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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการในทางโทรคมนาคมเปนสิ่งที่สามารถประมวลผล
และเผยแพรถึงบุคคลจํานวนมากไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ประกอบกั บ มาตรา ๕๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
อัน เป น พระราชบั ญญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บการจํ า กั ดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคม
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคม ขอเท็จจริง รายละเอียด
เกี่ยวกับผูใชบริการที่สามารถระบุตัวผูใชบริการหรืออาจระบุตัวผูใชบริการนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม
ขอ มู ล การใชบ ริ ก าร เลขหมายโทรคมนาคม รวมทั้ง พฤติก รรมการใชบ ริ ก ารโทรคมนาคมของ
ผูใ ชบริการ แตไมรวมถึงขอมูลทางเทคนิคที่ใ ชเทาที่จําเปน เพื่อประโยชนในการบริหารโครงขาย
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนในการติดตอสื่อสาร และเพื่อประโยชนในการดําเนิน ธุรกิจในภาพรวม
ของผูรับใบอนุญาต
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“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใ ชบริการโทรคมนาคมจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไมวาจะเปนคูสัญญากับผูรับใบอนุญาตหรือไมก็ตาม
“ผูรั บ ใบอนุ ญ าต” หมายความว า ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมจาก
คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห งชาติ แ ละให ห มายความรวมถึ ง ผูไ ดรั บอนุ ญาต สัม ปทาน
หรือสัญญา จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใชบังคับ
“การประมวลผล” หมายความวา การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการใช การเปดเผย หรือการแกไข
ซึ่งขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ ไมวาจะใชวิธีการใด ๆ และใหหมายความรวมถึงการสงหรือโอน
ขอมูลสวนบุคคลที่ใชในการประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น ๆ
“การเก็บรวบรวม” หมายความวา การทําใหไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคล
“ขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคม” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับเลขหมายโทรคมนาคม ชื่อ
สกุล และที่อยูของผูใชบริการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเฉพาะเพื่อประโยชนในการคุมครองสิทธิของผูใชบริการใน
กิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึง
กันโดยทางโทรคมนาคม
หมวด ๑
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
ขอ

๓ ผูรับใบอนุญาตจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไดโดย
ตองไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ และ
ตองกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมเทานั้น และ
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้
๔ การประมวลผลในกรณีดังตอไปนี้ไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ ๓
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(๑) เปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่น คงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และปฏิบัติครบถวนตามกระบวนการที่กฎหมายนั้นบัญญัติ
(๒) ใชหรื อเป ดเผยขอมู ลสวนบุคคลเทา ที่จํา เปน เพื่อป องกัน หรือ ระงับ อัน ตรายต อชีวิ ต
รางกาย หรือสุขภาพอนามัยของผูใชบริการ
(๓) สงขอมูลสวนบุคคลใหคณะกรรมการหรือสํานักงานตามขอ ๑๔
ขอ ๕ การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ นอกจากปฏิบัติตามขอ ๓ แลว
ยังตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม
หมวด ๒
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ขอ ๖ ผูรับใบอนุญาตตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากผูใชบริการโดยตรง เทาที่จําเปน
แกการดําเนินกิจการโทรคมนาคม และเปนไปตามวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๗ ผูรับใบอนุญาตตองไมเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ ดังตอไปนี้
(๑) ลักษณะพิการทางรางกาย เวนแตการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นเพื่อประโยชนในการใหบริการ
ที่เหมาะสมตามลักษณะพิการทางรางกาย
(๒) ลักษณะทางพันธุกรรม
(๓) ขอมูลที่กระทบตอความรูสึก หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของผูใชบริการอยางชัดแจง ตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการในชวงเวลา ๓ เดือน
สุดทายของการใชบริการนับถัดจากวันที่ใชบริการในปจจุบัน
กรณี การให บริ การโทรคมนาคมสิ้น สุด ลง ใหเก็ บรั กษาขอ มูล สว นบุค คลตามวรรคหนึ่ ง
ไวเปนเวลา ๓ เดือน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาการใหบริการ เวนแต
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(๑) กรณีมีความจําเปนผูรับใบอนุญาตตองเก็บรักษาไวไดเมื่อพนกําหนด ๓ เดือน แตตอง
ไมเกิน ๒ ปนับถัดจากวันที่การใหบริการโทรคมนาคมสิ้นสุดลง
(๒) กรณีจําเปนตองเก็บรักษาภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายอื่นกําหนด
หมวด ๔
สิทธิของผูใชบริการ
ขอ ๙ ผูใชบริการมีสิทธิดําเนินการภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑขอ ๘ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ขอตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนารับรองถูกตองเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ
(๒) ขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการใหถูกตองสมบูรณ
(๓) ขอระงับการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ
(๔) เพิกถอนความยินยอมใหประมวลผลไมวาเวลาใดก็ตาม
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหทําคําขอเปนหนังสือยื่นตอผูรับใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาต
ไมดําเนินการตามคําขอ ใหผูใชบริการมีหนังสือแจงสํานักงานเพื่อบังคับการใหเปน ไปตามสิทธิของ
ผูใชบริการ
การดําเนินการขอสําเนารับรองถูกตองซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนตาม (๑) ผูรับใบอนุญาต
อาจเรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มในการนั้ น ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ต อ งไม สู ง จากความเป น จริ ง ตามหลั ก เกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๕
หนาที่ของผูรับใบอนุญาต
ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีมาตรการปองกันและรักษาความมั่น คงปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคลทั้งทางดานเทคนิคและการจัดการภายในองคกรในรูปแบบที่เหมาะสมกับแตละบริการ
โทรคมนาคม
มาตรการป อ งกั น และรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของข อ มู ล ส ว นบุ ค คลทางด า นเทคนิ ค
ใหดําเนินการอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ตองปรับเปลี่ยนระบบการเขาและการถอดรหัสที่ใ ชเพื่อการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล อยางนอยทุก ๓ เดือน
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(๒) ตองปรับระดับความปลอดภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี
ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตตองสรางความเชื่อมั่นในการติดตอสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
โดยจะกระทําไมไดและจัดใหมีระบบปองกันการกระทําดังตอไปนี้
(๑) ดักฟง ตรวจ กักสัญญาณ หรือเปดเผยสิ่งสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ที่บุคคล
ติดตอถึงกันไมวาจะเปนรูปแบบใด ๆ เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และปฏิบัติครบถวน
ตามกระบวนการที่กฎหมายนั้นบัญญัติ
(๒) การกระทําการใด ๆ เพื่อใหความหมายของขอมูลเปลี่ยนแปลงไป
ขอ ๑๒ ผูรั บใบอนุ ญาตให บริ ก ารโทรศัพ ทต อ งจั ดให มีบ ริก ารแสดงเลขหมายเรี ย กเข า
ระบบปองกันการแสดงเลขหมายโทรออก และระบบปฏิเสธเลขหมายที่ไมพึงประสงค ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๑๓ ผูรับใบอนุญาตตองใหขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคมแกบุคคลที่ขอนําไปจัดทํา
รายนามผูใ ชบริการตามมาตรา ๑๒ วรรคหาแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งไดรับความยินยอมจากผูใชบริการแลว โดยใหคิดคาใชจายไดเฉพาะคาใชจายในการจัดทํา
ขอมูลใหเทานั้น ทั้งนี้ ตองไมสูงกวาความเปนจริง ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๑๔ ผูรับใบอนุญาตมีห นาที่สง ขอมูลสว นบุคคลที่ผูรับ ใบอนุญาตครอบครองใหแ ก
คณะกรรมการและสํานักงานเมื่อคณะกรรมการและสํานักงานรองขอ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายของคณะกรรมการและสํานักงาน
ขอ ๑๕ ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําหลักเกณฑการคุมครองสิทธิของผูใชบริการเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล สิทธิ ใ นความเปน สวนตัวและเสรีภ าพในการสื่อ สารถึงกั น โดยทางโทรคมนาคมของ
ผูใชบริการใหสอดคลองกับประกาศนี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยตองสงใหคณะกรรมการเห็นชอบ
กอนและตองจัดใหผูใชบริการไดรับทราบ และจัดใหมีการเผยแพรเปนการทั่วไป
ขอ ๑๖ ผูรับใบอนุญาตตองแจงใหผูใชบริการรับทราบถึงการดําเนิน การตามหลักเกณฑ
ในประกาศนี้อยางนอย กรณีตอไปนี้
(๑) ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๘
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(๒) สิทธิของผูใชบริการตามขอ ๙
(๓) จัดสงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการใหบุคคลใด และดําเนินการอยางไร ตามขอ ๑๔
(๔) หลักเกณฑการคุมครองสิทธิของผูใชบริการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปน
สวนตัวและเสรีภาพตามขอ ๑๕
(๕) สิทธิการรองเรียนตามขอ ๑๗
หมวด ๖
การรองเรียน
ขอ ๑๗ ผูใชบริการอาจรองเรียนเกี่ยวกับกรณีถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิ
ในความเป น ส วนตั ว หรื อเสรี ภ าพในการสื่ อสารถึ งกั นโดยทางโทรคมนาคม โดยให เป น ไปตาม
กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ
หมวด ๗
มาตรการควบคุมบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๘ ผูรับใบอนุญาตตองแจงรายละเอียดและกําหนดมาตรการใหบุคคลที่จัดทํารายนาม
ผูใชบริการและบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูรับใบอนุญาตใหทําหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
เก็ บ รวบรวมข อ มู ลส ว นบุ คคล และเก็ บ รั กษาข อ มูล ส ว นบุ ค คล ปฏิบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่กํ า หนด
ในประกาศนี้ แลวแตกรณี โดยเครงครัด
หากบุ คคลตามวรรคหนึ่ง จงใจไม ปฏิบัติ ตามประกาศนี้ ผู รับใบอนุ ญาตต องควบคุ ม ดูแ ล
ใหบุคคลดังกลาวระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามใหถูกตองเหมาะสม และ
ผูรับใบอนุญาตตองผูกพัน ในการดําเนิน การใด ๆ ของบุคคลดังกลาวเสมือนวาผูรับใบอนุญาตเปน
ผูดําเนินการดวยตนเอง
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ ใหผูรับใบอนุญาตจัดใหมีมาตรการคุม ครองสิทธิของผูใ ชบริการเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ซึ่งสอดคลอง
กับประกาศนี้และจัดสงใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวัน ที่
ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
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ในระหวางที่มาตรการดังกลาวยังไมแลวเสร็จใหผูรับใบอนุญาตนําประกาศนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไดประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๓ และกรณีผูรับใบอนุญาต
ไดใหขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคมแกบุคคลที่ขอนําไปทํารายนามผูใชบริการ ตามขอ ๑๓ อยูกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ ๒๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

