บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 22
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ 2552
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
---------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
4. นายสมเกียรติ อึงอารี
5. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
6. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
7. นายวสันต ฝมือชาง
8. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
9. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
10. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายปรีชา ขําศิริ
3. นางเอมอร จนิษฐ
4. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
5. นายธเนศ ชูบอฝาย
6. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
ผูเขารวมประชุม คือ
สํานักงบประมาณ
1. นางประภาภรณ ภาวสุทธิการ
2. นางสาวเรณู เดชะคุม

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานงบประมาณ
นักวิเคราะหงบประมาณ ระดับชํานาญการพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นายวิทยา ปน ทอง
ผูเชี่ยวชาญ

๒
กรมบัญชีกลาง
1. นางสาวชุณหจิต สังขใหม
2. นางสุธษิ า จารุเมธาวิทย

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
นักวิชาการคลัง ระดับชํานาญการ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
1. นายมงคล แสงหิรัญ
2. นายยุธินทร เจริญภักดี

ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง
นักวิเคราะหงบประมาณ ระดับชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขอเลื่อนกําหนดการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ออกไปเนื่องจากการจัดเตรียมหองวอลรูม
ยังไมแลวเสร็จ ซึ่งจะไดนัดแจงกําหนดวันเวลาในการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกลาว
ใหทราบตอไป
1.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการแจงใหที่ประชุมทราบวาไดตั้งกระทูถามตอนายกรัฐมนตรี
ในการบริหารราชการแผนดินเกี่ยวกับกรณีตางๆ ซึ่งอยูระหวางขั้นตอนการเตรียมบรรจุเขาสูระเบียบวาระการ
ประชุมวุฒิสภา ดังนี้
- ความลาชาในการประกาศใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่
2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
- ความลาชาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
- การบังคับใชกฎหมายจัดการกับสื่อที่เผยแพรภาพไมเหมาะสมทางสือ่ ตางๆ อาทิ
เหตุการณนักเรียนตีกัน ภาพขาวการฆาคนตาย ภาพขาวหญิงสาวถูกขมขืนกระทําชําเรา เปนตน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 21 วันอังคารที่ 20 มกราคม
2552 โดยไมมีการแกไข

๓
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาการกําหนดมาตรการการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย โดยเชิญปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ประธานคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เขารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
และใหขอมูลขอเท็จจริงในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข สรุปไดดังนี้
นางประภาภรณ ภาวสุทธิการ ผูอาํ นวยการสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ
ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายรัฐบาลนั้นได
กําหนดไวในนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งการจัดสรรงบประมาณจะเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกาํ หนดไว ทั้งนี้ สํานักงบประมาณจะมีการกําหนด
กรอบวงเงินในการสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเนนการสงเสริมสนับสนุน
ผูประกอบการไทย ซึ่งปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจึงอยูที่ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
นางสาวชุณหจิต สังขใหม ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา การชวยเหลือผูประกอบการไทยตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 16 กําหนดวาใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือ
เปนกิจการของคนไทย ซึ่งไดมีการกําหนดในรายละเอียดไวแลววาจะสนับสนุนผลิตภัณฑประเภทใดบาง
เชน ผลิตภัณฑที่ผานการรับรอง มอก. ISO และผลิตภัณฑที่ไดจดทะเบียนผลิตภัณฑกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ไวแลว ซึ่งสวนราชการจะตองปฏิบัตติ ามระเบียบดังกลาว หากสวนราชการไดกาํ หนดรายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะไวเพื่อใหผูประกอบการไทยเขาเสนอราคาได ผูประกอบการไทยจะไดแตมตอในการเสนอ
ราคาทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร หากสวนราชการใดไมดําเนินการตามที่ระเบียบกําหนดจะตองไดรับ
การตรวจสอบตามขั้นตอนตอไป ซึ่งสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจทุกแหงที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
จะตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การดําเนินการของสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 นั้น หากสิ่งใดไมไดมีกาํ หนดไวในระเบียบดังกลาวใหนําระเบียบฯป 2535
มาใช สวนรัฐวิสาหกิจหากสิ่งใดไมมีกําหนดไวในระเบียบฯ ป 2549 ใหใชขอบังคับหรือระเบียบพัสดุของ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ
การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) สวนราชการทุกแหงจะตองดําเนินการตามขอ
16 ของระเบียบฯ ป 2535 ควบคูไ ปดวย หากจะไมปฏิบัตติ ามขอ 16 ดังกลาวจะตองดําเนินการ
ขออนุญาตจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งทุกสวนราชการตองทํา e-Auction และในการทํา
e-Auction ยังสามารถนําแตมตอมาพิจารณาได ซึ่งสามรถระบุไวในประกาศใหผูสนใจทราบไดวา การทํา
e-Auction ยังไมถือเปนที่สิ้นสุด เมื่อดําเนินการทํา e-Auction เรียบรอยแลวจะมีการพิจารณาแตมตออีกครั้งหนึง่

๔
สําหรับซอฟตแวร ถือเปนพัสดุดวย และคงตองรวมกันพิจารณากําหนดมาตรฐานตางๆ อีกครั้ง
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัฑณอตุ สาหกรรม(สมอ.) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน):SIPA ซึ่ง
เมื่อกําหนดมาตรฐานไดแลวก็สามารถดําเนินการในแนวทางของขอ 16 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุไดเชนกัน
นายมงคล แสงหิรญ
ั ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา เดิมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ เปนงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2545 ใหโอนงานที่เกี่ยวของกับระเบียบพัสดุของสํานักกฎหมายและระเบียบกลางทั้งหมด
รวมทั้งบุคลากรไปอยูที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แตเดิมสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
(สมอ.) จะเปนผูกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ หากผูประกอบการรายใดดําเนินการ
ผลิตสินคาไดตรงตามรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะแลว สมอ. จะออกใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ใหแกสนิ คานั้น เพื่อแสดงวาสินคานัน้ ไดผา นการรับรองจาก สมอ. วามีคุณภาพ
ยอดเยี่ยม สวนสินคาที่ผลิตไดในประเทศไทย แตกระทรวงอุตสาหกรรมยังไมไดกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม
หรือไมไดกาํ หนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะกลางไว แตมีการผลิตสินคาขึ้นมาแลวผูป ระกอบการนําไป
ขอให สมอ. พิจารณาจดทะเบียนจะเรียกวาสินคาที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑในประเทศไทย เมื่อจด
ทะเบียนแลวจะไดรบั การสนับสนุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุเชนกัน
ทั้งนี้ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหลักเกณฑวา
1. หากสินคาใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานแลวและมีผไู ดรับใบอนุญาตแลว 3 รายขึ้นไป สวน
ราชการจะตองซื้อสินคาหรือพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
2. สินคาที่ยังไมมีมาตรฐานอุตสาหกรรม แตมีผผู ลิตไดและนําไปจดทะเบียนกับกระทรวง
อุตสาหกรรม สวนราชการจะตองเขียนรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดจางใหสอดคลองกับ
สินคาทีไ่ ดรบั การจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม และผูเขายื่นเสนอซองประกวดราคาจะตองเปนผลิตภัณฑ
ที่ผลิตในประเทศไทยเทานั้น (รวมทั้งสินคาที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน) ซึ่งระเบียบฯ มุงสงเสริม
สนับสนุนสินคาที่ผลิตในประเทศเปนสําคัญ
ในกรณีที่สินคาจดทะเบียนเขาแขงขันประกวดราคากับสินคาทีไ่ มไดจดทะเบียนสินคาที่จด
ทะเบียนจะไดรับแตมตอแพงกวาสินคาทีไ่ มไดจดทะเบียน 3%
3. กรณีสินคาที่ไดรับการรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตไมเกิน 3 ราย จะไมบังคับวาสวน
ราชการจะตองซื้อสินคาทีผ่ ลิตในประเทศไทย สวนราชการสามารถพิจารณาซื้อสินคาจากผูผลิตตางประเทศได
แตผปู ระกอบการไทยสามารถยื่นซองในราคาที่สูงกวาผูป ระกอบการตางประเทศไดถึง 5%

๕
ทั้งนี้ ระเบียบฯ ไดกาํ หนดบังคับใหสวนราชการตองดําเนินการตามระเบียบ หากจะทํานอก
ระเบียบตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ และสินคาใดทีไ่ มอยูภ ายใตบังคับ
ของระเบียบฯ และมีราคาสูงกวา 2 ลานบาท สวนราชการจะจัดซื้อจัดจางตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีตน สังกัด
แตหากราคาสินคาไมเกิน 2 ลานบาทใหเปนดุลยพินิจของสวนราชการนั้นๆ ในการพิจารณาจัดซือ้ จัดจางได
การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) สวนราชการที่ทําการประกวดราคาจะตอง
ตรวจสอบกอนวาสินคาที่ยนื่ เสนอราคาตรงตามที่กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือไม เปนสินคาที่
ผลิตในประเทศหรือตางประเทศ เมื่อผานการตรวจสอบแลวจึงทํา e-Auction แลวนําระเบียบฯขอ 16 มา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ปญหาความลาชาในการออกใบอนุญาต สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) จะ
พิจารณาตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2521 ซึ่งหากเห็นวาพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีปญหาก็คงจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไข ทัง้ นี้ การจัดซื้อจัดจางของสวนราชการเปนเรื่องของการ
กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระเบียบฯ กําหนด หากสวนราชการไมกําหนดรายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะถือวามีความผิด
สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการพิจารณาจัดซื้อจัดจาง แตหากเปน
การซื้อสินคาจากตางประเทศตองขออนุมตั ิจากรัฐมนตรีตนสังกัด เวนแตสนิ คามีราคาไมเกิน 2 ลานบาท โดยจะ
มีคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองเหตุผลความจําเปน ซึ่งหากสวนราชการกระทําผิดระเบียบจะมีหนวยงานที่
ตรวจสอบติดตาม คือ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ
กรมบัญชีกลางไมมีอํานาจในการตรวจสอบจับกุม
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหนายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
อนุกรรมาธิการเปนผูประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพือ่ หาขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน
ซอฟตแวรและการออกใบอนุญาตตางๆ เพื่อเสนอตอทีป่ ระชุมในโอกาสตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดเสนอความเห็นวา
คณะอนุกรรมาธิการควรดําเนินการรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงที่ไดจากการประชุมพิจารณาศึกษาในเรื่องตางๆ
ของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อจัดทําเอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาเปนรูปเลมพรอม CD-ROM
4.2 ที่ประชุมเห็นควรใหมีการเดินทางศึกษาดูงานตามแผนงานที่ไดกําหนดไวของคณะ
อนุกรรมาธิการ โดยเริ่มจากการเดินทางศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม : ระบบการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียม และศึกษาดูงาน ณ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(NECTEC ) : งานวิจัยทางดาน IT
ทั้งนี้ มอบหมายใหนายฉกาจ วิสัย อนุกรรมาธิการ เปนผูดําเนินการประสานงานในเรื่องของวัน
เวลาในการเดินทางเพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

๖
4.3 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ 2552
เวลา 13.00 นาฬิกา เพื่อพิจารณาขอมูลและขั้นตอนการออกหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกําหนดมาตรการการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย โดยเชิญเลขาธิการสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(สมอ.) เขารวมปรึกษาหารือและใหขอมูลขอเท็จจริงในการดําเนินการเกีย่ วกับเรื่อง
ดังกลาว ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะ
อนุกรรมาธิการตอไป

เลิกประชุมเวลา 15.40 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

