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ข้ อยกเว้ นสํ าหรับบุคลากรและองค์ กรธุรกิจที่ทํางานให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โครงสร้ างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่รัฐบาลไทยกําหนดนโยบายให้ ประชาชน
อยู่ภายในที่พกั อาศัยในช่ วงการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

เรี ยน ท่านปลัด อัจฉริ นทร์
การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) คือปั ญหาใหญ่ที่กาํ ลังท้าทายรัฐบาลในประเทศต่างๆ
ทัว่ โลก ในขณะที่รัฐบาลไทยกําลังพิจารณานโยบายเพื่อรับมือกับปั ญหานี้ บีเอสเอ พันธมิตร
ซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) 1 ใคร่ ขอเสนอให้รัฐบาลไทยคํานึงถึงหลักการที่สาํ คัญ ได้แก่ ในการกําหนด
นโยบาย จําเป็ นต้องคํานึ งถึงสุ ขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดประการแรก
ในขณะเดียวกันจําเป็ นต้องบํารุ งรักษาความสามารถของการให้บริ การสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จาํ เป็ น
สําหรับประชาชน เพื่อให้การดําเนินธุ รกิจ การใช้ชีวิตประจําวัน รวมถึงการรักษาสุ ขภาพและ
สุ ขอนามัยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
0

1

บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org) คือสมาคมที่รณรงค์ส่งเสริ มการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทวั่ โลก โดยทํางาน

ร่ วมกับรัฐบาลในประเทศต่างๆ และในตลาดสากล สมาชิกของบีเอสเอคือบริ ษทั ที่พฒั นานวัตกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีช้ นั นําของโลก ที่จุด
ประกายการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตในยุคสมัยใหม่ บีเอสเอมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่กรุ งวอชิงตัน ดีซี และมีหน่วยปฏิบตั ิการในกว่า 30
ประเทศทัว่ โลก บีเอสเอเป็ นผูน้ าํ ด้านการส่ งเสริ มการใช้ซฮฟต์แวร์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริ มการเติบโตของ
นวัตกรรมเทคโนโลยี และขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทลั
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สมาชิกของบีเอสเอ ประกอบด้วยบริ ษทั ซอฟต์แวร์ ช้ นั นําระดับโลก ได้แก่ Adobe, Amazon Web
Services, Atlassian, Autodesk, AVEVA, Bentley Systems, Box, Cadence, Cisco, CNC/Mastercam,
IBM, Informatica, Intel, MathWorks, Microsoft, Okta, Oracle, PTC, Salesforce, ServiceNow,
Siemens Industry Software Inc., Sitecore, Slack, Splunk, Synopsys, Trend Micro, Trimble
Solutions Corporation, Twilio และ Workday
นโยบายที่กาํ หนดให้ประชาชนอยูภ่ ายในที่พกั อาศัยเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง หรื อกําหนดให้ธุรกิจบาง
ประเภทหยุดการดําเนินกิจการเป็ นการชัว่ คราว เป็ นสิ่ งสําคัญเพื่อลดการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 (COVID-19) อย่างไรก็ตาม บีเอสเอใคร่ ขอให้รัฐบาลไทยกําหนดข้อยกเว้นสําหรับบุคลากร
และองค์กรธุรกิจที่ทาํ งานให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จาํ เป็ นต่อการใช้ชีวิตและการทํางานของประชาชนในช่วงเวลานี้เป็ นไปได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมาชิกของบีเอสเอเป็ นผูพ้ ฒั นาและให้บริ การคลาวด์ (Cloud Service) บริ การแพลตฟอร์ มทั้งใน
รู ปแบบของฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีบทบาทสําคัญ
ในการรับมือกับปั ญหาการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทําให้
ระบบเศรษฐกิจยังคงดําเนินอยูต่ ่อไปได้ และตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่จาํ เป็ นของประชาชน
ทั้งนี้เพราะผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุ ข ซึ่ งเป็ นบุคลากรในด่านแรกที่รับมือกับปั ญหานี้ ผูค้ า้ อาหารและ
สาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จาํ เป็ น โรงงานผูผ้ ลิตและป้อนสิ นค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในระบบซัพพลายเชนท์
องค์กรธุรกิจและองค์กรภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานที่สาํ คัญ บริ การด้านการเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย
ล้วนแล้วแต่ตอ้ งใช้ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานและดําเนินธุรกิจ และ
พึ่งพิงกับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น รัฐบาลควรกําหนดข้อยกเว้นสําหรับ
บุคลากรและองค์กรธุ รกิจที่ทาํ งานให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในกรณี ที่รัฐบาลกําหนดนโยบายให้ประชาชนอยูภ่ ายในที่พกั อาศัยในช่วงการแพร่ ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และไม่ควรกําหนดนโยบายใดที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการทํางานของ
บุคลากรและองค์กรธุ รกิจที่ทาํ งานให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รัฐบาลจําเป็ นต้องคํานึงถึงความสําคัญของความต่อเนื่ องและเสถียรภาพของการให้บริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอนุญาตให้บุคลากรและองค์กรธุรกิจที่
ทํางานให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการยกเว้น
ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายที่ให้ประชาชนอยูภ่ ายในที่พกั อาศัย หรื อนโยบายจํากัดการเคลื่อนที่
ข้อยกเว้นดังกล่าวควรครอบคลุมองค์กรธุรกิจ ทั้งที่เป็ นของไทยและต่างประเทศ ที่ให้บริ การ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงองค์กรธุรกิจที่ให้บริ การ
คลาวด์ (Cloud Service) ให้บริ การการสื่ อสาร ให้บริ การคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีผ่านทางเว็บ
รวมถึงคู่คา้ ผูผ้ ลิต และซัพพลายเออร์ ของธุ รกิจเหล่านี้ นอกจากนี้ รัฐบาลควรอนุญาตให้โครงการ
ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดาํ เนินต่อไป เพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้
บริ ษทั ซอฟต์แวร์และบริ ษทั เทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ โลกกําลังดําเนินการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่งานด้านสาธารณสุ ข ทําให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด19 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สมาชิกของบีเอสเอซึ่ งเป็ นบริ ษทั ซอฟต์แวร์ ช้ นั นําของโลก
ยังคงเดินหน้าทํางานร่ วมกับรัฐบาลและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อฝ่ าฟันวิกฤต
ในครั้งนี้ไปด้วยกัน ในกรณี ที่รัฐบาลไทยกําลังพิจารณาและกําหนดนโยบายเพื่อรับมือกับปั ญหานี้
บีเอสเอและสมาชิกขอมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลสําคัญ เพื่อให้นโยบายมีประสิ ทธิ ภาพมากเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ ท้ายที่สุด บีเอสเอขอขอบคุณรัฐบาลไทยในฐานะผูน้ าํ ที่ทาํ งานอย่างหนักเพื่อประชาชนใน
ช่วงเวลานี้
ขอแสดงความนับถือ
วารุ ณี รัชตพัฒนากุล
ผูจ้ ดั การประจําประเทศไทย
บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์
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