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(ร่าง) 
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง ขัน้ตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

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

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ     
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย       
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... อันเป็นบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา .... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้    
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอน
การแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 
 “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการ

ทํางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์
หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าท่ีประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดา 
ท่ีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปราฎในรูปแบบของตัวอักษร 
ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ 

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย

ประการอ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
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(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม 
ข้อ ๔ การให้บริการของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมายในฐาน

การร่วมมือ ให้ความยินยอม หรือเป็นการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕ 
(๑) การให้บริการในฐานะส่ือกลาง ( Intermediary) ในการให้บริการรับส่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ หรือบริการอํานวยความสะดวก
ในการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านเส้นทางจราจรทางคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต (routing) หรือ       
จัดให้บริการคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือทําให้เกิดการรับส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(Transitory Communication - mere conduit) ท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
หมายเหตุ ผู้ให้บริการประเภทนี้ ได้แก่ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ผู้ให้บริการมือถือ (MO) ฯลฯ

(ก) การให้บริการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ดําเนินการหรือควบคุมการรับส่ง
ข้อมูลโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ 

(ข) การให้บริการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือการให้บริการอํานวยความ
สะดวก ในการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านเส้นทางจราจรทางคอมพิวเตอร์บน
อินเตอร์เน็ต หรือการให้บริการเช่ือมต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกันเพ่ือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ 
(Hosting) ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นท้ังหมดเกิดจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติด้วยมาตรการทาง
เทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์ (Automatic technical process) ซ่ึงผู้ใช้บริการหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้สั่ง
การ โดยผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้กําหนดหรือคัดเลือกข้อมูลหรือเน้ือหาของข้อมูลเพ่ือทําการรับส่งหรือ
ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว 

(ค) การให้บริการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผู้ให้บริการไม่ได้เลือกข้อมูลหรือ
เน้ือหาของข้อมูลท่ีส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เป็นเพียงการให้บริการท่ีดําเนินการผ่านระบบ
ตอบรับคําสั่งอัตโนมัติโดยทางคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน 

(ง) การให้บริการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่ได้ทําการเก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเน้ือหาของข้อมูลดังกล่าวไว้ เน่ืองจากกระทําการในฐานะสื่อกลางในการรับส่ง
ข้อมูลหรือเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้เพียงช่ัวคราว (Transient storage) ในระยะเวลาท่ีสั้นในระบบ
คอมพิวเตอร์เพียงเท่าที่จําเป็นเพ่ือให้การรับส่งข้อมูลสามารถกระทําได้เท่าน้ัน โดยผู้ให้บริการไม่มี        
การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเน้ือหาของข้อมูลเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย        
ของผู้ให้บริการในลักษณะที่บุคคลท่ัวไปอาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในภายหลัง 

(จ) การให้บริการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเน้ือหาของข้อมูลนั้น 
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(๒) การเก็บหรือพักข้อมูลคอมพิวเตอร์ช่ัวคราว (system caching) ในระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
หมายเหตุ ผู้ให้บริการประเภทน้ีได้แก่ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตทั่วไป หรือ OSP (Online Service Provider) ฯลฯ

(ก) เป็นการให้บริการรับ-ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ระบบคอมพิวเตอร์ดูแล
ควบคุมการส่งผ่านเน้ือหาข้อมูลท้ังหมดโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลอ่ืน (ซ่ึงไม่เก่ียวกับผู้ให้บริการ)  

(ข) เป็นการให้บริการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ด้วยกัน เพ่ือให้สามารถเก็บพักข้อมูลเพ่ือสามารถเรียกข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานภายหลังได้ 

(ค) เป็นการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ซ่ึงผู้ให้บริการ
ไม่ได้ควบคุมการจัดเก็บคอมพิวเตอร์ดังกล่าวและไม่เกี่ยวข้อง 

ในการให้บริการจัดเก็บและพักข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบช่ัวคราวน้ัน ผู้ให้บริการ
ต้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเน้ือหาของข้อมูลดังกล่าว 
(ข) ดําเนินการตามนโยบายแจ้งระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๕ 

ของประกาศฉบับนี้ 
(ค) ไม่สามารถเข้าถึงเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาของ

ข้อมูลดังกล่าวได้ 
(๓) การให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ท่ี

ดูแลควบคุมเน้ือหาข้อมูลโดยผู้ให้บริการแต่ละราย (Information Residing on systems or network 
at direction of users) ท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
หมายเหตุ ผู้ให้บริการประเภทนี้ได้แก่ ผู้ให้บริการการจัดเก็บข้อมูลประเภท Computer Clouding, Data Centerฯลฯ

 (๑) การให้บริการท่ีผู้ให้บริการไม่มีเจตนาและเกี่ยวข้องรวมถึงไม่ทราบถึงการ
กระทําใดๆ ท่ีผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการดําเนินการหรือบุคคลอ่ืน 

 (๒) ผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากการกระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

(๓) ทันที ท่ีผู้ ให้บริการได้รับการแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย                
ผู้ให้บริการต้องรีบดําเนินการระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีตนเองดูแลควบคุมหรือเป็นเจ้าของตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕. ของประกาศฉบับนี้โดยทันที 

(๔) การให้บริการทางเทคนิคเพ่ือเป็นท่ีต้ังหรือท่ีพักของแหล่งข้อมูล (Information 
Location Tools) ที่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
หมายเหตุ ให้บริการประเภทนี้ ได้แก่ เว็บไซต์ท่า (Portal Website)หรือสื่อประเภทโซเชียลมีเดีย (Social Media)ฯลฯ

(๑ )  ผู้ ใ ห้บริการไม่มีการเ ช่ือมต่อ (Linking) ไปยังข้อมูลที่ผิดกฎหมาย                  
แก่บุคคลภายนอกด้วยตนเอง 

(๒) ผู้ให้บริการไม่มีเจตนาและเกี่ยวข้องรวมถึงไม่ทราบถึงการกระทําใดๆ ที่ผิด
กฎหมายของผู้ใช้บริการหรือบุคคลอ่ืน 
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(๓) ผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากการกระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

(๔) ทันทีท่ีผู้ ให้บริการได้รับการแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ ผิดกฎหมาย         
ตามมาตรา ๑๔ ผู้ให้บริการต้องรีบดําเนินการระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย
ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีตนเองดูแลควบคุมหรือเป็นเจ้าของตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๕ ของประกาศฉบับน้ี
โดยทันที 

ข้อ ๕ การให้บริการในข้อ ๔ ผู้ให้บริการต้องจัดเตรียมมาตรการดังต่อไปน้ี เพ่ือแจ้งเตือน 
หรือระงับการเผยแพร่หรือนําข้อมูลน้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

(๑) ขั้นตอนการแจ้งเตือน 
ผู้ให้บริการจะต้องจัดหามาตรการแจ้งเตือนโดยจัดทําหนังสือแจ้งเตือน (Take Down 

Notice) เป็นลายลักษณ์อักษรโดยดําเนินการในทางเทคนิคหรือวิธีการใดๆ เพ่ือแจ้งเตือนเพ่ือให้ผู้ให้บริการระงับ
การแพร่หลายหรือลบข้อมูลที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตน                 
โดยหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวต้องระบุข้อมูลดังต่อไปน้ี ของผู้ใช้บริการให้บุคคลทั่วไปทราบ 

(ก) ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการหรือ
ตัวแทนของผู้ให้บริการ 

(ข ) แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) เ พ่ือให้ผู้ ใ ช้บริการหรือ
บุคคลภายนอกแจ้งผู้ให้บริการเพ่ือระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลท่ีผิดกฎหมาย โดยแบบฟอร์ม
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑) รายละเอียดช่ือนามสกุลที่อยู่ของผู้ร้องเรียนรวมถึงลายมือช่ือของผู้
ร้องเรียนหรือตัวแทนผู้รับมอบอํานาจของผู้ร้องเรียนว่ามีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ 

๒) รายละเอียดข้อมูลของการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ 
๓) รายละเอียดท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ของผู้ให้บริการ อาทิเช่น ช่ือของผู้ให้บริการ 

ท่ีอยู่ของผู้ให้บริการ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ให้บริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ 
๔) รายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช่บริการหรือบุคคลภายนอก 
๕) คํารับรองว่าข้อความที่แจ้งดังกล่าวเป็นความจริง 

(๒) วิธีการระงับหรือนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
เม่ือผู้ให้บริการได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มในข้อ ๕ (๑) (ข) ผู้ให้บริการ        

ต้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
(ก) ดําเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพ่ือไม่ให้แพร่หลายต่อไปโดยทันที 
(ข) จัดทําสําเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลท่ีร้องเรียน

ดังกล่าวส่งให้กับผู้ใช้บริการซ่ึงอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ให้บริการโดยทันที 
(ค) ระงับซ่ึงการแพร่หลายข้อมูลดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่ต้อง 

ไม่เกิน ๓ วันทําการนับแต่วันท่ีได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว 



(ร่าง) ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๕ 
 

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศน้ี 

 
 

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

    (                             ) 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

 


