
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  และการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
รวมทั้งสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันเป็นประโยชน์
สาธารณะ  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการด าเนินการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๗)  (๒๔)  และมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
“ผู้ใช้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า

และลักษณะที่เรียกเก็บเงินภายหลังจากการใช้บริการที่เปิดซิมใหม่  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงผู้ใช้บริการ 
ที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนซิม  หรือเปิดซิมเพ่ิมเติมโดยใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมกับ  
ผู้ให้บริการรายเดิม 

“จุดให้บริการ”  หมายความว่า  ศูนย์ให้บริการหรือส านักงานบริการลูกค้าของผู้ให้บริการ  
ที่ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ  หรือศูนย์ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก  
ผู้ให้บริการเพ่ือให้บริการจัดจ าหน่ายสินค้า  ท าการตลาด  ตลอดจนแสดงสัญลักษณ์ทางการค้าของ  
ผู้ให้บริการนั้น ๆ  แต่เพียงผู้เดียว  หรือตัวแทนผู้ให้บริการหรือจุดให้บริการที่ผู้ให้บริการก าหนดให้
ด าเนินการลงทะเบียนผู้ใช้บริการและพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้บริการแทนผู้ให้บริการ 

“ผู้ลงทะเบียน”  หมายถึง  ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   
“ผู้ครอบครอง”  หมายถึง  ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือผู้ใช้ซิมที่ได้รับความยินยอมจาก   

ผู้ลงทะเบียนที่เป็นนิติบุคคลให้ได้รับสิทธิใช้และครอบครองซิม 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 
เอกสารหลักฐานการลงทะเบียนผู้ใช้บรกิาร 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ให้บริการต้องบริหารจัดการการลงทะเบียนผู้ใช้บริการที่จุดให้บริการ  โดยผู้ลงทะเบียน 
ที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องแสดงเอกสารหลักฐานอย่างน้อย  ดังนี้ 

  ๔.๑ กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย  ให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง  
หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงตามที่  กสทช.  ก าหนด 

  ๔.๒ กรณีบุคคลธรรมดาผู้ที่ ไม่มีสัญชาติไทย  ให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง   
หรือเอกสารอื่นใดหรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้แทนหนงัสือเดินทางฉบับจริงตามที่  กสทช.  ก าหนด 

ข้อ ๕ กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ต้องแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล  หนังสือมอบอ านาจ
ฉบับจริง  และเอกสารของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  ดังนี้ 

  ๕.๑ กรณีหากผู้มอบอ านาจเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริงหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  หรือหากเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย  
ให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ 

  ๕.๒ กรณีหากผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริงของผู้รับมอบอ านาจ  หรือหากเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของ  
ผู้รับมอบอ านาจ 

ทั้งนี้  กสทช.  อาจก าหนดเอกสารหลักฐานอื่นใดที่จ าเป็นเพ่ิมเติมหรือการแสดงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้แทนเอกสารการลงทะเบียนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง 

ส าหรับกรณีที่นิติบุคคลมีความประสงค์จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ครอบครองต้องแสดงเอกสาร
หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงการยินยอมจากผู้ลงทะเบียนให้ผู้ครอบครองได้รับสิทธิใช้และครอบครอง
ซิมนั้นพร้อมรายชื่อและรายละเอียดของผู้ครอบครองตามข้อ  ๙  ที่ผ่านการรับรองจากผู้ลงทะเบียน   
โดยผู้ให้บริการหรือจุดให้บริการมีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้ชัดเจนและอยู่ในช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถ  
เข้าถึงได้ง่าย  เพ่ือให้นิติบุคคลสามารถแสดงความประสงค์ที่จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ครอบครอง 

ข้อ ๖ หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งรายละเอียดและปฏิเสธไม่ให้เอกสารหลักฐานซึ่งเป็นข้อมูล  
ในการลงทะเบียนผู้ใช้บริการและการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้  จุดให้บริการและผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธการลงทะเบียนผู้ใช้บริการและการเปิดให้บริการ
ได้โดยจะต้องแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธการให้บริการนั้นให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๒ 
การลงทะเบียนผู้ใช้บรกิารและการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล 

 
 

ข้อ ๗ จุดให้บริการมีหน้าที่ในการลงทะเบียน  ตรวจสอบเอกสารตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  
รวมทั้งพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ  ด้วยความรอบคอบ  เคร่งครัด  รัดกุม  ให้เป็นไป  
ตามมาตรฐานกระบวนการในการลงทะเบียนและพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่  กสทช.  
ก าหนด   

หากผู้ให้บริการมีการออกแบบมาตรฐานและวิธีการในการลงทะเบียนและพิสูจน์และยืนยัน  
ตัวบุคคลผู้ใช้บริการในรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากที่  กสทช.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้ให้บริการจะต้อง
น าเสนอรายละเอียดวิธีการ  ขั้นตอน  และกระบวนการในการลงทะเบียนและพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล
ผู้ใช้บริการโดยจัดท าเป็นระบบในช่วงระยะการทดสอบให้ส านักงาน  กสทช.  พิจารณาเห็นชอบก่อน
น าไปใช้งาน  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์และหลักการตามที่  กสทช.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๘ เมื่อจุดให้บริการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนผู้ใช้บริการถูกต้องและ
ครบถ้วนตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  รวมทั้งมีการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้อ  ๗  แล้ว  
ผู้ให้บริการจึงจะสามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและเปิดให้บริการกับผู้ใช้บริการนั้นได้ 

หมวด  ๓ 
การจดัเก็บข้อมูลผู้ใชบ้ริการ 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ให้บริการต้องจัดเก็บข้อมลูและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  ๙.๑ กรณีบุคคลธรรมดา   
   (๑) เลขบัตรประจ าตัว   
   (๒) ชื่อและสกุล 
   (๓) ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ   
   (๔) เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งาน 
   (๕) วันที่เปิดให้บริการ 
   (๖) ชื่อและสถานที่ตั้งของจุดให้บริการ 
  ๙.๒ กรณีนิติบุคคล 
   (๑) เลขทะเบียนนิติบุคคล 
   (๒) ที่อยู่ของนิติบุคคล 
   (๓) เลขบัตรประจ าตวั  ชื่อและสกุล  และที่อยู่ของผู้มอบอ านาจซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียน 
   (๔) เลขบัตรประจ าตัว  ชื่อสกุล  และที่อยู่ของผู้ครอบครอง  (ถ้ามี) 
   (๕) เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งาน 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๒



   (๖) วันที่เปิดให้บริการ   
   (๗) ชื่อและสถานที่ตั้งของจุดให้บริการ 
ส าหรับเลขบัตรประจ าตัวกรณีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   

และกรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ใช้เลขหนังสือเดินทางหรือเลขหมายบัตรตามเอกสารที่ใช้  
ในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลตามข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  การเพ่ิมเติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการ 
จะต้องจัดเก็บให้เป็นไปตามที่  กสทช.  ก าหนด 

หมวด  ๔ 
การก ากับดูแลจดุใหบ้ริการ  และการบรหิารจดัการข้อมลูผู้ใช้บริการ 

 
 

ข้อ ๑๐ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน
ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  รวมทั้งพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลตามข้อ  ๗  ด้วยความรอบคอบ  เคร่งครัด  
และรัดกุมอยู่เสมอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ข้อ ๑๑ ผู้ให้บริการมีหน้าที่บริหารจัดการและก ากับดูแลการด าเนินงานของจุดให้บริการ   
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  หากมีเหตุ 
อันมิชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคมอันเกิดจากการด าเนินการของจุดให้บริการ   
ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบการกระท านั้น ๆ  เสมือนเป็นผู้ด าเนินการเองทุกกรณี  เว้นแต่ผู้ให้บริการ
สามารถพิสูจน์ให้ส านักงาน  กสทช.  เห็นได้ว่า  ผู้ให้บริการมีมาตรการและด าเนินการตรวจสอบ  
การกระท าของจุดให้บริการนั้น  รวมถึงมีการก ากับดูแลจุดให้บริการโดยรอบคอบ  เคร่งครัด  และรัดกุมแลว้ 

ข้อ ๑๒ กสทช.  อาจก าหนดมาตรการการควบคุมจ านวนการลงทะเบียนผู้ใช้บริการและ 
การก ากับดูแลจุดให้บริการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อ ๑๓ กรณีมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นใด  
ผู้ให้บริการต้องมีการจัดท าระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการทั้งทางด้าน
เทคนิคและด้านการจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมตามประกาศว่าด้วยเรื่องมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  สิทธิในความเป็นส่วนตัว  และเสรีภาพ 
ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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พลเอก  สกุิจ  ขมะสุนทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน์   

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๒


