บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 9
วันอังคารที่ 19 กันยายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 108 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ๒
------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายวิบูลย วอง
4. นายฉกาจ วิสัย
5. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายพิพัฒน ไพบูลยเกษมสุทธิ
4. นายวสันต ฝมือชาง

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

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายปรีชา ขําศิริ
3. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

เริ่มประชุมเวลา 13.40 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวเปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาที่ประชุมวุฒิสภาจะไดมีการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่ง นายอนันต วรธิติพงศ ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา จะไดเปนผูอภิปรายในสวนของงบประมาณของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชุมวุฒสิ ภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญนิติบญ
ั ญัติ) เปนพิเศษ
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2551
ที่ประชุมรับทราบ

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 28
สิงหาคม 2551 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาเตรียมความพรอมในการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น
เรื่อง ผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
ที่ประชุมพิจารณาเห็นควรกําหนดใหมีการจัดสัมมนาเรือ่ งดังกลาว ในวันพฤหัสบดีที่ 16
ตุลาคม 2551 โดยมีเปาหมายผูเขารวมสัมมนา จํานวน 200 คน โดยแบงกลุมผูเขารวมสัมมนาเปน 4
กลุม ประกอบดวย
1. รัฐบาล หรือ หนวยงานภาครัฐ ในฐานะผูใชบริการตามพระราชบัญญัติ
2. ผูใหบริการตามพระราชบัญญัติ
3. ภาคเอกชน ในฐานะผูใชบริการตามพระราชบัญญัติ
4. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ เชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ,
NECTEC , กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน
โดยมีวัตถุประสงคในการสัมมนาเพื่อทราบปญหาและผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช
พระราชบัญญัติดังกลาว โดยเปนการรับฟงความเห็นและแนวคิดของผูเขารวมสัมมนาในทุกภาคสวน
เพื่อรวบรวมขอมูลจากเวทีการสัมมนา มาสรุปวิเคราะหจัดทํารายงาน เพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของ
วุฒิสภาเพื่อดําเนินการในโอกาสตอไป
อนึ่ง คณะอนุกรรมาธิการจะไดมีการแถลงขาวการจัดสัมมนาดังกลาวตอสื่อมวลชนในวัน
อังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาไดเรง
ดําเนินการในการประสานงานดานตางๆ เพื่อความรวดเร็วในการจัดการสัมมนาครัง้ นี้ใหสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ดังนี้
- รายชื่อและที่อยูของผูที่จะเชิญเขารวมสัมมนา มอบหมายให นายวิบูลย วอง ,
นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย , นายปรีชา ไพรภัทรกุล และนายเสกสรรค เกิดพิพัฒน เปนผูรวบรวม
- โครงการและรูปแบบในการจัดสัมมนา มอบหมายให นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
เปนผูด ําเนินการ
- กําหนดการและรูปแบบของหนังสือเชิญผูเขารวมสัมมนา มอบหมายให นายปรีชา
ไพรภัทรกุล เปนผูด ําเนินการ
- วิทยากรและผูดาํ เนินรายการในการสัมมนา มอบหมายให นายฉกาจ วิสัย
เปนผูด ําเนินการประสานงาน
ทั้งนี้ การดําเนินการขางตน ขอใหสงมอบใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ภายใน
วันศุกรที่ 19 กันยายน 2551 เพื่อดําเนินการตอไป

๓

3.2 พิจารณาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดหารือตอทีป่ ระชุมและไดพิจารณามอบหมายอนุ
กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ดําเนินการพิจารณาศึกษาขอมูลเบื้องตนในสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อใหคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณารวมกัน เพื่อดําเนินการในขั้นตอไป ดังนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาคประชาชน ในสวนของศูนยขอมูลกลางสุขภาพ
ประชาชน มอบหมายให นายวิบูลย วอง เปนผูด ําเนินการศึกษาขอมูลเสนอตอคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อ
พิจารณาเชิญกระทรวงสาธารณสุขเขารวมประชุมหารือในโอกาสตอไป
2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาคประชาชน ในสวนของศูนยกลางการตรวจสอบ
ขอมูลการใชบริการโทรศัพทมือถือของประชาชนมอบหมายให นายฉกาจ วิสัย เปนผูดําเนินการศึกษา
ขอมูลเสนอตอคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาเชิญคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.)
เขารวมประชุมหารือในโอกาสตอไป
3. เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม ในสวนของศูนยกลางในการจอง
ที่พักในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย มอบหมายให นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
เปนผูด ําเนินการศึกษาขอมูลเสนอตอคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาเชิญกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา เขารวมประชุมหารือในโอกาสตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งตอไปในวันอังคารที่ 23
กันยายน 2551 เพื่อพิจารณาการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยเชิญผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทยเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริง
เกี่ยวกับกรณีดังกลาว

เลิกประชุมเวลา ๑5.05 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

