
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารน าส่งข้อมูลการใชโ้ทรศัพทเ์คลื่อนที่ 
ในเขตท้องที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใตบ้ังคับของประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน   

ตามพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ  
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  เมื่อมีกรณีต้องด าเนินการเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน  ความมั่นคงของประเทศ  หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  หรือเพ่ือป้องกันประโยชน์สาธารณะ
ตามข้อ  ๖  ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การเก็บรวบรวมและน าส่ง
ข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความมั่นคงของประเทศ  หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
หรือเพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  (๒๔)  (๒๕)  และมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไวแ้ล้วในประกาศนี ้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้   

“พนักงานเจ้าหนา้ที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน ์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

้หนา   ๔๓
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“ข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่”  หมายความว่า  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ตามตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การเก็บรวบรวมและ
น าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ความมั่นคงของประเทศ  หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
หรือเพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะ   

“เหตุการณ์ร้ายแรง”  หมายความว่า  เหตุการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ 

“ความจ าเป็น”  หมายความว่า  เหตุจ าเป็นที่ต้องกระท าเพ่ือป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง 
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่น าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรากฏสัญญาณการใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก่กรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งจากกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อได้รับแจ้งกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง 
ในกรณีเร่งด่วน  ให้ด าเนินการน าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งระบุต าแหน่งของผู้ใช้บริการภายใน
ยี่สิบนาทีนับแต่ได้รับแจ้งจากกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๒) เมื่อได้รับแจ้งกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง  ให้ด าเนินการ
น าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งระบุต าแหน่งของผู้ใช้บริการภายในหนึ่งชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้ง  
จากกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตน าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามวรรคหนึ่ง  กรรมการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะด าเนินการเท่าที่จ าเป็น  โดยมุ่งหมายเฉพาะเลขหมายโทรคมนาคมที่มีเหตุ  
อันควรสงสัยว่าจะถูกน ามาใช้งานหรือมีความเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง 

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่น าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอื่นตามที่กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด  รวมถึงต้องก าหนดให้มีพนักงาน 
ของผู้รับใบอนุญาตท าหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลกับกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้  
การส่งข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับใบอนุญาต  กรรมการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ต้องจัด
ให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการน าส่งและรับข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ทั้งทางด้านเทคนิคและการจัดการภายในองค์กรรูปแบบที่เหมาะสม 

ข้อ ๖ ก่อนน าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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ข้อ ๗ กรณีกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า  ข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้รับ
ใบอนุญาตน าส่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนต่อการด าเนินการ  ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการน าส่งข้อมูล 
การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็วตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ  ๔  นับแต่ที่ได้รับแจ้ง
ถึงความไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจากกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นซึ่งอาจท าให้ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถน าส่งข้อมูลการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเหตุขัดข้องนั้นต่อกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  และ  
เร่งด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้สามารถน าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยเร็ว  ทั้งนี้  เมื่อเหตุขัดข้อง 
ได้สิ้นสุดลงแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตน าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่กรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ  ๔  นับแต่เหตุขัดข้องนั้นได้สิ้นสุดลง 

ข้อ ๙ การเก็บรักษาข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาต  กรรมการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการที่มั่นคงปลอดภัย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บในสื่อที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง  และระบุตัวบุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ 
(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ  และก าหนดชั้นความลับในการเข้ าถึง

ข้อมูลดังกล่าว  เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
การเก็บรักษาข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้มีระยะเวลาไม่เกินหกเดือน  

นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่   
ข้อ ๑๐ กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่จะน าข้อมูลการใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่ได้รับ

จากผู้รับใบอนุญาตมาใช้เฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  ความมั่นคงของประเทศ  หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  หรือเพ่ือป้องกันประโยชน์สาธารณะ  
หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง  หรือใช้เป็นหลักฐาน เกี่ยวกับการกระท าความผิดและ 
หาตัวผู้กระท าความผิด  โดยไม่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลการใช้ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจาก  
ผู้รับใบอนุญาตแก่บุคคลใด  เว้นแต่การกระท าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด   
หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

ข้อ ๑๑ กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามประกาศนี้  ให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  สกุิจ  ขมะสุนทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน ์

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
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