บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 18
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 106 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
-----------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
5. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
7. นายวสันต ฝมือชาง
8. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายพิทักษ วังวรางกูร
2. นายกิตติพงษ เมฆวิจติ รแสง
3. นายธเนศ ชูบอฝาย
ผูเขารวมประชุม คือ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
1. นายประเสริฐ อภิปุญญา
รองเลขาธิการ กทช.
2. ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ
ผูชํานาญการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางเมธินี เทพมณี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
2. นางสาวบงจรรย กาญจนศาสตร
ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร
3. นางสาวพัทธนันท สุกัญพงศ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว.
4. นายสมพล จันทรประเสริฐ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
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5.นายกิตติพงศ เตมียะประดิษฐ
6. นายเชาว พันธรุงจิตติ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายวางแผนกลยุทธองคกร
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม

(ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 17 วันพฤหัสบดีที่ 11
ธันวาคม 2551 โดยมีการแกไขดังนี้
หนา 2 บรรทัดที่23 แกไข "แผนแมบทกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"
เปน "แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาแผนการขยายการใหบริการบรอดแบรนดอินเตอรเนทในประเทศไทย
โดยเชิญประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เขารวมประชุมเพื่อใหขอมูล ขอเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีดังกลาว
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดัชนีชี้วัดประเทศไทยในเวทีโลก
ดัชนี/
ประเทศ

ไทย
ญี่ปุน
เกาหลี
ไตหวัน
อินเดีย
สิงคโปร
มาเลเซีย

World
Competitiveness
Scoreboard

ป 2550
(55 ประเทศ)
33
24
29
18
27
2
23

Networked
Readiness
Rankings
ป 2550-2551
(127 ประเทศ)

Digital Opportunity
Index
ป 2548-2549
(181 ประเทศ)

e-Readiness
Ranking

ป 2551
( 70 ประเทศ)

40
19
9
17
50
5
26

82
2
1
7
124
5
57

47
18
15
19
54
6
34

E
Government
Readiness

ป 2551
(192 ประเทศ)
64
11
6
NA

113
23
34

IT Industry
Benchmarking

ป 2550
(64 ประเทศ)
41
2
3
6
46
11
36
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นางเมธินี เทพมณี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวาตัวชี้วัดของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สาํ คัญ คือ ดัชนีความเขมแข็งของโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะ Networked Readiness Index
(WEF) ซึ่งประเทศไทยอยูในลําดับที่ 40 จาก 127 ประเทศ ทั้งนี้ นาจะมีโอกาสที่จะปรับปรุงใหดขี ึ้นไดอีก ซึ่ง
หลักเกณฑที่ใชในการจัดอันดับดังกลาวประกอบดวย
1. สภาพแวดลอม : ตลาด กฎระเบียบและการเมือง โครงสรางพื้นฐาน
2. ความพรอม : สวนบุคคล ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
3. การใช : สวนบุคคล ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
โดยตัวชี้วดั สําคัญที่ทําใหประเทศไทยไดคะแนนนอยไดแก จํานวนสมาชิกบรอดแบนด ,
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต , จํานวนคอมพิวเตอรตอครัวเรือน , จํานวนการใชโทรศัพทพื้นฐาน
และโทรศัพทเคลื่อนที่
ซึ่งปจจัยสําคัญที่ฉุดรั้งอันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในทุกๆดัชนี คือ ความพรอม
ดานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ ซึ่งยังมีไมเพียงพอและยังแพรกระจายไมทั่วถึงทําใหการพัฒนาและการใช
ประโยชนของ ICT เพื่อตอยอดองคความรู การพัฒนาธุรกิจการใหบริการของภาครัฐ ไมสามารถเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ปญหาของความพรอมดาน ICT ของประเทศไทย
1. คาติดตั้งโทรศัพทพื้นฐานสูง สงผลใหจํานวนสายโทรศัพทพื้นฐานนอย ผูใชอนิ เทอรเน็ต
นอย จํานวนสมาชิกบรอดแบนดนอย แบนดวิธระหวางประเทศนอย จํานวน SSL Server นอย
2. ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศนอย(ระดับการศึกษาเฉลี่ยต่ํา) สงผลใหจํานวนสมาชิก
บรอดแบนดนอ ย จํานวนผูใ ชอินเทอรเน็ตนอย แบนดวธิ ระหวางประเทศนอย จํานวน SSL Server นอย
ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญจึง
รวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการผลักดันการใช ICT ในระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อขยายฐานการเรียนรูใหกวาง
ขึ้น ตลอดจนปลูกฝงใหเกิดการใช ICT อยางมีจรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อใหเกิดการเขาถึงอินเทอรเน็ต
อยางรูเทาทัน
3. คาบริการบรอดแบนดสูง สงผลใหจํานวนสมาชิกบรอดแบนดนอย จํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตนอย แบนดวิธระหวางประเทศนอย จํานวน SSL Server นอย
4.จํานวนเครือ่ งคอมพิวเตอรนอย(ระดับการศึกษาเฉลีย่ ต่ํา) สงผลใหจํานวนผูใชอนิ เทอรเน็ต
นอย
ซึ่งเมื่อพิจารณาปจจัยปญหาดังกลาวแลว เปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสราง
ความรวมมืออยางบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ทีเ่ กี่ยวของในทุกมิติ ทั้งการกํากับดูแลดานเทคโนโลยี
ตลอดจนการสงเสริมใหเกิดการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
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ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกาํ หนดยุทธศาสตรเพื่อดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว ประกอบดวย
1. สงเสริมใหเกิดการแขงขันอยางเต็มที่ในตลาด
- เนนการแขงขันบนพื้นฐานของโครงสรางพื้นฐาน (facility-based competition)
- เนนการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหมและการใชเทคโนโลยีใหม
- แกไขเพดานสูงสุดของตางชาติในการถือหุนในกิจการโทรคมนาคม
- สงเสริมบทบาทของรัฐบาลทองถิ่น เชน กทม. ในการมีสวนรวมใหบริการ
2. กําหนดมาตรการเชิงสังคมของรัฐในการสงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยี
- อุดหนุนการเขาถึงในพื้นทีห่ างไกล
- อุดหนุนการเขาถึงในสถานศึกษา และจุดการเรียนรูสาธารณะ

บมจ.ทีโอที จํากัด(มหาชน)
นายกิตติพงศ เตมียะประดิษฐ รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา เรื่องของคาติดตั้งโทรศัพทพื้นฐานที่มีราคาสูงนั้น ในทางปฏิบตั ิมีการแขงขันสูงมาก
ในตลาด สงผลใหผูใหบริการไมจัดเก็บคาติดตั้งดังกลาวแลว ทั้งนี้เพื่อใหไดจํานวนผูใชบริการมากขึ้น
อันจะสงผลตอรายไดที่เกิดจากการใชบริการโทรศัพท สวนในเรื่องของบรอดแบนดนั้น บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ตลอดจนผูประกอบการหลายรายไดพยายามดําเนินการขยายการใหบริการเพื่อเพิ่มจํานวน
ผูเชื่อมตอ Broadband Wireline ซึ่งในอนาคตคาดวาจะมี Broadband Wireless เกิดขึ้นเพื่อเสริมในเรื่องของ
ความทั่วถึงและความเร็ว นอกจากนีบ้ ริษัทฯ กําลังอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการดาน WiMAX
สวนเรื่องของ Wireline นั้นติดขัดในเรื่องของปญหาการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม

บมจ.กสทโทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)
นายสมพล จันทรประเสริฐ รองกรรมการผูจัดการใหญบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดพยายามดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน
ของรัฐบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงการใชอินเทอรเน็ตและมัลติมีเดียตางๆ อยาง
แพรหลายในราคาที่เหมาะสม โดยจะมุงเนนตลาดนิตบิ ุคคลเปนสําคัญ เนื่องจากบริษทั ฯ ยังไมไดดาํ เนินการ
ในเรื่องการใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ซึ่งตลาดนิตบิ ุคคลก็มีขนาดไมใหญ มีจํานวนผูใชบริการประมาณ
4,000 ราย ปจจุบันบริษัทฯ กําลังดําเนินการขยายการใหบริการในสวนของอินเทอรเน็ตแกผูใชรายยอย
และเพื่อใหเกิดความทั่วถึงและรวดเร็วจึงไดรวมมือกับเคเบิ้ลทีวีทองถิ่น อาทิ บางละมุง พัทยา หาดใหญ
จันทบุรี สงผลใหประชาชนในตางจังหวัดสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็วและมีราคาถูก
(อินเตอรเน็ตความเร็วสูงผานระบบเคเบิลทีวี (Net on Cable TV)) ทั้งนี้ ปจจุบันมีจาํ นวนผูใ ชบริการเคเบิ้ลทีวี
ทองถิ่นประมาณ ๒.๕ ลานคน และบริษทั มีนโยบายที่จะติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ
บนเสาไฟฟาซึง่ มีเทคโนโลยีบรอดแบนดพาวเวอรไลน(บริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตผานสายไฟฟา :
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Broadband over Power Line : BPL)ที่จะรองรับการใชอินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี ซึ่งเหมาะสําหรับผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตทีพ่ ักอาศัยอยูในอาคารสูง เชน ออฟฟศ คอนโดมิเนียม อพารทเมนต อีกดานหนึ่ง คือ
การใหบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ(CDMA) ซึ่งเปนที่นิยมอยางแพรหลาย ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ
จะไดดาํ เนินการอินเทอรเน็ตผานโครงขายไฟเบอรตอไป
อนึ่ง นายสมพล จันทรประเสริฐ รองกรรมการผูจัดการใหญบริษัท กสท. โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) ไดตั้งขอสังเกตวา เพื่อแกไขปญหาโดยรวมดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยนัน้
บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ควรจะไดรวมมือกันดําเนินการ
ดานการใหบริการเพื่อลดการซ้ําซอนและเปนการขยายบริการไดอยางทั่วถึงและครอบคลุม และประหยัด
งบประมาณในการลงทุนดานเทคโนโลยีลงได ซึ่งการดําเนินความรวมมือดังกลาวจะตองพิจารณาไมใหเกิด
ผลกระทบดานผลประโยชนของแตละบริษัทดวย

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
นายประเสริฐ อภิปญ
ุ ญา รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.)
ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา ในเรื่องขอมูลดานการแขงขันดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมของประเทศนั้น ปจจุบัน
ยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งสํานักงาน กทช. จะไดเรงดําเนินการจัดทําฐานขอมูลโทรคมนาคมให
เกิดขึ้น เพื่อใหผลการวิเคราะหใกลเคียงความเปนจริงที่สุด
สําหรับเรื่องบรอดแบนดนั้น กทช. ไดใหความสําคัญโดยไดบรรจุอยูในแผนแมบทกิจการ
โทรคมนาคมมาโดยตลอด และยึดหลักการที่จะใหเกิดการแขงขันเสรีลดการผูกขาด อาทิ การใหบริการ
อินเทอรเน็ตนัน้ กทช. พรอมใหการสนับสนุนผูประกอบการไดทันทีที่มีการขออนุญาต รวมถึงการเปด
Gateway ใหมๆแกผูประกอบการ นอกจากนี้ กทช. ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของบรอดแบนดอยางเปนขั้นตอน ซึ่งโครงสรางพื้นฐานดานโครงขายที่ดีเปนสิ่งสําคัญที่จะเปนปจจัยที่
จะสงเสริมเทคโนโลยีบรอดแบนด
ผลการดําเนินงานของ กทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑตางๆ ทีไ่ ดดําเนินการแลว คือ
- WiFi กทช. ไดออกประกาศเปนความถีส่ าธารณะผูประกอบการสามารถดําเนินการขอไดโดย
ไมตอ งมีใบอนุญาต การนําเขาอุปกรณหรือการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับ WiFi สามารถดําเนินการไดโดยเสรี
- 3G เปนทรัพยากรที่มีอยูคอนขางจํากัด ดังนั้น กทช. จําเปนตองดําเนินการดวยความ
รอบคอบระมัดระวัง อยางไรก็ตามปจจุบนั 3G อยูในขั้นตอนที่เรียกวาการออกหลักเกณฑในเรื่องของการให
ใบอนุญาตแกผูประกอบการ 3G รายใหม คาดวาเดือนมกราคม 2552 จะสามารถดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นได สวนการอัพเกรทเทคโนโลยีภายใตความถี่เดิมนั้น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดรับความเห็นชอบใบอนุญาตไปแลว
- WiMAX ผานชวงทดลองเรียบรอยแลว โดยที่คณะทํางานรวบรวมผล ไดสรุปประเด็น
การดําเนินงานแลว แตยังไมสามารถเผยแพรได โดยอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ กทช.
- การปกเสาพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมนั้น กทช. ไดอนุมตั ิใหผปู ระกอบการดําเนินการไป
บางแลว

๖

ดังนั้น แผนขยายการใหบริการเทคโนโลยีบรอดแบนดอินเทอรเน็ตนัน้ กทช. ไดกําหนด
แนวทางที่ชวยสนับสนุนอยู ซึ่งธุรกิจบริการบรอดแบนดจะพัฒนาไดเร็วมากนอยอยางไรขึ้นอยูกับโครงสราง
พื้นฐานทีต่ องรองรับการขยายโครงขาย และเทคโนโลยีใหมๆที่กําลังจะเกิดขึ้น ในสวนการลงทุนนอกเหนือจาก
พาวเวอรไลนแลวควรที่จะตองลงทุนในเรื่องของโครงขายไฟเบอรดวยเชนกัน ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคตนัน้ กิจการโทรคมนาคมนาจะเปนหนวยที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไดดีที่สุด
สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. การขอพาดสายบนเสาไฟฟา(สิทธิแหงทาง)ของหนวยงานทางดานโทรคมนาคม
เปนปญหาที่กอ ใหเกิดขอจํากัดในการขยายการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
และโครงการขยายเลขหมายโทรศัพท ๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย
2. เรื่องการขยายบรอดแบนด โดยเฉพาะ Wireline ปญหาที่พบมากที่สุด คือ เรื่องการพาด
สาย หากมีการกําหนดหลักเกณฑในการใชเสาพาดสายหรือการวางทอตางๆ รวมกัน ก็จะสามารถประหยัด
คาใชจา ยไดมาก รวมทั้งเจาของเสาควรใหสิทธิ์ในการพาดสายแกผปู ระกอบการโดยคิดคาใชจายในราคาที่
เหมาะสม
3. การขออนุญาตพาดสายที่เปนเคเบิ้ลใยแกวนําแสงบนเสาไฟฟา หากขอพาดสายฯ
ตั้งแต 12 Cores ลงมา การไฟฟาสวนภูมภิ าคจะขอใช 2 Cores และมากกวา 12 Cores การไฟฟา
สวนภูมิภาคจะขอใช 4 Cores ซึ่งจะทําใหภาระคาใชจา ยของผูประกอบการสูงขึ้นและสงผลกระทบตอ
ผูใชบริการดวย
นายประเสริฐ อภิปญ
ุ ญา รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.)
ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา กรณีดังกลาว กทช. กําลังพิจารณาออกหลักเกณฑที่จะใหผปู ระกอบการที่มรี ะบบ
จะตองแชรใหผูอื่นรวมใชดวยเพื่อไมใหเกิดการกีดกันทางการคาหรือกีดกันทางธุรกิจ ซึ่งจะตองใชเวลาอีก
ระยะหนึ่ง ซึ่งจะพยายามผลักดันในเรื่องของสิทธิแหงทางใหสามารถดําเนินการใหเร็วที่สุด โดยจะได
ดําเนินการเปนระดับนโยบายตอไป
ขอเสนอแนะ
1. หาหนวยงานหลักเพื่อเปนแกนในการดําเนินการดานการขยายโครงขายโทรคมนาคม
2. หนวยงานดานโทรคมนาคมดําเนินการขยายโครงขายโทรคมนาคมโดยลงทุนปกเสาพาดสาย
ดวยตนเอง ซึง่ กรณีนี้ทางผูแ ทนกทช.ชี้แจงวา สามารถดําเนินการได
3. ควรเชิญผูแทนการไฟฟาสวนภูมภิ าค การไฟฟานครหลวง กทช. ทีโอที กสท กรมทางหลวง
เขารวมประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว
ในการนี้ ที่ประชุมมีความสนใจที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานการใชอินเทอรเน็ตผานระบบ
เคเบิ้ลทีวี ณ บริษัทบางละมุงเคเบิ้ลทีวี อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานการใหบริการ
อินเทอรเน็ตโดยการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมผานเสาไฟฟา ณ เทศบาลเมืองพัทยา เพื่อรับทราบ
ขอมูลขอเท็จจริงและศึกษาสภาพพื้นทีจ่ ริง โดยประธานคณะอนุกรรมาธิการจะไดนาํ เรื่องดังกลาวหารือตอที่
ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาตอไป

๗

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551
เวลา 13.30 นาฬิกา เพื่อพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการขอพาดสายบนเสาไฟฟาของการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการสื่อสารบรอดแบนดไรสาย เพื่อนําไปสูแผนการขยายการใหบริการธุรกิจ
บรอดแบนด (Broadband) ในประเทศไทย โดยเชิญ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
อธิบดีกรมทางหลวง ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูวาการการไฟฟานครหลวง นายสมพล จันทรประเสริฐ
รองกรรมการผูจัดการใหญบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และนายกิตติพงศ เตมียะประดิษฐ
รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาว

เลิกประชุมเวลา 15.45 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

