลา 20.00 น. จากนั้นผู้ให้บริการรายใหม่จะต้องดาเนินการแจ้งผลการปฏิเสธพร้อมทั้งเหตุผล
ในการปฏิเสธให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางระบบรับส่งข้อความสั้น (SMS) ด้วย เว้นแต่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์
ขอให้แจ้งเป็นหนังสือ กรณีแจ้งผ่านระบบรับส่งข้อความสั้น (SMS) ผู้ให้บริการรายใหม่จะต้องแจ้งผู้ใช้บริการ
ภายในเวลา 21.00 น. ของวันดาเนินการวันทาการที่หนึ่ง
6.8 เมื่อเลขหมายที่ขอโอนย้ายเข้าสู่กระบวนการโอนย้ายแล้ว ให้ผู้ให้บริการรายใหม่จัดเตรียมเลขหมายที่ขอโอนย้าย
เข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการรายใหม่ และให้ผู้ให้บริการรายเดิม ดาเนินการยกเลิกการให้บริการกับเลขหมายที่ขอ
โอนย้ายนั้น โดยช่วงเวลาที่ทาการยกเลิกบริการของผู้ให้บริการเดิม (Disconnection) กับช่วงเวลาที่เริ่มให้บริการ
โดยผู้ ใ ห้บ ริ การรายใหม่ (Activation) รวมทั้ง วิ ธีการต่ างๆ เพื่ อตั ดเปลี่ย นผู้ใ ห้บ ริ การ (Cut-over) จะอยู่ ใ น
ช่วงเวลา 02.30 ถึง 07.00 น. ของวันทาการที่สอง ซึ่งผู้ให้บริการรายใหม่ได้แจ้งวันและเวลาในการตัดเปลี่ยนผู้ให้
บริการให้ผู้ใช้บริการทราบตามแล้วตามข้อ 6.7 ในกรณีที่การตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการในช่วงเวลา 02.30-07.00 น.
ข้างต้นไม่สามารถกระทาได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด ผู้ให้บริการรายเดิมและผู้ให้บริการรายใหม่จะดาเนินการตัด
เปลี่ยนผู้ให้บริการในช่วงเวลา 12.00-15.00 น. ของวันทาการที่สอง โดยผู้ให้บริการรายใหม่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบผ่านระบบรับส่งข้อความสั้น (SMS) ของวันวันทาการที่สอง เว้นแต่ในกรณีการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการใน
ช่วงเวลา 12.00-15.00 น. ไม่สามารถกระท าได้ ผู้ให้บริ การระบบกลางจะดาเนินการแจ้งวั นและเวลาแก่ผู้ใ ห้
บริการรายเดิมและรายใหม่ทราบต่อไป
6.9 เมื่อมีการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการสาเร็จแล้ว (เลขหมายถูกโอนย้ายจากผู้ให้บริการรายเดิมมาสู่ผู้ให้บริการรายใหม่ )
ให้ผู้ให้บริการรายใหม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยแจ้งผ่านระบบรับส่งข้อความสั้น (SMS) เว้นแต่ผู้ใช้บริการแจ้ง
ความประสงค์ขอให้แจ้งเป็นหนังสือ
6.10 การโอนย้ ายผู้ ให้บ ริการโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ จะด าเนิ นการให้แ ล้วเสร็จภายในสองวั นทาการนั บตั้ง แต่ไ ด้รับ คาขอ
ครบถ้วนถูกต้อง เว้นแต่กรณี ที่มีคาขอโอนย้ ายเลขหมายย้ายออกจาก (Port out) และย้ายเข้ามาสู่ (Port in)
ผู้ให้บริการรายใหม่หรือผู้ให้บริการรายเดิมรายใดรายหนึ่งรวมกันแล้วมากกว่าจานวนที่ระบบของแต่ละผู้ให้บริการ
สามารถรองรับได้ต่อวัน หรือกรณีที่มีการขอโอนย้ายเลขหมายตั้งแต่ยี่สิบห้าเลขหมายขึ้นไป (Bulk and Big Bulk
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porting) ตามข้ อ 7. ซึ่ง การด าเนิ นการโอนย้ ายผู้ ใ ห้ บ ริ การโทรศั พ ท์ เ คลื่อนที่ ส าหรั บ กรณี ข้างต้ นอาจต้ องใช้
ระยะเวลาดาเนินการมากกว่าตามที่กาหนดไว้ในแต่ละกรณี ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรายใหม่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบถึงวันตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการ (Cut-over) ที่จะสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ
6.11 การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ โดยเป็นการที่ผู้ใช้บริการแสดงเจตนายกเลิก
บริการทางเสี ยง และ/หรือ ข้อมูล บนเลขหมายที่ผู้ใช้ บริการต้องการโอนย้ายกับผู้ ให้บริการรายเดิมซึ่ งให้มีผ ล
นับตั้งแต่เวลาที่มีการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการ และเป็นการที่ผู้ใช้บริการแสดงเจตนาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับ
ผู้ให้บริการรายใหม่ตั้งแต่เวลาที่มีการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการเช่นเดียวกัน
6.12 ในส่วนของบริการที่ผู้ใช้บริการได้สมัครไว้กับผู้ให้บริการรายอื่นๆ เช่น บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
(IDD) บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (Roaming) ให้ถือว่ามีผลเป็นการยกเลิกบริการดังกล่าว ณ เวลา
ที่ มีการตั ด เปลี่ ย นผู้ ใ ห้ บ ริ การ ในกรณี ข องการสมั ค รใช้ บ ริ การคอนเทนต์ ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ การคอนเทนต์ ไ ม่ ส ามารถ
ให้บริการได้หากผู้ใช้ บริการเปลี่ยนผู้ให้บ ริการ ผู้ใ ห้บริการสามารถเรีย กเก็บค่าบริการได้เ ท่าที่ผู้ใช้บ ริการได้ใ ช้
บริ การจริง เท่ านั้ น และหากเป็ นกรณี ที่ผู้ ให้ บริ การมี เงิ นค้ างชาระแก่ ผู้ใ ช้บ ริการ ผู้ ให้ บริ การต้ องคืนเงิ นนั้ นแก่
ผู้ใช้บริการ โดยใช้หลักเกณฑ์ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549
6.13 ในกรณีผู้ ให้ บริ การรายเดิ มเป็นผู้ใ ห้บ ริการโทรศั พท์ เคลื่อนที่ แบบโครงข่ ายเสมือนให้จัดเตรี ยมระบบร่วมกั บ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้บริการโครงข่ายนั้นอยู่ โดยมี ขั้นตอนการโอนย้าย (Porting Process) ระหว่าง
ผู้ให้บริการรายเดิม ผู้ให้บริการรายใหม่ และผู้ให้บริการระบบกลางให้เป็นไปตามคู่มือฉบับนี้
7. การขอโอนย้ายเลขหมายตั้งแต่ 25 – 100 เลขหมาย (Bulk porting)
7.1 เพื่ อให้ การโอนย้ายผู้ ใ ห้ บริ การโทรศั พ ท์ เคลื่ อนที่ ตามประกาศ กสทช. เป็นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
ผู้ใช้บริการซึ่งประสงค์จะขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ยี่สิบห้าเลขหมายจนถึง หนึ่งร้อยเลขหมาย
ต่อการโอนย้ายหนึ่งครั้ง ให้ถือว่าเป็นการขอโอนย้ายเลขหมายปริมาณที่มากในคราวเดียว (Bulk porting) ทั้งนี้
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการขอโอนย้ายสาหรับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการได้ตกลงกับผู้ให้
บริการระบบกลาง เพื่อให้ได้ขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
7.2 การโอนย้ ายผู้ ใ ห้ บ ริ การโทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่ กรณี การขอโอนย้ ายเลขหมาย ตามข้ อ 7.1 ผู้ ใ ห้ บ ริ การรายเดิ ม
ผู้ให้บริ การรายใหม่ และผู้ใ ห้บริการระบบกลางจะต้องดาเนินการตามให้ แ ล้วเสร็ จภายในยี่สิบวั นนับ ตั้ งแต่ไ ด้
รับคาขอครบถ้วนถูกต้อง เว้นแต่กรณีที่มีคาขอย้ายออกจาก (Port out) และย้ายเข้ามาสู่ (Port in) ผู้ให้บริการ
รายใหม่ หรือผู้ให้บริการรายเดิมรายใดรายหนึ่งรวมกันแล้วมากกว่าจานวนที่ระบบของแต่ละผู้ให้บริการสามารถ
รองรับได้ต่อวัน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรายใหม่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการ (Cut-over) ที่
จะสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ
7.3 การดาเนิ นการในข้ อ 7. ผู้ ให้ บริการจะต้องรายงานการกาหนดรายละเอี ยดขั้นตอนและวิ ธีการโอนย้ายที่ ผู้ใ ห้
บริการได้ตกลงกับผู้ให้บริการระบบกลาง ให้สานักงานทราบสาหรับการตรวจสอบและการกากับดูแล
8 การเก็บเงิน การยกเลิก และการคืนเงินค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการ
8.1 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายใหม่ ห รื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบกลางมี สิ ท ธิ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนย้ า ยผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพ ท์เคลื่อนที่ จากผู้ใช้บ ริการ เมื่อผู้ ใช้บริ การยื่นความประสงค์ขอโอนย้ายผู้ให้บ ริการในอัตราไม่เกิ นกว่าที่
คณะกรรมการกาหนด

เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ฉบับตามมติ กทค. ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
หน้า 14 จาก 17
8.2 การยกเลิกคาขอโอนย้าย
8.2.1

ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกคาขอโอนย้ายได้โดยติดต่อกับผู้ให้บริการรายเดิม หรือจากการกด USSD
ในรูปแบบที่สานักงานกาหนดพร้อมหมายเลขประจาตัวประชาชน สาหรับในกรณีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทยหรือบุคคลต่างด้าว ให้ ใช้หมายเลขที่หน่วยงานราชการออกให้หรือเลขหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยัน
ความประสงค์ขอยกเลิกคาขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการรายเดิม โดยหากไม่สามารถกดด้วย
หมายเลข USSD ให้ผู้ใช้บริการกดหมายเลข SMS ในรูปแบบที่สานักงานกาหนดพร้อมหมายเลขที่ออก
โดยหน่วยงานราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ การกดรหัส USSD และการส่งข้อความสั้น
(SMS) ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งยกเลิกการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในเวลา 17.30 น. ของวัน
ดาเนินการวันทาการที่หนึ่ง

8.2.2

ผู้ให้ บริ การรายเดิมมีหน้ าที่ ต้องตรวจสอบรายละเอีย ดข้อมู ล ที่เ กี่ย วข้องกั บผู้ ใช้บ ริการว่าผู้ ใช้ บริ การ
เข้าหลักเกณฑ์มีสิทธิยกเลิกคาขอโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไม่

8.2.3

ในกรณีที่การยกเลิกคาขอโอนย้ายอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดและมีการตรวจสอบข้อมูล การยืนยัน
ความประสงค์ขอยกเลิกคาขอโอนย้ายตามข้อ 8.2.1 แล้ว ผู้ให้บริการรายเดิม ดาเนินการแจ้งให้ผู้ใ ห้
บริการระบบกลางทราบถึงการขอยกเลิกคาขอนั้นภายใน 18.30 น.

8.2.4

หากผู้ให้บริการรายเดิมรับคาขอยกเลิกโอนย้ายที่พ้นกาหนดระยะเวลาตามข้อ 8.2.1 หรือไม่ดาเนินการ
แจ้ง หรือไม่แจ้งการขอยกเลิกคาขอโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการระบบกลางภายใน 18.30 น. ซึ่งเป็นผลให้
ผู้ใช้บริการโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่สาเร็จแล้ว ให้ผู้ให้บริการรายใหม่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่เกิดขึ้น

8.2.5

ผู้ให้บริการรายใหม่ ผู้ให้บริการรายเดิม และผู้ให้บริการระบบกลางมีหน้าที่จัดเก็บ ข้อมูลการยกเลิกการ
ขอโอนย้ ายในรู ป แบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ และต้ องจั ด เตรี ย มระบบการรายงานข้ อมู ล ตามที่ ส านั กงาน
จะกาหนดสาหรับการตรวจสอบและการกากับดูแลของสานักงาน ทั้งนี้ การจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

8.3 การคืนเงินค่าธรรมเนียมโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการเป็นผู้ ชาระค่ าธรรมเนียมโอนย้าย และผู้ให้ บริการรายเดิมไม่สามารถโอนย้าย ผู้ใ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามข้อ 6.6 หรือผู้ใช้บริการยกเลิกคาขอภายในกาหนดเวลาในข้อ 8.2.1 ให้ผู้ให้บริการรายใหม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมการโอนย้ายนั้นแก่ผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
9. การรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อซักถาม
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการมีสิทธิ
ร้องเรียนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรี ยนของผู้ใช้บริการ

เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ฉบับตามมติ กทค. ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
หน้า 15 จาก 17
10. การดาเนินการทางด้านเทคนิคและการแก้ไขเหตุขัดข้อง
ผู้ให้บริการรวมและผู้ให้บริการระบบกลางต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดและในเวลาที่รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการโอนย้ายเลขหมายตามคู่มือนี้
11. การรักษาข้อมูลลับ ความรับผิด และการชดใช้ค่าเสียหาย
11.1 ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลางอาจประมวลผลข้อมูล และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในระหว่าง
ผู้ให้บริการด้วยกันหรือระหว่างผู้ให้บริการกับระบบกลางโดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบ
อื่น ๆ ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิ ธีการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติว่าด้วยมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการ
สื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม โดยผู้ให้บริการและระบบกลางจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่
ที่ระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามคู่มือนี้เท่านั้น
11.2 ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลางให้การรับรองว่าอุปกรณ์ ระบบ และส่วนใด ๆ ของโครงข่ายที่ตนได้จัดหาให้
เพื่อประโยชน์ในการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพ ท์เคลื่อนที่มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ
เครื่องหมายบริการ รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
11.3 ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลางจะไม่นาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้าของอีก
ฝ่ายหนึ่งมาใช้เป็นของตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น
11.4 การโอนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลางไม่ก่อให้เกิดการอนุญาตทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในระหว่างที่มีการโอนข้อมูลหรือภายหลังการโอนข้อมูลนั้น
11.5 เพื่อเป็นการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับอย่างไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการและระบบกลางตกลงที่จะจากัดการเข้าถึง
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยพนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งอยู่ในสถานะที่มีความจาเป็นจะต้องรู้ข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการภายใต้วัตถุประสงค์แห่งคู่มือนี้เท่านั้น พนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ให้บริการ
และผู้ให้บริการระบบกลางซึ่งได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล จะต้องรักษาข้อมูลนั้นไว้อย่างเป็นความลับเฉพาะและ
จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่น ผู้ใ ห้บริการและผู้ให้บริก ารระบบกลางจะต้องรับผิดในกรณีที่พนักงาน
ลูกจ้างหรือตัวแทนของตนได้เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น
11.6 ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลางไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มีบุคคลที่
สามกล่าวอ้าง เรียกร้องและดาเนิ นการใด ๆ ประกอบข้อกล่าวอ้า งว่า การใช้ Circuit, อุปกรณ์ (Apparatus)
หรือระบบ Software หรือการทางานของบริการใด ๆ โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดภายใต้คู่มือนี้ก่อให้ เกิดการละเมิดหรือ
การนาไปใช้ในทางมิชอบซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ รวมทั้งสิทธิในการเป็นเจ้าของของ
บุคคลที่สามนั้น หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระทาความผิดนั้น
11.7 ผู้ให้บริการและผู้ให้บริ การระบบกลางรับว่าการละเมิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของข้ อ 11 นี้ อาจก่อให้เ กิดความ
เสียหายแก่คู่อีกฝ่ายหนึ่ง
11.8 เหตุสุดวิสัย
ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลางไม่ต้องรับผิดต่อกัน อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย อันหมายถึง เหตุใดๆ อันจะ
เกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น
จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และเพื่อประโยชน์ใน
การตีความเงื่อนไขนี้ เหตุสุดวิสัยให้ รวมถึง (แต่ไม่จากั ดเฉพาะ) การก่อการกบฏ การก่อการร้ายสงคราม การ
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ปฏิวัติรัฐ ประหาร ภาวะฉุ กเฉิ นแห่ งชาติ ภั ยธรรมชาติ ร้ายแรง คลื่ นยักษ์สึนามิ อัคคี ภัย วาตภัย อุทกภัย การ
ระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อพิพาททางด้านแรงงานทุกประเภทหรือการนัดหยุดงาน ผู้ให้บริการ
และผู้ให้บริการระบบกลางซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยพลันซึ่งสภาพ
และรายละเอียดของเหตุสุดวิสัยนั้น
กรณี ที่ เหตุ สุ ด วิสั ย ดั ง กล่ าวได้สิ้ นสุ ด ลง หรื อเปลี่ ย นแปลงไป ผู้ ใ ห้บ ริ การและผู้ ให้ บ ริ การระบบกลางซึ่ง ได้ รั บ
ผลกระทบจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยพลัน
ในกรณี ที่เ หตุสุ ด วิสั ย กระทบถึ งการปฏิ บัติ ต ามคู่ มือของผู้ใ ห้ บริ การและผู้ ให้ บ ริการระบบกลางฝ่ายหนึ่ ง เพี ย ง
บางส่วน ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลางฝ่ายนั้นยังคงมีภาระผูกพันที่ จะต้องปฏิบัติตามสัญญาตามส่วนที่
ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น
12. กระบวนการย้ายเลขหมายกลับไปสู่ผู้ให้บริการรายเดิม (Port Reversal)
กรณีเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล เกิดความขัดข้องของระบบ หรือเกิดการหลอกลวงหรือฉ้อฉลขึ้นกับ
เลขหมายที่อยู่ระหว่างดาเนินการโอนย้าย หรือได้ดาเนินการโอนย้ายเสร็จสิ้นไปแล้ว แล้วแต่กรณี ผู้ให้บริการรายเดิม
ผู้ให้บริการรายใหม่และผู้ให้บริการระบบกลางจะต้องร่วมกันดาเนินการให้เลขหมายดังกล่าวสามารถกลับมาใช้งานได้
โดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองวันทาการนับแต่วันที่พบหรือทราบถึงเหตุดังกล่าว
กรณีที่ เ ลขหมายโทรศั พท์ เ คลื่ อนที่ ของผู้ใ ช้ บริ การถูกโอนย้ายไปโดยสาคั ญผิ ด การหลอกลวง หรือ กลฉ้อฉล
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงโดยชัดเจนว่าเป็นการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้ง
ถึงเหตุดังกล่าวได้ทั้งต่อผู้ให้บริการรายใหม่และผู้ให้บริการรายเดิม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าบริการที่ตน
มิได้สมัครหรือแสดงความยินยอมไว้
13. กระบวนการให้เลขหมายที่ถูกโอนย้ายกลับไปอยู่ในความครอบครองของผู้ให้บริการที่ถือครองเลขหมาย
13.1 ภายหลังการโอนย้ ายผู้ ให้บ ริ การโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ หากเลขหมายที่ถู กโอนย้ายไปได้ยกเลิกหรือถูกยกเลิ กการ
ใช้งาน ให้เลขหมายนั้นกลับไปอยู่ในความครอบครองของผู้ให้บริการที่ถือครองเลขหมาย
13.2 หากเกิ ดกรณีที่ เ ลขหมายที่ถู กโอนย้ ายไปไม่ ส ามารถกลับ ไปอยู่ใ นความครอบครองของผู้ ใ ห้บ ริ การที่ ถื อครอง
เลขหมายได้เนื่องจากผู้ให้บ ริการที่ถื อครองเลขหมายถู กระงับการให้บริการ หรือหยุดประกอบกิจการ หรือไม่
สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่คณะกรรมการกาหนดต่อไป
14. การระงับข้อพิพาท
14.1 ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบกลางทุกฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามหรือดาเนินการใดๆ ตามคู่มือด้วยความตั้งใจ
จริ ง ในการปฏิ บัติ ง านร่ วมกั น และด้วยความสุจริ ต และจะแสวงหาหนทางร่วมกั นในการระงั บ ข้อพิ พ าทใดๆ
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
14.2 ในกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการโอนย้ายผู้ให้บริการตามคู่มือฉบับนี้ระหว่างผู้ให้บริการ ให้ผู้ให้บริการฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งมีสิทธินาข้อพิพาทเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
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15. การปรับปรุงเงื่อนไขแนวปฏิบัติการโอนย้ายฯ เพิ่มเติม
15.1 ภายหลั ง การด าเนิ น การตามเงื่ อ นไขแนวปฏิ บั ติ ฉ บั บ นี้ แ ล้ ว หากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเห็ น ว่ า แนวทางปฏิ บั ติ ข้ อ ใด
มีอุปสรรคในการดาเนินการหรืออาจสร้ างผลกระทบต่อผู้ใ ช้บริการ ให้ ผู้ให้บริ การนาเสนอข้อปรั บปรุงเงื่อนไข
เพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงต่อไปได้
15.2 ให้ ส านั กงานมี ห น้ าที่ ร วบรวมปั ญ หา อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น การตามเงื่ อ นไขแนวปฏิ บั ติ ฉ บั บ นี้
เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบต่อไปได้

