
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เร่ือง หลักเกณฑ�การเก็บรักษาข อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร� 
ของผู ให บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง หลักเกณฑ�การเก็บรักษาข อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร�ของผู ให บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เล-ม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง / หน า ๕ / วนัที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

เริ่มบังคับใช  
 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

ผู รักษาการ 
 รัฐมนตรีว-าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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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 


















