บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 54
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 304 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
3. นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
4. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
5. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
6. นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายวสันต ฝมือชาง
4. นายสมเกียรติ อึงอารี

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

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

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นางเอมอร จนิษฐ
3. นายธวัช สถิตวิทยา
4. ศ.ดร. ฐาปนา บุญหลา
เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง
การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา กําหนดการจัดสัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการโครงการจําหนาย
สลากดวยเครื่องอัตโนมัต"ิ ในวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 ระหวางเวลา 08.30-15.00 นาฬิกา ณ หองประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 – 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
1.2 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา กําหนดเดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร
ใหกับโรงเรียนในพืน้ ที่จงั หวัดกาญจนบุรี ตามโครงการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ในวันพุธที่
27 มกราคม 2553
1.3 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา มีกาํ หนดการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอรเพื่อ
โรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดเลย ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 11 – วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553
1.4 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา มีกาํ หนดการเดินทางเยี่ยมเยือน
และพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน)
ณ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ 2553 ระหวางเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา
1.5 สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย และ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย กําหนดการ
สัมมนา "อนาคตสื่อวิทยุ - โทรทัศน และโทรคมนาคม ใครจะอยู...ใครจะไป ? ภายใตกฎหมายองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ ฉบับใหม" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2553 ระหวางเวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา
ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด โดยผูสนใจจะตองเสียคาใชจายในการสํารองที่นงั่ จํานวน 1,500
บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2243 8479 , 086 522 4288
1.6 ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรใหเลื่อนการเดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวังไกล
กังวล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ออกไปเปนวันพฤหัสบดีที่ 4 –
วันศุกรที่ 5 มีนาคม 2553
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 53 วันอังคารที่ 19 มกราคม
2553 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 4
แกไข "เลิกประชุมเวลา 14.55 นาฬิกา"
เปน "เลิกประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา"

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาเตรียมความพรอมในการจัดเสวนาโตะกลม เรื่อง "โทรศัพทเคลื่อนที่ 3G
เพื่อไทยเขมแข็ง" ในวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2553 ณ หองรับรอง 1 - 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สรุปไดดังนี้
ที่ประชุมไดพจิ ารณารายละเอียดการจัดเสวนาฯ ดังกลาว ตลอดจนการพิจารณารายชื่อ
กลุมเปาหมายที่จะเชิญเขารวมการเสวนาเพื่อความสมบูรณของการจัดเสวนาโตะกลม สรุปไดดังนี้
1. กลุมเปาหมายที่ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญเขารวมเสวนาแลว ประกอบดวย
- คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
- คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา
- คณะอนุกรรมาธิการโทรคมนาคม ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา
- สื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาอื่นๆ ที่สนใจ
- ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ผูแทนกระทรวงการคลัง
- ผูแทนกระทรวงพาณิชย
- ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
- คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
- กรรมการผูจดั การใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจดั การใหญ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจดั การใหญ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจดั การใหญ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจดั การใหญ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจดั การใหญ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจดั การใหญ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด
- กรรมการผูจดั การใหญ บริษัท ฮัทชิสนั ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด
- กิจการรวมคา ไทย-โมบาย
- บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล คอมมิวนิเคชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
- ผูแทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
- ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม
- ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
- ผูแทนกระทรวงกลาโหม
- ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๔

- ผูแทนกรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท หัวเหวย (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท ซีเมนส (ประเทศไทย) จํากัด
- สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (TCT)
- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (ATSI)
- ผูแทนสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)
- ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
- ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในการนี้ นายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการเสนอใหเชิญผูแทนเพิ่มอีกสองหนวยงาน ดังนี้
1. ผูแทนคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
2. ผูแทนเครือขายพลเมืองเน็ต
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหนายปรีชา ไพรภัทรกุล เปนผูประสานขอมูลใน
การจัดสงเอกสารเพือ่ เชิญผูแ ทนจากทั้งสองหนวยงานเขารวมสัมมนา เพื่อมอบใหฝา ยเลขานุการดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
4.1 นายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการ เสนอใหที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาประเด็นที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีนโยบายที่จะติดตั้งระบบดักจับขอมูล(sniffer) เพื่อปราบปรามการละเมิด
ลิขสิทธิ์นั้น เขาขายผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร มาตรา 8 หรือไม อยางไร
ในการนี้ ที่ประชุมไดมีมติเห็นควรเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูแทนจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ผูแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนจากกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และผูแทนจากกรมทรัพยสินทางปญญา
เขารวมประชุมปรึกษาหารือในการประชุมครั้งตอไป
4.2 ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบความคืบหนาในการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาดาน
ตางๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งรายงานที่อยูระหวางดําเนินการประกอบดวย
1) รายงานดาน e-Commerce
2) รายงานดาน e-Industry
3) รายงานดาน e-Government

๕

สําหรับรายงานดาน e-Logistics นั้น นายฐาปนา บุญหลา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการในฐานะ
ผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทํารายงานไดหารือตอที่ประชุมวาจากการพิจารณาศึกษาในเบื้องตนของคณะ
อนุกรรมาธิการนั้น ยังมีขอมูลขอเท็จจริงไมเพียงพอในการวิเคราะหเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่จะสามารถสะทอนถึง
ปญหาไดอยางถูกตองเพื่อที่จะจัดทํารายงานขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ จึงเห็นควรเสนอใหมีการ
ดําเนินการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพือ่ ใหไดขอมูลขอเท็จจริง ตลอดจนความเห็น
ขอเสนอแนะมาดําเนินการประมวลผล วิเคราะห และสรุปเพื่อจัดทําเปนรายงานการพิจารณาศึกษาที่สมบูรณตอไป
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบใหมกี ารจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับกรณีดงั กลาวในวันศุกรที่
19 มีนาคม 2553 ซึง่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหนายฐาปนา บุญหลา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเปน
ผูดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการและกําหนดการสัมมนาดังกลาวเพื่อเสนอตอที่ประชุมในคราวตอไป
4.3 นายประวิตร ฉัตตะละดา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการไดหารือตอที่ประชุมถึงบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 (1) "สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
และเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการทีม่ ีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความ
จําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมี
สาธารณูปโภค" โดยนายประวิตร ฉัตตะละดา ไดยกตัวอยางการดําเนินการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ขึ้นหารือตอทีป่ ระชุมวาคณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นอยางไรเกีย่ วกับบทบัญญัติดังกลาว
ในการนี้ นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดชี้แจงวานอกจากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 (1) ดังกลาวแลว จะตองพิจารณา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 (11) "การดําเนินการใดที่เปน
เหตุใหโครงสรางหรือโครงขายขั้นพืน้ ฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิต
ของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอย
ละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได" รวมดวย
ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา 84(1) และ(11) แลวจะเห็นวามีความขัดแยงกันอยู ดังนัน้ ควรที่
จะไดมีการดําเนินการจัดทํานิยามเพื่อใหเกิดความชัดเจนวา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานควรครอบคลุมแคไหน
เพียงไร แตดวยสถานการณปจจุบันยังมีความสับสนอยูม าก ฉะนัน้ เห็นวาคณะอนุกรรมาธิการยังไมควรหยิบ
ยกประเด็นดังกลาวขึน้ มาพิจารณาในขณะนี้
4.4 ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรแตงตั้งนางสาวณภัค วรธิตพิ งศ เปนที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลิกประชุมเวลา 14.55 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

