บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 60
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 107 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา 2
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
5. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม คือ
1. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายวสันต ฝมือชาง
4. นายฉกาจ วิสัย

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

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายฐาปนา บุญหลา
เริ่มประชุมเวลา 13.40 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 เมื่อในวันจันทรที่ 22 มีนาคม 2553 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคม พิจารณาศึกษานโยบายในการดําเนินการของ
กระทรวงการคลัง ภายหลังคณะผูพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ไดมีคําพิพากษาใหทรัพยสนิ ของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จํานวน 4.6 หมืน่ ลานบาท
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ตกเปนของแผนดิน ในการนีค้ ณะอนุกรรมาธิการไดเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเขารวมประชุม
เพื่อปรึกษาหารือในกรณีดังกลาว โดยรัฐมนตรีไดมอบหมายใหนางสาวสุภา ปยะจิตติ ผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการแทน และในการประชุม
ผูแทนกระทรวงการคลังชี้แจง ไดขอสรุปดังนี้
1. กรณีแปลงคาสัมปทานภาษีสรรพสามิต กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวาในฐานะผูถือหุน
100% ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือเรียกโดยยอวา ทศท.ไดทําใหรัฐโดยทศท.ไดรับความเสียหาย
โดยขาดรายไดเปนจํานวนเงินประมาณ 57,400 ลานบาท และคาเสียหายอืน่ อีกหลายรายการ
ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวาไมใชความผิดของทศท. และจะไดดําเนินการฟองรองในทางแพง
จากบริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) และบริษทั อื่นที่ทาํ ใหเกิดความเสียหายดังกลาว
รวมทัง้ ฟองรองคดีอาญาเอาผิดกับเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของตอไป
2. กรณีการแกไขสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลือ่ นที่ (Cellular Mobile
Telephone) ปรับลดอัตราสวนแบงรายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนา
หรือพรีเพด(Prepaid Card)กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวาเพื่อมิใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดรับ
ความเสียหายมากไปกวาเดิม ตองยุติความเสียหายดวยการเรงรัดฟองรองดําเนินคดี กับบริษทั แอดวานซ
อินโฟร เซอรวสิ จํากัด (มหาชน) (AIS)
3. กรณีการแกไขสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลือ่ นที่(Cellular Mobile
Telephone) เพื่ออนุญาตใหใชเครือขายรวม (Roaming) และปรับลดอัตราคาใชเครือขายรวมระหวางบริษทั
กสท จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด (DPC) กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวา ตองเรงรัด
ดําเนินการใหสัญญาดังกลาวกลับคืนสูสญ
ั ญาเดิมกอนมีการแกไขดังกลาว และดําเนินการฟองรองคดีอาญา
เอาผิดกับพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร และเจาหนาทีข่ องรัฐที่เกีย่ วของ
4. กรณีการแกไขสัญญาสัมปทานดาวเทียมไอพีสตาร(IP STAR) และการอนุมัติใหใชเงิน
คาสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวา ดาวเทียมไทยคมเปนดาวเทียม
เพื่อรองรับการสื่อสารภายในประเทศสวนดาวเทียมไอพีสตารเปนดาวเทียมเพื่อรองรับการสื่อสารตางประเทศ
ซึ่งผิดวัตถุประสงคตอสัญญาทีม่ ีตอรัฐรวมทั้งเงื่อนไขตองจัดซื้อดาวเทียมดวงใหมมาทดแทนดาวเทียมไทยคม 3
ซึ่งบริษัทไดรับเงินสินไหมทดแทนไปแลว แตกลับนําเงินสินไหมทดแทนไปทําการเชาดาวเทียม IP STAR แทน
ซึ่งเปนความผิดชัดแจง และทําใหรัฐเสียหายอยางมาก ตองดําเนินฟองรองคดี
5. กรณีอนุมัตใิ หรัฐบาลพมากูเงิน 4,000 ลานบาท จากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย (EXIM BANK) และคิดดอกเบี้ยต่ํามากเพียงรอยละ 3 ทําใหรัฐขาดรายได กระทรวงการคลัง
พิจารณาเห็นวา ตองฟองรองเพื่อดําเนินคดีกับผูเกี่ยวของที่อนุมัติเงินกูเปนรายบุคคล ดําเนินคดีกบั
คณะกรรมการธนาคารฯ และดําเนินคดีอาญาตอเจาหนาที่ของรัฐที่มีสว นเกี่ยวของทําใหรัฐไดรบั ความเสียหาย
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังประเมินความเสียหายที่รัฐไดรับรวม 5 กรณีดังกลาวเปนเงินจํานวน
ประมาณ 108,500 ลานบาท
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จากขอสรุปในการพิจารณาดําเนินการของกระทรวงการคลังดังกลาว คณะกรรมาธิการ
ขอเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาในการดําเนินการดังนี้
1) คณะกรรมาธิการรับทราบถึงการพิจารณาในการดําเนินการของกระทรวงการคลังอันเปนการ
ตอเนื่องภายหลังคณะผูพพิ ากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดมีคําพิพากษา
ดังกลาวขางตน
2) นิติกรรมทีท่ ําลงไปทัง้ 5 กรณี กระทรวงการคลังในฐานะเปนผูก ํากับดูแลและเปนผูถือหุน
100%ในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ซึง่ ตามกฎหมายแลว ทุกครั้งที่มีการทํานิติกรรม หรืออนุมัติโครงการใดๆ ลงไป
กอนที่จะมีผลบังคับ กระทรวงการคลังควรจะไดรับรูความเปนไปของโครงการวาถูกตองตามกฎระเบียบหรือ
กฎหมายหรือไม โดยจะตองนําความเห็นในทุกโครงการที่มีอยูและเกี่ยวของกับกระทรวงการคลังไวเปนหลักฐาน
แตจากการที่เจาหนาที่กระทรวงการคลังชี้แจงอางวา กระทรวงการคลังไมสามารถเขาไปรับรูไดทุกเรื่อง เพราะมี
เจาหนาทีท่ ี่จะเขาไปดูแลในธุรกรรมแตละธุรกรรมนอยมาก ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นวา กระทรวงการคลังตองมี
สวนรับผิดชอบดวยทัง้ 5 กรณี
3) การทีก่ ระทรวงการคลังจะดําเนินคดีกบั คณะรัฐมนตรีที่มีสวนเกีย่ วของทําใหรัฐเสียหายขึ้น
คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นดวย แตตองพิจารณาใหไดขอเท็จจริงและหลักฐานที่ชดั เจนวารัฐมนตรีคนใดทําผิด
สมควรไดรับการลงโทษ ฐานทําใหรัฐไดรับความเสียหาย
4) การทีก่ ระทรวงการคลังจะดําเนินคดีกบั เจาหนาที่ของรัฐที่มีสว นเกีย่ วของนั้น คณะกรรมาธิการ
ไมเห็นดวยเพราะเมื่อวิเคราะหดูแลวเจาหนาที่รัฐสวนใหญจะไมมีอํานาจไปโตแยงอํานาจของนักการเมือง
โดยจะเห็นไดอยูเปนประจําทุกครั้งที่เจาหนาที่ของรัฐไมสนองนโยบายของรัฐ ก็มักจะถูกโยกยายใหออก
ลดตําแหนง หรือถูกกลั่นแกลงอยูเสมอ ดังนัน้ คณะกรรมาธิการขอตั้งขอสังเกตวาหากจะดําเนินคดีใดๆ
กับเจาหนาที่ของรัฐ ก็ตองตรวจสอบใหแนชัดวา เจาหนาที่ตั้งใจจะทําผิดจริงหรือไม หากอยูในสภาพถูกบังคับจาก
รัฐบาล ก็ควรยกเวนโทษตอเจาหนาที่รัฐนัน้ ๆ เพื่อจะไมสรางตราบาปใหกับคนทํางาน แตถาหากเจาหนาที่ตั้งใจ
ทําผิดจริงทั้งทีร่ ูอยูแลวหากมีการรวมลงชื่อในนิติกรรมที่จะเกิดขึ้นจะทําใหรัฐไดรับความเสียหายและเปนความผิด
ตอกฎหมายโดยตรงชัดเจน ก็ตองลงโทษอยางถึงที่สุด
5) กระทรวงการคลังจะดําเนินคดีเรียกรองคาเสียหายจากบริษทั เอกชนที่เปนคูสัญญา
คณะกรรมาธิการมีความเห็นวา บริษัทเอกชนเปนนิติบุคคลไมใชรัฐ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหบุคคลตองปฏิบัติตาม
คําสั่งของรัฐ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนัน้ บริษัทเอกชนไมนา จะมีความผิดกรณีหากตองปฏิบตั ิตามคําสั่งของรัฐ
หรือกฎหมาย หรือสัญญา เพราะกฎกติกา รัฐเปนผูกาํ หนดและประชาชนคนธรรมดาหรือนิติบุคคลตองเปนผู
ปฏิบัติตาม หากไมปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมาธิการขอตั้งขอสังเกตวา ถาบริษัทเอกชน
มิใชเปนตัวการในการกระทําผิด เปนเพียงแตจําเปนตองปฏิบัติการตามคําสั่งที่รัฐกําหนด กรรมาธิการไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ที่จะดําเนินคดีกับบริษัทเอกชนเหลานั้น ในทางกลับกันตองดําเนินคดีกับคณะรัฐมนตรีที่มีสวนเกีย่ วของ
โดยตรง หรือหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แตถาบริษทั เอกชนเปนตัวการทีน่ ําเสนอกฎระเบียบจนเปนเหตุใหรัฐ
ตองออกเปนกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หรือสัญญา ก็ตองพิจารณาดําเนินคดีไปตามความเปนจริง
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6) คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นวา การที่กระทรวงการคลังจะใชคาํ พิพากษามาเปนประเด็น
ในการเรียกรองคาเสียหายเพิ่มเติมนั้น ก็เปนสิ่งที่ดี แตหากดําเนินคดีไปแลวตอไปก็จะไมมีบริษัทเอกชนกลาจะเขา
มาทําธุรกิจการสื่อสาร จะทําใหอนาคตธุรกิจนี้กจ็ ะลมสลายไปโดยเร็ว เพราะจะทําใหเกิดความเกรงกลัวหากเขาไป
มีสัญญาหรือสัมปทานกับรัฐ แลวตอมาตองรับผิดทางคดีทําใหไมมีใครกลาเขามาทําธุรกิจ สุดทายก็ตกหนักอยูก ับ
รัฐตองทํากิจการเองซึง่ ก็จะเขาขายผูกขาดกิจการ
7) คณะกรรมาธิการหวังวา กระทรวงการคลังจะใหความเปนธรรมแกทุกฝาย มีธรรมาภิบาล
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับทุกภาคสวน และจะไมทําใหถกู ตําหนิวา รัฐกลัน่ แกลงประชาชน
1.2 ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 24 มีนาคม 2553
ไดรวมกันพิจารณาลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 ของรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
ทั้งนี้ ที่ประชุมวุฒิสภาจะไดกําหนดใหมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว (วาระที่ 1)
ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ ในวันศุกรที่ 2 เมษายน 2553 ซึ่งคาดวาการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะผานความเห็นชอบทั้งสามวาระของที่ประชุมวุฒิสภา ภายในสมัย
ประชุมนี้
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 59 วันอังคารที่ 9 มีนาคม
2553 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาเตรียมความพรอมการจัดเสวนาโตะกลม เรื่อง “e-Logistics
เพื่อไทยเขมแข็ง” สรุปไดดังนี้
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณากําหนดวันในการจัดเสวนาฯ โดยเปนการเลื่อนการจัดเสวนาฯ
ดังกลาวมาจากวันศุกรที่ 19 มีนาคม 2553 เนื่องจากสถานการณทางการเมืองไมปกติ
ในการนี้ ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันที่จะเลื่อนการจัดเสวนาฯ ดังกลาว ไปเปนวันจันทรที่ 10
พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหฝายเลขานุการดําเนินการจัดทําหนังสือ
เชิญวิทยากรและผูเขารวมการเสวนาฯ ตามขั้นตอนของราชการไดทนั ที
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ
4.1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา
กําหนดการเดินทางศึกษาดูงานในการศึกษาเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
และสังคม : ไทย-มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย ระหวางวันพุธที่ 12 – วันเสารที่ 15
พฤษภาคม 2553
ทั้งนี้ อนุกรรมาธิการทานใดประสงคจะรวมเดินทางศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการในครั้งนี้
ขอใหแจงความประสงคตอฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการ กอนวันที่ 10 เมษายน 2553 เพื่อเรงดําเนินการ
ในการขออนุมตั ิตามขั้นตอนของทางราชการตอไป
4.2 ตามที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ไดมีการเดินทางไปพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันศุกรที่ 26
มีนาคม 2553 นัน้
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเห็นวา ยังมีโครงการที่ตองมีการติดตามการดําเนินการ
อยางใกลชิด ตอเนื่อง และเพื่อทราบถึงระยะเวลาทีจ่ ะสามารถกําหนดใหมีการใชงานได ผูที่ไดรบั ประโยชน
จากโครงการตางๆ มีใครบาง (โปรดระบุ) และประเด็นปญหาดานขอกฎหมาย ของโครงการ ดังนี้
1. โครงการ National Root CA (NRCA) เพื่อการยืนยันและพิสูจนตวั บุคคล
ในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
2. การจัดตั้งสํานักงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3. การพัฒนาเครือขายการเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐ (GIN)
4. การจัดทําเว็บไซตกลาง (e-Government Portal) เพือ่ รวบรวมบริการภาครัฐไวทจี่ ุดเดียว
5. การจัดตั้งสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย
6. การจัดทํารางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหฝา ยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
ดําเนินการจัดทําหนังสือ เพือ่ ประโยชนในการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
คณะกรรมาธิการ เพื่อใหมกี ารพบปะสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในวันพฤหัสบดีชวงเชาหรือวันศุกรชว งบาย ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สวนจะกําหนดใหเปนวันและเวลาใดนั้น ขอใหปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผู
พิจารณาตามความเหมาะสมตอไป
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4.3 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดรับขอรองเรียนขอความเปนธรรมของนายบุญรอด อยูถนอม
เรื่อง ความไมโปรงใสในการกําหนดคุณสมบัติผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)( SIPA) ความละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว
ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการ มีความประสงคจะไดรับทราบขอมูลขอเท็จจริงอยางครอบคลุม
รอบดานในการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)
( SIPA) เพื่อประกอบกระบวนการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ จึงมีมติใหเชิญนายจีรศักดิ์ พงษพษิ ณุจิตร
ประธานคณะกรรมการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)( SIPA) เขารวมประชุม
เพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว ตอคณะอนุกรรมาธิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553
เวลา 09.30 นาฬิกาเปนตนไป

เลิกประชุมเวลา 14.50 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

