บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 16
วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 105 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
-----------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายวิบูลย วอง
4. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
5. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
7. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายวสันต ฝมือชาง

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นางเอมอร จนิษฐ
2. นายรังสรรค จันทรนฤกุล
3. นายวิริยะ วงศวีรนนทชัย

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูเขารวมประชุม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวลัดดา แจงเกษมสุข
ผูอํานวยการสํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการแจงใหที่ประชุมทราบวา ของดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการใน
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เนื่องจากติดภารกิจสําคัญที่จะตองดําเนินการรวมกับสถาบันพระปกเกลา
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 15 วันอังคารที่ 4
พฤศจิกายน 2551 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 1 บรรทัดที่ 22
หนา 5 บรรทัดที่ 7
บรรทัดที่ 8
บรรทัดที่ 15

แกไข
เปน
แกไข
เปน
แกไข
เปน
แกไข
เปน

"3. นายเสกสรรค จันทรนฤกุล "
"3. นายรังสรรค จันทรนฤกุล "
"3G"
"3G"
"บริษัท กทส โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)"
"บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)"
"(NECET)"
"(NECTEC)"

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการและการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544 โดยเชิญปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขารวมประชุมกับ
คณะอนุกรรมาธิการ เพื่อรวมหารือพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมและผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบวา การดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ประสบปญหาในเรื่องการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(สธอ.) มีความลาชา และยังไมมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อดําเนินการตามขอกําหนด
ของพระราชบัญญัตฯิ ในเรื่องตางๆ อาทิ การกําหนดรายชื่อผูตรวจสอบอิสระทางความมั่นคงปลอดภัย
การรับรองสิ่งพิมพ การใหความเห็นชอบแนวนโยบายปฏิบัติ และการทําแนวนโยบายปฏิบตั ิ เปนตน ดังนั้น
คณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นควรที่จะไดมีการประชุมหารือรวมกันพิจารณาแนวทางในการสงเสริม เรงรัด
ผลักดันใหเกิดการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดโดยเร็ว เพื่อประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนโดยรวมตอไป
นางสาวลัดดา แจงเกษมสุข ผูอํานวยการสํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวา คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 ป จํานวน 15 คน ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสาร เปนประธานคณะกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนรองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 6 ดาน ดานละ 2 คน (ภาครัฐและภาคเอกชน)
โดยมีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการ สามารถตั้งผูชวยเลขานุการ ไดอีกไมเกิน 2 คน
สําหรับการดําเนินการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ตามพระราชบัญญัติดงั กลาว นับแตป พ.ศ. 2544 ถึงตนป พ.ศ. 2551 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ทําหนาที่ฝายเลขานุการ และไดสงมอบงานตามพระราชบัญญัตฯิ
ใหกบั กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2551 โดยกระทรวงฯ ไดมอบหมาย
บุคลากรในการดําเนินงาน ประกอบดวย นักวิชาการ 2 คน และเจาหนาที่ธุรการ 3 คน ซึ่งอัตรากําลังดังกลาวไม
เพียงพอตอการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ สวนโครงสรางตางๆ ไดดําเนินการมาเปนเวลา 2-3 ป แตยังไม
สามารถหาขอยุติได โดยกระทรวงฯ ไดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการในเรื่องการจัดตั้งสํานักงานฯ ประกอบดวย
ผูแทนจาก สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) และกระทรวงการคลัง โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) ดําเนินการวิเคราะหโครงสราง โดยที่ปจ จุบันยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ทั้งนี้ เห็นควรนําเสนอ
โครงสรางดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ ซึ่งจะสามารถดําเนินการจัดตั้งสํานักงานฯ
ไดทันทวงที เชนเดียวกับการจัดตั้งศูนยเตือนภัยพิบตั แิ หงชาติ นอกจากนี้ ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทาํ ให
การดําเนินการจัดตั้งสํานักงานฯ เกิดความลาชา คือ ปญหาดานการเมือง เนื่องจากเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลขึ้น จะสงผลกระทบตอการดําเนินการจัดตั้งสํานักงานฯ ทุกครั้ง
ซึ่งที่ผานมา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดดาํ เนินการออกพระราชกฤษฎีกา
กําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํากฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
มาบังคับใช พ.ศ. 2549 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 เปนตน นอกจากนี้ ยังมีรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการใหบริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... อยูระหวางดําเนินการ
อนึ่ง ในเบื้องตน เห็นควรที่สํานักงานฯ ควรเปนหนวยงานตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 ไปกอน และเมื่อดําเนินงานไดตามระยะเวลาอันสมควรจึงเปลี่ยนสถานะ
เปนนิติบคุ คลตอไป
ในการนี้ ที่ประชุมไดรวมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
อยางกวางขวาง และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หากสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนองคการมหาชนแลว จะดําเนินการ
กํากับดูแลหนวยงานภาครัฐไดอยางไร
2. กระบวนการของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย การนําเสนอสินคาและบริการ
ใหผูบริโภค การตัดสินใจของลูกคาที่มีตอ สินคาและบริการ การชําระเงิน และการจัดสง ดังนั้น ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ไดทวีความจําเปนและมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นดวยกับการที่จะเสนอให
คณะรัฐมนตรีดําเนินการพิจารณาจัดตั้งสํานักงานฯ โดยตรง และเห็นวา หากมีกลไกใดที่สามารถจัดตั้ง
สํานักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสขึ้นได ก็ควรที่จะชวยดําเนินการ
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3. จากขอมูลพบวาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(กพ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) ไมสนับสนุนใหมีการเพิ่มขึ้นของหนวยงานหรือจํานวนของ
ขาราชการ จึงใหสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการในสวนของสํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไปกอนนั้น เพื่อเปนเหตุผลประกอบการพิจารณาสนับสนุนใหเกิด
การจัดตั้งสํานักงานฯ ควรที่จะไดมีการชี้ใหเห็นถึงประเด็นความจําเปนในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ที่จะไดรับผลกระทบ และประชาชนจะเสียผลประโยชนอยางไร เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
นาจะมีความเหมาะสมมากกวา
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดขอใหนางสาวลัดดา แจงเกษมสุข ผูอํานวยการสํานัก
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการยกรางปญหาและผลกระทบอันอาจเกิดจากความลาชาในการจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส วามีผลกระทบในดานใดบาง ทั้งที่เปนผลกระทบ
ตอประชาชนและภาคอุตสาหกรรม และรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไมมีการตัง้ สํานักงานฯ ดวย
ซึ่งขอมูลดังกลาวจะสามารถใชประกอบการผลักดันเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได โดยขอให
ดําเนินการจัดสงเอกสารยกรางปญหาและผลกระทบดังกลาวตอคณะอนุกรรมาธิการภายในสิน้ เดือน
พฤศจิกายน 2551
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการจะดําเนินการเรงรัด ผลักดันใหเกิดการจัดตั้งสํานักงานฯ
โดยจะไดยนื่ เปนกระทูถามตอรัฐมนตรีทรี่ ับผิดชอบในการดําเนินการดังกลาวผานกระบวนการนิติบญ
ั ญัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 พิจารณาเอกสารตอบประเด็นคําถามจากการสัมมนารับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติวา ดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 จากหนวยงานตางๆ ที่เขารวมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการเมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน
2551 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีเ่ สนอตอที่ประชุมแลว)
ที่ประชุมไดรวมพิจารณาคําตอบประเด็นคําถามฯ ทีไ่ ดรับจากหนวยงานตางๆ ในการนี้
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหนายวิบูลย วอง นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน และนายปรีชา ไพร
ภัทรกุล อนุกรรมาธิการ รวมกันดําเนินการประมวลและสรุปประเด็นคําถามคําตอบทีไ่ ดรับ ตลอดจนประสาน
ขอความอนุเคราะหจาก ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ซึ่งเปนวิทยากรในการสัมมนาฯ เขารวมใหคําแนะนําดวย
ทั้งนี้ เมื่อไดดาํ เนินการเรียบรอยแลว จะไดดาํ เนินการเผยแพรผานเว็บไซดเพื่อใหผูเขารวมสัมมนารับทราบ
ตอไป และหากมีขอที่ควรเสนอแนะหรือแกไขกฎหมายก็จะพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการทางนิติ
บัญญัตติ อไป
4.2 พิจารณาสรุปผลการดําเนินการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ ในดานตางๆ
เพื่อเรงรัด ผลักดัน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินนโยบายของรัฐบาลใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด
ตอประเทศชาติและประชาชน

๕

1. ความคืบหนาการดําเนินงานของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Uninet)
นายปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ ไดนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมจากการประชุม
ครั้งที่ผานมาวา การใชงานเครือขายและโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตลอดจนโครงการในเรื่องของการเก็บขอมูลตางๆ เชน ขอมูลเชิงแผนที่ ขอมูลดานวัฒนธรรม และองคความรู
ตางๆ นับเปนเรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการควรจะไดมีการพิจารณาศึกษาตอไป
2. ความคืบหนาในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหนายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
อนุกรรมาธิการ เปนผูประสานงานในเรื่องดังกลาวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจะได
เชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมและใหขอมูลขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป
4.3 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551
เวลา 13.30 นาฬิกา

เลิกประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

