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ประเทศ: ไทย
(คะแนน:48.85 | อันดับ:21/24)

 

คำถาม ประเทศไทย คำตอบ ขอความอธิบาย
ความเปนสวนตัวของขอมูล (คะแนน: 3.5/10 | อ ันดับ: 23/24)

1. มีกฎหมายหรือขอบังคับเรื่องการเก็บ ใช หรือการ
ดำเนินการตางๆ กับขอมูลสวนบุคคลหรือไม

✖ รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยูระหวางการพัฒนามานานหลายปแลว แตยังไมมีกำหนดเวลา
สำหรับการบังคับใช

2. กฎหมายเรื่องความเปนสวนตัวมีขอบเขต และ
ครอบคลุมเรื่องอะไรบาง

ไมมี

ไมมี

ไมมี

มี

3. กฎหมายเรื่องความเปนสวนตัวมีความสอดคลอง
กับหลักการคุมครองความเปนสวนตัวตามขอบังคับ
ดานการคุมครองขอมูลของสหภาพยุโรปหรือไม

✖ ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเรื่องความเปนสวนตัวที่เกี่ยวของ

4. กฎหมายเรื่องความเปนสวนตัวมีความสอดคลอง
กับหลักการเรื่องความเปนสวนตัว ตามกรอบการ
คุมครองความเปนสวนตัวของเอเปคหรือไม

✖ ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกของความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟก (เอเปค) แตในปจจุบันยังไมมีกฎหมาย
เรื่องความเปนสวนตัวที่เกี่ยวของ

5. มีสิทธิสวนบุคคลในการดำเนินการในกรณีที่เกิด
การละเมิดความเปนสวนตัวของขอมูลหรือไม

แมวาในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะเรื่องความเปนสวนตัวและคุมครองขอมูล แตการขายขอมูล
สวนบุคคลโดยไมไดรับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวของ อาจอยูภายใตขอบังคับตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
ความเปนสวนตัวในกฎหมายฉบับอื่น (เชน มาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 74 
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม) 

นอกจากนี้ การละเมิดขอมูลบางอยางอาจอยูภายใตขอจำกัดของการเปดเผยรูปภาพหรือขอความที่ละเมิด หรือ
สงผลกระทบกับความเปนสวนตัว ช่ือเสียง หรือศักด์ิศรีของบุคคล (มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย) 
หรือขอจำกัดของการเปดเผยขอมูลลับในความสัมพันธบางประเภท (มาตรา 323 และ 324 ของประมวลกฎหมาย
อาญา)

6. มีหนวยงาน (หรือผูกำกับดูแล) ที่มีประสิทธิภาพ
ที่ไดรับมอบหมายใหบังคับใชกฎหมายเรื่องความ
เปนสวนตัวหรือไม

7. ผูกำกับดูแลความเปนสวนตัวมีลักษณะการทำงาน
อยางไร

8. ผูควบคุมขอมูลสวนตัวไดรับการยกเวนจากขอ
กำหนดดานการขึ้นทะเบียนหรือไม

✔ ประเทศไทยไมมีขอกำหนดดานการขึ้นทะเบียน

9. การโอนถายขอมูลขามประเทศไดรับการยกเวน
จากขอกำหนดดานการขึ้นทะเบียนหรือไม

✔ ประเทศไทยไมมีขอกำหนดดานการขึ้นทะเบียน

10. มีกฎหมายวาดวยเรื่องการแจงใหทราบเมื่อเกิดการ
ละเมิดขอมูลหรือไม

✖ ประเทศไทยไมมีขอกำหนดเรื่องการแจงใหทราบเมื่อเกิดการละเมิดขอมูล

กฎหมายและนโยบายที่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ ้งและ 
เศรษฐกิจแบบดิจิทัลของประเทศไทยยังไมครอบคลุมมากนัก โดยมีจุดแข็ง 
ในบางเร่ืองและบางเร่ืองยังคงมีชองวางและจุดออนอยู

ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายอาชญากรรมไซเบอรท่ีมีความครอบคลุม 
ซึ่งชวยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 
มากขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมีกฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและลายมือ 
ช่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีประสิทธิภาพอีกดวย

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายวาดวยการคุมครองความเปน 
สวนตัว (Privacy) และถือเปนจุดออนท่ีสำคัญ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 มีการอนุมัติผานรางกฎหมายการแกไขเพิ่ม 
เติมกฎหมายลิขสิทธ์ิ 2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558

โดยกฎหมายใหมทั ้งสองนี ้ไดรับเอาบทบัญญัติที ่สำคัญของอนุสัญญา 
องคการทรัพยสินทางปญญาโลกวาดวยเรื่องลิขสิทธิ์ (WIPO Copyright 
Treaty) และยังไดเพิ่มเรื่องความรับผิดของผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) 
ในเบื้องตนไว ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ดวย 

ในสวนของประเด็นอื ่นที ่อาจสงผลเสียตอประเทศไทย อาทิเชน การ 
ควบคุมเนื้อหาบนอินเตอรเน็ต (Internet Censorship) (บางสวนเกี่ยวของ 
กับการเมือง) และการคัดกรองเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต รวมทั้งขอบังคับ 
ตางๆ ทางเทคโนโลยี 

โดยรวมแลว ประเทศไทยมีผลการประเมินที่ดีขึ้นนับตั้งแตป พ.ศ. 2556 
และอยูในอันดับที่สูงขึ้นมาจากเดิมสองขั้น โดยขึ้นมาอยูในอันดับที่ 21 
เปนผลมาจากการปรับปรุงครั้งสำคัญทั้งในดานการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาและโครงสรางพื้นฐานดานไอที
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คำถาม ประเทศไทย คำตอบ ขอความอธิบาย
การรักษาความมั ่นคงปลอดภัย (คะแนน: 1.6/10 | อ ันดับ: 24/24)

1. มีกฎหมายหรือขอบังคับที่ใหน้ำหนักทางกฎหมาย
อยางชัดเจนกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือไม

✔ หมวด 2 ของพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 มีมาตราวาดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(มาตรา 26) 

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีบทบัญญัติเก่ียวกับขอกำหนดวาดวยความนาเช่ือถือของลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสและผูใหบริการออกใบรับรอง ภายใตกฎหมายฉบับนี้ ไมมีขอกำหนดดานการออกใบอนุญาต
สำหรับผูใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส แตมีพระราชกฤษฎีกากำหนดใหผูใหบริการตองแจง
ใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาตกอนใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวม
ถึงบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA) ในการออกใบรับรองดิจิทัล และการรับรองความนา
เชื่อถือของผูใหบริการออกใบรับรอง 

ประเทศไทยไดจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส <www.etda.or.th> เพื่อสงเสริมการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสใหกับรัฐบาล บริษัทหางราน และหนวยงานภาครัฐ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ 
พรอมทั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

2. ผูใหบริการอินเทอรเน็ตและเนื้อหาไดรับการยกเวน
จากการถูกคัดกรองเนื้อหา (Filtering) หรือการ
ควบคุม (Censoring) ตามที่มีขอบังคับไวหรือไม

✖ การคัดกรองเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตั้งแตมีรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2557 
เว็บไซตที่ถูกมองวามีเนื้อหาเกี่ยวกับราชวงศหรือรัฐบาลจะถูกระงับไวชั่วคราวหรือถาวร  รวมถึงการเขาใชงาน
เครือขายโซเชียลมีเดียทั้งหมด อีกทั้ง ยังมีการเพงเล็งไปที่เนื้อหาที่ขัดตอขนบธรรมเนียมและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการคัดกรองเนื้อหาลามกอนาจารอยางเขมงวด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดเก็บรายชื่อเว็บไซตที่รัฐบาลไมยอมรับ และผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) จะตองระงับการเขาใช
งานเว็บไซตดังกลาวทั้งหมดโดยสิ้นเชิง

3. มีกฎหมายหรือขอกำหนดบังคับใชที่ระบุเรื่องการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทั่วไป สำหรับผูให
บริการโฮสติ้งขอมูลดิจิทัลและผูใหบริการคลาวด
คอมพิวติ้งหรือไม

ไมมี

ไมมี

ไมมีขอกำหนด

เขาถึงไดแบบไมจำกัด

ครอบคลุมทั้งหมด

ในปจจุบันยังไมมีขอกำหนดดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เปนตัวบทกฎหมาย  ถึงแมวาขอกำหนดดานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยมีแนวโนมวาจะถูกรวมไวในกฎหมายเกี่ยวกับความเปนสวนตัวที่มีการเสนอขึ้นมา

4. มีกฎหมายหรือขอกำหนดบังคับใช ที่ระบุเรื่องใหมี
การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอยาง
เฉพาะเจาะจง สำหรับผูใหบริการโฮสติ้งขอมูล
ดิจิทัลและผูใหบริการคลาวดคอมพิวติ้งหรือไม

ยังไมมีขอกำหนดดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เปนตัวบทกฎหมาย ถึงแมวาขอกำหนดดานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยมีแนวโนมวาจะถูกรวมไวในกฎหมายเกี่ยวกับความเปนสวนตัวที่มีการเสนอขึ้นมา อยางไรก็ตาม 
ขอกำหนดดังกลาวอาจไมรวมถึงขอกำหนดเรื่องการใหมีการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

5. มีกฎหมายและกฎระเบียบที่กำหนดเรื่องตองใหมี
การรับรองเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑเทคโนโลยี
หรือไม

ประเทศไทยไมไดมีสวนรวมในขอตกลงการยอมรับขอกำหนดเบื้องตน (Common Criteria Recognition 
Agreement - CCRA) <www.commoncriteriaportal.org> จึงไมไดกำหนดใหตองมีใบรับรองในการจัดซื้อ
จัดจางของภาครัฐ

อาชญากรรมไซเบอร (คะแนน: 7.4/10 | อ ันดับ: 16/24)
1. มีกฎหมายอาชญากรรมไซเบอรหรือไม ✔ มีการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติที่ผสมผสานกันระหวางการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรโดยทั่วไปและ
อาชญากรรมไซเบอร

2. กฎหมายอาชญากรรมไซเบอรสอดคลองกับ
อนุสัญญากรุงบูดาเปสตวาดวยอาชญากรรม
ไซเบอรหรือไม

✔ บทบัญญัติที่สำคัญสอดคลองกับเนื้อหาในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมไซเบอร แมวาบทบัญญัติเรื่องการสืบสวน 
การบังคับใช และการเก็บขอมูลบางประการ จะมีความแตกตางไปบาง เนื่องมาจากการแกไขเพิ่มเติมในขั้นตอน
สุดทายที่รัฐสภา แตโดยรวมแลว ถือวากฎหมายดังกลาวมีความสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมไซเบอร
อยางมาก

3. หนวยงานบังคับใชกฎหมายมีสิทธิ์เขาถึงขอมูลที่
เขารหัสลับที่ถูกเก็บหรือสงโดยผูใหบริการโฮสติ้ง
ขอมูล ผูใหบริการเครือขาย หรือผูใหบริการอื่นๆ 
ถึงระดับใด

มาตรา 18(7) ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร มีขอกำหนดที่เกี่ยวของกับ 
“การถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการเขารหัสลับของขอมูล
คอมพิวเตอรทำการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ในการถอดรหัสลับดังกลาว”

4. กฎหมายดังกลาวจัดการกับการกระทำผิดที่อยู
นอกราชอาณาจักรอยางไร

มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรระบุวา ผูใดกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 

 (1) ผูกระทำความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดขึ้น หรือผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ
     หรือ 
 (2) ผูกระทำความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย และผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

     จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร

   

 

สิทธิในทรัพยส ินทางปญญา (คะแนน: 10.6/20 | อ ันดับ: 22/24)
1. ประเทศไทยเปนสมาชิกตามความตกลงวาดวย

สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา 
(TRIPS) หรือไม

✔ ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกตามความตกลง  TRIPS ตั้งแตป พ.ศ. 2538

2. มีการบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเพื่อ
ทำตามความตกลง TRIPS หรือไม

ประเทศไทยไดมีการนำบทบัญญัติพื้นฐานของ TRIPS มาใชในกฎหมายภายในประเทศ แตยังไดรับเสียงวิพากษ
วิจารณวาไมสามารถกำหนดใหมีการเยียวยาความเสียหายดวยกระบวนการทางอาญาที่ “เพียงพอที่จะยับยั้ง
การกระทำความผิด” (TRIPS มาตรา 61) นอกจากนี้ ความลาชาในการสืบสวนและการบังคับใชกฎหมายยัง
เปนปญหาที่พบไดบอยอีกดวย

3. ประเทศไทยรวมเปนภาคีสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ของ
องคการทรัพยสินทางปญญาโลกหรือไม

✖ ประเทศไทยยังไมไดลงนามในสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก

ประเทศ: ไทย
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4. มีการออกกฎหมายโดยนำสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ของ
องคการทรัพยสินทางปญญาโลกมาใชหรือไม

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ไดมีการอนุมัติผานรางการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลิขสิทธิ์ 2 ฉบับ อันไดแก  
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558   โดย
กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไดดำเนินการตามบทบัญญัติสำคัญหลายประการในสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)

5. มีบทลงโทษทางแพงสำหรับการเผยแพร (โพสต) 
งานของเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาตบน
อินเทอรเน็ตหรือไม

✔ มาตรา 15(2) ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ระบุวา สิทธิในการเผยแพรที่ถูกนิยามไวในมาตรา 4 หมายถึง 
“เผยแพรตอสาธารณชน” ซึ่งหมายความวา ทำใหงานปรากฏตอสาธารณชนโดยการแสดง การบรรยาย การสวด 
การบรรเลง การทำใหปรากฏดวยเสียงหรือภาพ การสราง การจำหนาย หรือโดยวิธีอื่นใด ซึ่งรวมถึงการโพสตบน
อินเทอรเน็ต 

มาตรา 27(2) ระบุวา การเผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์ตอสาธารณชนถือวาเปนการละเมิดสิทธิเจาของลิขสิทธิ์นั้น 

นอกจากนี้ ยังมีบทลงโทษทางแพงสำหรับการเผยแพร (โพสต) งานของเจาของลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต โดยไมไดรับ
อนุญาต ตามมาตรา 420 เกี่ยวกับการละเมิดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

6. มีบทลงโทษทางอาญาสำหรับการเผยแพร (โพสต) 
งานของเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาตบน
อินเทอรเน็ตหรือไม

✔ มีบทลงโทษทางอาญาระบุไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ภายใตมาตรา 30(2) รวมกับมาตรา 69

7. มีกฎหมายวาดวยความรับผิดของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต ในสวนของเนื้อหาที่มีการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือไม

✔ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งไดรับการ
อนุมัติในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 มีกฎเกณฑที่ใชบังคับความรับผิดของผูใหบริการอินเทอรเน็ต สำหรับการละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยกฎเกณฑดังกลาวขึ้นอยูกับกระบวนการทางศาลและคอนขางเปนกฎเกณฑพื้นฐาน แตแสดงใหเห็นวามี
การพัฒนาขึ้นอยางมากจากวิธีปฏิบัติกอนหนานี้

8. มีเกณฑความรับผิดของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
สำหรับเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่พบบนเว็บไซต
และระบบของผูใหบริการดังกลาวหรือไม

✔ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฉบับใหม มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับความรับผิดของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต

9. มีบทลงโทษประเภทใดบาง สำหรับความรับผิด
ของผูใหบริการอินเทอรเน็ตในกรณีมีเนื้อหา
ละเมิดลิขสิทธิ์พบอยูบนเว็บไซตหรือระบบของ
ผูใหบริการดังกลาว

ทางแพง
และทางอาญา

การคุมครอง
แบบครอบคลุม

กฎหมายแมแบบของ
คณะกรรมาธิการกฎหมาย
การคาระหวางประเทศ

แหงสหประชาชาติวาดวย
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฉบับใหม มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับความรับผิดของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต แตบทลงโทษยังถือวาออนอยู นอกเสียจากจะพิสูจนไดวามีการรับผลประโยชนในเชิงพาณิชย

10. ผูใหบริการอินเทอรเน็ตตองลบเนื้อหาที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือไม เมื่อเจาของลิขสิทธิ์มีการแจง
ใหทราบ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มีการระบุ
กฎเกณฑการลบเนื้อหาที่จำกัด อยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาวกำหนดวาจะตองมีการยื่นคำรองขอตอศาล และ
มีขอกำหนดดานพยานหลักฐานอันเปนภาระ การนำไปปฏิบัติจริงดูเหมือนจะมีแคในวงจำกัดเทานั้น

11. ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจำเปนตองแจงสมาชิกผู
ใชบริการ ในกรณีที่ไดรับการแจงวาสมาชิกรายนั้น
ใชบริการของผูใหบริการอินเทอรเน็ตเพื่อเผยแพร
เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม

✖ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มีการระบุ
กฎเกณฑการลบเนื้อหาที่จำกัด อยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาวไมมีขอกำหนดในเรื่องการแจงกับสมาชิกผูใชบริการ

12. มีการคุมครองทางกฎหมายที่ชัดเจน รวมถึงการ
บังคับใชที่มีประสิทธิภาพหรือไม ในกรณีของการ
ใชบริการคลาวดคอมพิวติ้งอยางไมเหมาะสม

ไมมีการคุมครองที่เฉพาะเจาะจงในกรณีการใชบริการอยางไมเหมาะสม โดยบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใกลเคียงที่สุด 
คือ มาตรา 30 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แตบทบัญญัติดังกลาวออกแบบใหครอบคลุมเฉพาะแคใน
สวนของการ “เชา”โปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนั้น หากบุคคลใดใชบริการอยางไมถูกตองในเชิงของการใชงานสวน
บุคคล ก็ไมถือวาครอบคลุมตามกฎหมายในสวนนี้ ประเทศไทยไดทำการปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลิขสิทธิ์
ในชวงตนป พ.ศ. 2558 
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีชองวางเรื่องการคุมครองลิขสิทธิ์อยางมาก และไมมีกฎหมายคุมครองความเปน
สวนตัว ความคุมครองในระดับปานกลางมีอยูบางภายใตกฎหมายอาชญากรรมไซเบอร

การสนับสนุนมาตรฐานที ่จ ัดทำขึ ้นโดยอุตสาหกรรม และการปรับปรุงกฎระเบียบใหสอดคลองกันในระดับสากล
(คะแนน: 8.8/10 | อ ันดับ: 16/24)

 

1. มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือนโยบายที่จัดตั้งกรอบ
การทำงานในการตั้งมาตรฐาน สำหรับการทำงาน
รวมกันและการเคลื่อนยายขอมูลหรือไม

✔ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ไดวางกระบวนการพัฒนามาตรฐานในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง
กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานแบบจำกัด ในภาคสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีหนวยงานกำกับดูแลที่ทำหนาที่ในการพัฒนา
มาตรฐานในประเทศไทยหรือไม

✔ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) <www.tisi.go.th> เปนหนวยงานที่จัดตั้งภายใตสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยทำหนาที่กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมใหกับประเทศไทย

3. มีกฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือไม ✔ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลบังคับใชในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ใชบังคับ
แกธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตที่อาจไดกำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาตาม
กฎหมายดังกลาว ซึ่งไมไดหักลางกฎหมายและขอบังคับที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความคุมครองผูบริโภค

4. กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอางอิงจากเอกสาร
สากลฉบับใด

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 มีการรวมเอาบทบัญญัติหลายประการจากกฎหมาย
แมแบบสากลหลายๆ ฉบับ แตมาตราหลักๆ นั้นเปนไปตามกฎหมายแมแบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการคา
ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติวาดวยการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (มาตราเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
ครอบคลุมกฎหมายแมแบบวาดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส) โดยการแกไขเพิ่มเติมลาสุดไดมีความพยายามที่จะทำ
ใหกฎหมายสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส

ประเทศ: ไทย

คำถาม ประเทศไทย คำตอบ ขอความอธิบาย
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ประเทศ: ไทย

5. การดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นหรือขอมูลดิจิทัลจาก
ผูใหบริการระบบคลาวดตางประเทศ ไดรับการ
ยกเวนจากภาษีศุลกากรหรือการกีดกันทางการคา
แบบอื่นๆ หรือไม

✔ ไมมีการเรียกเก็บภาษีนำเขาในการดาวนโหลดซอฟตแวรจากแหลงที่มาในตางประเทศ เนื่องจากการดาวนโหลด
ดังกลาวไมถือวาเปนการนำเขาสินคา 

อยางไรก็ตาม จะมีการเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย กับการดาวนโหลดจากบริษัทตางๆ โดยอิงจากราคาของการ
ดาวนโหลดนั้น ซึ่งอัตราหักภาษี ณ ที่จายมีชวงตั้งแต 5% (หากแหลงที่มาในตางประเทศคือสหรัฐอเมริกา) ถึง 15%

6. มีการสนับสนุนใหใชมาตรฐานสากลมากกวา
มาตรฐานในประเทศหรือไม

✔ ประเทศไทยไดลงนามหลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (TBT) ขององคการการคาโลก 
(WTO) สำหรับการเตรียมการ การเลือกรับเอามาใช และการปรับใชมาตรฐาน ดังนั้น ประเทศไทยจึงใหการ
พิจารณามาตรฐานสากลอยางถี่ถวน

7. รัฐบาลเขารวมในกระบวนการการจัดตั้งมาตรฐาน
สากลหรือไม

✔ ประเทศไทยเขารวมในกระบวนการจัดตั้งมาตรฐานขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) 
และคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส (IEC) ที่เกี่ยวของ ทั้งยังเปนสมาชิก
สมบูรณของ ISO อีกดวย

การสงเสริมการคาเสรี (คะแนน: 3/10 | อ ันดับ: 18/24)
1. มีกฎหมายและนโยบายที่นำหลักการความเปน

กลางทางเทคโนโลยีไปใชในภาครัฐหรือไม
✖ ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายและนโยบายเฉพาะ ดานการสงเสริมความเปนกลางทางเทคโนโลยีในการจัดซื้อจัดจาง

ในภาครัฐ

2. บริการคลาวดคอมพิวติ้งสามารถดำเนินการโดย
ไมขึ้นอยูกับนโยบายที่บังคับใหใชงานผลิตภัณฑ
บางประเภทเทานั้น (ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง
ประเภทของซอฟตแวร) บริการ มาตรฐาน หรือ
เทคโนโลยีหรือไม

✔ ประเทศไทยไมมีกฎหมายหรือนโยบายวาดวยขอกำหนดทางผลิตภัณฑที่บังคับใช

3. บริการคลาวดคอมพิวติ้งสามารถดำเนินการโดย
ไมขึ้นอยูกับกฎหมายและนโยบายที่กำหนด
ลักษณะผลิตภัณฑบางประเภท (ซึ่งรวมถึง
แตไมจำกัดเพียงประเภทของซอฟตแวร) บริการ 
มาตรฐาน หรือเทคโนโลยีหรือไม

✔ ประเทศไทยไมมีกฎหมายหรือนโยบายวาดวยการกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑที่บังคับใช

4. บริการคลาวดคอมพิวติ้งสามารถดำเนินการโดย
ไมขึ้นอยูกับกฎหมายที่เลือกปฏิบัติกับสัญชาติ
ของผูคา นักพัฒนา หรือผูใหบริการหรือไม

✖ มีหลายนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหมีการจัดซื้อจัดจางพัสดุภายในประเทศ โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) สงเสริมใหมีการเลือกใชสินคาและบริการภายในประเทศ โดยใช
โครงการริเริ่มตางๆ ในตลาดการจัดซื้อจัดจางพัสดุของรัฐบาลไทย ซึ่งรวมถึงสวนตางราคาจากราคากลางที่กำหนด
ไวตองอยูในชวง 3-7% สำหรับผูจัดหาสินคาไทยภายในประเทศ และขอกำหนดที่ตองใหบริษัทที่เปนของคนไทย
เปนผูไดสัญญาบริการ แตหากไมสามารถหาได ตองจัดใหมีคนไทยเขารวมดำเนินการในโครงการดังกลาว
จำนวน 50% 

ประเทศไทยเขารวมในความตกลงหลายฝายขององคการการคาโลกวาดวยการจัดซื้อโดยรัฐในป พ.ศ. 2558

ความพรอมทางดานไอทีและการปรับใช บรอดแบนด (คะแนน: 13.9/30 | อ ันดับ: 18/24)
1. มีแผนงานบรอดแบนดแหงชาติหรือไม  • ภายในป พ.ศ. 2563 จะ

มีการขยายบรอดแบนด
ใหครอบคลุม 95%

• ภายในป พ.ศ. 2563 จะ
ใหการเขาถึงอินเทอรเน็ต
บรอดแบนดที่มีความเร็ว
อยางนอย 100 Mbps 
ในจังหวัดที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ

 

ประเทศไทยไมมีแผนงานบรอดแบนดในระดับประเทศที่เปนแบบแผน มีความครอบคลุม และไดรับเงินทุนสนับสนุน 
ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการกำหนดนโยบายบรอดแบนดแหงชาติ ซึ่งรวมเอาเปาหมายที่ตั้งไวอยูในนั้นดวย 

นโยบายบรอดแบนดแหงชาติไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และไดมีการจัดตั้ง
เปาหมาย ดังตอไปนี้ 

• ขยายบรอดแบนดใหครอบคลุม 80% ของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2558

• ขยายบรอดแบนดใหครอบคลุม 95% ของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2563

• ใหการเขาถึงอินเทอรเน็ตบรอดแบนดที่มีความเร็วอยางนอย 100 Mbps ในจังหวัดที่มีสำคัญทางเศรษฐกิจ 
  ภายในป พ.ศ. 2563 

หลังจากที่นโยบายนั้นไดรับการอนุมัติเปนที่เรียบรอยแลว คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติไดพัฒนา
นโยบายดังกลาวใหเปนแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดแผนงานเปาหมายจำนวน 5 แผนงาน ซึ่งจะตองไดรับความ
รวมมือจากกระทรวงตางๆ ประกอบดวย รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-government), เกษตรอิเล็กทรอนิกส 
(e-agriculture), สาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส (e-healthcare), การเรียน/การศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-education) 
และการจัดการภัยพิบัติอิเล็กทรอนิกส (e-disaster management) 

นอกจากนั้น แผนปฏิบัติการยังไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติมตามบันทึกความเขาใจของผูใหบริการโทรคมนาคม 6 
รายใหญในประเทศไทย ซึ่งจะใหการสนับสนุนนโยบายบรอดแบนดแหงชาติ โดยการหาแนวทางสงเสริมระบบ
โครงสรางพื้นฐานและการแบงปนเครือขาย ตลอดจนการจัดการเครือขายที่มีประสิทธิภาพ และคิดคาธรรมเนียมการ
ใชเครือขายอยางเปนธรรม

 
 
 

2. มีกฎหมายหรือนโยบายที่กำกับดูแลการจัดตั้ง
ระดับการใหบริการตางๆ สำหรับการสงขอมูล 
โดยขึ้นอยูกับประเภทของขอมูลที่ถูกสงหรือไม

ไมมีขอกำกับดูแลและ
มีการอภิปรายสาธารณะ

ในวงจำกัด

ในปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีการพิจารณาเกี่ยวกับขอบังคับความเปนกลาง ทั้งการพิจารณาแบบเปนทางการ
และการพิจารณาโดยทั่วไป

คำถาม ประเทศไทย คำตอบ ขอความอธิบาย
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ประเทศ: ไทย

3. ตัวชี้วัดพื้นฐาน

3.1. จำนวนประชากร (ลาน) (พ.ศ. 2557) 67 ในป พ.ศ. 2557 จำนวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 0.3% 
[สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
<www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>]

3.2. ประชากรในเมือง (%) (พ.ศ. 2557) 49% [ธนาคารโลก, บัญชีขอมูล, ตัวชี้วัด, ประชากรในเมือง (พ.ศ.2558) 
<data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS>]

3.3. จำนวนครัวเรือน (ลาน) (พ.ศ. 2557) 19 ในป พ.ศ. 2557 จำนวนครัวเรือนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 0.3% 
[สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
<www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>]

3.4. ความหนาแนนของประชากร (จำนวนคนตอ
ตารางกิโลเมตร) (พ.ศ. 2557)

133 [ธนาคารโลก, บัญชีขอมูล, ตัวชี้วัด, ความหนาแนนของประชากร (พ.ศ. 2558)
<data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST>]

3.5. GDP ตอหัว (ดอลลารสหรัฐฯ พ.ศ. 2557) $5,519 ในป พ.ศ. 2557 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัวสำหรับประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 0.7% มาอยูท่ี 5,519 ดอลลารสหรัฐฯ
[ธนาคารโลก, บัญชีขอมูล, ตัวชี้วัด: GDP ตอหัว, ปจจุบัน US$ (พ.ศ. 2558) และการเติบโตของ GDP, ตอป % 
(พ.ศ. 2558) <data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD> and GDP growth, annual % (2015)
<data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>]

 

3.6. การสงออกบริการไอที (พ.ศ. 2557) (พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ)

9.62 ในป พ.ศ. 2557 มูลคาการสงออกบริการไอทีสำหรับประเทศไทย เพิ่มขึ้น 12.7% มาอยูที่ 9,620 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ในชวง 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2552 - 2557 อยูที่ 5.7%
[ธนาคารโลก, บัญชีขอมูล, ตัวชี้วัด: การสงออกบริการไอซีที US$ (ธันวาคม พ.ศ. 2558)
<data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.CCIS.CD>]  

3.7. จำนวนคอมพิวเตอรสวนบุคคล (พ.ศ. 2557) 
(คิดเปน % ของจำนวนครัวเรือน)

34% ในป พ.ศ. 2557 จำนวนครัวเรือนในประเทศไทยที่มีเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล คิดเปน 33.9% ของจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 18.2% นับจากป พ.ศ. 2556 และอยูในอันดับที่ 104 จากจำนวนประเทศที่ทำการ
สำรวจทั้งหมด 183 ประเทศ โดยการเติบโตนับตั้งแตป พ.ศ. 2556 มีมากกวาอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอปใน
ชวง 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2552 - 2557 ซึ่งอยูที่ 10.8% 
[สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
<www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx>]

4. ตัวชี้วัดความพรอมทางดานไอทีและเครือขาย

4.1. ดัชนีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (IDI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ (พ.ศ. 2558) (คะแนนเต็ม 10 และ
ครอบคลุม 167 ประเทศ)

 
5.36 ประเทศไทยไดคะแนนดัชนีการพัฒนาดานไอซีที (IDI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศอยูที่ 5.36 

(จากคะแนนเต็ม 10) อยูในอันดับที่ 74 จากทั้งหมด 167 ประเทศ ดัชนีการพัฒนาดานไอซีทีในป พ.ศ. 2558 
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 12.6% และไตขึ้นมา 7 อันดับ จากอันดับที่ 81 ตั้งแตป พ.ศ. 2556
[สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), การวัดสังคมสารสนเทศ (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
<www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2015.aspx>]  

4.2. ดัชนีบงชี้ระดับความพรอมของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ของ
การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (พ.ศ. 2558) 
(คะแนนเต็ม 7 และครอบคลุม 143 ประเทศ)

 
4.05 ประเทศไทยไดคะแนนดัชนีบงชี้ระดับความพรอมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยูที่ 4.05 

(คะแนนเต็ม 7) สงผลใหอยูในอันดับที่ 67 จาก 143 ประเทศ และอยูในอันดับที่ 15 ในกลุมประเทศที่มีรายได
ระดับกลางคอนไปทางสูง 40 ประเทศ ดัชนี NRI ประจำป พ.ศ. 2558 สำหรับประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1% และไมมีการ
เปลี่ยนแปลงอันดับจากป พ.ศ. 2557 
[การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก, รายงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโลก (พ.ศ. 2558) 
<reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015>]  

4.3. คะแนนดานการเชื่อมตอไปตางประเทศ 
(พ.ศ. 2557) (คะแนนเต็ม 10 และครอบคลุม 
52 ประเทศ)

 
3.69 ประเทศไทยไดคะแนนดานการเชื่อมไปตางประเทศที่ 3.69 (จากคะแนนเต็ม 10) อยูในอันดับที่ 20 ในกลุมประเทศ

ที่มีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยทรัพยากร 26 ประเทศ [ดัชนีชี้วัดคะแนนการเชื่อมตอระหวางประเทศ (พ.ศ. 2556) 
<www.connectivityscorecard.org>]

5. ผูใชงานอินเทอรเน็ตและแบนดวิดธตางประเทศ

5.1. จำนวนผูใชงานอินเทอรเน็ต (ลาน) (พ.ศ. 2557) 19 [สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558)
<www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>]

5.2. จำนวนผูใชงานอินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละของ
จำนวนประชากร (พ.ศ. 2557)

29% ในป พ.ศ. 2557 มีจำนวนผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยทั้งหมด คิดเปน 29% ของประชากร และอยูในอันดับ
ที่ 128 จากจำนวนประเทศที่ทำการสำรวจทั้งหมด 199 ประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2556 คิดเปน 9.4% โดย
การเติบโตจากป พ.ศ. 2556 นี้ ยังต่ำกวาอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอปในรอบ 5 ป จากชวงป พ.ศ. 2552 - 2557 
ซึ่งอยูที่ 9.7% 
[สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558)
<www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx>]

หมายเหตุ: ในแตละประเทศอาจมีวิธีการคำนวณที่แตกตางกันไป โดยบางประเทศจะอางอิงขอมูลดังกลาวจาก
จำนวนประชากรทั้งหมดหรือบางสวน เชน สำรวจในประชากรที่มีอายุระหวาง 16 ถึง 72 ปเทานั้น เปนตน

คำถาม ประเทศไทย คำตอบ ขอความอธิบาย
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ประเทศ: ไทย

5.3. แบนดวิดธอินเทอรเน็ตตางประเทศ (พ.ศ. 2557) 
(บิตตอวินาทีตอจำนวนผูใชงานอินเทอรเน็ต)

46,826 แบนดวิดธอินเทอรเน็ตที่ไปตางประเทศ (ตอผูใชงานอินเทอรเน็ต) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 27% ตั้งแตป พ.ศ. 2556 
โดยการเติบโตจากป พ.ศ. 2556 น้ี ยังต่ำกวาอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียตอปในรอบ 5 ป จากชวงป พ.ศ. 2552 - 2557 
ซึ่งอยูที่ 42.9% 
[สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
<www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>]

5.4. แบนดวิดธอินเทอรเน็ตตางประเทศ (พ.ศ. 2557) 
(จำนวนกิกะบิตตอวินาที [Gbps] ตอประเทศ)

1,098 ประเทศไทยไดเพิ่มแบนดวิดธอินเทอรเน็ตตางประเทศขึ้น 54% ตั้งแตป พ.ศ. 2556 มาอยูที่ 1,098 Gbps และอยูที่
อันดับที่ 33 จากจำนวนประเทศที่ทำการสำรวจทั้งหมด 215 ประเทศ การเติบโตจากป พ.ศ. 2556 นี้ ต่ำกวาอัตรา
การเติบโตโดยเฉลี่ยตอปในรอบ 5 ป จากชวงป พ.ศ. 2551 - 2556 ซึ่งอยูที่ 60% 
[สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
<www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>]

6. บรอดแบนดตามสาย

6.1. จำนวนผูสมัครใชบริการบรอดแบนดตามสาย
(ลาน) (พ.ศ. 2557)

5 ประเทศไทยมีจำนวนผูสมัครใชบริการบรอดแบนดตามสายเพ่ิมข้ึน 13% ต้ังแตป พ.ศ. 2556 มาอยูท่ีจำนวน 5 ลานคน 
และอยูในอันดับที่ 23 จากจำนวนประเทศที่ทำการสำรวจทั้งหมด 215 ประเทศ การเติบโตจากป พ.ศ. 2556 นี้ 
ต่ำกวาอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอปในรอบ 5 ป จากชวงป พ.ศ. 2552 - 2557 ซึ่งอยูที่ 18.9% 

6.2. จำนวนผูสมัครใชบริการบรอดแบนดตามสาย
คิดเปน % ของจำนวนครัวเรือน (พ.ศ. 2557)

25% [สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
<www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>]

หมายเหตุ: จำนวนดังกลาวอาจมีการคลาดเคลื่อน อันเกิดจากการใชงานในภาคธุรกิจในบางประเทศ

6.3. จำนวนผูสมัครใชบริการบรอดแบนดตามสาย
คิดเปน % ของจำนวนประชากร (พ.ศ. 2557)

8% ประเทศไทยมีจำนวนผูสมัครใชบริการบรอดแบนดตามสายเพิ่มขึ้น (คิดเปน % จากประชากร) 9.3% นับตั้งแตป 
พ.ศ. 2556 ซ่ึงต่ำกวาอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียตอป (CAGR) ในชวง 5 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2552 - 2557 ซ่ึงอยูท่ี 16.4% 
สงผลใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ 101 จากจำนวนประเทศที่ทำการสำรวจทั้งหมด 215 ประเทศ 
[สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
<www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>]

6.4. จำนวนผูสมัครใชบริการบรอดแบนดตามสาย
คิดเปน % ของจำนวนผูใชงานอินเทอรเน็ต 
(พ.ศ. 2557)

25% [สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
<www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>]

7. บรอดแบนดแบบเคลื่อนที่

7.1. จำนวนผูสมัครใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
แบบเซลลูลาร (ลาน) (พ.ศ. 2557)

97 ในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีจำนวนผูสมัครใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลูลารเพิ่มขึ้น 3.5% และอยู
ในอันดับที่ 15 จากจำนวนประเทศที่ทำการสำรวจทั้งหมด 215 ประเทศ โดยจำนวนผูสมัครใชบริการคิดเปน 145% 
ของจำนวนประชากรทั้งหมด  
[สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
<www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>]

หมายเหตุ: ตัวเลขนี้อาจสูงเกินความเปนจริง เนื่องจากประชากรหนึ่งคนอาจมีการสมัครใชบริการที่ซ้ำซอนกัน แต
ตัวเลขนี้ไมรวมถึงอุปกรณบรอดแบนดแบบเคลื่อนที่ (เชน การดขอมูล 3G, แท็บเล็ต และอื่นๆ)

7.2. จำนวนผูสมัครใชบริการบรอดแบนดแบบเคลื่อนที่
ที่เปดใชงานอยูตอประชากร 100 คน (พ.ศ. 2557)

80 ประเทศไทยมีจำนวนผูสมัครใชบริการบรอดแบนดแบบเคลื่อนที่ที่เปดใชงานอยูเพิ่มขึ้น (คิดเปน % ของจำนวน
ประชากรทั้งหมด) 53% ตั้งแตป พ.ศ. 2556 สงผลใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ 26 จากจำนวนประเทศที่ทำการ
สำรวจทั้งหมด 215 ประเทศ 
[สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
<www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>]

หมายเหตุ: ตัวเลขนี้อางถึงผลรวมของจำนวนผูสมัครใชบริการบรอดแบนดแบบเคลื่อนที่มาตรฐานและจำนวนผูสมัคร
ใชบริการบรอดแบนดแบบเคลื่อนที่เพื่อใชงานอินเทอรเน็ตสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมผูสมัครใชบริการจริงไมใชบุคคล
ที่มีแนวโนมวาจะสมัคร ถึงแมวาบุคคลกลุมหลังอาจมีโทรศัพทที่เปดใชงานบรอดแบนดไดก็ตาม

7.3. จำนวนผูสมัครใชบริการบรอดแบนดแบบ
เคลื่อนที่ที่เปดใชงานอยู (ลาน) (พ.ศ. 2557)

54 ในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีจำนวนผูสมัครใชบริการบรอดแบนดแบบเคลื่อนที่ที่เปดใชงานอยูเพิ่มขึ้น 53% และ
อยูในอันดับ 10 จากจำนวนประเทศที่ทำการสำรวจทั้งหมด 215 ประเทศ 
[สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU), ฐานขอมูลตัวชี้วัดโทรคมนาคม/ไอซีทีระดับโลก (ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
<www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>]

คำถาม ประเทศไทย คำตอบ ขอความอธิบาย


