
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชบ้รกิำร โมบำยลไ์อด ี(Mobile ID)  

ของ บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ จ ำกดั (“ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที”่) 

โครงกำร “โมบำยลไ์อดี (Mobile ID)” มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัท์เคลื่อนที่สำมำรถออกบตัร

ประจ ำตวัอเิลก็ทรอนิกสบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่(“โมบำยลไ์อด”ี) ใหแ้ก่ลูกคำ้ของตนเองทีผ่่ำนกำรพสิจูน์ยนืยนัตวับุคคล

ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดแล้ว ซึ่งบตัรประจ ำตวัอเิลก็ทรอนิกส์สำมำรถน ำไปใชต้รวจสอบเพื่อยนืยนัตวับุคคลในกำรท ำ

ธุรกรรมต่ำง ๆ กบัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีใ่หบ้รกิำรกบัผูใ้ชบ้รกิำร หน่วยงำนเอกชน และหน่วยงำนภำครฐั ทัง้

ในธุรกรรมกำรเงนิ (Financial) หรอืธุรกรรมในดำ้นอื่น (Non-Financial) บตัรประจ ำตวัอเิลก็ทรอนิกส์มกีำรออกแบบ

พฒันำบนโครงข่ำยกระจำยขอ้มูลบตัรประจ ำตวัอเิลก็ทรอนิกสท์ีป่ลอดภยัดว้ยเทคโนโลย ีBlockchain ซึง่จะเพิม่ควำม

ปลอดภยัในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล และเป็นกำรลดกำรใชบ้ตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืเอกสำรประจ ำตวัอื่นๆ 

อนัเป็นช่องทำงในกำรถูกแอบอำ้งน ำขอ้มูลไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบ นอกจำกนัน้ “โมบำยลไ์อด”ี จะท ำใหเ้กดิควำมสะดวก

และรวดเรว็ขึน้กว่ำขัน้ตอนของกำรท ำธุรกรรมในรูปแบบเดมิเป็นอย่ำงมำก ทัง้ยงัสำมำรถรองรบับรกิำรและธุรกรรม

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ไดม้ำกยิง่ขึน้อกีดว้ย 

ขัน้ตอนกำรลงทะเบยีน และกำรออก “โมบำยลไ์อด”ี 

ประชำชนผู้ใช้บรกิำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ (“ผู้ขอใช้บรกิำร”) สำมำรถลงทะเบยีนและยื่นควำมประสงค์ขอม ี

“โมบำยลไ์อด”ี กบัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีไ่ดร้บัอนุญำตใหบ้รกิำร โมบำยลไ์อด ีโดยจะต้องพสิจูน์ตวัตนดว้ยกำร

แสดงตน พรอ้มแสดงเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัตำมทีก่ ำหนด เช่นบตัรประจ ำตวัประชำชน เพื่อตรวจสอบกบัฐำนขอ้มลู

ของหน่วยงำนภำครฐั เช่น กรมกำรปกครอง และในขัน้ตอนของกำรลงทะเบยีน ผูข้อใชบ้รกิำรจะไดร้บัรหสัยนืยนัแบบ

ใชค้รัง้เดยีวทีไ่ดร้บัจำกขอ้ควำมสัน้หรอื SMS (OTP) พรอ้มทัง้มกีำรถ่ำยภำพใบหน้ำของผูข้อใชบ้รกิำร หลงัจำกนัน้ ผู้

ให้บรกิำรโทรศพัท์เคลื่อนที่จะตรวจสอบควำมถูกต้องของหลกัฐำนต่ำง ๆ ของผู้ขอใช้บรกิำร สถำนะของหมำยเลข

โทรศพัท์เคลื่อนที่ และตรวจสอบว่ำผูข้อใชบ้รกิำรเป็นเจำ้ของหลกัฐำนจรงิ หำกกำรพสิจูน์ตวัตนส ำเรจ็ตำมขัน้ตอนที่

ก ำหนดไว ้ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่ะสรำ้งและด ำเนินกำรออก “โมบำยลไ์อด”ี ใหก้บัผูข้อใชบ้รกิำร โดยจะมกีำรส่ง

ขอ้ควำมยืนยนักลบัไปยงัผู้ขอใช้บรกิำร และจะมกีำรน ำข้อมูลของผู้ขอใช้บริกำรแบ่งกำรเกบ็บนัทกึไว้ที่ผู้ให้บรกิำร

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่(สว่นหนึ่ง) และในฐำนขอ้มลู โมบำยลไ์อด ีแพลตฟอรม์ (อกีสว่นหนึ่ง) โดยจะเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถ

ระบุตวับุคคลได ้เพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัในกำรเกบ็รกัษำขอ้มลู แต่หำกผลกำรพสิจูน์ตวัตนไม่ถูกต้อง ผูข้อใชบ้รกิำร

จะไม่สำมำรถลงทะเบียนขอใชบ้รกิำร “โมบำยลไ์อด”ี ได ้อย่ำงไรกด็ ีผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถขอพสิูจน์ตวัตนได้ใหม่ใน

ภำยหลัง ทัง้นี้  เมื่อผู้ขอใช้บริกำรต้องกำรน ำ “โมบำยล์ไอดี” มำใช้งำน “โมบำยล์ไอดี” จะถูกสร้ำงขึ้นบน

โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิำรในรปูแบบของ QR Code  

กำรขอใชบ้รกิำร “โมบำยลไ์อด”ี สำมำรถด ำเนินกำรไดผ้่ำนช่องทำงทีผู่ใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่ ำหนด 

 

 ขอ้ก ำหนดกำรลงทะเบยีนเพื่อขอม ี“โมบำยลไ์อด”ี 

 1) ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งเป็นบุคคลคนเดยีวกบัผูล้งทะเบยีนขอใชบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่ำมทีร่ะบุไวใ้น

ฐำนขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และตอ้งท ำกำรลงทะเบยีนดว้ยเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัฉบบัจรงิตำมทีผู่้



ใหบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่ ำหนด เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ทีย่งัไม่สิน้อำยุ และเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งไม่ถูกยกเลกิ

จำกหน่วยงำนทีอ่อกเอกสำรไมว่่ำกรณีใด ๆ 

 2) ผูข้อใชบ้รกิำรรบัทรำบว่ำ ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่อ้งด ำเนินกำรประมวลผลและเปิดเผยขอ้มลูสว่น

บุคคลของผูข้อใชบ้รกิำรเพื่อตรวจสอบกบัฐำนขอ้มลูของกรมกำรปกครองหรอืหน่วยงำนอื่นทีม่ขีอ้มลูทีถู่กต้องและ

น่ำเชื่อถอื เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรพสิจูน์ตวัตนของผูข้อใชบ้รกิำร 

 3) ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งยื่นค ำขอม ี“โมบำยลไ์อด”ี กบัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีต่นใชบ้รกิำรอยู่เท่ำนัน้ 

 4) หมำยเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที ่1 หมำยเลข สำมำรถขอม ี“โมบำยลไ์อด”ี ไดเ้พยีง 1 โมบำยลไ์อดต่ีอ 1 

เอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัเท่ำนัน้ 

 5) ผูข้อใชบ้รกิำรตำม (1) สำมำรถยื่นค ำขอม ี“โมบำยลไ์อด”ี ไดต้ำมจ ำนวนหมำยเลขโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีผู่ข้อ

ใชบ้รกิำรถอืครองตำมสญัญำใหบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

 6) เมื่อผูข้อใชบ้รกิำรลงทะเบยีนกำรม ี“โมบำยลไ์อด”ี ส ำเรจ็ครบถว้นแลว้ ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถใชง้ำน 

“โมบำยลไ์อด”ีไดท้นัทนีบัตัง้แต่วนัทีอ่อก “โมบำยลไ์อด”ี โดย “โมบำยลไ์อด”ี จะมอีำยุกำรใชง้ำนตำมก ำหนดวนัสิน้อำยุ

ของเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวั 

 7) เมื่อเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัของผูข้อใชบ้รกิำรทีใ่ชใ้นกำรขอม ี“โมบำยลไ์อด”ี สิน้ผลในทำงกฎหมำยไม่

ว่ำในกรณีใด อำท ิกำรสิน้อำยุ มกีำรออกเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัใบใหม่ หรอืมกีำรจ ำกดัหรอืระงบักำรใชเ้อกสำร

หลกัฐำนประจ ำตวั ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่สีทิธริะงบักำรใหบ้รกิำร “โมบำยลไ์อด”ี ไดใ้นทนัทโีดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ผูใ้ชบ้รกิำรทรำบล่วงหน้ำ หำกผูข้อใชบ้รกิำรมคีวำมประสงคจ์ะม ี“โมบำยลไ์อด”ี เพื่อใชง้ำนต่อไป ผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้ง

ด ำเนินกำรลงทะเบยีนใหม่อกีครัง้กบัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

กำรน ำ “โมบำยลไ์อด”ี มำใชง้ำน 

 1) ผู้ใช้บริกำรรบัทรำบและตกลงว่ำ เมื่อผู้ใช้บริกำรต้องกำรท ำธุรกรรมกับหน่วยงำนหรือบุคคลใด ๆ 

หน่วยงำนหรอืบุคคลดงักล่ำวจะมกีำรขอตรวจสอบ “โมบำยลไ์อด”ี จำกโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องท่ำน โดยท่ำนรบัทรำบว่ำ

หน่วยงำนหรอืบุคคลที่ท่ำนติดต่อจะมกีำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ผู้ให้บรกิำรโทรศพัท์เคลื่อนที่หรือ

หน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบุคคล หำกผลกำรตรวจสอบถูกต้อง 

ผูใ้ชบ้รกิำรจะสำมำรถท ำธุรกรรมกบัหน่วยงำนหรอืบุคคลนัน้ ๆ ได ้ 

2)  “โมบำยลไ์อด”ี ในรูปแบบของ QR Code ทีส่รำ้งขึน้เพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบัหน่วยงำน

หรอืบุคคลใด ๆ จะสำมำรถใชไ้ดเ้พยีง 1 ครัง้เท่ำนัน้ โดย QR Code จะมรีะยะเวลำจ ำกดักำรใชง้ำนภำยใน 5 นำท ีหำก

QR Code ทีส่รำ้งขึน้ไม่ไดม้กีำรน ำไปใช้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด QR Code ดงักล่ำวจะไม่สำมำรถน ำไปใชง้ำนได้

และผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งขอสรำ้ง QR Code ใหม่อกีครัง้หนึ่ง 

3) ผูใ้ชบ้รกิำรตกลงและรบัทรำบว่ำ “โมบำยลไ์อด”ี สำมำรถใชง้ำนแทนหลกัฐำนประจ ำตวัของผูใ้ชบ้รกิำรได ้

ซึง่ผูใ้ชบ้รกิำรมหีน้ำที่เกบ็รกัษำ “โมบำยลไ์อด”ี ไวใ้นที่ปลอดภยั หำก “โมบำยลไ์อด”ี สญูหำย หรอืถูกขโมย หรอืมผีู้

แอบอ้ำงน ำ “โมบำยล์ไอดี” ของผู้ใช้บรกิำรไปใช้งำน หรือไม่ว่ำกรณีใด ๆ ผู้ใช้บริกำรจะต้องรบีแจ้งให้ผู้ให้บริกำร

โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่รำบทนัท ี



 กำรยกเลกิ “โมบำยลไ์อด”ี  

 “โมบำยลไ์อด”ี จะถูกยกเลกิในกรณีดงัต่อไปนี้ 

1) ผูใ้ชบ้รกิำรแจง้ควำมประสงคข์อยกเลกิ “โมบำยลไ์อด”ี กบัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีต่นใชบ้รกิำรอยู่ 

โดยผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่ะยนืยนัตวัตนผูใ้ชบ้รกิำรดว้ยหลกัฐำนประจ ำตวัของผูใ้ชบ้รกิำร เช่น บตัรประจ ำตวั

ประชำชน รหสัยนืยนัแบบใชค้รัง้เดยีวทีไ่ดร้บัจำกขอ้ควำมสัน้หรอื SMS (OTP) และตรวจสอบสถำนะ “โมบำยลไ์อด”ี 

ของผูใ้ชบ้รกิำรก่อนกำรยกเลกิ หำกผลกำรตรวจสอบขอ้มลูถูกตอ้ง ผูใ้ชบ้รกิำรจะไดร้บัขอ้ควำมยนืยนักำรยกเลกิกำรใช้

บรกิำร ซึง่จะมผีลเป็นกำรสิน้สดุกำรใหบ้รกิำร “โมบำยลไ์อด”ี ของผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

กำรขอยกเลกิ “โมบำยลไ์อด”ี  สำมำรถด ำเนินกำรไดผ้่ำนช่องทำงทีผู่ใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่ ำหนด 

 

2) ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีย่กเลกิ “โมบำยลไ์อด”ี ในกรณีดงันี้  

- ขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิำรมกีำรแกไ้ข/ปรบัปรุง เช่น กำรเปลีย่นชื่อ-สกุลของผูใ้ชบ้รกิำร ผูใ้ชบ้รกิำร

เปลีย่นเจำ้ของเลขหมำยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่กำรเปลีย่นเลขหมำยโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีใ่ชส้มคัร 

“โมบำยลไ์อด”ี ผูใ้ชบ้รกิำรใชบ้รกิำรคงสทิธเิลขหมำยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่หรอืสมคัรบรกิำรยำ้ยคำ่ย

เบอรเ์ดมิไปยงัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ำยใหม่ เป็นตน้ 

- ผูใ้ชบ้รกิำรถูกตรวจพบว่ำไม่มตีวัตนอยูจ่รงิ 

- ผูใ้ชบ้รกิำรเสยีชวีติ โดยมผีูแ้ทนของผูใ้ชบ้รกิำรแจง้ควำมประสงคข์อยกเลกิบรกิำร 

- หมำยเลขโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีใ่ชส้ ำหรบั “โมบำยลไ์อด”ี ถูกยกเลกิโดยผูใ้ชบ้รกิำร หรอืโดยผู้

ใหบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

- ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีย่กเลกิกจิกำร 

- ในกรณีทีเ่อกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัทีล่งทะเบยีนไวส้ิน้อำยุ และ/หรอื ถูกยกเลกิจำกหน่วยงำนทีอ่อก

เอกสำร ไม่ว่ำดว้ยกรณีใด ๆ จะท ำใหบ้รกิำร “โมบำยลไ์อด”ี ไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรได ้โดยบรกิำร 

“โมบำยลไ์อด”ี จะสำมำรถกลบัมำใชบ้รกิำรไดเ้มื่อมกีำรลงทะเบยีน “โมบำยลไ์อด”ี ใหม่อกีครัง้ดว้ย

เอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัฉบบัจรงิทีย่งัไม่สิน้อำยุ และเป็นปัจจบุนั โดยตอ้งไมถู่กยกเลกิจำก

หน่วยงำนทีอ่อกเอกสำรไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

- ในกรณีอื่นใดทีผู่ใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่หน็สมควร อำท ิกำรใช ้“โมบำยลไ์อด”ี ซึง่ก่อใหเ้กดิ

ควำมเสยีหำยแกผู่ใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที ่หรอืกำรใช ้“โมบำยลไ์อด”ี โดยผดิกฎหมำย หรอืมี

ค ำสัง่จำกหน่วยงำนของรฐัใหย้กเลกิหรอืระงบั “โมบำยลไ์อด”ี  

หมำยเหตุ: หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำทีใ่ชใ้นกำรพสิจูน์และยนืยนัตวัตน รวมถงึขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรลงทะเบยีนกำรใช้

งำน และกำรยกเลกิ “โมบำยลไ์อด”ี เป็นไปตำมมำตรฐำนของส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA) 


