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กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีบทบำทและแทรกเข้ำไปอยู่แทบทุกกิจกรรมทั้งกำรใช้ชีวิต
ประจำวันและกำรทำงำน โดยเฉพำะกำรนำมำใช้สำหรับกำรสร้ำงและรับส่งข้อมูลข่ำวสำร และ
จำกฐำนข้อมูลมหำศำลที่ถูกสร้ำงขึ้นผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก็มีกำรนำมำต่อยอดพัฒนำเป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพสังคมและรูปแบบกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำง
รวดเร็ว
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไม่ได้จำกัดเฉพำะประชำชนและองค์กรธุรกิจเท่ำนั้น
หน่วยงำนรัฐก็จำเป็นต้องปรับรูปแบบกำรทำงำนและกำรให้บริกำรให้สอดคล้องกับบริบทของ
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน คำว่ำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์มีกำรหยิบยกมำพูดถึง
ในช่วงเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ จนปัจจุบันมีกำรยกระดับเป็นรัฐบำลดิจิทัล ทั้งนี้ ด้วยประเทศ
ต่ำงๆ เล็งเห็นถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีกำรออกนโยบำยและกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อผลักดันให้มีกำรประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเต็มศักยภำพ กระตุ้นให้ภำคเอกชนมีกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
เพื่อพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ ส่วนภำครัฐก็ต้องปรับรูปแบบกำรทำงำนและกำรให้บริกำรโดยกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้เกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อสร้ำงควำมสะดวกรวดเร็วให้กับ
ผู้มำใช้บริกำร ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศให้สูงขึ้น
อย่ำงไรก็ดี เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยประเทศให้เกิดกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเต็มศักยภำพและสร้ำงสรรค์ กฎหมำยเป็นปัจจัยสำคัญที่สำมำรถทำ
ให้กำรขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม ทั้งในด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ใช้ปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิด โดยเฉพำะกับกำรพัฒนำกำรทำงำนและกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ ที่กฎหมำยสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรกำหนดแนวทำงกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อให้มีทิศทำงเดียวกัน มีระบบกำรทำงำนและกำรให้บริกำร
ที่สอดคล้องและสำมำรถเชื่อมโยงระหว่ำงกันได้ ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรทำงำนและงบประมำณ
ในกำรลงทุน รวมถึงให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน และประชำชนสำมำรถนำข้อมูลดังกล่ำวไปต่อยอดพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้
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แผนภาพที่ 1 กฎหมายเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานด้ า นรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ

ที่มำ: รวบรวมข้อมูลโดยส่วนนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำน
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ส ำหรั บ กฎหมำยเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญดังแสดงในแผนภำพที่ 1 สำมำรถสรุปสำระสำคัญได้พอสังเขป ดังนี้
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554
กฎหมำยฉบับนี้นับเป็นกฎหมำยพื้นฐำนที่สำคัญในกำรส่งเสริมกำรใช้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศกับทุกภำคส่วนรวมถึงภำครัฐ โดยหลักกำรของกฎหมำยที่สำคัญ คือ กำรรองรับสถำนะ
ทำงกฎหมำยของข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับกำรทำเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนเป็นหนังสือ
รวมถึงกำหนดกำรรับรองวิธีกำรส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนกำรรับฟังพยำนหลักฐำนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรทำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ให้น่ำเชื่อถือ และมีผลในทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับกำรทำธุรกรรมโดยวิธีกำรทั่วไปที่
เคยปฏิบัติอยูแ่ ละมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อทำหน้ำที่วำงนโยบำย
กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ติดตำมดูแลกำรประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
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นอกจำกหลักกำรข้ำงต้น ในกฎหมำยฉบับนี้ยังมีกำรออกกฎหมำยลำดับรองที่กำหนด
เงื่อนไขกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐไว้ ซึ่งถือว่ำเป็นกฎหมำยที่สำคัญต่อกำรพัฒนำ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้แก่
1.1 พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
ในมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554
กำหนดหลักกำรว่ำหำกหน่วยงำนรัฐใดมีกำรให้บริกำรกำรยื่นคำขอ ขออนุญำต ขอจดทะเบียน
กำรชำระเงิน หรือกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงำน
ดังกล่ำวต้องมีกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระรำชกฤษฎีกำภำยใต้มำตรำ 35 นี้ด้วย
ซึ่งตำมพระรำชกฤษฎีกำกำหนดให้หน่วยงำนรัฐที่มีกำรให้บริกำรข้ำงต้นผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีกำรดำเนินกำรจัดให้มีระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัย และนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ก็เพื่อให้
ระบบกำรทำงำนและกำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐมีมำตรฐำน มีควำมน่ำเชื่อถือ
มีควำมมั่นคงปลอดภัย ที่สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประชำชนและผู้มำใช้บริกำรได้
1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2553
ในมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554
กำหนดว่ำ “ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทำตำมวิธีกำรแบบปลอดภัยที่กำหนดในพระรำช
กฤษฎีกำฯ ให้สันนิษฐำนไว้ว่ำเป็นวิธีกำรที่เชื่อถือได้” ทั้งนี้ เป้ำหมำยของกำรกำหนดหลักกำรนี้ไว้
ในกฎหมำยก็เพื่อต้องกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนมีกำรดำเนินงำนด้วยวิธีกำรแบบปลอดภัย
ในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และมีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรรับมือกับสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือของกำรทำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยในพระรำชกฤษฎีกำได้มีกำรแบ่งวิธีกำรแบบปลอดภัยไว้ 3 ระดับ คือ ระดับ
พื้นฐำน ระดับกลำง และระดับเคร่งครัด โดยแต่ละระดับจะมีรำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนหรือ
วิธีกำรแบบปลอดภัยเข้มงวดแตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับควำมสำคัญของภำรกิจและธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงำนนั้นๆ รับผิดชอบหรือดูแลอยู่ ซึ่งคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
จะมีกำรประกำศรำยชื่อหรือประเภทหน่วยงำนในแต่ละระดับ โดยเฉพำะหน่วยงำนที่ถือเป็น
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญยิ่งยวดของประเทศ (Critical Infrastructure) ซึ่งหน่วยงำนเหล่ำนี้จะต้อง
ดำเนินกำรตำมวิธีกำรแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด
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2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เทคโนโลยีสำรสนเทศแม้จะมีประโยชน์มำกมำยหำกมีกำรนำมำใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ แต่ก็
สำมำรถสร้ำงควำมเสียหำยได้อย่ำงมำกเช่นกันหำกมีกำรนำมำใช้อย่ำงไม่เหมำะสม และปัญหำนี้
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรเจำะระบบ กำรส่งไวรัส กำรโจมตีระบบ กำรลงข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อควำมมั่นคงประเทศ เป็นต้น และหำกกำรกระทำดังกล่ำวมุ่งหวัง
สร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบคอมพิวเตอร์ภำครัฐด้วยแล้ว ผลกระทบจะไม่ได้จำกัดเพียงแค่ควำมเสียหำย
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่ำนั้น แต่อำจร้ำยแรงและสร้ำงควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ควำมมั่นคงของประเทศได้ กฎหมำยฉบับนี้จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องตรำขึ้น เพื่อกำหนดมำตรกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำน
ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมพยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมำตรกำรระงับ
ยับยั้งกำรกระทำควำมผิดเบื้องต้น เช่น กำรระงับกำรเผยแพร่เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมำยนี้ เป็นต้น
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมำยฉบับนี้มุ่งเน้นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีโอกำสได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส และให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของรัฐได้ ซึ่งในกฎหมำยจะยกเว้นข้อมูลบำงประเภทที่หน่วยงำน
ภำครัฐไม่สำมำรถเปิดเผยได้ โดยหำกเปิดเผยแล้วจะเกิดควำมเสียหำยต่อประเทศชำติหรือต่อ
ประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลกำรรักษำพยำบำล ข้อมูลที่กระทบต่อ
ควำมมั่นคง เป็นต้น
และด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรทำงำนและให้บริกำรภำครัฐมำกขึ้น
ข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐจึงถูกจัดทำและเปิดเผยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นตำมลำดับ ซึ่ง
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่มีกำรเปิดเผยหรือเผยแพร่อำจไม่ได้จำกัดแค่
ข้อมูล โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของรัฐ
หรือสัญญำกับเอกชน เหมือนเช่นในอดีต แต่ปัจจุบันมีกำรเปิดเผยข้อมูลในลักษณะชุดข้อมูล (Data
Set) ที่เป็นข้อมูลที่นักพัฒนำสำมำรถนำไปต่อยอดในกำรพัฒนำแอพพลิเคชันและนวัตกรรมใหม่ๆ
ได้อีกด้วย
4. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสำรสนเทศมีบทบำทในกำรขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ธุรกิจ
จำนวนมำกมีกำรหันมำใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรใช้พื้นที่บนโลก
ออนไลน์เป็นช่องทำงในกำรจำหน่ำยสินค้ำหรือเป็นช่องทำงเผยแพร่ควำมคิดสร้ำงสรรค์หรือ
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นวัตกรรมใหม่ๆ แต่ปัญหำหนึ่งที่มักพบตำมมำ คือ กำรละเมิดลิขสิทธิ์ทำงออนไลน์ โดยปัญหำนี้
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีทำให้กำรละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น กำรทำซ้ำ
กำรดัดแปลง เป็นต้น สำมำรถทำได้ง่ำยขึ้นและแพร่กระจำยในวงกว้ำงอย่ำงรวดเร็ว สร้ำงควำมเสียหำย
ต่อเจ้ำของผลงำนอย่ำงมำก
ดังนั้น กฎหมำยลิขสิทธิ์จึงเข้ำมำมีบทบำทสำคัญ ในกำรทำหน้ำที่คุ้มครองป้องกัน
ผลประโยชน์ทั้งทำงเศรษฐกิจและทำงศีลธรรม ซึ่งผู้ที่สร้ำงสรรค์ผลงำนควรได้รับกำรปกป้อง
โดยปัจจุบันกฎหมำยฉบับนี้มีกำรปรับแก้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี และ
ครอบคลุมปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์จำกกำรใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เช่น กำรกำหนดคุ้มครอง
กำรใช้มำตรกำรทำงเทคโนโลยี กำรกำหนดให้กำรหลีกเลี่ยงมำตรกำรทำงเทคโนโลยีเป็นควำมผิด
ตำมกฎหมำย เป็นต้น
5. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวกในการพิ จารณาขออนุ ญ าตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
โดยปกติแล้วหน่วยงำนรำชกำรแต่ละแห่งที่ให้บริกำรต่ำงๆ เช่น กำรขออนุญำต ขึ้นทะเบียน
หรือเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนกำรทำงำนและกำรให้บริกำรอยู่แล้ว เพียงแต่ประชำชนอำจจะ
ยังไม่ทรำบหรือไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ ทำให้ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกหรือต้อง
เสียเวลำในกำรติดต่อรำชกำรจำกกำรไม่ทรำบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนหรือเอกสำรที่ต้องเตรียม
ดังนั้น โดยกฎหมำยฉบับนี้จึงมีกำรกำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องมีกำรจัดทำและเปิดเผย
คู่มือประชำชนที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตจำกทำงรำชกำรผ่ำนทำงช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีก
หนึ่งช่องทำง นอกเหนือจำกกำรปิดประกำศ ณ หน่วยงำนนั้นๆ ซึ่งกำรกำหนดให้เปิดเผยผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ก็เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวกรวดเร็ว นอกจำกนี้กฎหมำยยัง
กำหนดให้คู่มือสำหรับประชำชนที่หน่วยงำนจัดทำขึ้น ต้องมีเนื้อหำประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตและรำยกำร
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ผู้ขออนุญำตจะต้องยื่นมำพร้อมกับคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่ำนทำง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนกำรมำยื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้
ด้วยบริบทกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเศรษฐกิจ และสังคมอันเนื่องด้วยแรงผลักดัน
ของเทคโนโลยีหรือที่เรียกกันว่ำ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว จึงได้มีกำรยกร่ำงกฎหมำยใหม่และปรับปรุงกฎหมำยเดิมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ โดยแบ่งเป็นกำรเสนอแก้ไขกฎหมำยเดิม 4 ฉบับ และร่ำงกฎหมำย
ใหม่ 4 ฉบับ ดังตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 ร่างกฎหมายใหม่และปรับปรุงกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศรวม
ทั้งสิ้น 8 ฉบับ
แก้กฎหมายเดิม
1. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
3. ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และ
กำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจกำร โทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
4. ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….

เสนอกฎหมายใหม่
1. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559
2. (ร่ำง) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. ….
3. (ร่ำง) พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ….
4. (ร่ำง) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ….

ที่มำ: รวบรวมข้อมูลโดยส่วนนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำน
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
โดยสำมำรถสรุปสำระสำคัญของกำรตรำกฎหมำย และกำรร่ำงกฎหมำยที่สำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดังนี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559
เพื่อปรับกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
ปรับโครงสร้ำงองค์กรภำยในเพื่อรองรับภำรกิจและควำมรับผิดชอบที่เพิ่มเติมขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
.... เป็นกฎหมำยที่กำหนดโครงสร้ำงองค์กรเพื่อทำหน้ำที่ด้ำนนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศด้วย
เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์หรือที่กำลังมีกำรยกระดับไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลเป็นกลไก
หนึ่งที่จะทำหน้ำที่ขับเคลื่อนนโยบำยที่มีกำรออกมำตำมกฎหมำยฉบับนี้ โดยกฎหมำยฉบับนี้
มีสำระสำคัญคือ วำงกรอบนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพื่อจัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิทัลระดับชำติ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน (ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล ด้ำนส่งเสริม
และพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และด้ำนอื่นๆ) มีกำรตั้ง “กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม” โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ รวมถึงมีกำรตั้งสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ
DIGITAL SOCIETY

I N F RASTRUCTURE

E-GOVERNMENT

ส่ ว นนโยบายรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.)

SPENDING

E-GOV ACT

CYBER SECURITY

Int’l INDEX

จั ด ทำเมื่ อ 10 กั น ยำยน 2559
Ref. Version1

-7

-


ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….
ด้วยปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมำกมีกำรจัดเก็บและควบคุมในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำระสำคัญของกฎหมำยฉบับนี้ คือ มีกำรกำหนดหลักกำรพื้นฐำนในกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลที่ถือครองข้อมูลต้องดูแลมิให้มีกำรละเมิดสิทธิเจ้ำของข้อมูล และมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำหน้ำที่จัดทำแผนยุทธศำสตร์ มำตรฐำนกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และวำงกลไกกำรกำกับดูแลหน่วยงำนและผู้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ….
ปัญหำภัยคุกคำมทำงไซเบอร์มีควำมรุนแรงมำกขึ้น ดังนั้นกฎหมำยฉบับนี้จึงมีกำรยกร่ำงขึ้น
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ (NCSC) ทำหน้ำที่ในกำร
วำงระบบ มำตรฐำน มำตรกำรในกำรดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และ
กำหนดกลไกกำรดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยเฉพำะหน่วยงำนที่เป็น Critical
Infrastructures) รวมถึงมีกำรจัดตัง้ สำนักงำนขึ้นเพื่อทำหน้ำที่เป็น Command Center สนับสนุน
กำรดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภำคส่วนต่ำง ๆ และสร้ำงควำมพร้อมในกำรดูแลตนเอง
ของแต่ละภำคส่วน
ทั้งนี้ สำมำรถสรุปภำพรวมของกำรตรำกฎหมำย และกำรร่ำงกฎหมำยที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศโดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ดังแผนภำพที่ 2

DIGITAL SOCIETY

I N F RASTRUCTURE

E-GOVERNMENT

ส่ ว นนโยบายรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.)

SPENDING

E-GOV ACT

CYBER SECURITY

Int’l INDEX

จั ด ทำเมื่ อ 10 กั น ยำยน 2559
Ref. Version1

-8

-

แผนภาพที่ 2 กฎหมายและร่างกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2559

ที่มำ: รวบรวมโดยส่วนนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
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จำกกฎหมำยที่กล่ำวมำเป็นกฎหมำยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ซึ่งมีกฎหมำยทั้งในเชิงกำหนดนโยบำยแนวทำงกำรพัฒนำ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกับกำรดำเนินงำนภำครัฐอย่ำง
เต็มศักยภำพ ส่งเสริมให้ประชำชนมั่นใจในกำรใช้งำนและใช้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ
และกฎหมำยที่ใช้เป็นมำตรกำรลงโทษกับผู้กระทำควำมผิดที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ โดยในอนำคต
ประเทศไทยจะมีกำรยกระดับไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่มีควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำรที่มำกขึ้น กำรปรับปรุงกฎหมำยเดิมหรือผลักดันกฎหมำยใหม่ๆ ก็อำจจะเป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อไม่ให้กฎหมำยเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล และเพื่อยกระดับควำมสำมำรถทำง
กำรแข่งขันและคุณภำพชีวิตของประชำชนในประเทศ
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- เอกสารอ้างอิง –
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร. (3 พฤษภำคม 2559). ควำมคืบหน้ำร่ำง
กฎหมำยเพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ สืบค้นจำก
http://www.mict.go.th/view/1/ข่ำวกระทรวงฯ /1917
ส่วนกฎหมำย ฝ่ำยอำนวยกำร สำนักงำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์(องค์กำรมหำชน).
(2558). ร่ำงกฎหมำยเศรษฐกิจดิจิทัล. สืบค้นจำก https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws
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คณะผู้จัดทา
ณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล

ผู้จัดการส่วนกฎหมาย

อรฉัตร เลียงพิบูลย์

ผู้จัดการส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ทิพสุดา โชติชื่น

นักวิเคราะห์นโยบายอาวุโส

ชนกพร ดีมาก

นักวิเคราะห์นโยบาย

ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)
PSP_DIVISION@EGA.OR.TH

DIGITAL SOCIETY

I N F RASTRUCTURE

E-GOVERNMENT

ส่ ว นนโยบายรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.)

SPENDING

E-GOV ACT

CYBER SECURITY

Int’l INDEX

จั ด ทำเมื่ อ 10 กั น ยำยน 2559
Ref. Version1

