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(ร่าง) 
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง ลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถ่ีและวิธีการส่ง 
ซ่ึงไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ 

พ.ศ. .... 
--------------------------------------------- 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล 
ความถี่และวิธีการส่งคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญแก่ผู้รับ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ     
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย       
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... อันเป็นบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา .... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้    
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ลักษณะ
และวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถี่และวิธีการส่งซ่ึงไม่เป็นการก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดา 

ท่ีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Affirmative Consent)” หมายความว่า ความยินยอมโดย
สมัครใจ หลังจากได้รับทราบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ชัดแจ้งครบถ้วนเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเข้าร่วมทํานิติ
กรรมสัญญาหรือยอมรับการผูกพันตามสัญญา 

“ ท่ีอยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Address)” หมายความว่า ท่ีอ ยู่ปลายทาง 
(destination) ท่ีใช้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) หรือที่อยู่ปลายทางบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้
รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IP Address of computer data) ซ่ึงอาจประกอบด้วยช่ือผู้ใช้ (Username)       
ช่ือผู้รับข้อมูล (Recipient’s name) หรือกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail box) ของผู้รับข้อมูล
รวมถึงเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (IP Address) ของผู้รับข้อมูลซ่ึงที่อยู่ดังกล่าวสามารถ
อ้างอิงถึงช่ือโดเมน (Domain Name) ปลายทาง หรือท่ีอยู่ปลายทางของเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าท่ีอยู่ดังกล่าวน้ันจะปรากฏให้เห็นหรือไม่ก็ตาม 
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“ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซ่ึงผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้และ
ได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ัน ท้ังนี้ไม่รวมถึงบุคคลท่ีเป็นสื่อกลางสําหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ัน 

“ผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า บุคคลท่ีมีเจตนาส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ในเบ้ืองต้นเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายสินค้าหรือบริการ การลงทุน 
หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ รวมถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน (“Application”) ท่ีโฆษณา
หรือสนับสนุนการส่งข้อมูลดังกล่าว 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ท่ีต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล หรือบุคคลซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการของรัฐ
ไม่ว่าในการใดๆ 

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง 
วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่าน้ัน 

ข้อ ๔ การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคคลอ่ืนในลักษณะ
ดังต่อไปน้ีไม่ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 

(๑) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือติดต่อหรือเป็นหลักฐาน      
ในการทํานิติกรรมสัญญา (transactional) ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือการส่งข้อมูล       
ท่ีผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลส่งเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือแสดงความสัมพันธ์หรือนิติสัมพันธ์         
ท่ีมีระหว่างกัน (relationship) ในทางกฎหมาย ได้แก่การกระทําท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้เพ่ือยืนยันการชําระหน้ี
หรือการกระทําการใดๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการทํานิติกรรมในเชิงพาณิชย์ (commercial transaction) 
ซ่ึงผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงเข้าทํานิติกรรมสัญญาดังกล่าวแล้ว  

(ข) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้เพ่ือประกอบการใช้สิทธิ
เรียกร้องในทางกฎหมายหรือชําระหน้ีทางกฎหมายหรือการส่งข้อมูลเพ่ือเข้าทํานิติกรรมสัญญาตามแบบ
หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงเข้าทํานิติกรรมดังกล่าวแล้ว 

(ค) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้คํารับรอง (warranty) 
เรียกคืนสินค้าหรือบริการ (recall) เนื่องจากความชํารุดบกพร่องหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 
หรือความปลอดภัยหรือมาตรฐานของสินค้าและบริการ (safety) หรือข้อมูลท่ีเก่ียวกับหลักประกัน
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (security) 

(ง) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อกําหนดเงื่อนไขเดิมในการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ การบริการสมาชิก การ
ลงทะเบียนเพื่อรับบริการ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมความสัมพันธ์ในทางนิติกรรมสัญญาไม่ว่า
ด้วยประการใดๆ ตามกฎหมาย  
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(จ) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ท่ีเกิด
จากสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทําของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลที่
ตกลงกันแล้ว 

(ฉ) การส่งมอบสินค้าและบริการตามที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลตกลงกันไว้ล่วงหน้า 
เช่น การเป็นสมาชิก หรือสมัครเป็นผู้ใช้บริการต่างๆ ท่ีถูกกฎหมาย โดยผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลตกลงกันแล้ว 

(ช) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

(ซ) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับความยินยอมโดยชัด
แจ้งจากผู้รับข้อมูล 

 
(๒) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยรัฐบาล รัฐสภา ศาล หรือ

หน่วยงานของรัฐใดๆ ท่ีบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงข้อกําหนด กฎหมาย คําสั่ง หรือผลของนิติกรรม
ทางปกครองใดๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือเพ่ือแสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ 

(๓) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานหรือองค์กรการกุศลท่ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือเพ่ือแสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ 

ข้อ ๕ ในกรณีท่ีเป็นการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงพาณิชย์ไป
ยังท่ีอยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะดังต่อไปน้ี เม่ือได้รับความยินยอมจากผู้รับข้อมูลแล้วไม่เป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 

(๑) ผู้ส่งข้อมูลต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ในข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ส่งให้แก่ผู้รับข้อมูลแต่ละราย 

(ก) ระบุไว้อย่างชัดแจ้งซ่ึงรายละเอียดและวิธีการท่ีผู้รับข้อมูลสามารถบอกเลิกหรือ
แจ้งความประสงค์เพ่ือปฏิเสธการตอบรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Opt-Out) 
ดังกล่าวจากผู้ส่งข้อมูลได้ 

(ข) วิธีการที่ผู้รับข้อมูลจะใช้เพ่ือแจ้งความประสงค์ในการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น โดยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑) วิธีการทางเทคนิค (Technical measure) ที่ให้ผู้รับข้อมูลสามารถตอบกลับ 
(reply) เพ่ือปฏิเสธการรับข้อมูล ไปยังผู้ส่งข้อมูลได้โดยสะดวก อาทิเช่น ต้องระบุจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail address)  หรือที่อ ยู่ ท่ี ติดต่อได้ของผู้ส่ งข้อมูลเ พ่ือส่งใ ห้ผู้ส่ งข้อมูลทําการระงับการส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ 

๒) วิธีการใดๆ ทางคอมพิวเตอร์ท่ีมีการระบุแบบฟอร์มหรือคําสั่งทางคอมพิวเตอร์ใดๆ 
เพ่ือให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถทําคําสั่งปฏิเสธการตอบรับข้อมูลดังกล่าวได้โดยเร็ว 

(๒) หลังจากที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับคําสั่งยกเลิกปฏิเสธการตอบรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลต้องดําเนินการยกเลิกการส่งข้อมูลไปยังผู้รับภายใน ๗ วัน           
นับแต่วันท่ีได้รับคําสั่งจากผู้รับข้อมูล 



(ร่าง) ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๔ 
 

(๓) ในการระบุวิธีการหรือแบบฟอร์มเพ่ือปฏิเสธการรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวน้ัน ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูล ห้ามดําเนินการดังต่อไปน้ี 

๑) เรียกร้องให้ผู้รับข้อมูลชําระเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ เป็นการตอบแทน (pay a fee) 
๒) ขอข้อมูลจากผู้รับข้อมูลเพ่ิมเติม เว้นแต่เป็นการขอข้อมูลเพ่ือประกอบการยกเลิก

การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
๓) ดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมเพ่ือวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ให้ดําเนินการกดปุ่ม

คําสั่ง (click) เพ่ือประโยชน์ใดๆ ในทางธุรกิจ หรือเข้าสู้เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืนใดของผู้ให้บริการหรือขาย
สินค้าหรือบริการเพ่ิมเติม 

(๔) ในกรณีท่ีผู้รับข้อมูลส่งคําสั่งปฏิเสธการรับข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ส่งข้อมูลแล้ว ปรากฏว่า      
ผู้ส่งข้อมูลยังฝ่าฝืนและส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติมอีก 

(ก) ผู้สง่ข้อมูลต้องดําเนินการไม่ให้ผู้รับข้อมูลรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสท่ี์สร้างความรําคาญให้แก่ผู้รับโดยทันที 

(ข) คําสั่งปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ได้ตลอดไป (never expire) 
(ค) ผู้สง่ข้อมูลห้ามดําเนินการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์      

ไม่ว่าด้วยวิธีการใดให้ผูร้ับข้อมูลเป็นการถาวร เว้นแต่ผู้รับข้อมูลจะตกลงกับผู้ส่งข้อมูลเป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศน้ี 
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี      เดือน...................... พ.ศ.  .... 
 
 
 
 

    (                             ) 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

 


