บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 24
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 102 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
---------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
5. นายวสันต ฝมือชาง
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
8. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นางเอมอร จนิษฐ
2. นายรังสรรค จันทรนฤกุล
3. นายธวัช สถิตวิทยา
4. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส วุฒิสภา มีกําหนดจัดการสัมมนา เรื่อง "เสรภาพสื่อ....พัฒนาหรือทํารายสังคมไทย"
ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 ระหวางเวลา 08.30-16.00 นาฬิกา
ขอเชิญอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาที่มีความสนใจเขารวมการสัมมนาในวันเวลาดังกลาว
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1.2 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
กําหนดการเดินทางศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต ระหวางวันอาทิตยที่ 8- วันจันทรที่ 9
มีนาคม 2552 (รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการเดินทางและรายชื่อที่เสนอตอที่ประชุมแลว)
1.3 ประธานคณะอนุกรรมาธิการแจงใหที่ประชุมทราบวาประมาณตนเดือนเมษายน 2552
จะไดกําหนดใหมีการเดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เกี่ยวผลการดําเนินงาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(Wi-Max)ในการเรียนการสอนซึ่งเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
กับสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) โดยจะดําเนินการขออนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร ฯ วุฒสิ ภา และจะไดแจงรายละเอียดกําหนดการเดินทางศึกษาดูงานดังกลาว
ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อทราบในโอกาสตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 23 วันอังคารที่ 17
กุมภาพันธ 2552 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 2 บรรทัดที่ 32 แกไข "PRE-TECH" เปน "PTEC"
หนา 4 บรรทัดที่ 22 แกไข "e-Commerce : นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน"
เปน "e-Commerce : นายรังสรรค จันทรนฤกุล"
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการประจําป 2552 สรุปไดดงั นี้
1. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาตั้งคณะทํางานพิจารณาศึกษาติดตามดานตางๆ โดยมี
วัตถุประสงคในการพิจารณาศึกษาติดตามในเชิงลึกเพื่อเรงรัด ผลักดันการดําเนินงานตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล เสนอแนะความคิดเห็นผานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรเพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของที่ประชุม
วุฒิสภา ตลอดจนเชิญผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมประชุมหารือใหขอมูลขอเท็จจริงกับคณะอนุกรรมาธิการ
โดยคณะทํางานแตละดานกําหนดใหมีจํานวนไมเกินคณะละ 10 คน ประกอบดวย
1.1 ดาน Smart Card และการประยุกตใช
: นายสมเกียรติ อึงอารี และนายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
1.2 ดาน e-Education : นายปานใจ ธารทัศนวงศ นายฉกาจ วิสยั
นายนพพร ลีปรีชานนท นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
และนางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
1.3 ดาน e-Industry : นายสมเกียรติ อึงอารี และนายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
1.4 ดาน e-Commerce : นายปรีชา ไพรภัทรกุล นายรังสรรค จันทรนฤกุล
นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย นางเอมอร จนิษฐ
และนายธวัช สถิตวิทยา
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ทั้งนี้ คณะทํางานแตละคณะใหพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาเปนคณะทํางาน และพิจารณาการ
ดํารงตําแหนงตางๆ ในคณะทํางานตามความเหมาะสม เพื่อใหประธานคณะอนุกรรมาธิการมีคาํ สัง่ แตงตั้งตอไป
และสามารถขอใชหองประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อดําเนินการประชุมพิจารณาศึกษาได
2. ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรใหคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอโครงการวิจัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว เพื่อสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนตอไป
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา มีความสนใจและสงสัยในเรื่องการ
ทําเครือขายสายไฟเบอรในประเทศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหนายรังสรรค จันทรนฤกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เปนผูประสานงานกับทีมงานเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอโครงการวิจัยดังกลาว
ตอไป
3. กําหนดการจัดการสัมมนา เรื่อง ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ทางเลือกทางรอดธุรกิจไทย
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นตลอดจนติดตามและรับทราบปญหา อุปสรรคและแนว
ทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากผูเกี่ยวของกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ภาคสวน เพื่อจัดทําขอเสนอแนะที่เปน
รูปธรรมใหแกผูเกี่ยวของตอไป ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552 ระหวางเวลา 08.30- 12.30 นาฬิกา
ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร
กลุมเปาหมายจํานวน 500 คน ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และผูปฏิบตั ิหนาทีใ่ นสํานักงาน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(2) ธนาคารแหงประเทศไทย
(3) ธนาคารพาณิชย
(4) กระทรวงพาณิชย
(5) กระทรวงการคลัง
(6) กระทรวงเทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
(7) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(8) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคกรณมหาชน) : SIPA
(9) ศูนยเทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ:ประเทศไทย (NECTEC)
(10) สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(11) รัฐวิสาหกิจ
- TOT
- CAT Telecom
(12) ผูประกอบการผูใ หบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
- ผูใหบริการตามบัญชี ก
- ผูใหบริการตามบัญชี ข
- ผูใหบริการตามบัญชี ค
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(13) ผูประกอบการที่ใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
- สมาคมผูป ระกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟทแวรไทย
- สมาคมผูด แู ลเว็บไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรไทย
- สมาคมผูต รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
- สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
- สภาหอการคาแหงประเทศไทย
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- ผูใหบริการ e-Auction
- ผูใหบริการเสริมบนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Content Provider)
- ผูใหบริการเกมออนไลน
(14) ชมรมคุมครองผูบริโภค
(15) สื่อมวลชนและประชาชนผูสนใจทั่วไป
อนึ่ง ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
อยางกวางขวาง และมีมติเห็นชอบใหกราบเรียนเชิญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รวมปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ทางเลือกทางรอดธุรกิจไทย โดยประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายให
นายสมเกียรติ อึงอารี อนุกรรมาธิการเปนผูตดิ ตอประสานงานเพื่อกราบเรียนเชิญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี เปนการเบื้องตนวาจะสามารถสละเวลามารวมเปนองคปาฐกในการสัมมนาดังกลาวไดหรือไม
เพื่อจะไดพจิ ารณาดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ตอไป
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายใหนายรังสรรค จันทรนฤกุล ที่ปรึกษาคณะ
อนุกรรมาธิการ เปนผูพิจารณาศึกษากําหนดประเด็นอภิปราย เพื่อใหที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และมอบหมายใหนายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการ เปนผูจดั ทํารางโครงการกําหนดการตางๆ
เพื่อใหฝายเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการดําเนินการขออนุมัติจัดสัมมนาจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญผูเขารวมสัมมนาไดอยางรวดเร็ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
- นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552
เวลา 14.30 นาฬิกา
เลิกประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

