สาขาบริการดานคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของ
1. ภาพรวมธุรกิจบริการคอมพิวเตอรโลก
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็ว โดยรวมการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และซอฟต แวรเ ขา ดว ยกัน ทําใหผูใช ไ ดรั บ ขอ มู ลข าวสารต างๆ ไดอ ย างรวดเร็ว มากขึ้น ทั้งนี้ การใหบ ริ การที่
หลากหลายมากขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว เปนการสรางบริการใหมๆ ที่ยากจะแยกเปน
กิจกรรมในสาขาบริการใดบริการหนึ่ง อีกทั้งบริการใหมนั้นยังไมมีการกําหนดไวภายใตกิจกรรมยอยของการคา
บริการภายใต WTO เชน การใหบริการคอมพิวเตอร on-line บางประเภท และการสรางมูลคาเพิ่มของการ
ใหบริการโทรคมนาคม เปน ตน ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมตอระบบอินเทอรเ น็ตกับ
คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารตางๆ ที่เพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหมีการใชบริการคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย
จากขอมูลของ International Telecommunication Union ผูใชอิน เทอรเน็ตทั่วโลกมีจํานวน
ประมาณ 3,385 ลานคน ในป 2559 (แผนภูมิที่ 1) โดยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตสูงสุด
ในโลก ทั้งนี้การใชอินเทอรเน็ตดังกลาวสอดคลองกับจํานวนประชากรและภูมิภาคที่มีขนาดใหญ ซึ่งจํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และจากขอมูลของ Internet World Stats ในป 2560 มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต
ทั่วโลกประมาณ 4,157 ลานคน (ตารางที่ 1) โดยภูมิภาคเอเชียยังเปนภูมิภาคที่มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตสูงที่สุด
ในขณะที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตสูงสุดที่รอยละ 95 ของจํานวนประชากรในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ และภูมิภาคแอฟริกามีอัตราการขยายตัวของจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในชวงป 2543 – 2561 สูงที่สุด
คิดเปนรอยละ 9,941
แผนภูมิที่ 1 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกในป 2559
เอเชียและแปซิฟก
อเมริกา
ยุโรป
แอฟริกา
CIS
Arab States

ที่มา: International Telecommunication Union (ITU)
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ตารางที่ 1 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกในป 2560

World Regions
Africa
Asia
Europe
Latin
America/Caribbean
Middle East
North America
Oceania/Australia
WORLD TOTAL

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS
DEC 31, 2017 - Update
ประชากร
รอยละของ ผูใชอินเทอรเน็ต รอยละการ อัตราการ รอยละของ
(2018 Est.)
ประชากร
เขาถึง
ขยายตัว
ผูใช
โลก
อินเทอรเน็ต 2543-2561 อินเทอรเน็ต
1,287,914,329
16.9
453,329,534
35.2
9,941
10.9
4,207,588,157
55.1 2,023,630,194
48.1
1,670
48.7
827,650,849
10.8
704,833,752
85.2
570
17.0
652,047,996
8.5
437,001,277
67.0
2,318
10.5
254,438,981
363,844,662
41,273,454
7,634,758,428

ที่มา: Internet World Stats

3.3
4.8
0.6
100

164,037,259
345,660,847
28,439,277
4,156,932,140

64.5
95.0
68.9
54.4

4,893
219
273
1,052

3.9
8.3
0.7
100

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นแนวโนมมูลคาการใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกในชวงป 25602562 (2017-2019) โดยการใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ระบบศูนยขอมูล ซอฟแวรสําหรับ
องคกร เครื่องมือ/อุปกรณตางๆ บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสื่อสาร โดยคาดการณวาในป 2561
(2018) การใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกจะมีมูลคา 3.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นอัตรา
รอยละ 4.5 จากป 2560 (2017) และคาดการณวาจะยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม องคกรตางๆ เห็น
วาการเพิ่มขึ้นของมูลคาการใชจายดังกลาวอาจไมเปนไปตามคาดหมาย เนื่องจากปจจัยตางๆ อาทิ ผลกระทบของ
การออกจากการเปนสมาชิก EU ของสหราชอาณาจักร (Brexit) การขึ้นลงของคาเงินดอลลารสหรัฐ และภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําของโลก ซึ่งภาวะความไมแนนอนดังกลาวอาจสงมีผลกระทบตอภาคเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบดานรายจายของธุรกิจ ทั้งนี้ โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ อาทิ ธุรกิจดิกิจิทัล
Blockchain, Internet of Things (IoT) รวมทั้ง Big Data และปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI)
ยังคงเปนสวนสําคัญในการผลักดันการเติบโตของของภาคเทคโนโลยีสารสนทศ
ซอฟแวรสําหรับองคกร (enterprise software) ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยคาดการณวาจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอัตรารอยละ 9.5 ในป 2561 (2018) และเพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 ในป 2562 (2019) ซึ่งคิดเปนมูลคา
421 ลานลานเหรียญสหรัฐในป 2562 (2019) ทั้งนี้ การเติบโตดังกลาวมีสวนจากการใชงาน application software
และ Software as a Service (SaaS)1 ที่เพิ่มขึ้นขององคกร การนํา SaaS มาใชงานดังกลาว มีผลใหการใชจาย
ผลิตภัณฑตางๆ ที่มีการใช SaaS เพิ่มขึ้นตามไปดวย อาทิ ระบบการจัดการการเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล เปนตน
ในสวนของเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศคาดวาจะเติบโตในอัตรารอยละ 5.6 ในป
2561 (2018) และคาดวาในป 2561 (2018) ผูบริโภคขั้นสุดทายจะมีการใชจายเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่คอมพิวเตอรสวนบุคคลขนาดเล็กแบบตั้งโตะ (Personal Computer: PC) มีการเติบโตคงที่ ทั้งนี้โปรแกรม
Window 10 เปนผลิตภัณฑสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ PC โดยเฉพาะในตลาดจีน ละตินอเมริกา และ
ยุโรปตะวันออก นอกจากนี้ การใชระบบปฏิบัติการ iOS คาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 9.1 ในป 2561
(2018) 2
1

1

Software as a Service หรือเรียกวา “On Demand Software” คือรูปแบบการใหบริการซอฟแวรผานทางอินเทอรเน็ต คลายกับการเชาใช เพียงแคผูซื้อจายคา
ซอฟแวรตามลักษณะการใชงานที่ตองการ เชน ตามจํานวนผูใชและตามระยะเวลาที่ตองการใช โดยผูซื้อสามารถเขาใชงานซอฟตแวรนั้นๆ ไดทันทีผานทางเว็บเบรา
เซอร โดยที่ไมตองติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องเหมือนการซื้อซอฟแวรแบบเดิมที่เปนลักษณะการซื้อแบบ License
2
https://www.gartner.com/newsroom/id/3845563
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ตารางที่ 2 แนวโนมการใชจายดาน IT ของโลก
Worldwide IT Spending Forecast (Billions of U.S. Dollars)
Data Center
Systems
Enterprise
Software
Devices
IT Services
Communications
Services
Overall IT

2560
2560
2561
2561
2562
2562
Spending Growth (%) Spending Growth (%) Spending Growth (%)
178
4.4
179
0.6
179
-0.2
355

8.9

389

9.5

421

8.4

667
933
1,393

5.7
4.3
1.3

7.4
985
1,427

5.6
5.5
2.4

710
1,030
1,443

0.9
4.6
1.1

3,527

3.8

3,683

4.5

3,784

2.7
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ที่มา: Gartner (มกราคม 2561)
1.1 มูลคาการสงออกและนําเขาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
จากแผนภูมิท่ี 2 ในป พ.ศ. 2560 (2017) จีนมีการสงออกเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบสูงสุด ในโลก คิด เปน มูลคา 142,187 ล านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดสงออกสํ าคัญของจีน ไดแก
สหรัฐอเมริกา ฮองกง และเนเธอรแลนด
แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบมูลคาการสงออกสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณของประเทศสําคัญในโลก
Reporting Countries Export Statistics (Partner Country: World)
UDG: Computer & Accessories,
Calendar Year: 2015 - 2017

ที่มา: Global Trade Atlas
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จากแผนภูมิที่ 3 ในป พ.ศ. 2560 (2017) สหรัฐอเมริกามีการนําเขาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
และสวนประกอบสูงสุดในโลก คิดเปนมูลคา 83,991 ลานเหรียญสหรัฐ โดยประเทศคูคาสําคัญที่สหรัฐฯ นําเขา
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ไดแก จีน เม็กซิโก และไทย
แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบมูลคาการนําเขาสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณของประเทศสําคัญในโลก
Reporting Countries Import Statistics (Partner Country: World)
UDG: Computer & Accessories,
Calendar Year: 2015 - 2017

ที่มา: Global Trade Atlas
1.2 มูลคาบริการคอมพิวเตอร
จากแผนภูมิที่ 4 ในชวงป 2556 – 2560 บริการคอมพิวเตอรอื่นๆ มีมูลคาและอัตราการขยายตัวต่ํา
กวาบริการคอมพิวเตอรในสวนของซอฟตแวร ทั้งนี้ ตั้งแตป 2559 มูลคาบริการคอมพิวเตอรลดลง ซึ่งเปนไปไดวา
การใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer: PC) มีปริมาณลดลง เนื่องจากการเขามาแทนที่ของอุปกรณ
พกพา เชน สมารทโฟน และพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยบางสวนมีการใชสมารทโฟนแทน PC ที่มีความ
คลองตัว สะดวกในการพกพา และสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งภาคธุรกิจตางๆ หันมาใช
อุปกรณ/สวนประกอบคอมพิวเตอรใหมแทนการซอมคอมพิวเตอร เปนผลใหบริการคอมพิวเตอรที่เกี่ยวเนื่องกับ
PC อาทิ บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร บริการซอมบํารุง ฯลฯ มีมูลคาลดลงตามไปดวย

Million

แผนภูมทิ ี่ 4 มูลคาการคาบริการคอมพิวเตอรของโลกระหวางป 2556-2560
160
140
120
100
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60
40
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-

2556

Computer services,
25,582
Software
Computer services, Other 44,057

ที่มา : International Trade Center

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

2557

2558

2559

2560

91,463

94,600

10,467

1,428

46,872

53,181

59,498

3,330
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แผนภูมิที่ 5 สัดสวนของมูลคาการสงออกบริการขอมูล คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก ป 2559

หนวย : รอยละ
Computer Services

23

Information Services

5.3

Telecommunication
Services

71.7

ที่มา: World Trade Statistical Review 2017
เมื่อพิจารณาสัดสวนของมูลคาการสงออกบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกป
2559 (แผนภูมิที่ 5) ปรากฏวา สัดสวนของมูลคาการสงออกบริการคอมพิวเตอรมีมากที่สุด คิดเปนอัตรารอยละ
71.7 ของมูลคาการสงออกบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Services Exports) หรือคิดเปนมูลคา 353
พันลานเหรียญสหรัฐ รองลงมา ไดแก บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication services) ที่รวมบริการ
ตางๆ ไดแก mobile telecommunications, Internet backbone และการเขาถึงอินเทอรเน็ต คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 23% และบริการขอมูล (Information services) คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.3% ของมูลคาการสงออกบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับปรุงการเชื่อมตอตางๆ
เปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหมีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอยางมาก สอดคลองกับจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตที่มี
จํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่อัตราคาบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ mobile broadband มี
แนวโนมลดลง นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ยังสงผลใหมีการสงออกบริการ ICT เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในสวนของบริการคอมพิวเตอร และบริการขอมูล
ตารางที่ 3 สถิติประเทศผูสงออกและนําเขาบริการคอมพิวเตอรป 2558-2559
Value
2558
Exporters
European Union (28)
Extra-EU (28) exports
India a
United States of America
Israel
United Arab Emirates
Canada
Phillippines
Russian Federation
Korea, Republic of
Japan
Above 10

201,353
89,689
52,761
15,951
8,362
4,357
4,289
3,163
2,455
2,341
2,088
297,120

มูลคา: ลานเหรียญสหรัฐ

Share in
Annual percentage change
10
Economies
2559
2558 2553-58 2557 2558
2559
52,680
17,251
10,612
4,466
4,420
5,174
2,664
2,345
2,318
-

67.8
30.2
17.8
5.4
2.8
1.5
1.4
1.1
0.8
0.8
0.7
100.0

8
9
7
12
17
-6
10
14
47
-

16
16
1
7
18
-3
10
6
58
-

-8
-8
1
13
-2
3
-23
1
-7
25
26
-

0
8
27
2
3
64
8
0
11
-
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Value
2558
Importers
European Union (28)
Extra-EU (28) imports
United States of America
Japan
Canada
Brazil
Russian Federation
India
Norway
Korea, Republic of
Australia
Above 10

98,996
45,436
27,785
11,026
3,375
2,801
2,772
2,576
2,373
1,678
1,573
154,954

Share in
Annual percentage change
10
Economies
2559
2558 2553-58 2557 2558
2559
29,690
11,373
3,232
2,724
3,063
3,359
2,613
1,561
1,653
-

63.9
29.3
17.9
7.1
2.2
1.8
1.8
1.7
1.5
1.1
1.0
100.0

3
6
7
10
-3
11
3
14
50
6
-

0
17
6
0
-35
23
26
15
112
16
-

-9
-10
3
25
-2
-7
-23
-11
-9
91
-17
-
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จากข อ มู ล ตามตารางที่ 3 สหภาพยุ โ รป (28 ประเทศ) เป น ทั้ ง ผู นํ า เข า และส ง ออกบริ ก าร
คอมพิวเตอรเปนอันดับหนึ่งของโลก โดยมีสวนแบงการสงออกบริการคอมพิวเตอรในตลาดโลกในป 2558 (2015)
คิดเปนอัตรารอยละ 67.8 และสวนแบงการนําเขาฯ คิดเปนอัตรารอยละ 63.9
• การสงออกบริการคอมพิวเตอร สหภาพยุโรป (28 ประเทศ) มีการสงออกบริการคอมพิวเตอร
มากที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2558 (2015) มีมูลคา 201,353 ลานเหรียญสหรัฐ (คิดเปนอัตรารอยละ 67.8 ของการ
สงออกบริการคอมพิวเตอรของโลก) รองลงมา ไดแก อินเดีย (52,761 ลานเหรียญสหรัฐ) สหรัฐอเมริกา (15,951
ลานเหรียญสหรัฐ) และอิสราเอล (8,362 ลานเหรียญสหรัฐ) คิดเปนอัตรารอยละ 17.8, 5.4 และ 2.8 ของมูลคา
การสงออกบริการคอมพิวเตอรของโลก ตามลําดับ ทั้งนี้ ประเทศผูสงออกหลักดังกลาวมีการคาในลักษณะ
Business 2 Business เปนหลัก
จากขอ มู ลดั งกล าว จะเห็ น ว าฟลิป ปน ส เ ป น สมาชิก อาเซี ยนเพีย งประเทศเดี ย วที่ มีมูลค าการ
สงออกบริการคอมพิวเตอรสูงเปนลําดับ 7 ของโลกในป พ.ศ. 2558 (2015) คิดเปนมูลคา 3,163 ลานเหรียญสหรัฐ
(คิดเปนอัตรารอยละ 1.1) ของมูลคาการสงออกบริการคอมพิวเตอรของโลก ซึ่งสอดคลองกับการขยายตัวของ
Business Process Outsourcing (BPO)5 ที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานสารสนเทศ (IT-BPO หรือ ITES-BPO:
Information Technology Ooutsourcing) ที่มีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในฟลิปปนส ครอบคลุมการ
ใหบริการดานความรูหรือวิชาการ การออกแบบและวิศวกรรมซอฟตแวร ภาพเคลื่อนไหว เกมคอมพิวเตอร และ
การถอดความทางการแพทย (Medical transcription) สาขาตางๆ ซึ่งไดรับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและ
สมาคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของฟลิปปนส โดยมีการ
ประมาณการวาอุตสาหกรรม BPO ของฟลิปปนสจะยังมีการเติบโตตอไป และกอใหเกิดรายไดระหวาง 7 หมื่นลานบาท
ถึง 1 แสนลานบาท ในป 2559 และจะเพิ่มขึ้นเปน 1.4 ลานลานบาท ถึง 1.9 ลานลานบาทในป 2560 6
5

4
a Secretariat estimate based on data reported on computer services by the Reserve Bank of India. It excludes estimates for
Information Technology Enabled Services (ITES) and Business Process Outsourcing Services (BPO), (source: RBI, Survey on
Computer Software & Technology Services Exports, various issues), which have been included under other business services.
5
การจางบุคคลที่สามใหทํางานและรับผิดชอบหนาที่ดานการดูแลระบบงาน หรือการบริหารจัดการภายในองคกร
6

https://tdri.or.th/2016/06/bpo-philippines
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7
• การนําเขาบริการคอมพิวเตอร สหภาพยุโรป

(28 ประเทศ) มีการนําเขาบริการคอมพิวเตอรมาก
ที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2558 (2015) โดยมีคิดเปนมูลคา 98,996 ลานเหรียญสหรัฐ (คิดเปนอัตรารอยละ 63.9 ของ
มูลคาการสงออกบริการคอมพิวเตอรของโลก) รองลงมาไดแก สหรัฐอเมริกา (27,785 ลานเหรียญสหรัฐ) ญี่ปุน (11,026
ลานเหรียญสหรัฐ) และแคนาดา (3,375 ลานเหรียญสหรัฐ) คิดเปนอัตรารอยละ 17.9, 7.1 และ 2.2 ของมูลคาการ
นําเขาบริการคอมพิวเตอรของโลก ตามลําดับ
2. ภาพรวมธุรกิจบริการคอมพิวเตอรในประเทศไทย
เนื่องจากการบริการสาขาคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวเนื่อง มีสวนเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดานอื่นๆ อีก
หลายดาน โดยเฉพาะดานสารสนเทศ และดานอุตสาหกรรมซอฟตแวร ทําใหขอบเขตของการบริการดาน
คอมพิวเตอรฯ ไมชัดเจนนัก เชน การบริการดานฐานขอมูล อาจไมสามารถแยกออกกิจกรรมดานสารสนเทศได
นอกจากนี้ กิจกรรมตางๆ ภายใตสาขาคอมพิวเตอรฯ ยังไมสามารถแยกขาดออกจากกันไดอยางชัดเจนในทาง
ธุรกิจ เชน การบริการดานฐานขอมูล ซึ่งมักมีการใหบริการควบคูไปกับการใหบริการประมวลผลขอมูล เปนตน
บริการคอมพิวเตอรมีความสัมพันธกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณาจากการใชจายดาน
โทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเทอรเน็ตที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ผูบริโภคเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันหัน
มาใชอุปกรณสื่อสารที่พกพาไดสะดวกมากขึ้น เชน สมารทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
ไดทุกที่ ทําใหความสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลถูกลดความสําคัญลง
เทคโนโลยี Cloud Computing เปนหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีแนวโนมการเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคตและคาด
วาจะเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจาก Cloud Computing สามารถใชซอฟตแวร ระบบ และทรัพยากรของ
เครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการ ผานอิน เทอรเ น็ต โดยผูใชบริการสามารถเลือกกําลังการประมวลผล และ
จํานวนทรัพยากรไดตามความตองการในการใชงาน 7 และคาดวาในอนาคตองคกรและธุรกิจตางๆ จะมีการใชจาย
เพิ่มขึ้นในการใชบริการฮารดแวรและซอฟตแวรบนคลาวดเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาประเทศสูไทยแลนด 4.0 จะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในป 2560 โดยเทคโนโลยีหลักที่จะมีการเติบโตตอเนื่อง อาทิ Internet
of Things (IoT), Cloud Computing และ Big Data Analytic 8 ซึ่งการเติบโตของเทคโนโลยีดังกลาว มีสวน
สนับ สนุน ใหบ ริก ารคอมพิ ว เตอร และบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ บริ ก ารสนั บ สนุ น การใช งานซอฟต แวร บริ ก าร
ประมวลผลขอมูล และบริการฐานขอมูล ยังสามารถขยายตัวได เนื่องจากการจัดการและการวิเคราะหขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) จําเปนตองอาศัยปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายฐานขอมูลและการประมวลผลขอมูลจํานวนมาก
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แผนภูมิที่ 6 มูลคาสงออกและนําเขาเครือ่ งคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบของไทยป พ.ศ. 2558-2560
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

สงออก
นําเขา

2558

ที่มา: Global Trade Atlas
7
8

https://broadcast.nbtc.go.th/bcj/2559/doc/2559_09_4.pdf

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/734510
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จากแผนภู มิที่ 7 ในป พ.ศ. 2560 (2017) ไทยมี ก ารส งออกเครื่อ งคอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ และ
สวนประกอบ คิดเปนมูลคา 11,779 ลานเหรียญสหรัฐ โดยสวนใหญสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา รองลงมา ไดแก
ฮองกง จีน เนเธอรแลนด และมาเลเซีย
แผนภูมทิ ี่ 7 มูลคาการสงออกเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณของไทย ป 2558–2560
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

ที่มา: Global Trade Atlas
จากแผนภูมิที่ 8 ในป พ.ศ. 2560 (2017) ไทยมีการนําเขาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
คิดเปนมูลคา 3,730 ลานเหรียญสหรัฐ โดยสวนใหญนําเขาจากจีน มาเลเซีย สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา
แผนภูมทิ ี่ 8 มูลคาการนําเขาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณของไทย ป 2558–2560
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

ที่มา: Global Trade Atlas
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ภาพรวมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณของไทยมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องสอดคลองกับภาคการ
ผลิตของโลกที่เพิ่มขึ้นและจุดแข็งดานหวงโซการผลิตภายในประเทศ
ในสวนของบริการคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการใหคําปรึกษาดานซอฟตแวร บริการประมวลผลขอมูล และ
บริการฐานขอมูลมีโอกาสเติบโตไดอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการเติบโตของบริการ Cloud Computing ที่มี
รูปแบบการใหบริการหลัก 3 รูปแบบ 9 ไดแก (1) Software as a Service เปนการใชหรือเชาใชบริการซอฟตแวร
หรือแอพพลิเคชั่นผานอินเทอรเน็ต โดยมีการประมวลผลบนระบบของผูใหบริการ (2) Platform as a Service
เปนบริการที่ผูใหบริการจัดเตรียมพื้นฐานตางๆ ทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร และชุดคําสั่งใหผูใชบริการสามารถพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชั่นบน Platform ที่เตรียมไวไดทันที (3) Infrastructure as a Service เปนบริการใหผูใชบริการใช
โครงสรางพื้น ฐานทางคอมพิวเตอร เชน หนวยประมวลผล ระบบจัดเก็บขอมูล และระบบเครือขายในรูปแบบ
ระบบเสมือน (Virtualization) ตัวอยางของบริการ Cloud Computing เชน DropBox ซึ่งเปนการใหบริการพื้นที่
เก็บขอมูล รวมทั้งบริการใหเชากําลังประมวลผล บริการใหเชาเซิรฟเวอรเสมือน เพื่อใชลงและใชงานแอพพลิเคชั่น
ตามที่ผูใชบริการตองการ ไมวาจะเปน Web Application หรือ Software เฉพาะดานขององคกร เปนตน
8

ซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร 10
- ในป 2559 การผลิตซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของไทย คิดเปนมูลคา 50,129 ลานบาท โดยมี
มูลคาลดลงจากป 2558 อัตรารอยละ 4.63 และนับเปนการลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ป ซึ่งมูลคาดังกลาว
ประกอบดวยซอฟตแวรสําเร็จรูป คิดเปนมูลคา 12,730 ลานบาท (ลดลงอัตรารอยละ 9.51) และบริการซอฟตแวร
37,399 ลานบาท (ลดลงอัตรารอยละ 2.84) ทั้งนี้ คาดการณวาในป 2560 และ 2561 ตลาดซอฟตแวรและบริการ
ซอฟตแวรของไทยจะมีก ารหดตั วลงอัต รารอยละ 4 - 5 ตอป หรือคิดเปน มูลคาการผลิตในประเทศประมาณ
47,623 – 48,124 ลานบาท 11 สืบเนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลง โดยธุรกิจตางๆ หันมาใชคลาวดที่ชวย
ประหยัดงบการลงทุน ทําใหผูประกอบการซอฟตแวรตองเรงปรับรูปแบบธุรกิจ (Business model) ใหมๆ เพื่อ
โอกาสทางธุรกิจ มิเชนนั้นผูประกอบการที่ไมปรับตัวจะไมสามารถอยูในธุรกิจไดถึงอัตรารอยละ 20-30
- มูลคาตลาดซอฟตแวรและการนําเขาบริการซอฟตแวรของไทยในป 2559 ลดลงจากป 2558 อัตรา
ร อ ยละ 5.42 ขณะที่ มู ล ค า ซอฟต แ วร แ ละบริ ก ารซอฟต แ วร เ พื่ อ การพั ฒ นาในองค ก รเพิ่ ม ขึ้ น อั ต ราร อ ย
ละ 6.25 แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกอน โดยการจําหนายซอฟตแวร
สําเร็จรูปในรูปแบบการใหบริการซอฟตแวรออนไลน (Software as a Service: SaaS) มีทิศทางขยายตัว
นอกจากนี้ พฤติกรรมการบริโภคซอฟตแวรก็มีแนวโนมที่เปลี่ยนไปโดยมีการยายไปสูการใชบริการซอฟตแวรบน
เทคโนโลยีคลาวดแทนการติดตั้งซอฟตแวรสําเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอรมากขึ้น สอดคลองกับความนิยมมากขึ้น
ในการใชงาน Cloud Computing ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดซอฟตแวรและบริการ
ซอฟตแวรในภาพรวม
- ปจจัยที่ชวยสงเสริมใหยังคงมีการใชซอฟตแวรมาจากการตื่นตัวเทคสตารทอัพ (Start-up) นโยบาย
ภาครัฐทั้งไทยแลนด 4.0 ดิจิทัลพารค พรอมเพย (Prompt Pay) การกระตุนใหมีการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น รวมทั้งการใชซอฟตแวรในการใหบริการมากขึ้นของภาคธุรกิจ
9

10

บริการดูแลรักษาอุปกรณสํานักงาน รวมถึงคอมพิวเตอร
บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมถึงธุรกิจซอมคอมพิวเตอร โดยมีการคาดการณวาบริการ
ดังกล าวจะไดรับ ความนิยมลดลง เนื่ องจากในป จจุบั น ซอฟตแวร ถูกพัฒนาขึ้ น เพื่ ออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชงานทั่วไป ซึ่งแมวาผูใชไมมีทักษะทางการซอมคอมพิวเตอรมากนักก็สามารถแกไขปญหาคอมพิวเตอรดวย
9
10

ไอที 24 ชั่วโมง https://www.it24hrs.com/2015/cloud-computing-and-cloud-definition

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA: Digital Economy Promotion Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,
http://thumbsup.in.th/2017/08/depa-thai-software-market-research/
11
กรุงเทพธุรกิจ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/767912
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ตนเองไดโดยงาย เพียงแคคนหาขอมูลทาง Search engine (เชน Google) เพื่อขอรับคําปรึกษาดานการซอม
คอมพิวเตอรผานทางเว็บบอรดตางๆ รวมถึงการเรียนรูดวยตัวเอง สวนการเปลี่ยนอะไหลคอมพิวเตอรก็ไมไดรับ
ความนิยมมากนัก เนื่องจากคอมพิวเตอรมีราคาถูกลงตามลําดับ จนทําใหผูใชสามารถซื้อเครื่องใหมในราคาที่คุมคา
มากกวาการซอม
3. กิจกรรมสาขาบริการคอมพิวเตอร
การคาบริการในชวงทศวรรษที่ผานมามีการเจริญเติบโตคอนขางมาก ทั้งในเรื่องมูลคาตลาด จํานวน
ผูประกอบการ และประเภทของธุรกิจ บริการคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของ (Computer and Related
Services) เปนหนึ่งในสาขาบริการยอยภายใตสาขาบริการธุรกิจ (Business Services) ที่ครอบคลุมไปถึงบริการวิชาชีพ
บริการวิจัยและพัฒนา บริการอสังหาริมทรัพย บริการเชาและเชาซื้อเครื่องจักรและอุปรณ และบริการธุรกิจอื่น
ในแตละสาขาบริการไดมีการแตกกิจกรรมยอยออกไปอีกหลากหลายมากขึ้น และในการเจรจาการคา
ระหวางประเทศเพื่อเปดตลาดการคาบริการระหวางกัน จําเปนตองมีความชัดเจนในสาขาบริการตางๆ ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในระหวางประเทศสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) จึงไดกําหนดสาขาบริการโดย
แบงเปน 12 สาขา ซึ่งในแตละสาขายังจําแนกออกเปนสาขายอยหรือกิจกรรมตางๆ ลงไปอีก โดยใหสอดคลองกับที่
United Nation (UN) กําหนดตาม Provisional Central Product Classification (CPC:)12 ในสวนของสาขา
บริการดานคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของนั้น ไดจําแนกกิจกรรมยอยไว ดังตอไปนี้
กิจกรรมยอย

Consultancy services related to the installation of computer hardware
(บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร)
Software implementation services
(บริการดําเนินการดานซอฟตแวร)
Data Processing Services (บริการประมวลผลขอมูล)
Data Base Services (บริการฐานขอมูล)
Other
บริการอื่นๆ เชน บริการซอมบํารุง (Maintenance and repair services) การฝกอบรม
ดานซอฟตแวรใหกับลูกคา (software training services) และบริการอื่นๆที่นอกเหนือจาก
4 ประเภทขางตน

รหัส CPC
841
842
843
844
845 + 849

รูปแบบการใหบริการคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของ (Mode of Supply)
รูปแบบการใหบริการ

คําอธิบาย

การใหบริการในลักษณะที่ทั้งผูใหบริการและผู
ซื้ อ บริ ก ารต า งอยู ใ นประเทศของตน แต
Mode 1: การใหบริการขามพรมแดน
สามารถใ ห แ ละใช บริ ก ารได โดยอาศั ย
(Cross/border Supply)
เทคโนโลยี การสื่อสาร โดยผูซื้อและผูขายไม
ตองเคลื่อนยายตนเองออกนอกประเทศ
Mode 2: การเดินทางไปใชบริการใน ผูซื้อบริการในประเทศหนึ่งเดินทางเขาไปใช
ตางประเทศ
บริการในประเทศที่เ ปนที่ต้ัง ของผูใ หบริการ
(Consumption Abroad)
หรือบริษัทตัวแทน
ผู ใ ห ห รื อ ผู ข ายบริ ก ารต า งชาติ เ ข า มาลงทุ น
Mode 3: การตั้งกิจการในตางประเทศ ประกอบธุรกิจจัดตั้งสาขา ตัวแทน หรือบริษัท
(Commercial Presence)
ในประเทศลูกคา
12

ปจจุบันยังอยูระหวางการปรับปรุงรายการใหครอบคลุมสาขา/กิจกรรมยอยใหมากขึ้น

ตัวอยาง

ก า ร ส ง ข อ มู ล ไ ป ป ร ะ ม ว ล ผ ล ใ น
ตางประเทศผานทางอินเตอรเน็ต หรือ
การเก็บฐานขอมูลดานคอมพิวเตอรไว
ในตางประเทศ
การเดิ น ทางไปซื้ อ ซอฟต แ วร แ ละขอ
คําแนะนําดานการใชในตางประเทศ
ก า ร จั ด ตั้ ง สํ า นั ก ง า น ส า ข า เ พื่ อ
ใหบริการดานคอมพิวเตอรในประเทศ
อื่น
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รูปแบบการใหบริการ

คําอธิบาย

ตัวอยาง

Mode 4: การเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา คนต า งชาติ ที่ เ ป น บุ ค คลธรรมดาเข า ไป โปรแกรมเมอรที่เดินทางเขาไปทํางาน
(Movement of Natural Persons) ใหบริการแกลูกคาในประเทศ
ในตางประเทศ

ประเทศสมาชิก WTO จํานวน 94 ประเทศ (สหภาพยุโรปนับเปน 1 กลุม) มีพันธกรณีดานบริการ
คอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของ โดยประเทศพัฒนาแลวสวนใหญมีการเปดตลาดการคาบริการคอมพิวเตอร
ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาก็มีการเปดตลาดแตสวนใหญไมผูกพันการใหบริการขามพรมแดน (Mode 1) และ
การจัดตั้งกิจการในตางประเทศ (Mode 3)
บริการคอมพิวเตอรมีการพัฒนามาจากการใชทรัพยากรจากตางชาติ (foreign outsourcing) มากกวา
บริการสาขาอื่น โดยสามารถใหบริการขามพรมแดนไดอยางสะดวก ทําให Mode 1 และ Mode 2 มีความสําคัญ
มากตอบริการคอมพิวเตอร
นอกจากนี้ การใหบริการคอมพิวเตอรผานทางออนไลนผานแดนหรือขามพรมแดน ตองอาศัยการสื่อสาร
โทรคมนาคม (เชน อินเทอรเ น็ต การสงผานดาวเทียม) เปนสื่อ/เครื่องมือในการสนับสนุน การใหบริการ ดังนั้น
พัน ธกรณีดานบริการโทรคมนาคมจึงมี ความสั มพัน ธ กับบริ การคอมพิวเตอร โดยเฉพาะในกรณี ที่บริษัทที่เ ปน
เจาของหรือควบคุมโครงขายการสื่อสารเปนผูใหบริการดานบริการคอมพิวเตอร ในสวนที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
โทรคมนาคมดานธุรกิจ
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) ใหคําจํากัดความของ “บริการคอมพิวเตอร” คือ บริการที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร (computer programming) การใหคําปรึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึง
บริการดานขอมูลตางๆ 13
12

4. ลักษณะธุรกิจ/การใหบริการ
บริ ก ารด า นคอมพิ ว เตอร มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ อุ ต สาหกรรมคอมพิ ว เตอร แ ละส ว นประกอบที่ เ ป น
อุตสาหกรรมปลายน้ําของไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และยังเปนสวนหนึ่งของบริการโลจิสติกสที่มิใชกิจกรรมหลัก
(Non-Core Freight Logistics) นอกจากนี้ อุตสาหกรรมบริการคอมพิวเตอรยังคงไดรับอิทธิอยางสูงจากการ
รับ จา งผลิ ตสิ น คา หรื อ ชิ้ น ส ว นให กั บ แบรนด ต างๆ ตามแบบที่ ผู จ า งกํ า หนดมา (Original Equipment
Manufacturers: OEMs) ที่มีการใหบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรภายหลังการขาย 14
บริการดานคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของ (Computer and Related Services) ประกอบดวย
− บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร (Consultancy services related to the
installation of computer hardware)
− บริการใหคําปรึกษาดานซอฟตแวร (Software implementation services)
− บริ ก ารประมวลผลข อ มูล
(Data Processing Services) (ไมรวมการใหบริการบนเครือขาย
โทรคมนาคมสาธารณะ)
− บริการฐานขอมูล (Database Services) (ไมรวมการใหบริการบนเครือขายโทรคมนาคมสาธารณะ)
− บริการดูแลรักษาอุปกรณสํานักงาน รวมถึงคอมพิวเตอร
หนึ่งในลักษณะที่สําคัญของบริการดานคอมพิวเตอรฯ คือ การมีสภาพธุรกิจที่คอนขางเสรี มีกฎเกณฑ
กฎระเบียบที่เปนขอจํากัดคอนขางนอย รวมถึงระดับการใชเทคโนโลยีที่สูง ทําใหผูประกอบธุรกิจสามารถใหบริการ
ไดโดยแทบจะไมมีขอจํากัดทางดานพรมแดน (Borderless) ทั้งนี้ บริการคอมพิวเตอรเ ปน อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมการใหบริการที่เกี่ยวของอยางหลากหลาย ซึ่งการใหบริการที่เกี่ยวของสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามการ
13

13

ภายใต International Standard Industrial Classification (ISIC) บริการคอมพิวเตอรจัดอยูในกลุม J: Information and Communication (62: Computer
programming, consultancy and related activities, 63: Information service activities)
14
https://www.franchisehelp.com/industry-reports/computer-services-industry-analysis-2018-cost-trends/
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เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สงผานอุปกรณคอมพิวเตอร ดังนั้น หากคอมพิวเตอรและอุปกรณยังคงมีความจําเปนตอ
การใชงานในชีวิตประจําวัน บริการคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของก็ยังคงมีความสําคัญ
5. หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.1 หนวยงานที่เกี่ยวของกับบริการคอมพิวเตอรและบทบาทสําคัญ
หนวยงาน

สถานะ

1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
ภาครัฐ
เศรษฐกิจและสังคม
2. กรมพัฒนาธุรกิจการคา ภาครัฐ

บทบาท




กํากับดูแลกฎหมายดานดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนดนโยบายระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับบริการคอมพิวเตอร
มีบทบาทในการกําหนดนโยบายการจัดตั้งและสงเสริมธุรกิจบริการ
คอมพิวเตอร รวมไปถึงการเจรจาการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
บริการคอมพิวเตอร

5.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่กํากับดูแลธุรกิจบริการคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ แตมีกฎหมายหลาย
ฉบับที่เกี่ยวของกับงานบริการคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของ ดังนี้
กฎหมาย
สาระสําคัญ
5.1
พระราชบัญญัติ
วาดวยการ
กระทําผิด
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550

กําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําใดๆ ที่ทําใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถ
ทํางานตามคําสั่งที่กําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งที่กําหนดไว หรือใชวิธีการ
ใดๆ เพื่อใหสามารถเขาลวงรูขอมูล แกไข หรือทําลายขอมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอรโดยมิ
ชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามก
อนาจาร กอใหเกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ
รวมทั้ง ความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จึงเปนเสมือนกลไกในการคุมครองและเยียวยาผูที่ถูกกระทําละเมิดใหเกิด
ความเสียหายจากการกระทําความผิดตาม พรบ. ผูใดกระทําความผิดจะตองไดรับโทษ ซึ่งเปนโทษ
ทางอาญา พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังครอบคลุมไปถึงการกระทําความผิดในตางประเทศดวย เชน การโพสตรูป
หรือขอความบนเว็บไซต เว็บบอรด หรือการสงขอมูลทาง Email หรือ Forward Mail ใน
ตางประเทศ ทั้งที่กระทําโดยคนไทย หรือคนตางชาติก็ตาม แตถาการเผยแพรขอมูลนั้น กอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคล สถาบัน หรือความมั่นคงของชาติ ก็ถือวาเขาขายการกระทําความผิดทั้งสิ้น
ดังนั้น ผูใชคอมพิวเตอรจึงควรตองหลีกเลี่ยงการใชคอมพิวเตอรที่เปนการทํารายผูอื่นใหเกิดความ
เสียหายหรือกอความรําคาญ หรือขโมยขอมูล หรือเขาถึงขอมูลหรือคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดย
ไมไดรับอนุญาต รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
5.2
กําหนดฐานความผิดและบทลงโทษสําหรับผูรายหรือบุคคลใดก็ตามที่เจาะ ทําลาย หรือทําอยางหนึ่ง
พระราชบัญญัติ อยางใดกับระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรหรือใชระบบคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการ
วาดวยการ
กระทําความผิด เชน สงคําสั่งเขาไปฝงตัว แลวสงคําสั่งไปถลมระบบคอมพิวเตอรของผูอื่น และความ
กระทําผิด
รายแรงสุดของการกระทําในลักษณะนี้คือ การกระทําตอองคกรหรือหน วยงานที่เป นโครงสราง
เกี่ยวกับ
พื้ น ฐานสํ า คั ญ ของประเทศ หรื อ ไซเบอร แ อคแทค (Cyber Attack) ที่ อ าจส ง ผลกระทบใน
คอมพิวเตอร
ระดับประเทศ พ.ร.บ.ฉบับนี้สามารถใชบังคับไดตรงตามเจตนารมณและสามารถใชบังคับใหรัดกุมได
แกไขเพิ่มเติม มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มกลไกของการกลั่นกรองเนื้อหากอนเสนอรัฐมนตรีและเสนอใหศาลพิจารณา
โดย พ.ร.บ.วา เพื่ออนุญาตใหมีการระงับการแพรหลายของเนื้อหาหรือขอมูลคอมพิวเตอรที่มีลักษณะขัดตอผิด
ดวยการกระทํา กฎหมาย หรือที่ขัดความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ความผิด
พ.ร.บ.ฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการแกปญหาการทํางานทางปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่
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สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติที่มีการแกไข
- รางมาตรา 2 กําหนดใหกฎหมายมีผลใชบังคับภายใน 120 วัน
- แกไขรางมาตรา 11 กําหนดเกี่ยวกับเรื่องการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ (Spam) แกผูรับ
- แกไขรางมาตรา 12 และเพิ่มมาตรา 12/1 ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับการปกปองโครงสรางพื้นฐานสําคัญ
ของประเทศ (critical infrastructure)
- เพิ่มเติมรางมาตรา 13 กําหนดเกี่ยวกับการใชชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นทางโดยเฉพาะเพื่อไปใชในการ
กระทําความผิดตามกฎหมายฉบับนี้
- แกไขรางมาตรา 14(1) กําหนดใหมีความชัดเจนมากขึ้นวา ใหใชมาตรานี้กับการฉอโกง ปลอม
แปลง หรือหลอกลวงทางอินเทอรเน็ตหรือทางออนไลน
- ร า งมาตรา 20 ให ร ะงั บ การเผยแพร ห รื อ ลบข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ค รอบคลุ ม ถึ ง กรณี ที่ เ ป น
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดอาญาตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ซึ่งกระทบตอประชาชน
และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางมาก
- รางมาตรา 20/1 ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรที่มีลักษณะขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
5.3
มีวัตถุประสงคเพื่อใหความคุมครองผลประโยชน ทั้งทางเศรษฐกิจและศีลธรรม ซึ่งบุคคลพึงไดรับ
พระราชบัญญัติ จากผลงานสรางสรรคอันเกิดจากความนึกคิดและสติปญญาของตน และมุงที่จะสนับสนุนสงเสริมให
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. เกิ ด การสร างสรรค ผ ลงาน ซึ่ งเมื่ อผู ส รางสรรคได รั บผลตอบแทนจากหยาดเหงื่อ แรงกาย และ
2537
สติปญญาของตน ก็จะเกิดกําลังใจที่จะคิดคนสรางสรรคและเผยแพรผลงานใหแพรหลายออกไปมาก
ยิ่งขึ้น เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน โดยกฎหมายใหความคุมครองสิ่งที่เปนการ
แสดงออกทางความคิด อาทิ วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี โสตทัศน ภาพยนตร งานแพรเสียง แพร
ภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งรวมอยูในงานวรรณกรรม ซึ่งการคุมครองลิขสิทธิ์จะเปนไปโดย
อัตโนมัติ โดยไมตองมีการโฆษณา และจดทะเบียน แตการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ยอมจะเปนประโยชน
ในการใชเปนขอมูลหลักฐานตอไปได ทั้งนี้ การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร เชน การปลอม
แปลง ทําซ้ํา ขายผิดชองทาง เชน อนุญาตเพื่อสถาบันการศึกษา แตนํามาขายใหธุรกิจเอกชน การ
โหลดลงฮารดดิส และการละเมิดทางอินเทอรเน็ต
5.4
กําหนดการประกอบธุรกิจของคนตางด าว โดยธุร กิจบริ การคอมพิ วเตอรถู กจํ าแนกอยู ในธุรกิ จ
พระราชบัญญัติ บริการอื่นๆ (21) ภายใตบัญชี 3 ทายพระราชบัญญัติ กําหนดใหคนตางดาวตองไดรับอนุญาตจาก
การประกอบ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
ธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ.
2542
5.5
เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการทําธุรกรรมหรือสัญญา ใหมีผล
พระราชบัญญัติ เชนเดียวกับการทําสัญญาตามหลักเกณฑที่กฎหมายปจจุบัน (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
วาดวยธุรกรรม กําหนด ไดแก การทําเปนหนังสือ หลักฐานเปนหนังสือ การลงลายมือชื่อ กลาวคือ ถามีการทํา
ทาง
สัญญาระหวางบุคคลที่ใชขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสตามความหมายของ
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายแลว กฎหมายนี้ถือวาการทําสัญญานั้นไดทําตามหลักเกณฑขางตนของกฎหมายแพงและ
พ.ศ. 2544
พาณิชยแลว เปนผลทําใหสัญญานั้นมีผลสมบูรณหรือใชบังคับไดตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนด
5.6 พระราช โดยที่ ป จ จุ บั น ธุ ร กิ จ บริ ก ารการชํ า ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น ธุ ร กิ จ ที่ ต อ งใช เ ทคโนโลยี
กฤษฎีกาวา
อิเล็กทรอนิกสที่มีความกาวหนา ซับซอน และหลากหลายมากขึ้น และเปนธุรกิจที่มีมูลคาโดยรวม
ดวยการ
ทางเศรษฐกิจคอนขางสูงและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ผูใหบริการในธุรกิจการ
ควบคุมดูแล
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสในขณะนี้ มิไดมีเพียงสถาบันการเงินเทานั้น แตยังรวมถึงผูใหบริการที่

14

กฎหมาย

สาระสําคัญ

ธุรกิจบริการ
การชําระเงิน
ทาง
อิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2551

มิไดมีกฎหมายใดควบคุมดูแล จึงอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย ความ
นาเชื่อถือและการยอมรั บในระบบขอมูล อิเล็กทรอนิ กส และอาจกอให เกิ ดความเสีย หายต อ
สาธารณชน จึ ง ได มี ก ารตราเป น กฎหมายลํ า ดั บ รองในพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็ก ทรอนิกส ฯ คือ พระราชกฤษฎี กาว าดว ยการควบคุม ดูแลธุรกิ จบริ การการชําระเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2551 เพื่อกําหนดใหการทําธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น เพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของภาคธุรกิจหรือการใหบริการของภาครัฐ ทั้งนี้ กําหนดใหธนาคารแหงประเทศ
ไทย เปนผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลธุรกิจบริการการชํ าระเงินทางอิเล็ กทรอนิกส โดยผาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยประเภทของธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
e-Payment ที่จะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มี 8 ประเภท ไดแก การ
ใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส บริการเครือขายบัตรเครดิต บริการเครือขาย Application Delivery
Controller (ADC) บริการสวิตชชิ่งในการชําระเงิน บริการหักบัญชี บริการชําระดุล บริการรับชําระ
เงินแทน และการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางใดอยางหนึ่งหรือผานเครือขายซึ่ง
รู ป แบบในการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ e-Payment เหล า นี้ จะแบ ง เป น 3 ระดั บ คื อ การแจ ง ให
ทราบ การขอขึ้น ทะเบียน และการขอรับใบอนุญาต โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมในการ
ปองกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดจากการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีทั้ง
ผลกระทบตอความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย ความนาเชื่อถือและการยอมรับขอมูล
5.7
กําหนดใหการทํางานของคนตางดาวตองเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนด หากงานที่ตองการทํา
พระราชบัญญัติ ไมไดเปนงานที่หามไมใหคนตางดาวทําตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หาม
การทํางานของ คนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 (งานใน 39 อาชีพที่หามคนตางดาวทํา) คนตางดาวก็ยอมทํางานนั้นได
คนตางดาว
แต ก อ นเข า มาทํ า งานจะต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมแรงงานหรื อ เจ า พนั ก งานซึ่ ง อธิ บ ดี
พ.ศ. 2551
มอบหมายกอน การทํางานโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานถือวามีความผิดตามกฎหมาย

6. การเปดเสรีบริการดานคอมพิวเตอรและบริการเกี่ยวของ
ปจจุบัน ไทยมีความตกลงเปดเสรีดานการคาบริการ ที่มีผลบังคับใชแลวจํานวน 6 ฉบับ เปนความตกลง
ทวิภาคี 2 ฉบับ (TAFTA และ JTEPA) และความตกลงระดับภูมิภาค 4 ฉบับ (AFAS, ACFTA, AKFTA, AANZFTA)
6.1 กรอบองคการการคาโลก (WTO)
สาขาที่ไทยเปดตลาด
(1) บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร Consultancy services related to the
installation of computer hardware (CPC 841)
(2) บริการสนับสนุนการใชงานซอฟตแวร Software implementation services (CPC 842)
(3) บริการประมวลผลขอมูล Data processing services (CPC 843)
(4) บริการฐานขอมูล Data base services (CPC 844)
กิจกรรมยอย
บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร CPC
841
บริการสนับสนุนการใชงาน
ซอฟตแวร
CPC 842
บริการประมวลผลขอมูล
CPC 843

Mode 1
ไมผูกพัน
ไมผูกพัน
ไมผูกพัน

Mode 2
Mode 3
ไมมี - รอยละ 49
เงื่อนไข - ตางชาติถือหุนไดต่ํากวากึ่ง
หนึ่ง
ไมมี - รอยละ 49
เงื่อนไข - ตางชาติถือหุนไดต่ํากวากึ่ง
หนึ่ง
ไมมี - รอยละ 49
เงื่อนไข - ตางชาติถือหุนไดต่ํากวากึ่ง

Mode 4
- ผูมาเยือนทางธุรกิจ
- ผูโอนยายภายใน
บริษัท
- ผูมาเยือนทางธุรกิจ
- ผูโอนยายภายใน
บริษัท
- ผูมาเยือนทางธุรกิจ
- ผูโอนยายภายใน
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บริการฐานขอมูล
CPC 844

ไมผูกพัน

ไมมี
เงื่อนไข

หนึ่ง
- รอยละ 49
- ตางชาติถือหุนไดต่ํากวากึ่ง
หนึ่ง

บริษัท
- ผูมาเยือนทางธุรกิจ
- ผูโอนยายภายใน
บริษัท

6.2 การเปดเสรีการคาบริการในอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)
ภายใตความตกลงวาดวยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on
Services: AFAS) บริการดานคอมพิวเตอร (Computer and Related Services) เปนหนึ่งในบริการวิชาชีพที่ไทย
ผูกพันการเปดตลาดใหผูใหบริการ (นักลงทุน) เขามาประกอบธุรกิจโดยถือหุนไดไมเกินรอยละ 70 โดยอาเซียน
(ยกเวนฟลิปปนส) ไดลงนามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการชุดที่ 9 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
ในระหวางการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 46 ณ กรุงเนปดอว ประเทศเมียนมา
การผูกพันการเปดตลาดบริการดานคอมพิวเตอร (Computer and Related Services)
− บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอร
− บริการใหคําปรึกษาดานซอฟตแวร
− บริการประมวลผลขอมูล (ไมรวมการใหบริการบนเครือขายโทรคมนาคมสาธารณะ)
− บริการฐานขอมูล (ไมรวมการใหบริการบนเครือขายโทรคมนาคมสาธารณะ)
− บริการดูแลรักษาอุปกรณสํานักงาน รวมถึงคอมพิวเตอร
รายละเอียดเงื่อนไขการเปดตลาดแตละสาขา
- การใหบริการขามพรมแดน: ไมมีขอจํากัด
- การจัดตั้งธุรกิจ: อนุญาตเฉพาะรูปแบบของบริษัทจํากัดเทานั้น โดยสัดสวนหุนตางชาติตองไมเกิน
รอยละ 70 และดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะการรวมทุน (Joint Venture) กับนิติบุคคลสัญชาติไทยเทานั้น
- การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา: ไมผูกพัน
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ตารางเปรียบเทียบขอผูกพันการเปดตลาดของไทย สาขาบริการคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของ
กิจกรรม

WTO
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ
(1) ไมผูกพัน
ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร (2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
(CPC 84100)
สัดสวนการถือหุน
ที่ปรึกษาระบบและ
ตางชาติไมเกินรอยละ
ซอฟตแวร
49
(CPC 84210)
(4) ตามที่ไดระบุไวในขอ
วิเคราะหระบบ
ผูกพันทั่วไป 2
(CPC 84220)
ออกแบบระบบ
(CPC 84230)
โปรแกรมมิ่ง
(CPC 84240)

AFAS (9th package)
(1) ไมมีขอจํากัด
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน
ตางชาติไมเกินรอยละ
49
(4) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอผูกพันทั่วไป 1
- เพิ่มบริการให
คําปรึกษา 3

บํารุงรักษาระบบ
(CPC 84250)
เตรียมขอมูลนําเขา (CPC
84310)
ประมวลผลขอมูลและ
จัดทําเปนตาราง
(CPC 84320)
บริการไทม-แชริ่ง
(CPC 84330)
บริการประมวลผลขอมูล
อื่นๆ
(CPC 84390)

(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน ตางชาติ
ไมเกินรอยละ 49
(4) ตามที่ไดระบุไวในขอ
ผูกพันทั่วไป 2

(1) ไมมีขอจํากัด
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน
ตางชาติไมเกินรอยละ 49
(4) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอผูกพันทั่วไป 1
- เพิ่มบริการ
ประมวลผลขอมูล4

TAFTA
ไมผูกพัน

ความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
JTEPA
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน
ตางชาติไดนอยกวา
รอยละ 50
(4) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอผูกพันทั่วไป 2

ACFTA
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน ตางชาติ
ไมเกินรอยละ 49
(4) ตามที่ไดระบุไวในขอ
ผูกพันทั่วไป 1

AKFTA
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน ตางชาติ
ไมเกินรอยละ 49
(4) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอผูกพันทั่วไป 2

(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน ตางชาติ
ไมเกินรอยละ 49
(4) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอผูกพันทั่วไป 2
(1) ไมผูกพัน
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(2) ไมมีขอจํากัด
(3)
ไมมีขอจํากัด /
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน ตางชาติ สัดสวนการถือหุน ตางชาติ
ไมเกินรอยละ 49
ไมเกินรอยละ 49
(4)
ตามที่ไดระบุไวใน
(4) ตามที่ไดระบุไวในขอ
1
ขอผูกพันทั่วไป 2
ผูกพันทั่วไป
ไมผูกพัน

AANZFTA
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน ตางชาติ
ไมเกินรอยละ 49
(4) ตามที่ไดระบุไวในขอ
ผูกพันทั่วไป 1
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กิจกรรม

บริการฐานขอมูล
(ไมรวมบริการผาน
โครงขายโทรคมนาคม
สาธารณะ)
(CPC 84400)

บริการซอมบํารุงอุปกรณ
สํานักงานรวมคอมพิวเตอร
(CPC 84500)
บริการจัดเตรียมขอมูล
(CPC 84910)
บริการฝกอบรมดาน
ซอฟตแวรใหพนักงานของ
ลูกคา
(CPC 84990)

1

WTO
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน
ตางชาติไมเกินรอยละ
49
(4) ตามที่ไดระบุไวในขอ
ผูกพันทั่วไป 2
ไมผูกพัน

AFAS (9th package)
(1) ไมมีขอจํากัด
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /สัด
สวนการถือหุน ตางชาติ
ไมเกินรอยละ 70
(4) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอผูกพันทั่วไป 1

ไมผูกพัน
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน ตางชาติ
ไมเกินรอยละ 49
(4) ตามที่ไดระบุไวในขอ
ผูกพันทั่วไป 2

TAFTA

ความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
JTEPA
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน
ตางชาติไดนอยกวา
รอยละ 50
(4) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอผูกพันทั่วไป 2
(CSS ไมผูกพัน CPC
84500)

ACFTA

AKFTA
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน ตางชาติ
ไมเกินรอยละ 49
(4) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอผูกพันทั่วไป 2

ไมผูกพัน

ไมผูกพัน

AANZFTA
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน ตางชาติ
ไมเกินรอยละ 49
(4) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอผูกพันทั่วไป 1

ไมผูกพัน
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน
ตางชาติไดนอยกวา
รอยละ 50
(4) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอผูกพันทั่วไป 2

(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ไมมีขอจํากัด /
สัดสวนการถือหุน ตางชาติ
ไมเกินรอยละ 49
(4) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอผูกพันทั่วไป 2

หมายเหตุ : 2 อนุญาตให Business Visitor พํานักได 90 วัน และตออายุได และ Intra-corporate Transferee (เฉพาะการโอนยายระดับ executives managers and specialists) พํานักได 1 ป ขอตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป
WTO / JTEPA / AKFTA อนุญาตในสวนของ Contractual service suppliers (CSS) ดวย โดยภายใต WTO และ AKFTA อนุญาตใหพํานักไดตามสัญญาที่กําหนด หรือไมเกิน 1 ป / ภายใต JTEPA อนุญาต
ใหพํานักไดตามสั
ญญาทีก่ ําหนด หรือไมเกิน 90 วัน
3
เพิ
่มบริการคําปรึกษาฮารดแวร CPC 83141 และซอฟตแวร 83142 โดย 1) 2) ไมมีขอจํากัด และสัดสวนการถือหุนตางชาติไมเกินรอยละ 70
4
เพิ่มบริการประมวลผลขอมูล CPC 85960 โดย 1) 2) ไมมีขอจํากัด และสัดสวนการถือหุนตางชาติไมเกินรอยละ 70
______________________________________________

สํานักเจรจาการคาบริการและการลงทุน
กรกฎาคม 2561
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