บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 2๕
วันอังคารที่ 10 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. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
5. นายธเนศ ชูบอฝาย
6. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
เริ่มประชุมเวลา 14.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา ไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต เมือ่ วันอาทิตยที่ 8
– วันจันทรที่ 9 มีนาคม 2552 ที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตใหเปน ภูเก็ต IT
CITY นัน้ จากการศึกษาดูงานในสภาพพืน้ ที่จริงพบวา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) และหนวยงานอื่นๆ ตางมีนโยบายที่จะดําเนินการใหจังหวัดภูเก็ตเปน ภูเก็ต IT CITY ดวยกัน
ทั้งสิ้น ซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดการดําเนินงานที่ซ้ําซอนกัน
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม
2552 ไดกําหนดใหเชิญปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูบริหารบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) และผูบริหารบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เขารวมประชุมหารือและใหขอ มูลขอเท็จจริง
ตลอดจนความคืบหนาในการดําเนินโครงการดังกลาว และเมื่อไดรับทราบขอมูลขอเท็จจริงแลว
คณะกรรมาธิการจะไดรวบรวมสรุปวิเคราะหและดําเนินการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาเสนอเขาสูการ
พิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบ และจะไดนาํ เสนอไปยังนายกรัฐมนตรี ตลอดจนรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของในโอกาสตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 24 วันอังคารที่ 3 มีนาคม
2552 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 1 บรรทัดที่ 29 แกไข “เสรภาพ”
เปน “เสรีภาพ”
หนา 2
"ขอ 1.3 ขอใหเพิ่มชื่อ นายวสันต ฝมือชาง เปนหัวหนาคณะทํางาน"
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการประจําป 2552 สรุปไดดงั นี้
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารางโครงการและกําหนดการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา เรื่อง “ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ทางเลือกทางรอดประเทศไทย” (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว) ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมไดรวมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
อยางกวางขวาง และไดผลสรุปดังนี้
1. ที่ประชุมกําหนดกลุมเปาหมายผูเขาสัมมนาโดยใหมีจาํ นวน 200 คน และเปนการจัดสัมมนา
เต็มวัน (ระหวางเวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา)
2. เพิ่มกลุมเปาหมายในการสัมมนา ดังนี้
1) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
2) สมาคมเครือขายสารสนเทศ
3) กรมพัฒนาธุรกิจการคา
4) กรมสงเสริมการสงออก
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ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให นายอนันต วรธิติพงศ รองประธานคนทีส่ าม คณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยี
สารสนเทศปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ทางเลือกทางรอดธุรกิจไทย”
และเห็นควรเชิญวิทยากรผูอภิปราย “ กลไกภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ”
ระหวางเวลา 10.45- 12.30 นาฬิกา ประกอบดวย
1. นายอังศุมาล ศุนาลัย
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร
เลขาธิการสํานักงานสถิตแิ หงชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบาย
และสงเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส
3. ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกลุ
ผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการกํากับดูแล
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทอนิกสและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
4. นายคณิสสร นาวานุเคราะห
อธิบดีกรมพัฒนาธุกิจการคา กระทรวงพาณิชย
5. นายภาวุธ พงษวิทยภานุ
กรรมการผูจัดการ บริษทั ตลาด ดอท คอม จํากัด
ดําเนินการอภิปรายโดย นายรังสรรค จันทรนฤกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา
วิทยากรผูอภิปรายเรื่อง “ หัวอกผูประกอบการไทยกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ” ระหวางเวลา
13.30-16.00 นาฬิกา ประกอบดวย
1. ตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย
2. นายสุปรีชา ลิมปกาญจนโกวิท
กรรมการผูจัดการ บริษทั แอดวานซ เอ็มเปย จํากัด
3. ตัวแทนจาก บริษัท บีส ไดเมนชัน่ จํากัด
4. ตัวแทนจาก บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)
5. นายออมสิน ชีวะพฤกษ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
6. นายชวลิต อัตถศาสตร
ประธานอนุกรรมการโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
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7. นางเอมอร จนิษฐ
ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา
ดําเนินการอภิปรายโดย นายวิชัย วรวนาวงศ
ในการนี้ นางเอมอร จนิษฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดนําเสนอประเด็นที่คณะอนุ
กรรมาธิการควรศึกษาติดตาม ประกอบดวย
1. การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
2. การตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติวาดวยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
3. การควบคุม กํากับดูแล การใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
4. นโยบายภาครัฐในการควบคุม กํากับดูแลการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
5. การกํากับดูแลการใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
6. การตั้ง National Root C.A.
7. การสรางมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
8. การแกปญหาสําหรับผลกระทบอันอาจเกิดจากการบังคับใชกฎหมาย
อนึ่ง ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการ ดําเนินการ
แกไขเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ แลวจัดสง soft file ใหกับอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทุก
คนไดพิจารณา และเผยแพรไปยังผูสนใจเพื่อเขารวมการสัมมนาดังกลาวอีกทางหนึง่ ดวย
นอกจากนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรใหมีการประชาสัมพันธการจัดการสัมมนา
ดังกลาวผานสือ่ ตางๆ ตลอดจนเห็นควรใหมีการถายทอดสดการสัมมนาทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงรัฐสภาดวย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา มีกาํ หนดเดินทางศึกษาดูงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอนทางไกลผานจอภาพ ตลอดจน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และโครงการมหาวิทยาลัยไซ
เบอรไทย (Thailand Cyber University) ณ สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะ
อนุกรรมาธิการมีความสนใจรวมเดินทางศึกษาดูงานดังกลาวสามารถแจงความประสงคไดที่ฝายเลขานุการประจํา
คณะกรรมาธิการ
4.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา มีกาํ หนดเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูบ ริหารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการมีความสนใจรวมเดินทาง
ศึกษาดูงานดังกลาวสามารถแจงความประสงคไดที่ฝายเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
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4.3 ประธานคณะอนุกรรมาธิการขอความรวมมือใหคณะทํางานทั้ง 4 ดาน ดําเนินการสรรหา
บุคคลเขาดํารงตําแหนงตางๆในคณะทํางาน โดยขอใหแจงรายละเอียดตางๆ ที่ฝายเลขานุการเพื่อดําเนินการ
จัดทําหนังสือแตงตั้งตอไป
4.4 นายรังสรรค จันทรนฤกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแจงเรื่องการพิจารณาเสนอ
โครงการวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว ใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน ตามที่ที่
ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายนัน้ ตนไดหารือกับนายปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ และเห็นควร
เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปนสถาบันรองรับการดําเนินการวิจัย
4.5 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552 เวลา 10.30
นาฬิกา เพื่อพิจารณาศึกษาการพัฒนาของการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะไดพิจารณาศึกษา
แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ โดยเชิญ
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมปรึกษาหารือและใหขอมูล
ขอเท็จจริงในการดําเนินการเกี่ยวกับความคืบหนาการดําเนินโครงการ e-Government ตลอดจนผลของการ
ดําเนินการ สภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

เลิกประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

