บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 49
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 113 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
3. นายสมเกียรติ อึงอารี
4. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
5. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายวสันต ฝมือชาง
8.นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑.นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นางเอมอร จนิษฐ
2. นายธวัช สถิตวิทยา
3. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
ผูเขารวมประชุม คือ
นางนันทนา ทัศนวิจิตรวงศ
ผูชี้แจง คือ
ธนาคารแหงประเทศไทย
1. นางสาวกุฎา รณะนันท
2. นางเสาวลักษณ ตรีพจนีย

นักวิชาการพาณิชย เชี่ยวชาญ กระทรวงพาณิชย
คณะทํางาน

ผูบริหารสวน
ผูวิเคราะหอาวุโส

๒

เริ่มประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
- ตามที่ นายจีรศักดิ์ พงษพษิ ณุจิตร ประธานคณะกรรมการบริหาร(บอรด) สํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ( องคการมหาชน)( SIPA) เปดเผยภายหลังการประชุม ตอหนังสือพิมพ
มติชนออนไลน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 วาที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง มีมติให
นายรุง เรือง ลิม้ ชูปฏิภาณ พนจากตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
โดยมีผลทันทีในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 โดยกลาวอางถึงการดําเนินภารกิจของคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ดวย
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ไมเคยไดทําการรองเรียนในเรื่องดังกลาว จึงเห็นควรเชิญ
นายจีรศักดิ์ พงษพิษณุจิตร เขาใหขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาวตอคณะอนุกรรมาธิการตอไป ทั้งนี้ เปาหมาย
ในกระบวนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกรณีเมื่อมีเรื่องรองเรียนเกิดขึน้ ก็จะตองพิจารณาถึงขอมูล
ขอเท็จจริงเพื่อใหไดขอเท็จจริงและสามารถพิจารณาดําเนินการในการใหความเปนธรรมกับทุกฝาย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 48 วันอังคารที่ 24
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาความคืบหนาในการดําเนินการกํากับดูแล ปญหาอุปสรรค ตลอดจน
ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในอนาคต ตอฝายบริหารในฐานะผูควบคุมดูแลธุรกิจบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารแหงประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 โดยเชิญผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยเขารวมประชุม สรุปไดดงั นี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาสืบเนือ่ งจาก
การพิจารณาศึกษาเกีย่ วกับการดําเนินงานดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยมีความมุง หมายที่จะผลักดันการ
ดําเนินงานดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยใหมีความกาวหนา โดยดําเนินการผลักดันใหมีการ
ตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ที่มกี ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูก ํากับดูแล
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกีย่ วของกับการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ดวย จึงไดเชิญเขา
รวมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขอเท็จจริงและทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ดังนี้

๓

๑. ขอรับทราบความคืบหนาของการดําเนินงานที่ผา นมา
๒. ขอรับทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ ธปท.
๓. ขอรับทราบแนวทางการแกไขปญหาทีเ่ กิดจาการดําเนินงาน
๔. ขอหารือ ทีจ่ ะให ธปท.ชวยพิจารณา ประกอบดวย
๔.๑ กรณีมีผูใหบริการเติมเงินในลักษณะเครื่องหยอดเหรียญและคิดคาใชบริการ
จะเขาขายตองขออนุญาตหรือไม หากไมมีอาจทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําและไมเทาเทียมทางการแขงขัน
๔.๒ กรณีการนําการเติมเงินอิเล็กทรอนิกสไปดําเนินธุรกิจประเภทขายตรง ซึ่งมีความ
เสี่ยง อันอาจสงผลกระทบตอผูบริโภค จะสามารถรองเรียนกับหนวยงานใดไดหรือไมอยางไร
๕. ธปท. มีเรื่องใดที่ตองการใหคณะกรรมาธิการผลักดัน สงเสริม หรือสนับสนุน อยางไร
นางสาวกุฎา รณะนันท ผูบริหารสวน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดใหขอมูล
ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2551 (ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552)
คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส

พ.ร.ฎ.ฯ

ธนาคารแหงประเทศไทย

ผูใหบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment)

หลักการและเหตุผลในการออกพระราชกฤษฎีกา
- ประเทศไทยมีการใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบ และมูลคาโดยรวมขยาย
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
- ผูใหบริการมิไดมีแตเพียงสถาบันการเงินเทานั้น แตยังมีผูใหบริการทีม่ ไิ ดมีกฎหมายฉบับใดกํากับดูแล
- ภายใตกรอบกฎหมายขณะนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกํากับดูแลธุรกิจที่ใหบริการที่เปน
สถาบันการเงิน แตยังไมรองรับการควบคุมดูแลธุรกิจบริการที่มิใชสถาบันการเงิน

๔

อํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแล
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
- ออกประกาศหลักเกณฑการควบคุมดูแล
- พิจารณาออกใบรับอนุญาตตามบัญชี ค
- ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจใหเปนตามกฎหมาย
- สั่งพักการใหบริการ หรือเพิกถอนการแจง/การขึ้นทะเบียน/ใบอนุญาต
- พิจารณาลงโทษทางปกครองผูใหบริการที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
(มาตรา 33 และ 34 แหง พ.ร.บ.)
- พิจารณาลงโทษทางอาญาสําหรับการใหบริการโดยไมแจง ไมขึ้นทะเบียน
หรือ ขอรับใบอนุญาต (มาตรา 44 และ 45 แหง พ.ร.บ.)
ธนาคารแหงประเทศไทย
- ออกประกาศในการควบคุมดูแลในเรื่องที่พระราชกฤษฎีกาใหอาํ นาจ
- รับแจง / รับขึ้นทะเบียน (บัญชี ก และบัญชี ข) และพิจารณาการขอรับใบอนุญาต
กอนเสนอคณะกรรมการฯ
- ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจใหเปนตามกฎหมาย ทั้งนี้ กรณีที่มกี ารฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ จะรายงานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยธุรกิจบริการ 8 ประเภท
1. การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต (Credit Card Network)
2. การใหบริการเครือขายอีดีซี (Electronic Data Capture : EDC Network)
3. การใหบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงิน (Transaction Switching) (การสงขอมูลออนไลน)
4. การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money)
5. การใหบริการหักบัญชี (Clearing)
6. การใหบริการชําระดุล (Settlement)
7. การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางหนึ่งอยางใด หรือผานทางเครือขาย
8. การใหบริการรับชําระเงินแทน เชน Pay @ Post
ประเภทของการกํากับดูแล
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ไดมีการกําหนดไว 3 รูปแบบ
เพื่อใหมีความยืดหยุน ในการบังคับใชกฎหมาย และไมกอ ใหเกิดภาระเกินสมควรแกภาคธุรกิจ คือ
(1) แบบแจงใหทราบ (บัญชี ก)
(2) แบบขึ้นทะเบียน (บัญชี ข)
(3) แบบขอรับใบอนุญาต (บัญชี ค)

๕

ประกาศภายใต พ.ร.ฎ.ฯ
(ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2552 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552)
๑. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
- เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
๒. ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
- เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส
- เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ ในการประกอบธุรกิจ
ของผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ (ม.16) ตามที่ คณะกรรมการ ฯ ประกาศกําหนด
1. การเก็บรักษาและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ
2. การตรวจสอบและรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบการใหบริการที่นา เชื่อถืออยางสม่ําเสมอ
3. การปฏิบัติตามแผน นโยบาย มาตรการและระบบตางๆตามเอกสารที่นําสง
4. การกําหนดคาธรรมเนียมในการใหบริการอยางชัดเจน
5. การรับคํารองเมื่อมีการรองเรียนหรือมีขอโตแยงจากผูใชบริการ และการดําเนินการ
รวมทัง้ กรอบเวลาเพื่อหาขอยุติ
6. การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบัติการ
7. การสงงบการเงินและผลการดําเนินงานตอ ธปท.
8. เรื่องอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม อาทิ การฟอกเงิน เปนตน
หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ (ม.17) ตามที่ ธปท. กําหนด
1. การออกหลักฐานการชําระเงิน
2. การเก็บรักษาเงินที่จะตองสงมอบ
3. การกําหนดผลสิ้นสุดของการโอนเงิน (Finality) ซึ่งผูร ับเงินสามารถใชเงินไดทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข
ตองมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
4. การดําเนินการเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของผูใ หบริการ
5. การจัดใหมีผูตรวจสอบอิสระทางดานความมัน่ คงปลอดภัยตามรายชื่อที่ประกาศโดยคณะกรรมการฯ
การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ (ม.18) สําหรับผูใหบริการตามบัญชี ข และบัญชี ค
1. กรณีเกิดปญหา/ความบกพรอง ใหแจง ธปท.โดยเร็ว
2. จัดทําขอมูลการใหบริการใหพรอมสําหรับพนักงานเจาหนาที่จะเขาตรวจสอบได
3. ใหแจง ธปท.ทราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผูมีอํานาจจัดการ

๖

บทลงโทษ
ตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 44 และ มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544
กรณีความผิด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ

แจงใหทราบ

ขึ้นทะเบียน

ปรับทางปกครอง
(ไมเกิน 1 ลานบาท)

ไมแกไขตามคําสั่งของ
คําสั่งหามประกอบ
คําสั่งหามประกอบ
คณะกรรมการกรณีที่ไดมีการฝา
ธุรกิจตามที่ขึ้น
ธุรกิจตามที่แจง
ฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ทะเบียน
ไมแจง หรือ ไมขึ้นทะเบียน
จําคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับไมเกิน
ไมไดรับใบอนุญาต
1 แสนบาท หรือ ทั้งจําทัง้ ปรับ

รับใบอนุญาต
ปรับทางปกครอง
(ไมเกิน 2 ลานบาท)
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
จําคุกไมเกิน 2 ป หรือ
ปรับไมเกิน 2 แสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูใหบริการทีเ่ ขาขายตาม พ.ร.ฎ.
บัญชี ก
:
ยังไมมี
บัญชี ข
:
6 ราย
บัญชี ค
:
- Bank 32 ราย
- Non Bank 35 ราย
ซึ่งขอมูลเพิม่ เติมตางๆ ธปท. ไดดําเนินการจัดทําเสนออยูในเว็บไซต ดังนี้
www.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2547/ThaiPDF/25470086.pdf หรือ www.bot.or.th ประกอบดวย
¾ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการทีต่ องขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของ คณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส)
¾ ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส
¾ แบบยืน่ ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส
¾ แบบแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับคาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ
ในการใช บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส
¾ แบบรายงานขอมูลการใชบตั รเงินอิเล็กทรอนิกสประจําเดือน

๗

ประเด็นคําถามของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสทมี่ ีหนาที่ในการออกกฎ หรือประกาศตางๆ นั้น ที่ผา นมาสา
มารถดําเนินการออกกฎหรือประกาศไดทันเวลาหรือไม
นางสาวกุฎา รณะนันท ผูบริหารสวน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดใหขอมูล
ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ วาสวนที่ ธปท. รับผิดชอบจะเกี่ยวของกับภายใตพระราชกฤษฎีกา ซึง่ ในทาง
ปฏิบัติการจัดทํารางนัน้ ธปท.เปนผูดําเนินการ โดยมีกระบวนการทีจ่ ะผานอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
เพราะฉะนัน้ ในสวนของประกาศตางๆ จึงไมมีปญหาในเรื่องของกรอบเวลาแตอยางใด
๒. หากมีการกระทําความผิดผูมีอํานาจในการสัง่ ลงโทษคือใคร
นางสาวกุฎา รณะนันท ผูบริหารสวน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดใหขอมูล
ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ วาในสวนของการลงโทษนั้น อํานาจตางๆ กําหนดตามพ.ร.บ.ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส เพราะฉะนัน้ อํานาจในการพิจารณาลงโทษทั้งหมดจึงเปนของคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ธปท. ไมมีอํานาจในการสั่งลงโทษทั้งทางปกครองหรืออาญา ซึง่ เปนประเด็นที่อยูระหวาง
การหารือของ ธปท. กับคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งถือเปนขอจํากัดในการกํากับดูแลผูให
บริการ โดยปจจุบัน ธปท. ไมมีอํานาจในการรองทุกขกลาวโทษ
๓. การดําเนินการออกตรวจของธปท. หากเปนผูใหบริการที่ไมไดขออนุญาตจะมีวิธกี ารอยางไร
นางสาวกุฎา รณะนันท ผูบริหารสวน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดใหขอมูล
ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ วาในสวนของผูใหบริการที่ไมไดดําเนินการขออนุญาต ธปท. จะใชชองทาง
ของการประชาสัมพันธ ใหผปู ระกอบการดําเนินการใหเกิดความถูกตอง ซึง่ ธปท. ไมใชหนวยงานทีม่ ีหนาที่
ปราบปรามเปนเพียงหนวยงานที่มหี นาที่ในลักษณะของการปองปรามเสียเปนสวนใหญ สวนขอรองเรียนตางๆ
นั้น จะมีผูใหบริการที่อยูภายใตกฎหมายเปนผูแจงขอมูลขอเท็จจริงเขามา โดย ธปท. จะไดดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบตอไป แตอาจจะไมสามารถดําเนินการไดครบทุกราย ซึง่ เมื่อ ธปท. พบขอมูลก็จะแจงให
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทราบเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย ซึง่ แนวทางหนึง่ ทีจ่ ะดําเนินการได
คือการประชาสัมพันธใหผูใชบริการเลือกใชบริการกับผูใ หบริการที่ดาํ เนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย ทัง้ นี้
อาจมีการดําเนินการออกเครื่องหมายรับรองใหกับผูประกอบการที่ดําเนินการถูกตองตามกฎหมายตอไป
หลังจากที่ไดรับทราบขอมูลขอเท็จจริงจาก ธปท. แลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการ ไดแจงวาจะไดเรงดําเนินการจัดทําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการ
ดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย เพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกีย่ วของตอไป

๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
4.1 ที่ประชุมมีมติใหมีการจัดสัมมนา เรือ่ ง “ไทยเขมแข็งจริงหรือ? หากไมพฒ
ั นา ICT”
ในวัน-จันทรที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ทัง้ นี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการจะไดขออนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา ตอไป
4.2 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552
เวลา 13.00 นาฬิกา โดยเชิญ นายจีรศักดิ์ พงษพษิ ณุจิตร ประธานคณะกรรมการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)( SIPA) เขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีขอรองเรียน
ขอความเปนธรรมของ นายรุง เรือง ลิม้ ชูปฏิภาณ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ เจาหนาที่ของรัฐทีถ่ กู กลั่นแกลงจากการใชอํานาจทางการเมือง และขอรับทราบขอเท็จจริงกรณีการให
สัมภาษณของทานตอหนังสือพิมพมติชนออนไลน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ทีก่ ลาวอางถึงการดําเนิน
ภารกิจของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ในเรื่องดังกลาวดวย

เลิกประชุมเวลา 14.55 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

