หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคม
สาหรับการให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 23/๒๕63 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕63)

สานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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๑. คานิยาม
“หลักเกณฑ์และวิธีการ”

หมายถึง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
งานเลขหมายโทรคมนาคมส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารระบบ Internet of Things
(IoT) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม
“ผู้ให้บริการ”
หมายถึ ง ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตใน
การให้ บ ริ ก ารระบบ Internet of Things (IoT) ตามประกาศหรื อหลั ก เกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
“ผู้ใช้บริการ”
หมายถึง ผู้ที่รับหรือซื้อบริการระบบ Internet of Things (IoT) จากผู้ให้บริการ
โดยอาจมีการนาบริการดังกล่าว ผนวกเป็นส่วนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์และ/
หรือบริการของตัวเอง เพื่อเป็นบริการใหม่
“จุดให้บริการ”
หมายถึ ง ศู นย์ ให้ บริ การหรื อ ส านั กงาน กสทช. บริ การลู กค้ าของผู้ ให้ บริ การ
ที่ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือศูนย์ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการจากผู้ให้บริการเพื่อให้บริการจัดจาหน่ายสินค้า ทาการตลาด ตลอดจนแสดง
สัญลักษณ์ทางการค้าของผู้ให้บริการนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว หรื อตัวแทนผู้ให้บริการ
หรื อ จุ ด ให้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ เช่ น เว็ บ ไซต์ หรื อ แอปพลิ เ คชั น
ที่ผู้ให้บริการกาหนดให้ดาเนินการลงทะเบียนผู้ใช้บริการและพิสูจน์และยืนยันตัว
บุคคลผู้ใช้บริการแทนผู้ให้บริการ
“ผู้ลงทะเบียน”
หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการระบบ Internet of Things (IoT)
“กสทช.”
หมายถึ ง คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
“สานักงาน กสทช.”
หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“ระบบ Internet of Things” หมายถึง เครือข่ายการเชื่อมโยงของอุปกรณ์หรือสรรพสิ่งที่สามารถรับรู้ บันทึก
แลกเปลี่ ยนข้อมูล และ/หรือประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในการใช้ งานโดย
สื่อสารผ่านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“อุปกรณ์ Internet of Things” หมายถึง ส่วนของเครื่องมือที่มีความสามารถในการสื่อสาร และมีความสามารถใน
การรับรู้ (Sensing) กระตุ้นการทางาน (Actuation) ตรวจจับข้อมูล (Data Capture)
เก็บบันทึกข้อมูล (Data Storage) หรือประมวลผลข้อมูล (Data Processing) อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือมากกว่า
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๒. หลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการ
๒.๑ ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีการระบุประเภท
เลขหมายโทรคมนาคมส าหรั บ การให้ บ ริ การระบบ Internet of Things (IoT) เป็นครั้งแรก จึงเป็นการสมควร
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมสาหรับการ
ให้บริการระบบ Internet of Things (IoT) รวมถึงการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ให้
บริ การระบบ IoT มีความเข้าใจตรงกัน และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ส่งผลให้ การจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคมในการให้บริการระบบ IoT เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่
ควบคู่ไปกับการรักษาสิทธิผู้ใช้บริการ การรักษาความมั่นคง ประโยชน์สาธารณะ และความปลอดภัยในสังคม
๒.๒ เลขหมายโทรคมนาคมสาหรับการให้บริการระบบ IoT สามารถใช้ได้กับทุกมาตรฐานเทคโนโลยี เพื่อสร้าง
มาตรฐานการให้ บ ริ การระบบ IoT ของประเทศไทยและเพื่ อประโยชน์ในการกากับดูแลให้ เป็น ไปบนพื้ น ฐาน
การแข่งขันเสรีและเป็นธรรม
๒.๓ การใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมสาหรับการให้บริการระบบ IoT มิให้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการสื่อสาร
ข้ อ มู ล (Data Communication) ของบุ ค คลอั น พึ ง ใช้ เ ลขหมายโทรศั พ ท์ ส าหรั บ บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ น
การเชื่อมต่อสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา อุปกรณ์สวมใส่บางชนิด
รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารของบุคคล อาทิ Dongle และ Pocket WiFi
๓. เอกสารหลักฐานการลงทะเบียน
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ข้อ ๗๙ กาหนดให้มีหลักเกณฑ์
และวิธีการลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ เพื่อให้การใช้เอกสารหลักฐานการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
เลขหมายโทรคมนาคมส าหรับ การให้ บริ การระบบ IoT มีความน่าเชื่อถือ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถ
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถนามาใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตนของผู้ใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ให้บริการและจุดให้บริการจะต้องใช้เอกสารฉบับจริงของผู้ใช้บริการสาหรับนาไปใช้
ในการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ โดยจะต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุจากผู้ใช้บริการ ณ จุดให้บริการ ดังนี้
๓.1 กรณีบุคคลธรรมดา
๓.1.1 กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริงตามทีส่ านักงาน กสทช. กาหนด
2) ในกรณีเป็นพระภิกษุ ให้สามารถใช้บัตรประจาตัวพระภิกษุซึ่งเป็นบัตร Smart Card หรือ
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้แทนบัตรประจาตัวพระภิกษุฉบับจริง
ตามทีส่ านักงาน กสทช. กาหนด
๓.1.2 กรณีบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย
1) หนั ง สื อเดิน ทาง หรื อข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ อื่นใดที่ใช้แ ทนหนังสื อเดินทางฉบับจริง ตามที่
สานักงาน กสทช. กสทช. กาหนด
2) บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือ
3) ใบอนุญาตทางานในประเทศไทย ออกโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงาน
ราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
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4) บัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
5) หนังสือหรือเอกสารอื่นใดตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด โดยจะต้องเป็นหนังสือหรือเอกสาร
ที่ส ามารถจั ดเก็ บ หรื อ สื บ ค้น ข้ อ มูล ตั ว บุ ค คลได้ และต้องเป็นเอกสารที่ อ อกโดยหน่ว ยงานของรัฐ หรือรัฐ บาล
ต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย หรือองค์กรสากลที่เกี่ยวข้อง
๓.2 กรณีนิติบุคคล
๓.2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล
๓.2.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล หรือกรณีผู้มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบคุ คลเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยให้ใช้หนังสือเดินทาง หรือเอกสารประเภทอื่นใดตามข้อ ๓.1.2 2) 3) 4)
และ 5) ทั้งนี้ ในกรณีผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลมอบอานาจให้ บุคคลอื่นกระทาการแทนให้ ใช้ส าเนา
เอกสารข้างต้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งหนังสือมอบอานาจ
๔. การพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล และวิธีการลงทะเบียน
เพื่อให้มีรูปแบบการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล และการลงทะเบียนผู้ใช้ บริการเลขหมายโทรคมนาคมสาหรับ
การให้บริการระบบ IoT ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อให้การลงทะเบียนตรงกับ
ผู้ใช้งาน และป้องกัน ไม่ให้ มีการปลอมแปลง แอบอ้าง หรือลักลอบ การนาบัตรประจาตัว ของผู้ อื่นมาแอบอ้ าง
ลงทะเบียน โดยผู้ให้บริการจะต้องพัฒนาระบบให้มีความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงช่วยให้ ผู้ใช้บริการระบบ IoT ได้รับบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้น
และผ่านนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการเข้าถึงบริการได้ด้วย แต่ยังคงรักษามาตรฐาน
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
๔.๑ กรณีผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา
๔.๑.๑ ในการพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตั ว ตนของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งสร้ า งและออกแบบระบบ
ตรวจสอบอัตลักษณ์ให้มีมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บรรจุในเอกสาร
ที่ยื่นขอลงทะเบียนตามข้อ ๓.1 ว่าเป็นบุคคลเดียวกันได้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลที่ถูกต้อง โดยวิธีอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย ดังนี้
(1) การตรวจสอบด้วยใบหน้า (Face Recognition)
โดยการพิสู จ น์ และยื นยันตัว ตนของผู้ ใช้บริ การว่า ข้ อมูล ที่ บรรจุอ ยู่ในเอกสารในข้อ ๓.1
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเมื่ อ เที ย บกั บ ภาพถ่ า ยใบหน้ า จากการถ่ า ยภาพจริ ง ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ณ จุ ด ที่ มี ก ารลงทะเบี ย น
มีความ ถูกต้องตรงกัน จึงจะสามารถลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ ใช้บริการและให้สามารถใช้บริการระบบ IoT
ได้ ทั้งนี้ กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยอนุโลม
(2) การตรวจสอบพิสูจน์และยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารพั ฒ นาระบบการพิ สู จน์ แ ละยื น ยั นตั ว ตนของผู้ ใ ช้ บริ ก ารด้ว ยระบบ
ตรวจสอบที่นอกเหนือจากวิธีในข้อ ๔.1.1 (๑) ผู้ให้บริการจะต้องเลือกใช้ระบบที่เป็นมาตรฐานสากล โดยจะต้อง
นาเสนอระบบระยะทดสอบให้สานักงาน กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาไปใช้งาน
ผู้ให้บริการต้องนาเสนอรายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการในการลงทะเบียนและ
พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้บริการโดยจัดทาระบบในช่วงระยะการทดสอบให้สานักงาน กสทช. พิจารณาเห็นชอบ
ก่อนนาไปใช้งาน
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๔.๑.2 ในกรณีการพิสู จ น์ และยื น ยันตัว ตนไม่ส ามารถดาเนินการทางเทคนิคได้ส าเร็จตามข้อ ๔.1.๑
ผู้ให้บริการจะต้องมีกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานเทียบเคียง
การดาเนินการที่ศูนย์ให้บริการ จึงจะสามารถลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและเปิดใช้งานเลขหมาย
เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการนั้นได้
๔.๒ กรณีผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล
๔.๒.๑ ในการพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตัว ตนของผู้ มี อ านาจกระท าการแทนนิ ติ บุค คลหรื อ ผู้ รับ มอบอานาจ
โดยผู้ให้บริการจะต้องสร้างและออกแบบระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ให้มีมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบอัตลักษณ์
บุคคลดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บรรจุในเอกสารที่ยื่นขอลงทะเบียนตามข้อ ๓.๒ ว่าเป็นบุคคลเดียวกันได้
เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลที่ถูกต้อง โดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอย่างน้อย ดังนี้
(1) การตรวจสอบด้วยใบหน้า (Face Recognition)
โดยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคหรือผู้รับมอบอานาจว่า
ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเอกสารในข้อ ๓.๒ เมื่อเทียบกับภาพถ่ายใบหน้าจากการถ่ายภาพจริ งของผู้มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ ณ จุดที่มีการลงทะเบียน มีความถูกต้องตรงกัน จึงจะสามารถลงทะเบียนและ
จัดเก็บข้อมูลของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ และให้สามารถใช้บริการระบบ IoT ได้
ทั้งนี้ กรณีทผี่ ู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้ดาเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยอนุโลม
(2) การตรวจสอบพิสูจน์และยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล การตรวจสอบ
อัตลักษณ์ในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารพั ฒ นาระบบการพิ สู จน์ แ ละยื น ยั นตั ว ตนของผู้ ใ ช้ บริ ก ารด้ว ยระบบ
ตรวจสอบที่นอกเหนือจากวิธีในข้อ ๔.๒.1 (๑) ผู้ให้บริการจะต้องเลือกใช้ระบบที่เป็นมาตรฐานสากลโดยจะต้อง
นาเสนอระบบระยะทดสอบให้สานักงาน กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาไปใช้งาน
ผู้ให้บริการต้องนาเสนอรายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการในการลงทะเบียนและ
พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ โดยจัดทาระบบในช่วงระยะ
การทดสอบให้สานักงาน กสทช. พิจารณาเห็นชอบก่อนนาไปใช้งาน
๔.๒.2 ในกรณีการพิสู จ น์ และยื น ยันตัว ตนไม่ส ามารถดาเนินการทางเทคนิคได้ส าเร็จตามข้ อ ๔.๒.1
ผู้ให้บริการจะต้องมีกระบวนการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลหรือผู้รับ มอบ
อานาจที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานเทียบเคียงการดาเนินการที่ศูนย์ให้บริการ จึง จะสามารถลงทะเบียนและ
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและเปิดใช้งานเลขหมาย เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการนั้นได้
๕. การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
เพื่อให้การจัดเก็บประเภทข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
กสทช. กาหนดตามข้อ ๗๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
และสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการ
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๕.1 การรวบรวมข้อมูลจากบัตรประชาชนและบัตรประจาตัวอื่นๆ
๕.1.1 ผ่านเครื่องอ่านข้อมูลบั ตรประจาตัว ประชาชน (Smart Card Reader) และเอกสารแสดงตนอื่นๆ
ตามข้อ ๔ หรือผ่านอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้กับ Smart Card Reader โดยให้จุดให้บริการและผู้ให้บริการ
จัดหาและติดตั้งระบบการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการระบบ IoT ผ่านเครื่องและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น
ดังนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา
จะต้องรวบรวมข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงผ่าน Smart Card Reader และ
เอกสารแสดงตนอื่น ๆ ตามข้อ ๔ หรือผ่านอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเทียงเคียงได้กับ Smart Card Reader หรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงตามที่ สานักงาน กสทช. กาหนด ณ จุดให้บริการ
โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยด้วยข้อมูล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ รูปภาพเจ้าของ
บัตรประจาตัวประชาชน (ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรประจาตัวประชาชน) และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปยังระบบ
ของผู้ให้บริการทันที โดยห้ามจัดเก็บข้อมูลไว้ที่จุดให้บริการ
อนึ่ ง เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจากบั ต รประจ าตั ว ตามวรรคแรกแล้ ว
ผู้ให้บริการจะต้องดาเนินการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ อย่างน้อยประกอบด้วย วันที่ลงทะเบียนและ/หรือยุติการใช้งาน
เลขหมาย ชื่อและสถานที่ตั้งของจุดให้บริการ เลขหมายและจานวนเลขหมาย และประเภทและจานวนอุปกรณ์โดย
จาแนกตามรูปแบบการเชื่อมต่อ (กรณีระบุได้)
หากกรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้นาวิธีการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียด
ผู้ใช้บริการตามข้อ ๕.1.1 (๑) วรรคหนึ่ง มาใช้โดยอนุโลม
(๒) กรณีนิติบุคคล
ให้จัดเก็บข้อมูลของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ โดยนาวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการตามข้อ ๕.1.1 (1) มาใช้โดยอนุโลม รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อ
๓.2 และเอกสารอื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
๕.1.2 รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Software Application)
(1) ในกรณีที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลในรูปแบบตามข้อ ๕.1.1 ให้จุดให้บริการและผู้ให้บริการ
รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เทียบเคียงกับการรวบรวมข้อมูลตามข้อ ๕.1.1
ได้ไปพลางก่อน ตามแนวทางที่สานักงาน กสทช. กาหนด
(2) การดาเนินการในกรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และ
นิติบุคคลให้ดาเนินการตามวิธีการในข้อ ๕.1.1 โดยอนุโลม
๕.2 การรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวอื่นๆ
จุดให้บริการและผู้ให้บริการสามารถรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น
ใดที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนหรือ บัตรประจาตัวอื่นๆ โดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้
จากบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวอื่นๆ ตามรูปแบบและวิธีการทีส่ านักงาน กสทช. กาหนด
อนึ่ง เมื่อได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการจากบัตรประจาตัวตามวรรคแรกแล้ว
ผู้ให้บริการจะต้องดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามข้อ ๕.1.1 เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามข้อ ๗9 ของประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
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๕.3 เมื่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล จากจุ ด ให้ บ ริ ก ารแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ด าเนิ น การลงทะเบี ย น
และผู้ให้บริการได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อผู้ใช้บริการได้ เริ่ม
การใช้บริการระบบ IoT หรือเมื่อมีการเปิดการใช้งานอุปกรณ์ IoT ครั้งแรกแล้ว ให้ผู้ให้บริการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การเริ่มใช้งานไปยั งผู้ ใช้บริ การในรู ปแบบเอกสารหรือข้อมูลทางอิเล็ กทรอนิกส์ ทั้งนี้ มิให้ผู้ให้บริการเรียกเก็ บค่ า
ดาเนินการใดๆ จากผู้ใช้บริการ
๖. หน้าที่ของผู้ให้บริการ
เพื่อให้สานักงาน กสทช. สามารถตรวจสอบและกากับดูแลการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการ ให้เป็นไป
ตามข้อ ๗๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยผู้ให้บริการ
มีหน้าที่ ดังนี้
๖.1 จะต้องจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้ บริการ โดยให้มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ให้เป็น ไป
ตามข้อ ๕.
๖.2 กรณีมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นใด ผู้ให้บริการต้องมี
การจัดทาระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการทั้งทางด้านเทคนิคและด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลภายในองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมตามประกาศว่าด้วยเรื่องมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพ ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๖.3 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ เรื่องการลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียด
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารฉบั บนี้ เพื่ อ ให้ ค วามร่ ว มมือ และเป็ น การรั ก ษาสิ ท ธิประโยชน์ ของ
ผู้ใช้บริการ
๗. การรายงานสถานะการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมสาหรับการให้บริการระบบ IoT
ผู้ให้บริการมีหน้าที่รายงานสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับจัดสรรเป็นรายเดือน ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป
ตามรูปแบบในภาคผนวก ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ ๗๘ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคม
นอกจากนี้สานักงาน กสทช. จะมีการติดตามการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมสาหรับการให้บริการระบบ IoT
เมื่อมีการจัดสรรเลขหมายดังกล่าวไปแล้วระยะหนึ่ง เพื่อศึกษาข้อมูลแนวโน้มการเติบโตของการให้บริการระบบ IoT
ทั้ ง ภายในและภายนอกอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม รวมทั้ ง การก ากั บ ดู แ ลการใช้ เ ลขหมายให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ให้บริการจัดทารายงานข้อมูลตามที่สานักงาน กสทช. จะกาหนดต่อไป
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ภาคผนวก
รายงานสถานะการใช้เลขหมายโทรคมนาคมสาหรับบริการระบบ IoT
1. สาหรับการใช้ระหว่างโครงข่ายผู้ให้บริการ (Public Network)
กลุ่มเลขหมายที่ได้รบั
การจัดสรร

จานวนเลขหมายที่มี
ผู้ใช้บริการจริง (A)

จานวนเลขหมายว่าง
(ยังไม่เปิดให้บริการ)
(B)

รวม
(C = A+B)

ประสิทธิภาพการใช้งาน
เลขหมาย
[(A/C)*100]

2. สาหรับการใช้ภายในโครงข่ายผู้ให้บริการ (Private Network)
กลุ่มเลขหมายที่ได้รบั
การจัดสรร

จานวนหลัก
ที่เพิ่ม

จานวนเลขหมายที่มี
ผู้ใช้บริการจริง (A)

จานวนเลขหมายว่าง
(ยังไม่เปิดให้บริการ)
(B)

รวม
(C = A+B)

ประสิทธิภาพการใช้งาน
เลขหมาย
[(A/C)*100]

