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ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยในปจจุบันการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเร่ิมเขาไปมีบทบาท
และทวีความสํ า คัญเพิ่ ม ข้ึนตามลํ า ดับตอระบบเศรษฐกิ จและคุณภาพชี วิตของประชาชน   
แตในขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง  และทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น   ขอมูลจราจรทางคอมพิว เตอรนับ เปนพยานหลักฐานสํา คัญในการดํ า เนินคดี   
อันเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสืบสวน  สอบสวน  เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  จึงสมควรกําหนด 
ใหผูใหบริการมีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  วรรค  ๓  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนั้น  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  จึงไดกําหนดหลักเกณฑไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รียกวา   “หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ของผูใหบริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 

ตามประกาศนี้ 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผูใหบริการ”  หมายความวา   
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอร เน็ต   หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 

โดยประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น   

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ

คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 
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“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน  
โดยไดมีการกําหนด  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ
ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ  

“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 
ขอ ๕ ภายใตบังคับของมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประเภทของผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรแบงได  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 
โดยประการอื่น  ทั้งนี้  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง 
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น  สามารถจําแนกได  ๔  ประเภท  ดังนี้ 

 ก.  ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง  (Telecommunication  
and  Broadcast  Carrier)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ข.  ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร  (Access  Service  Provider)  
ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ค.  ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร  หรือใหเชาบริการโปรแกรมประยุกตตาง  ๆ   
(Host  Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ง.  ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต  ดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้   
(๒) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลตาม   (๑)  

(Content  Service  Provider)  เชน  ผูใหบริการขอมูลคอมพิวเตอรผานแอพพลิเคชั่นตาง  ๆ  (Application  
Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่ผูใหบริการตองเก็บรักษา  ปรากฏดังภาคผนวก  ข.  
แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๗ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ดังนี้ 
(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๑   
(๒) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  

ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ 
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(๓) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ค.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  
ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ   

(๔) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ง.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๓ 
(๕) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๒)  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๔ 
ทั้งนี้  ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรตามภาคผนวกตาง  ๆ  ที่กลาวไปขางตนนั้น  ใหผูใหบริการ

เก็บเพียงเฉพาะในสวนที่เปนขอมูลจราจรที่เกิดจากสวนที่เกี่ยวของกับบริการของตนเทานั้น  
ขอ ๘ การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ผูใหบริการตองใชวิธีการที่มั่นคง

ปลอดภัย  ดังตอไปนี้ 
(๑) เก็บในส่ือ  (Media)  ที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง  (Integrity)  และระบุ

ตัวบุคคล  (Identification)  ที่เขาถึงส่ือดังกลาวได   
(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ  และกําหนดชั้นความลับในการเขาถึง

ขอมูลดังกลาว  เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล  และไมใหผู ดูแลระบบสามารถแกไขขอมูลที่ 
เก็บรักษาไว  เชน  การเก็บไวใน  Centralized  Log  Server  หรือการทํา  Data  Archiving  หรือทํา  Data  
Hashing  เปนตน  เวนแต  ผูมีหนาที่เกี่ยวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร  กําหนดใหสามารถเขาถึง
ขอมูลดังกลาวได  เชน  ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร  (IT  Auditor)  หรือบุคคลที่องคกร
มอบหมาย  เปนตน  รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) จัดใหมีผูมีหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับการแตงต้ัง 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อใหการสงมอบ
ขอมูลนั้น  เปนไปดวยความรวดเร็ว   

(๔) ในการเก็บขอมูลจราจรนั้น  ตองสามารถระบุรายละเอียดผูใชบริการเปนรายบุคคลได  
(Identification  and  Authentication)  เชน  ลักษณะการใชบริการ  Proxy  Server,  Network  Address  
Translation  (NAT)  หรือ  Proxy  Cache  หรือ  Cache  Engine  หรือบริการ  Free  Internet  หรือ  บริการ  1222  
หรือ  Wi-Fi  Hotspot  ตองสามารถระบุตัวตนของผูใชบริการเปนรายบุคคลไดจริง   

(๕) ในกรณีที่ผูใหบริการประเภทหนึ่งประเภทใด  ในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ขางตน  ไดใหบริการ
ในนามตนเอง  แตบริการดังกลาวเปนบริการที่ใชระบบของผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลที่สาม  เปนเหตุให
ผูใหบริการในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ไมสามารถรูไดวา  ผูใชบริการที่เขามาในระบบนั้นเปนใคร  ผูใหบริการ
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เชนวานั้นตองดําเนินการใหมีวิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล  (Identification  and  Authentication)   
ของผูใชบริการผานบริการของตนเองดวย 

ขอ ๙ เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริงผูใหบริการตองต้ังนาฬิกา
ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล  (Stratum  0)  โดยผิดพลาดไมเกิน  ๑๐  มิลลิวินาที 

ขอ ๑๐ ผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ  ๗  เร่ิมเก็บขอมูล
ดังกลาวตามลําดับ  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนสามสิบวัน
นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ใหผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  เฉพาะผูใหบริการเครือขายสาธารณะหรือผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต  (ISP)  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการอื่นนอกจากที่กลาวมาในขอ  ๑๐  (๑)  และขอ  ๑๐  (๒)  ขางตน  ใหเร่ิมเก็บขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สิทธิชัย  โภไคยอุดม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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มาตรา ๒๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ
ผูใชบริการ  ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ขอมูล  ขอมูลคอมพิวเตอร  หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่
ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได  แตตองเปนชนิดที่มิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ  
มีคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร  แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะส่ังใหผูใหบริการ
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับต้ังแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการใชบริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร  และเมื่อใด  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังตามมาตรา  ๑๘  

หรือมาตรา  ๒๐  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลตามมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท  
และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๒๘ การแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู
และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข
หรือรับคํากลาวโทษ  และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การสืบพยานได้  แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ  มีคําม่ันสัญญา  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  แต่ในกรณีจําเป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
และเฉพาะคราวก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ในการกําหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่  ความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจํานวนมาก  
คุณภาพของงาน  และการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
ในกระบวนการยุติธรรมด้วย” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายในเร่ืองดังต่อไปนี้  รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๑) การสืบสวน  การแสวงหาข้อมูล  และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  และมาตรา  ๒๐ 
(๓) การดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๒๐ บรรดาระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง 
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ต้อง
ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ใช้บังคับ 
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