
1. นโยบายการคุ้มครองสิทธิและการรกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของผูใ้ช้บริการ  

เพื่อใหม้หีลกัเกณฑก์ารคุม้ครองสทิธขิองผูใ้ชบ้รกิารเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล สทิธใินความ
เป็นส่วนตวัและเสรภีาพในการสื่อสารถึงกนัโดยทางโทรคมนาคมของผู้ใช้บรกิารให้สอดคล้องกบั
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการ  

บรษิทั แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั จงึได้จดัให้มกีารแจง้วัตถุประสงค์ในการเก็บ
ขอ้มลูส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคล ประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงานทีซ่ึง่ขอ้มลู
ส่วนบุคคลทีอ่าจจะถูกเปิดเผย และสทิธขิองลูกคา้และการรบัความยนิยอมของลูกคา้ตามมาตรการ
ป้องกนัและรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้ด้านเทคนิคและการ
จดัการภายในองคก์รตามความเหมาะสมกบัแต่ละบรกิารโทรคมนาคม รวมถงึการสรา้งความเชื่อมัน่
ในการตดิต่อสื่อสารถงึกนัทางโทรคมนาคม ตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัเกณฑฉ์บบัน้ี 

2. ค าจ ากดัความ 

2.1. “บริษทั” หมายถงึ บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั  

2.2. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลผู้ใช้เลขหมายโทรคมนาคม ข้อเท็จจริง รายละเอียด
เกี่ยวกับผู้ใช้บรกิารที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บรกิาร หรอือาจจะระบุตัวผู้ใช้บรกิารนัน้ได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางอ้อม ข้อมูลการใช้บรกิาร เลขหมายโทรคมนาคม รวมทัง้พฤติกรรมการใช้
บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคที่ใช้เท่าที่จ าเป็น เพื่อ
ประโยชน์ในการบรหิารโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิในภาพรวมของบรษิทั 

2.3. “การประมวลผล” หมายถงึ การด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบัการใช ้การเปิดเผย หรอืการแก้ไขซึง่
ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร ไมว่่าจะใชว้ธิกีารใดๆ และใหห้มายความรวมถงึการส่งหรอืโอน
ขอ้มลูส่วนบุคคลทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการโทรคมนาคมนัน้ๆ 

2.4. “การเกบ็รวบรวม” หมายถงึ การท าใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคล 

2.5.  “ข้อมูลผู้ใช้เลขหมายโทรคมนาคม” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกบัหมายเลขโทรคมนาคม ชื่อ 
สกุล และทีอ่ยูข่องผูใ้ชบ้รกิาร  

2.6. “ผูใ้ช้บริการ” หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารโทรคมนาคม ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นคู่สญัญากบับรษิทั หรอืไม่ 

2.7. “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ 



2.8. “ส านักงาน” หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ

3. การเกบ็รวบรวม  เกบ็รกัษา และประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

3.1. บรษิัทจะเก็บรวบรวม เก็บรกัษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บรกิาร เมื่อได้รบั
ความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิารโดยวธิกีารใดวธิกีารหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

3.1.1. แบบค าขอใชบ้รกิาร 

3.1.2. ทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

3.1.3. ทางขอ้ความสัน้ (SMS) 

3.1.4. อื่นๆ 

3.2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกระท าเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการ
โทรคมนาคมเท่านัน้ เช่น 

- เพื่อประโยชน์เกีย่วกบัการศกึษาวจิยัหรอืสถติทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารของบรษิทัและได้
ท าการเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ไวเ้ป็นความลบั 

- เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
- เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลกูคา้ 
- การจดัท าฐานขอ้มลูและใชข้อ้มลูลกูคา้เพื่อพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร 
- การจดัท าฐานขอ้มลูและใชข้อ้มลูลกูคา้เพื่อเสนอสทิธปิระโยชน์ตามความสนใจของลกูคา้ 
- การจดัท าฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อจดัท ากิจกรรมส่งเสรมิการขาย หรอืกิจกรรม

ต่างๆ ของบรษิทั เป็นตน้ 
3.3. บรษิัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บรกิารโดยตรงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินกจิการ

โทรคมนาคมของบรษิทั และเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย 

3.4. บรษิัทไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลลกัษณะพกิารทางร่างกาย เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
ประโยชน์ในการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสมตามลกัษณะพกิารทางร่างกาย 

3.5. บรษิทัจะไม่เกบ็รวบรวมขอ้มลูลกัษณะทางพนัธุกรรม ยกเวน้ เป็นขอ้มูลทีป่รากฏบนเอกสารที่
สามารถเปิดเผยไดต้ามกฎหมาย 

3.6. บริษัทไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่กระทบต่อความรู้สึก หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมี
ผลกระทบต่อสทิธ ิเสรภีาพของผูใ้ชบ้รกิารอยา่งชดัแจง้ ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

3.7. บรษิทัจดัเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารในช่วงเวลา 3 เดอืนสุดทา้ยของการใชบ้รกิาร
ของผูใ้ชบ้รกิาร นบัถดัจากวนัทีใ่ชบ้รกิารในปจัจบุนั  



3.8. ในกรณทีีก่ารใหบ้รกิารโทรคมนาคมสิน้สุดลง บรษิทัจะจดัเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลตามขอ้ 3.7 
ไวเ้ป็นเวลา 3 เดอืน นบัถดัจากวนัสิน้สุดสญัญาการใหบ้รกิาร 

4.  การเปิดเผยข้อมลู 

การเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี้ บรษิทัสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ต้องไดร้บัความยนิยอม
จากผูใ้ชบ้รกิาร 

4.1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัโดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรกัษาความมัน่คงของรฐั หรอืเพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และปฏบิตัคิรบถว้นตามกระบวนการทีก่ฎหมายนัน้บญัญตั ิ

4.2. การใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อ ชวีติ ร่างกาย 
หรอืสุขภาพอนามยัของผูใ้ชบ้รกิาร 

4.3. การส่งขอ้มลูส่วนบุคคลใหค้ณะกรรมการหรอืส านักงาน เมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากคณะกรรมการ
และส านักงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตังิานก ากบัดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมตาม
กฎหมาย 

5. สิทธิของผูใ้ช้บริการ 

5.1. ผูใ้ช้บรกิารสามารถตรวจดู ขอส าเนา หรอืส าเนารบัรองความถูกต้องเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของตน โดยรอ้งขอต่อบรษิทัเป็นหนังสอื โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามที่บรษิทัก าหนด แต่ทัง้นี้ 
ตอ้งเป็นไปตามอตัราทีค่ณะกรรมการก าหนด 

5.2. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถแก้ไข หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยแจง้
ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนงัสอืหรอืผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

5.3. ผูใ้ช้บรกิารสามารถระงบัการใช้ เปิดเผย หรอื เพกิถอนความยนิยอมให้ประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของผู้ใชบ้รกิารในกจิกรรมต่างๆ ซึง่ไม่กระทบกบัการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารในเวลาใดๆ
ได ้โดยแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนงัสอื 

6. มาตรการในการรกัษาข้อมลู 

6.1. บรษิัทจดัให้มกีารก าหนดระดบัการเข้าถงึข้อมูล และปรบัเปลี่ยนรหสัผู้ใช้ (Password) ของ
พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งในการเขา้ถงึและใชข้อ้มลูเพื่อการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล  

6.2. บรษิทัจดัให้มมีาตรการเพื่อความปลอดภยัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงที่เกิดขึน้ตามการพฒันา
ทางเทคโนโลย ีโดยมมีาตรการดงันี้ 



6.2.1. การรกัษาความปลอดภยัของสถานที ่หน่วยงานและบุคลากร โดยมวีธิกีารคดัเลอืก แยก
หน้าที ่ฝึกอบรมและมอบหมายงานใหแ้ก่พนักงานในการปฏบิตัหิน้าที่ที่เหมาะสม และ
พนกังานทุกคนผกูพนัตามขอ้ตกลงไมเ่ปิดเผยขอ้มลูและข่าวสาร 

6.2.2. การรกัษาความปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอร์ และระบบงานสารสนเทศ โดยมกีาร
แยกการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร ์
ตรวจจบัผูบุ้กรกุและตดิตามสบืคน้ และควบคุมการเปลีย่นแปลงต่อระบบคอมพวิเตอร ์

6.2.3. การรกัษาความปลอดภยัข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการจดัชัน้ความลบัของข้อมูล วธิกีาร
เกบ็รกัษาขอ้มลูส าคญั และวธิกีารจดัการขอ้มลูทีบ่นัทกึบนกระดาษ 

6.2.4. การรกัษาความปลอดภยัการสื่อสารและระบบเครอืข่ายการสื่อสาร ดว้ยการควบคุมการ
เข้าถึงระบบเครอืข่ายการสื่อสาร มกีารส ารองและการกู้คนืข้อมูล ควบคุมการรบั -ส่ง
ขอ้มูลในเครอืข่าย ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และการควบคุมการเข้าใช้
งานระบบคอมพวิเตอรจ์ากระยะไกล 

6.2.5. แผนการป้องกนัธุรกจิหยดุชะงกั 

6.3. บรษิทัไมก่ระท าการดกัฟงั ตรวจ กกัสญัญาณ หรอืเปิดเผยสิง่สื่อสารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม
ที่บุคคลติดต่อถึงกันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดๆ เว้นแต่ได้รบัอนุญาตตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

6.4. บรษิทัจดัท าระบบป้องกนัไมใ่หม้กีารกระท าใดๆ เพื่อใหค้วามหมายของขอ้มลูเปลีย่นไป 

6.5. บรษิทัจดัใหม้บีรกิารแสดงเลขหมายเรยีกเขา้ ระบบป้องกนัการแสดงหมายเลขโทรออก ระบบ
ปฏเิสธเลขหมายทีไ่มพ่งึประสงค ์ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 

6.6. บรษิทัให้ขอ้มลูผูใ้ชเ้ลขหมายโทรคมนาคมแก่บุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้จดัท ารายนามผูใ้ชบ้รกิาร
ตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึง่ไดร้บัความยนิยอมจาก
ผูใ้ชบ้รกิารแลว้  

7. การร้องเรียนของผูใ้ช้บริการ 

ผูใ้ชบ้รกิารอาจรอ้งเรยีนเกี่ยวกบักรณีถูกละเมดิสทิธเิกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล สทิธใินความ

เป็นส่วนตวั หรอืเสรภีาพในการสื่อสารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม ตามหลกัเกณฑก์ารรบัเรื่อง

รอ้งเรยีนทีบ่รษิทัก าหนดไว ้

วนัท่ีมีผล: ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

 


