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(ร่าง)
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง ลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถี่และวิธีการส่ง
ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ
พ.ศ. ....
--------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล
ความถี่และวิธีการส่งคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญแก่ผู้รับ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... อันเป็นบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา .... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ลักษณะ
และวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถี่และวิธีการส่งซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
“ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Affirmative Consent)” หมายความว่า ความยินยอมโดย
สมัครใจ หลังจากได้รับทราบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ชัดแจ้งครบถ้วนเพื่อใช้ในการตัดสินใจเข้าร่วมทํานิติ
กรรมสัญญาหรือยอมรับการผูกพันตามสัญญา
“ที่ อ ยู่ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Address)” หมายความว่ า ที่ อ ยู่ ป ลายทาง
(destination) ที่ใช้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) หรือที่อยู่ปลายทางบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้
รั บ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ (IP Address of computer data) ซึ่ ง อาจประกอบด้ ว ยชื่ อ ผู้ ใ ช้ (Username)
ชื่อผู้รับข้อมูล (Recipient’s name) หรือกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail box) ของผู้รับข้อมูล
รวมถึงเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (IP Address) ของผู้รับข้อมูลซึ่งที่อยู่ดังกล่าวสามารถ
อ้างอิ งถึงชื่ อโดเมน (Domain Name) ปลายทาง หรือที่อ ยู่ปลายทางของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห รือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าที่อยู่ดังกล่าวนั้นจะปรากฏให้เห็นหรือไม่ก็ตาม
๑
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“ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้และ
ได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางสําหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
“ผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล ” หมายความว่ า บุ ค คลที่ มี เ จตนาส่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ในเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายสินค้าหรือบริการ การลงทุน
หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ รวมถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน (“Application”) ที่โฆษณา
หรือสนับสนุนการส่งข้อมูลดังกล่าว
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการของรัฐ
ไม่ว่าในการใดๆ
“อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธีก ารทางอิ เล็ ก ตรอน ไฟฟ้ า คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง
วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
ข้อ ๔ การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ
(๑) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อหรือเป็นหลักฐาน
ในการทํานิติกรรมสัญญา (transactional) ที่คู่สัญญาได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือการส่งข้อมูล
ที่ ผู้ รั บ ข้อ มู ล และผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล ส่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย หรื อ เพื่ อ แสดงความสั มพัน ธ์ ห รื อ นิ ติ สั มพั น ธ์
ที่มีระหว่างกัน (relationship) ในทางกฎหมาย ได้แก่การกระทําที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อยืนยันการชําระหนี้
หรือการกระทําการใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการทํานิติกรรมในเชิงพาณิชย์ (commercial transaction)
ซึ่งผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงเข้าทํานิติกรรมสัญญาดังกล่าวแล้ว
(ข) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อประกอบการใช้สิทธิ
เรียกร้องในทางกฎหมายหรือชําระหนี้ทางกฎหมายหรือการส่งข้อมูลเพื่อเข้าทํานิติกรรมสัญญาตามแบบ
หรือเงื่อนไขอื่นใดที่กฎหมายกําหนด ซึ่งผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงเข้าทํานิติกรรมดังกล่าวแล้ว
(ค) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้คํารับรอง (warranty)
เรียกคืนสินค้าหรือบริการ (recall) เนื่องจากความชํารุดบกพร่องหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
หรื อ ความปลอดภั ย หรื อมาตรฐานของสิน ค้า และบริ ก าร (safety) หรื อ ข้อ มูล ที่เ กี่ ย วกั บ หลัก ประกั น
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (security)
(ง) การส่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การแก้ ไ ข
เปลี่ย นแปลงเพิ่มเติมข้อ กําหนดเงื่ อนไขเดิมในการซื้อขายสิ นค้าหรือบริ การ การบริก ารสมาชิก การ
ลงทะเบียนเพื่อรับบริการ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมความสัมพันธ์ในทางนิติกรรมสัญญาไม่ว่า
ด้วยประการใดๆ ตามกฎหมาย
๒
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(จ) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ที่เกิด
จากสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทําของหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลที่
ตกลงกันแล้ว
(ฉ) การส่งมอบสินค้าและบริการตามที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลตกลงกันไว้ล่วงหน้า
เช่น การเป็นสมาชิก หรือสมัครเป็นผู้ใช้บริการต่างๆ ที่ถูกกฎหมาย โดยผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลตกลงกันแล้ว
(ช) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด
(ซ) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความยินยอมโดยชัด
แจ้งจากผู้รับข้อมูล
(๒) การส่ งข้อมู ลคอมพิ วเตอร์หรื อจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ โดยรั ฐบาล รั ฐสภา ศาล หรื อ
หน่วยงานของรัฐใดๆ ที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อกําหนด กฎหมาย คําสั่ง หรือผลของนิติกรรม
ทางปกครองใดๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อแสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ
(๓) การส่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ จดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ
หน่วยงานหรือองค์กรการกุศลที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อแสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ
ข้อ ๕ ในกรณีที่เป็นการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงพาณิชย์ไป
ยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะดังต่อไปนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้รับข้อมูลแล้วไม่เป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ
(๑) ผู้ส่งข้อมูลต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ในข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่
ส่งให้แก่ผู้รับข้อมูลแต่ละราย
(ก) ระบุไว้อย่างชัดแจ้งซึ่งรายละเอียดและวิธีการที่ผู้รับข้อมูลสามารถบอกเลิกหรือ
แจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Opt-Out)
ดังกล่าวจากผู้ส่งข้อมูลได้
(ข) วิธีการที่ผู้รับข้อมูลจะใช้เพื่อแจ้งความประสงค์ในการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น โดยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) วิธีการทางเทคนิค (Technical measure) ที่ให้ผู้รับข้อมูลสามารถตอบกลับ
(reply) เพื่อปฏิเสธการรับข้อมูล ไปยังผู้ส่งข้อมูลได้โดยสะดวก อาทิเช่น ต้องระบุจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail address) หรื อ ที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ข องผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง ให้ ผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล ทํ า การระงั บ การส่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
๒) วิธีการใดๆ ทางคอมพิวเตอร์ที่มีการระบุแบบฟอร์มหรือคําสั่งทางคอมพิวเตอร์ใดๆ
เพื่อให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถทําคําสั่งปฏิเสธการตอบรับข้อมูลดังกล่าวได้โดยเร็ว
(๒) หลังจากที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับคําสั่งยกเลิกปฏิเสธการตอบรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิ เล็ กทรอนิ กส์ จากผู้รั บข้อมูลแล้ ว ผู้ส่ งข้ อมู ลต้ องดําเนิ นการยกเลิ กการส่ งข้ อมู ลไปยังผู้รั บภายใน ๗ วั น
นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งจากผู้รับข้อมูล
๓

(ร่าง) ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(๓) ในการระบุวิธีการหรือแบบฟอร์มเพื่อปฏิเสธการรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนั้น ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูล ห้ามดําเนินการดังต่อไปนี้
๑) เรียกร้องให้ผู้รับข้อมูลชําระเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ เป็นการตอบแทน (pay a fee)
๒) ขอข้อมูลจากผู้รับข้อมูลเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นการขอข้อมูลเพื่อประกอบการยกเลิก
การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
๓) ดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ให้ดําเนินการกดปุ่ม
คําสั่ง (click) เพื่อประโยชน์ใดๆ ในทางธุรกิจ หรือเข้าสู้เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดของผู้ให้บริการหรือขาย
สินค้าหรือบริการเพิ่มเติม
(๔) ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลส่งคําสั่งปฏิเสธการรับข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ส่งข้อมูลแล้ว ปรากฏว่า
ผู้ส่งข้อมูลยังฝ่าฝืนและส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีก
(ก) ผู้สง่ ข้อมูลต้องดําเนินการไม่ให้ผู้รับข้อมูลรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างความรําคาญให้แก่ผู้รับโดยทันที
(ข) คําสั่งปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ได้ตลอดไป (never expire)
(ค) ผู้สง่ ข้อมูลห้ามดําเนินการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ว่าด้วยวิธีการใดให้ผรู้ ับข้อมูลเป็นการถาวร เว้นแต่ผู้รับข้อมูลจะตกลงกับผู้ส่งข้อมูลเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน...................... พ.ศ. ....

(
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔

