บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 41
วันอังคารที่ 8 กันยายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 101 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
4. นายวสันต ฝมือชาง
5. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
6. นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑.นายสมเกียรติ อึงอารี
2.นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
3.นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นายประวิตร ฉัตตะละดา
2. นางเอมอร จนิษฐ
3. นายพิชิต วิวัฒนรุจิราพงศ
ผูชี้แจง คือ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
1. นายเจษฎา อริยฉัตรกุล
2. นายวีระศักดิ์ ลอยสายออ

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณคณะทํางาน อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษาคณะ
อนุกรรมาธิการ และฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการ ที่ไดรวมมือกันในการจัดการสัมมนาของคณะกรรมาธิการ
เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการศึกษาไทย" เมื่อวันศุกรที่ 4 กันยายน 2552 ใหสามารถสําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงคไดดวยดี
1.2 สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา ไดเดินทางไปเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เมื่อวันอาทิตยที่ 26 กรกฎาคม 2552 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัย
ฯ ไดจัดสงซีดสี รุปการดําเนินงานของโครงการเตรียมความพรอมวิชาพื้นฐานสําหรับนักศึกษา
จุดเสี่ยงภาคใตดวย e-learning พรองทัง้ ซีดีสื่อบมเพาะคุณธรรม จริยธรรม มาใหคณะกรรมาธิการเพื่อนําไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนตามกระบวนการนิติบัญญัติตอไป
1.3 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดรับขอรองเรียนจากกลุมบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางขนาด
ยอมที่รวมลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด โดยตองการใหคณะกรรมาธิการพิจารณา
ใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการซื้อหุนคืนจากกองทุนรวมวรรณ ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันทําใหหลายบริษทั
ไมสามารถดําเนินการซื้อหุนดังกลาวคืนได และหากบริษทั ไมสามารถซือ้ หุนดังกลาวคืนไดก็จะถูกฟองรอง
ดําเนินคดี อันสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ จึงมีความตองการใหคณะกรรมาธิการชวยเหลือดังนี้
1) เจรจาขยายเวลาในการซือ้ คืนหุน ออกไปอีก 5 ป
2) ขอใหสามารถซื้อหุนคืนตามอัตรา Book Value
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดขอใหผูรองดําเนินการจัดทําเอกสารรายละเอียดตางๆ
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือของคณะกรรมาธิการตอไป
1.4 ตามที่คณะกรรมาธิการไดจัดทําโครงการคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน และไดรับ
บริจาคจากผูม ีจิตศรัทธาเขามาเปนจํานวนมากนัน้ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 คณะผูจัดทําโครงการจะไดนาํ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับบริจาคไปมอบใหโรงเรียนเปนงวดแรก ณ จังหวัดราชบุรี จํานวน 4 โรงเรียน
รวมเปนเครื่องคอมพิวเตอรจาํ นวน 10 เครื่อง
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 40 วันอังคารที่ 1 กันยายน
๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 1
บรรทัดที่ 9-10
แกไข "2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอนาย
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ"
"3. สมเกียรติ อึงอารี
อนุกรรมาธิการ"
เปน "2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ"
"3. นายสมเกียรติ อึงอารี
อนุกรรมาธิการ"

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
พิจารณารับทราบขอมูลขอเท็จจริงเกีย่ วกับระบบ e-logistics ของกรมศุลกากร
ผลการดําเนินงาน ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข โดยเชิญ อธิบดีกรมศุลกากร
เขารวมประชุมปรึกษาหารือ สรุปไดดังนี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจาก
คณะอนุกรรมาธิการไดดําเนินการพิจารณาศึกษา สงเสริม ผลักดัน การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ และไดดําเนินการประชุมรวมกับ CEO และ CIO จากทุกกระทรวงในเรื่องการบริหารกิจการภาครัฐ
และไดดําเนินการศึกษาติดตามดาน e-commerce เรื่องการตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ดาน e-education เรื่องการรวมศูนยการศึกษาเพื่อจัดใหมีศูนยความรูประชาชน ตลอดจน การ
ใหขอเสนอแนะตอรัฐบาล และการผลักดันกฎหมายดานโทรคมนาคมและสารสนเทศ นอกจากนี้ คณะอนุ
กรรมาธิการยังไดพิจารณาศึกษาดาน e-logistics โดยมีความประสงคที่จะรับทราบปญหาขอติดขัด โดยมี
เปาหมายในการผลักดันให e-logistic เกิดขึ้นในประเทศไทยไดโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพิจารณา
เห็นวาปจจุบนั ประเทศไทยยังมีคาใชจายเกี่ยวกับการขนสงในอัตราทีส่ ูง อันสงผลใหเกิดปญหาอุปสรรคในการ
แขงขันกับตางประเทศ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเห็นวา e-logistics มีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน
แตหนวยงานหนึง่ ทีเ่ ปนหัวใจสําคัญที่มีความสามารถในการดําเนินการดาน e-logistics คือ กรมศุลกากร คณะ
อนุกรรมาธิการจึงไดเชิญอธิบดีกรมศุลกากรเขารวมหารือในวันนี้ เพื่อรับทราบขอมูลขอเท็จจริงเกีย่ วกับผลการ
ดําเนินงานดาน e-logistics ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางในการแกไขเพื่อให e-logistics ของ
ประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ไดใหขอ มูลขอเท็จจริงตอที่ประชุมวา ปจจุบนั กรมศุลกากรไดดําเนินการ
พัฒนาระบบภายในใหเปน e-customs คือ ผูประกอบการไมจําเปนตองสงใบขนสินคา เพียงแตสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสใหกับกรมฯ โดยเปนการลดขั้นตอนจากเดิม 3-4 ขั้นตอน เหลือขั้นตอนเดียว หากไมติดความ
เสี่ยงก็สามารถตรวจปลอยของที่ทา เรือไดเลย (แตหากติดความเสี่ยงผูประกอบการจึงจะตองเดินทางเขาพบกับ
เจาหนาที่ศุลกากรเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ตอไป) นอกจากนี้ กรมฯ ยังพัฒนาใหผูประกอบการ
สามารถชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดดวย
ประเด็นเรื่องใบอนุญาตการนําเขา-สงออก ซึ่งหนวยงานตางๆ หลายหนวยงานยังมีการใช
เอกสารในการขอใบอนุญาต เมื่อมาพบกรมฯ จึงจําเปนตองมีการตรวจสอบเอกสาร ดังนัน้ กรมฯ จึงไดทําความ
ตกลง (MOU) กับหนวยราชการตางๆ ประกอบดวย BOI กรมการคาตางประเทศ กรมธุรกิจพลังงาน การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหจัดสงขอมูลตางๆ ใหกับ
กรมศุลกากรในรูปของอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดขั้นตอนในการที่ผูประกอบการจะตองนําเอกสารใบอนุญาตมา
ติดตอกับกรมศุลกากร โดยในวันที่ 10 กันยายน 2552 นี้ กรมฯ จะไดทาํ ความตกลง (MOU) กับหนวยงาน
ตางๆ อีก 10 หนวยงาน ซึง่ กรมฯ ไดรับนโยบายจากทางรัฐบาล เมื่อป 2548 ใหเปนเจาภาพในการผลักดัน

๔

จัดตั้ง National Single Window กรมฯ จึงไดดําเนินการพัฒนาตนเองใหเปน National Single Window
เบื้องตนเมื่อป 2551
ปจจุบันพิกัดศุลกากรทั่วโลกใช 6 หลัก แตอาเซียนใช 8 หลัก โดยที่ 6 หลักแรกยังคงเหมือนทัว่
โลก ซึง่ 2 หลักที่เพิ่มขึ้นเปนรายละเอียดในกลุมประเทศอาเซียน เนื่องจากอัตราภาษีมีความแตกตางกันใน
สินคาชนิดเดียวกัน สําหรับขอมูลดานสถิติในประเทศไทยกรมศุลกากรจะกําหนดเปน 11 หลัก ซึง่ การจะ
เชื่อมโยงพิกัดสินคาระหวางประเทศตางๆ ใหเปนแนวทางเดียวกันนัน้ คงเปนไปไดลําบาก เนื่องจากสินคาแต
ประเภทมีการตีความในการเขาพิกัดแตกตางกันในแตละประเทศ ซึง่ ในระบบของกรมศุลกากรสามารถ
ตรวจสอบไดวาสินคาแตละประเภทควรเขาพิกัดใด
ปญหาอุปสรรคสําคัญที่กรมศุลกากร พบอยูคือ
1. กฎหมายและระเบียบของหนวยราชการตางๆ ทีเ่ กี่ยวของไมเอื้ออํานวยตอการใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากนักกฎหมายแตละหนวยงานตีความไมเหมือนกัน บางหนวยงานจึงมีทั้งเอกสารและ
ระบบอิเล็กทรอนิกสควบคูกนั ไป ทําใหไมสามารถใชอิเล็กทรอนิกสไดอยางเต็มที่ ในภาพรวม ตองมีการแกไข
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการออกใบอนุญาตใหสามารถใชอิเล็กทรอนิกสได และลดขั้นตอนในการขอใบอนุญาต
ซึ่งกฎหมายทุกฉบับที่เกิดขึ้นก็เพื่อประโยชนใดประโยชนหนึ่งของแตละหนวยงาน หากจะ
พิจารณาวาใบอนุญาตนําเขา-สงออกเปนอีกฟงกชนั่ หนึ่งก็จะตองมีการดําเนินการออกกฎหมายในเชิงบูรณา
การ โดยการสอบถามจากผูป ระกอบการเพื่อเปนแนวทางในการแกไขกฎหมายดวย
2. ปญหาการนําเขา-สงออก ซึ่งกรมฯ จะใชพิกัดนําเขาสินคาเปนหลักในการตรวจสอบ จึงได
ประสานกับทุกหนวยราชการที่เกี่ยวของวาในใบอนุญาตควรระบุพิกดั สินคาที่เปนมาตรฐานสากล เพื่อใหระบบ
คอมพิวเตอรสามารถตรวจสอบได
3. เจาหนาที่ดา น IT ของแตละหนวยราชการมีความรูความเขาใจไมเทากัน บางหนวยมีความ
พรอมแตบางหนวยไมมีความพรอมในดานบุคลากร ฉะนัน้ การที่จะใหเกิดความสมบูรณจึงจําเปนตองใช
ระยะเวลา ซึง่ กรมฯ มีความพรอมในการเชื่อมตอขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับทุกหนวยงาน โดยดําเนินการตาม
มาตรฐานสากล (WCO : World Customs Organization) ซึ่งเมื่อดําเนินการดาน National Single Window
ภายในประเทศไดเรียบรอยแลว ในอนาคตก็จะสามารถเชื่อมโยงกับทุกประเทศได
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดสรุปขอมูลที่ไดรับทราบในวันนี้ ดังนี้
1. ตองบูรณาการดานกฎหมายเพื่อสนับสนุนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการนําเขาและสงออกสินคา
2. ตองบูรณาการขั้นตอนการดําเนินงานทางดานการนําเขาและสงออกเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการออกใบอนุญาต
3. ผูบริหารหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของจะตองมีวิสยั ทัศนในการดําเนินการเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางจริงจัง

๕

ทั้งนี้ จะไดสรุปประเด็นปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานดาน e-logistics จากเอกสาร
ประกอบของกรมศุลกากร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอในทีป่ ระชุมแลว) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ
ไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกีย่ วของตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
4.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรเชิญ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ(องคกรมหาชน)หรือ SIPA เขารวมประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของ SIPA
โดยจะไดเชิญเขารวมหารือในโอกาสตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ นายประวิตร ฉัตตะละดา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
เสนอใหเชิญสมาคมผูประกอบการดาน IT เขารวมประชุมในโอกาสดังกลาวดวย
4.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดรับสําเนาหนังสือรองเรียนจาก นายยงพันธ พันธดงยาง
ประธานชมรมครูจังหวัดรอยเอ็ด ไดรองเรียนไปยังผูว าราชการจังหวัดรอยเอ็ด เรื่องขอใหทบทวนการจัดซื้อสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพื่อมอบใหโรงเรียนตางๆ ตอมาไดมีการรองเรียนวาสื่อดังกลาวมีราคา
และการดําเนินการตางๆ อาจไมโปรงใส ทั้งนี้ ทางผูวา ราชการจังหวัดไดสั่งระงับการดําเนินการไปแลวครั้งหนึ่ง
แตเมื่อมีการดําเนินการครั้งใหม ทางชมรมครูไดตั้งขอสังเกตวาอาจนําสือ่ ชุดเดิมมาใหแตละโรงเรียนอีก
ในการนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นควรที่จะไดมีการพิจารณาศึกษา
ติดตามในรายละเอียดจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา และจะไดมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษา
สภาพความเปนจริงในโอกาสตอไป
4.3 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552
เวลา 13.00 นาฬิกาเปนตนไป เพื่อพิจารณารับทราบขอมูลขอเท็จจริงในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องกองทุน
รวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระหวางบริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ
จํากัด และกลุม บริษัทวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงานของกลุมบริษัทวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดยอมของไทย โดยเชิญ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และกรรมการผูจัดการบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม วรรณ จํากัด เขารวมประชุมปรึกษาหารือและใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป

เลิกประชุมเวลา 15.25 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

