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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง  มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
สิทธิในความเปนสวนตัว  และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

 
 

เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการในทางโทรคมนาคมเปนส่ิงที่สามารถประมวลผล
และเผยแพรถึงบุคคลจํานวนมากไดโดยงาย  สะดวก  และรวดเร็ว  ซ่ึงจะเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕๑  (๑๑)  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๗  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
ประกอบกับมาตรา  ๕๐  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๔   
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  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  
ขอมูลการใชบริการ  เลขหมายโทรคมนาคม   รวมทั้งพฤติกรรมการใชบริการโทรคมนาคมของ
ผูใชบริการ  แตไมรวมถึงขอมูลทางเทคนิคที่ใชเทาที่จําเปน  เพื่อประโยชนในการบริหารโครงขาย
โทรคมนาคม  เพื่อประโยชนในการติดตอส่ือสาร  และเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจในภาพรวม
ของผูรับใบอนุญาต 
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“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการโทรคมนาคมจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  ไมวาจะเปนคูสัญญากับผูรับใบอนุญาตหรือไมก็ตาม 

“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและใหหมายความรวมถึงผูไดรับอนุญาต  สัมปทาน   
หรือสัญญา  จากบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  หรือ  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)   
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใชบังคับ   

“การประมวลผล”  หมายความวา  การดําเนินการใด  ๆ  เกี่ยวกับการใช  การเปดเผย  หรือการแกไข  
ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  ไมวาจะใชวิธีการใด  ๆ  และใหหมายความรวมถึงการสงหรือโอน
ขอมูลสวนบุคคลที่ใชในการประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น  ๆ 

“การเก็บรวบรวม”  หมายความวา  การทําใหไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคล 
“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 ๓ ผูรับใบอนุญาตจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไดโดย 
(๑) ตองไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ  และ 
(๒) ตองกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมเทานั้น  และ 
(๓) เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
ขอ ๔ การประมวลผลในกรณีดังตอไปนี้ไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ  ๓  
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(๑) เปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  และปฏิบัติครบถวนตามกระบวนการที่กฎหมายนั้นบัญญัติ 

(๒) ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาที่จําเปนเพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต  
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 

กรณีการใหบริการโทรคมนาคมสิ้นสุดลง  ใหเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
ไวเปนเวลา  ๓  เดือน  นับถัดจากวันส้ินสุดสัญญาการใหบริการ  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  ใหทําคําขอเปนหนังสือย่ืนตอผูรับใบอนุญาต  ถาผูรับใบอนุญาต 

ไมดําเนินการตามคําขอ  ใหผูใชบริการมีหนังสือแจงสํานักงานเพื่อบังคับการใหเปนไปตามสิทธิของ
ผูใชบริการ 

การดําเนินการขอสําเนารับรองถูกตองซ่ึงขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนตาม  (๑)  ผูรับใบอนุญาต
อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได  ทั้งนี้   ตองไมสูงจากความเปนจริงตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๕ 
หนาที่ของผูรับใบอนุญาต 

 
 

ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีมาตรการปองกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคลทั้งทางดานเทคนิคและการจัดการภายในองคกรในรูปแบบที่เหมาะสมกับแตละบริการ
โทรคมนาคม 

มาตรการปองกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลทางดานเทคนิค 
ใหดําเนินการอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปรับเปลี่ยนระบบการเขาและการถอดรหัสที่ใชเพื่อการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล  อยางนอยทุก  ๓  เดือน 
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(๒) ตองปรับระดับความปลอดภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนตามการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี 

ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตตองสรางความเชื่อมั่นในการติดตอส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม  
โดยจะกระทําไมไดและจัดใหมีระบบปองกันการกระทําดังตอไปนี้ 

(๑) ดักฟง  ตรวจ  กักสัญญาณ  หรือเปดเผยส่ิงส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม  ที่บุคคล
ติดตอถึงกนัไมวาจะเปนรูปแบบใด  ๆ  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  และปฏิบัติครบถวน
ตามกระบวนการที่กฎหมายนั้นบัญญัติ 

(๒) การกระทําการใด  ๆ  เพื่อใหความหมายของขอมูลเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตใหบริการโทรศัพทตองจัดใหมีบริการแสดงเลขหมายเรียกเขา  

ระบบปองกันการแสดงเลขหมายโทรออก  และระบบปฏิเสธเลขหมายที่ไมพึงประสงค  ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ ผูรับใบอนุญาตตองใหขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคมแกบุคคลที่ขอนําไปจัดทํา
รายนามผูใชบริการตามมาตรา  ๑๒  วรรคหาแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงไดรับความยินยอมจากผูใชบริการแลว  โดยใหคิดคาใชจายไดเฉพาะคาใชจายในการจดัทาํ
ขอมูลใหเทานั้น  ทั้งนี้  ตองไมสูงกวาความเปนจริง  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๑๔ ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่สงขอมูลสวนบุคคลที่ผูรับใบอนุญาตครอบครองใหแก
คณะกรรมการและสํานักงานเมื่อคณะกรรมการและสํานักงานรองขอ  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายของคณะกรรมการและสํานักงาน 

ขอ ๑๕ ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําหลักเกณฑการคุมครองสิทธิของผูใชบริการเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล  สิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมของ
ผูใชบริการใหสอดคลองกับประกาศนี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ  โดยตองสงใหคณะกรรมการเห็นชอบ
กอนและตองจัดใหผูใชบริการไดรับทราบ  และจัดใหมีการเผยแพรเปนการทั่วไป 

ขอ ๑๖ ผูรับใบอนุญาตตองแจงใหผูใชบริการรับทราบถึงการดําเนินการตามหลักเกณฑ 
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
ในความเปนสวนตัว  หรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม  โดยให เปนไปตาม
กระบวนการรับเร่ืองรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ 

หมวด  ๗ 
มาตรการควบคุมบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

 
 

ขอ ๑๘ ผูรับใบอนุญาตตองแจงรายละเอียดและกําหนดมาตรการใหบุคคลที่จัดทํารายนาม
ผูใชบริการและบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูรับใบอนุญาตใหทําหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล  
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  และเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล  ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ในประกาศนี้  แลวแตกรณี  โดยเครงครัด 

หากบุคคลตามวรรคหนึ่งจงใจไมปฏิบัติตามประกาศนี้  ผู รับใบอนุญาตตองควบคุมดูแล 
ใหบุคคลดังกลาวระงับการกระทําที่ฝาฝน  หรือแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามใหถูกตองเหมาะสม  และ
ผูรับใบอนุญาตตองผูกพันในการดําเนินการใด  ๆ  ของบุคคลดังกลาวเสมือนวาผูรับใบอนุญาตเปน
ผูดําเนินการดวยตนเอง 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๙ ใหผูรับใบอนุญาตจัดใหมีมาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการเกี่ยวกับขอมูล 
สวนบุคคล  สิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม  ซ่ึงสอดคลอง
กับประกาศนี้และจัดสงใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน  ๙๐  วันนับถัดจากวันที่
ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 
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ในระหวางที่มาตรการดังกลาวยังไมแลวเสร็จใหผูรับใบอนุญาตนําประกาศนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม  
ทั้งนี้  ไมรวมถึงกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไดประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอ  ๓  และกรณีผูรับใบอนุญาต 
ไดใหขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคมแกบุคคลที่ขอนําไปทํารายนามผูใชบริการ  ตามขอ  ๑๓  อยูกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๒๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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