เรื่องรางกฎหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแหงประเทศไทย

1. ดวยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานหลักในการวางแผน สนับสนุน สงเสริม และประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศใหมีมาตรฐาน และสามารถแขงขันในเวทีโลกได ในทางปฏิบัติ จึงควรมีหนวยงานที่เปนตัวแทนของ
ผูประกอบการดาน ICT เพื่อทําหนาที่ประสาน เสนอแนะนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT
ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน หรือภาคเอกชนกับภาคเอกชนดวยกัน
กระทรวงฯ จึงมีแนวคิดจัดตั้งสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทยขึ้น เพื่อใหการสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรม ICT พัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีศักยภาพ เกิดความเชี่ยวชาญดาน ICT รวมทั้งเพื่อศึกษาและ
หาแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ICT และกิจกรรมที่เกี่ยวของ ดังนั้นจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการราง
กฎหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทยขึ้น โดยมีองคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1.1 องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ จํานวน 15 คน โดยมี
นายวรพัฒน ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนประธานคณะกรรมการ
1.2 หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
· พิจารณากําหนดกรอบ แนวทางในการรางกฎหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย
· เสนอแนะการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นในการรางกฎหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย
· ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการรางกฎหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
· แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
· รายงานผลการดําเนินงานตอปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมอบหมายให บริษัท ไอดับเบิ้ลยูบี-สยามเท็ค จํากัด เปนที่ปรึกษา
กฎหมาย และผูประสานการประชุมการยกรางกฎหมายสภาไอซีที ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ ไดยกรางกฎหมายสภาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย และไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเนื้อหาของรางดังกลาวไป
แลว 2 ครั้ง เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 และวันศุกรที่ 21 พฤศจิกายน 2551 พรอมทั้งไดจัดประชุมพิจารณเพื่อระดม
สมองเกี่ยวกับแนวทางดําเนินงานในรายละเอียดของราง กฎหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย ไปแลว 1 ครั้ง เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งสรุปผล ดังนี้
1) ราง พระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย ที่ทางคณะที่ปรึกษาฯ
ยกรางมา ประกอบดวย 5 หมวด คือ:
· ทั่วไป และคํานิยาม
· หมวด 1 การจัดตั้ง สภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย
· หมวด 2 สมาชิก กรรมการ และพนักงาน

· หมวด 3 การดําเนินงานของ สภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย
· หมวด 4 การควบคุมของรัฐ
· หมวด 5 บทกําหนดโทษ
2) เนื้อหา ใน ราง พระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย ที่คณะ
กรรมการฯไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการเบื้องตนแลวมีดังนี้
· เห็นควรกําหนดใหเปนภารกิจของ กระทรวง ไอซีที ในการผลักดัน และจัดตั้งสภาไอซีที ที่เปน
นิติบุคคล มีความเปนอิสระในการแสดงความเห็นดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไอซีที แกภาครัฐ
· เห็นควรให สภาไอซีที มีสมาชิกทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา และที่เปนนิติบุคคล
· เห็นควรใหกรรมการทั้งหมด ของสภาไอซีทีมาจากการเลือกตั้ง
· ให สภาไอซีที มีภารกิจหลักในการประสาน และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ และสังคม ใน
สวนที่เกี่ยวของกันกับ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมไอซีที ใหแกรัฐบาล และประชาชน
· ให สภาไอซีที เปนที่รวมของผูประกอบการตางๆ ทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งที่อยูในแวดวง
ธุรกิจไอซีที ตลอดจนถึงธุรกิจในภาคบริการอื่นๆ ซึ่งอาจเปนผูใชเทคโนโลยีไอซีที เปนอุปกรณ
หลักในการใหบริการ โดยไมไดเปนผูเกี่ยวของกันกับธุรกิจไอซีทีโดยตรง ไดแกธุรกิจการเงิน
หรือธุรกิจการบินพลเรือน เปนตน
· สมาชิกทุกประเภท ควรจะไดรับขอมูลขาวสารที่เปนความรูในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ และตนเองใหอยูในระดับ
สากล และสามารถยืนหยัดในเวทีโลกได
· สมาชิกทุกประเภท ควรมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาไอซีทีโดยเทาเทียมกัน คือ
หนึ่งเสียง ไมวาจะเปนองคกรที่มีขนาดใหญ หรือเล็ก แตควรพิจารณาจัดสัดสวนที่เหมาะสม
ระหวางจํานวนกรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกนิติบุคคล กับ จํานวนกรรมการที่ไดรับ
การเลือกตั้งจากสมาชิกบุคคลธรรมดา และควรจัดประเภทกรรมการที่เปนนิติบุคคลสัญชาติไทย
กับนิติบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยใหชัดเจน
· มอบหมายใหคณะที่ปรึกษาฯ ดําเนินการจัดทํา รางโครงสรางโดยรวมของสภาไอซีที และ
นําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป โดยควรกําหนดโครงสรางการบริหาร
จัดการของ สภาไอซีที ออกเปน 3 สวน คือ
v คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา มีหนาที่คอยใหคําปรึกษาหารือ และใหคําปรึกษาแนะนํา
แก คณะกรรมการบริหาร
v คณะกรรมการสภาบริหาร มีหนาทีดูแลกํากันนโยบาย ยกราง เขียนขอบังคับ เลือกคน
เขาเปนสมาชิก ออกวิธีการปฏิบัติ เปนผูรางกฎหมายลูก ตั้งขอกําหนดที่จะเลือก
คณะกรรมการชุดตางๆ
v คณะกรรมการสภาปฏิบัติการ มีหนาที่ ในการสั่งการและควบคุม การปฏิบัติภารกิจ
ของสํานักงาน สภาไอซีที รวมถึงการเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมตางๆของสภาไอซีที
ใหสอดคลอง และรองรับกับนโยบายของสภาไอซีที

เห็นควรกําหนดให สภาไอซีที มีอํานาจหนาที่เพียงการกํากับดูแลและขึ้นทะเบียนวิชาชีพไอซีที
โดย สภาไอซีทีเปนผูจัดวางเนื้อหาวิชาไอซีทีและคัดเลือกองคกรที่สามารถดําเนินการจัดสอบ
วิชาชีพไอซีที เปนผูจัดสอบผูเชี่ยวชาญไอซีที โดยสภาไอซีที เปนผูใ หการรับรอง ขึ้นทะเบียน
เปนผูเชี่ยวชาญไอซีที ตอไป
3. ขั้นตอนการผลักดันรางกฎหมายจัดตั้งสภาไอซีที คณะกรรมการฯ กําหนดการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง และ ประชุม
พิจารณ 2 ครั้ง ดังนี้
3.1 กําหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ
· ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551
· ครั้งที่ 2 วันศุกรที่ 21 พฤศจิกายน 2551
· ครั้งที 3 วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551
· ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 21 มกราคม 2552
· ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ 2552
· ครั้งที่ 6 วันพุธที2่ 5 มีนาคม 2552
3.2 กําหนดการประชุมพิจารณ
· ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551
· ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ 2552
·

4. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะไดนําราง พระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย ลงใน Website:www.mict.go.th ของกระทรวงฯ สมาชิกสมาคมโทรคมนาคมฯสามารถเขา
ไปศึกษาและแสดงความคิดเห็นไดโดยตรง หรือจะสงใหผูแทนสมาคมโทรคมนาคมฯนําไปเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ก็ได
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