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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

 
       วันอังคารท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่ ๑๘  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่สอง) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

 ก่อนเปิดการประชุม นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้อนุญาต 
ให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดตามข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๗ คน เป็นเวลาพอสมควร  

      เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบยีบ
วาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

 (๑)  เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม                                       (ไม่มี) 

   (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม  (ไม่มี)   

  (๓)  กระทู้ถำม (ไม่มี) 

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว  จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
 

      ผลกำรพิจำรณำ 

   ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม  
(พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์) กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม (นายสมชาย  เสียงหลาย)  
 

       ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กฎหมำยและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน 
ที่ เ กี่ ยวข้องกับกรณีกำรควบรวมธุ รกิ จในกิจกำรโทรคมนำคมในยุ ค เศรษฐกิจดิ จิ ทั ล   
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคมพิจำรณำเสร็จแล้ว 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งที่สอง)  

วันอังคำรที่  ๑๗  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
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และนักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ (นายปริญ  มานะอาภรณ์)   
ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดเป็นอันดับต้น ๆ 
ของอุตสาหกรรมในประเทศไทยและทั่วโลก อีกทั้งกิจการโทรคมนาคมยังเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัล ท าให้การก ากับดูแลการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
มีความส าคัญและจ าเป็น จึงได้มีการพิจารณาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมบริษัทในกิจการ
โทรคมนาคม กรณีการควบรวมบริษัท ระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (TureCorp)  
และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (DTAC) และกรณีการควบรวมบริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) (3BB) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมและการแข่งขันในตลาดกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ โดยจากการ
พิจารณาศึกษาการควบรวมบริษัททั้ง ๒ กรณีดังกล่าว และศึกษางานวิจัยและข้อเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
การแข่งขันทางการค้าในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกรณีศึกษาของต่างประเทศ คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการควบรวมกิจการ คณะกรรมการ กสทช. 
ควรพิจารณาการควบรวมด้วยความรอบคอบโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายและผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและผู้บริโภคเป็นส าคัญ ควรเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณีการพิจารณาอนุญาต
และการก าหนดเงื่อนไขของการควบรวมบริษัททั้ ง ๒ กรณีดังกล่าวต่อสาธารณะ ควรพิจารณา 
หาช่องทางป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการผูกขาด การลดหรือจ ากัดการแข่งขัน และการท าให้เกิดผู้มีอ านาจ  
เหนือตลาดอย่างถึงที่สุด ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องการก าหนดมาตรการเฉพาะส าหรับผู้มีอ านาจเหนือตลาด  
ควรก าหนดเงื่อนไขบังคับก่อนและหลังการควบรวมทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรมให้ครบถ้วน  
มีการติดตามผลการควบรวมและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผู้บริโภค และการแข่งขันอย่างใกล้ชิด  
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ – ๕ ปี มีการศึกษาผลกระทบต่อการแข่งขันภายในประเทศ จากการเข้ามา 
ของผู้บริการต่างประเทศและจากเทคโนโลยีและบริการใหม่ ๆ เพ่ือพิจารณาทบทวนกฎระเบียบ 
และการก ากับดูแลให้มีความทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติที่กว้างขึ้น โดยภายใน ๕ ปี  
หลังการควบรวมควรใช้มาตรการที่เหมาะสมซึ่งพัฒนามาจากเงื่อนไขการควบรวมที่หน่วยงานก ากับดูแล  
ในต่างประเทศได้ก าหนดไว้ ได้แก่ ห้ามควบรวมบริษัทหรือโอนใบอนุญาตรวมทั้ง Mobile Network Code 
ส าหรับบริษัทในเครือ NewCo แยกการท าตลาดและ Brand ระหว่าง True และ DTAC และแยกช่องทาง 
จัดจ าหน่ายกันอย่างชัดเจนเหมือนก่อนการควบรวม ห้ามออกรายการส่งเสริมการขายข้ามประเภทธุรกิจ  
ที่เป็นการกีดกันการแข่งขัน ห้ามลดจ านวนพนักงาน ต้องลงทุนเพ่ิมขยายโครงข่าย 5G ด้วยความเร็วไม่ต่ าว่า 
๑๐๐ Mbps ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ ๙๙ ของประชากรไทยภายใน ๕ ปี เป็นต้น  
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 ๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายด้านการก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้า  
 - ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าทั้งหมดให้มี 
ความสอดคล้องและครอบคลุม เพ่ือให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมและร่วมตรวจสอบ 
การพิจารณากรณีการควบรวมหรือกรณีอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบกับการแข่งขันทางการค้า และควรปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) โดยควรก าหนดให้กรณีที่กิจการใด 
ไม่ต้องการให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีอ านาจเข้าไปพิจารณาต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเป็น
รายกิจการไป 
 - ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการแข่งขันทางการค้าภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. ได้แก่ 
พระราชบัญญัติองค์ กรจัดสรรคลื่ นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยควรก าหนดให้ กสทช. มีอ านาจในการยับยั้งการกระท าใด ๆ ที่กระทบต่อการแข่งขันอย่างมี
นัยส าคัญ และควรก าหนดให้ชัดเจนว่า กสทช. มีอ านาจในการให้อนุญาตหรือออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ  
การกระท าใดได้บ้าง และการกระท าใดที่จ าเป็นต้องขออนุญาตต่อ กสทช. รวมทั้งควรก าหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในประเด็นการลงมติด้วย  นอกจากนี้  
ควรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ประกาศ และแผนแม่บทต่าง ๆ ของ กสทช. ที่ เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไข 
ของผู้มีอ านาจเหนือตลาด เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงจ านวนผู้ใช้งาน ในเชิงปริมาณการใช้งาน และเพดาน
การถือครองความถี่ 

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การควบรวมธุรกิจท าให้จ านวนผู้ให้บริการลดลง ก่อให้เกิดการผูกขาด 
หรือมีอ านาจเหนือตลาด ท าให้การแข่งขันลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาค่าบริการและคุณภาพของบริการ 
โดยหากเป็นไปได้ควรก าหนดให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นเพ่ือเป็นการ  
คานอ านาจมิให้มีการด าเนินการที่ท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ  ทั้งนี้ จากการพิจารณาค่าดัชนีการกระจุกตัวหรือ
ดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล-เฮิร์ชแมน (Herfindahl-Hischman Index: HHI) ทั้งก่อนและหลังการควบรวม ปรากฏว่า 
มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นท าให้ตลาดมีการกระจุกตัวสูง โดยได้มีการคัดค้านการควบรวมธุรกิจดังกล่าว  
แต่ไม่สามารถยับยั้งได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจ กสทช. ในการยับยั้งการควบรวม ซึ่งการแก้ไข
กฎหมายเพ่ือให้อ านาจคณะกรรมการ กสทช. นั้นต้องใช้เวลานาน ประกอบกับในปัจจุบัน กสทช. มีมต ิ
เสียงข้างมากรับทราบการควบรวม True และ DTAC พร้อมก าหนดเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนากิจการโทรคมนาคมแล้ว จึงควรที่จะได้มีการพิจารณาถึงเงื่อนไขและมาตรการ
เฉพาะท่ี กสทช. ก าหนดต่อไป  

 กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม (นายสมชาย  เสียงหลาย) ได้ชี้แจงประเด็น
ข้อสอบถามของสมาชิกวุฒิสภา สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการมีข้อจ ากัดในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  
 
 
 



๔ 
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โดยคณะกรรมาธิการได้มีหนังสือขอข้อมูลไปยังรัฐบาล กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเอกสาร 
ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ควบรวมซึ่งเป็นเอกสารลับ จึงได้มีข้อเสนอแนะให้ กสทช. ควรต้องเปิดเผย 
ผลการศึกษาวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีการพิจารณาอนุญาตและการก าหนดเงื่อนไขของการควบรวม  
ต่อสาธารณะ ส าหรับการให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นนั้น จะต้องพิจารณาถึง
สถานะและขีดความสามารถของบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ (NewCo) ซึ่งจะได้มีการพิจารณาศึกษาและติดตามเรื่อง
ดังกล่าวรวมทั้งเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะที่ กสทช. ก าหนดต่อไป  

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรี ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำต่อไป 
 

  

 ผลกำรพิจำรณำ 
 ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง (นางเพ็ญพักตร์   
ศรีทอง) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (นางผานิต  นิติทัณฑ์ประภาศ) และเลขานุการคณะกรรมาธิการ  
(นางทัศนา  ยุวานนท์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
เป็นอาชีพที่มีการสืบทอดมายาวนาน และผ้าไหมไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของคนไทย  อย่างไร 
ก็ตาม ปัจจุบันพบว่าพื้นที่การปลูกและจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านหม่อนไหม
ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ าคือส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกร กลางน้ าคือการผลิตผ้าไหมและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และปลายน้ าโดยส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
อีกหลายประการ อาทิ ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินภารกิจของกรมหม่อนไหม ปัญหาการขาด
กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพลดลง ตลอดจนปัญหา
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมาธิการ 
จึงได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การขยายพ้ืนที่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมทั้ง 
การอนุรักษ์และสืบสานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กบัคนรุ่นใหม่ (ทายาทสืบต่อ) ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่ส่งผล 
 
 

 
 

  ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำและกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนด้ำนหม่อนไหม ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี 
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสพิจำรณำเสร็จแล้ว 



๕ 
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ต่อความส าเร็จ/ล้มเหลว ปัญหา อุปสรรค และความต้องการการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการหม่อนไหม 
โดยศึกษาทั้งข้อมูลด้านปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และการลงพ้ืนที่  เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงพัฒนาพ้ืนที่ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้น าผลการศึกษา 
ไป เป็ นแนวทางการด า เนิ นงานพัฒนากิ จการปลู กหม่อน เลี้ ย ง ไหมให้ เ กิ ดความยั่ งยืนต่ อ ไป  
โดยคณะกรรมาธิการมีประเด็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และขยาย
พ้ืนที่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (๒) การอนุรักษ์และสืบสานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับคนรุ่นใหม่ (ทายาท
สืบต่อ) (๓) การสนับสนุนและสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้อยู่ในกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (๔) การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน (๕) การสนับสนุนด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
และ (๖) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให ้สมาช ิกว ุฒ ิสภาอภ ิปรายแสดงความค ิดเห ็น สร ุปได ้ว ่า  (๑) ควรสน ับสน ุนให ้การด าเน ินงาน 
ด้านหม่อนไหมเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยแบ่งกลุ่มหรือขั้นตอนการท างานออกเป็นกลุ่มท าอาหารของตัวไหม 
กลุ่มเลี้ยงไหม กลุ่มสาวไหม กลุ่มตัดเย็บและออกแบบ และกลุ่มการตลาด  (๒) ควรมีการพัฒนาพ้ืนที ่
เพ่ือการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเป็นการเฉพาะ ผลักดันให้หม่อนเป็นพืชเศรษฐกิจโดยก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ 
สีเขียวปราศจากสารเคมี ภายใต้การด าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการวิจัย พัฒนา  
และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของผ้าไหมไทย   (๓) ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้ผ้าไหมไทยสามารถเข้าสู่ตลาดโลกในระดับสากลหรือตลาดระดับสูงโดยถือเป็นผลิตภัณฑ์
ชั้นเยี่ยมของประเทศ  (๔) ควรปรับวิธีการด าเนินงานของกรมหม่อนไหมให้เหมาะสมภายใต้งบประมาณ 
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  (๕) ควรสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและผลิตภัณฑ์ไหม 
ในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์  (๖) ควรสนับสนุนการด าเนินงาน 
ด้านหม่อนไหมให้เกิดเป็นเศรษฐกิจ ๓ ลักษณะ กล่าวคือ เศรษฐกิจวิถีชาวบ้าน เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งสอดคล้อง
กับเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีมูลค่าสูง และเศรษฐกิจภูมิปัญญาและวัฒนธรรม โดยการด าเนินงาน
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการรวมตัวของชุมชนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมการท่องเที่ยว เรียนรู้   
และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในที่สุด  ทั้งนี้ ควรยกระดับ Soft Power ด้านหม่อนไหมให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ผ่านนโยบายและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานที่เหมาะสม  

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า 
คณะกรรมาธิการเห็นชอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นต่าง ๆ  
โดยคณะกรรมาธิการขอรับไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการส่งเสริมการด าเนินงานด้านหม่อนไหมต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ          (ไม่มี) 

 (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม่  (ไม่มี) 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ     (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลำ ๑๒.๐๕ นำฬิกำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


