(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๙ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าว
เปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ลงวัน ที่ ๑๓ มิถุน ายน ๒๕๕๕ เรื่อ ง ผลการเลือ กตั้ง สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นายเกษม นิมมลรัตน์
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย
ที่ประชุมรับทราบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนํา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตาม
มาตรา ๑๒๓ ของรัฐ ธรรมนูญ ฯ ดัง นั้น ปัจ จุบัน จึง มีส มาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จํานวน ๔๙๙ คน
ต่อ จากนั้น ผู้ป ฏิบัติหน้าที่ป ระธานของที่ป ระชุมได้เ สนอให้ที่ป ระชุม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๕ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๗) โดยที่ประชุม
ได้เห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกัน
ไปแล้ว คือ

-๒(๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นางนันทนา ทิมสุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่ ๘)
(๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายพิษ ณุ หัต ถสงเคราะห์ กับ คณะ เป็น ผู้เ สนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๙)
๒. ร่า งพระราชบัญ ญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (สํ า นัก งานส่ง เสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต คนพิก ารแห่ง ชาติ) ซึ ่ง
คณะรัฐ มนตรี เป็น ผู้เ สนอ (ในระเบีย บวาระเรื่ องด่ วนที่ ๑๐) โดยที่ประชุ มได้
เห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกัน
ไปแล้ว คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ซึ่ง นางนันทนา
ทิมสุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๑)
(๒) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ซึ่ง นายพิษณุ
หัตถสงเคราะห์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๒)
ภายหลังสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบชี้แจงจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ส่ง เสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิก าร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๓ ฉบับ
พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา
เนื่อ งจากเป็น ร่า งพระราชบัญ ญัติที่มีส าระสํา คัญ เกี่ย วกับ ผู้พิก ารหรือ ทุพ พลภาพ
ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวนคณะกรรมาธิการ

-๓วิสามัญต้องประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมาธิก ารทั้ง หมด ทั้ง นี้โ ดยมีสัด ส่ว นหญิง และชาย
ที่ใกล้เคียงกัน โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายวิเชียร ชวลิต
๒. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๓. นางเบญจา ชลธาร์นนท์
๔. นายประหยัด ดีอ่อง
๕. นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
๖. นางสุนีย์ สายสุพัฒน์ผล
๗. ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ๘. นางพวงแก้ว กิจธรรม
๙. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์
๑๐. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ
๑๑. นายศุภชีพ ดิษเทศ
๑๒. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
๑๓. นายพีรพงศ์ จารุสาร
๑๔. นางดารณี ธนะภูมิ
๑๕. นายกิติพงศ์ สุทธิ
๑๖. นางมลิวัลย์ ธรรมแสง
๑๗. นางสาวอิศวรา ศิริรุ่งเรือง
๑๘. นายยงยุทธ บริสุทธิ์
๑๙. นางนันทนา ทิมสุวรรณ
๒๐. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
๒๑. นางอนุสรา ยังตรง
๒๒. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
๒๓. นางชมภู จันทาทอง
๒๔. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
๒๕. นางรังสิมา เจริญศิริ
๒๖. นางสิรินทร รามสูต
๒๗. นายสมโภช สายเทพ
๒๘. นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย
๒๙. นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
๓๐. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
๓๑. นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ
๓๒. นายครรชิต ทับสุวรรณ
๓๓. นางอรอนงค์ คล้ายนก
๓๔. นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
๓๕. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
๓๖. นายรณเทพ อนุวัฒน์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

-๔ต่อ มา ที่ป ระชุม ได้ล งมติใ นวาระที่ ๑ รับ หลัก การแห่ง ร่า งพระราช
บัญ ญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ทั้ง ๓ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายวิเชียร ชวลิต
๒. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๓. นางเบญจา ชลธาร์นนท์
๔. นายประหยัด ดีอ่อง
๕. นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
๖. นางนันทนา ทิมสุวรรณ
๗. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
๘. นายสรรพภัญญู ศิริไปล์
๙. นางอนุสรา ยังตรง
๑๐. นางชมภู จันทาทอง
๑๑. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
๑๒. นางรังสิมา เจริญศิริ
๑๓. นายสงวน พงษ์มณี
๑๔. ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์
๑๕. นายนพคุณ รัฐผไท
๑๖. นางอนุรักษ์ บุญศล
๑๗. นายอรรถพล วงษ์ประยูร
๑๘. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๑๙. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
๒๐. นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย
๒๑. นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
๒๒. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
๒๓. นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ
๒๔. นายครรชิต ทับสุวรรณ
๒๕. นางอรอนงค์ คล้ายนก
๒๖. นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน
๒๗. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๒๘. นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
๒๙. นางนาที รัชกิจประการ
๓๐. นายสรชัด สุจิตต์
๓๑. นายศิโรตม์ มโนพัฒนะ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

-๕จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วนในลําดับถัดไป ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราช
บัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ซึ่ง นายสมบูรณ์
อุทัยเวียนกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔)
(๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ซึ่ง นายภราดร
ปริศนานันทกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๕)
เมื่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (นายชุมพล ศิลปอาชา) และผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ
ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (นายชุมพล ศิลปอาชา) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ที่ป ระชุม ได้ ล งมติใ นวาระที่ ๑ รับ หลัก การแห่ง ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบั บ
พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา
โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. นายชุมพล ศิลปอาชา
๒. นายนิพนธิ์ ฮะกีมี
๓. นายสมบัติ คุรุภัณฑ์
๔. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม
๕. นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม
๖. นายธเนศ เครือรัตน์
๗. นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์
๘. นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
๙. นายทายาท เกียรติชูศักดิ์
๑๐. นายเกษม นิมมลรัตน์
๑๑. นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร ๑๒. นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
๑๓. นายไตรรงค์ ติธรรม
๑๔. นายสุทธิชัย จรูญเนตร
๑๕. นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี ๑๖. นายกานต์ กัลป์ตินันท์
๑๗. นายวรวีร์ มะกูดี
๑๘. นายทศพร เสรีรักษ์
๑๙. นายสุรชาติ เทียนทอง
๒๐. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

-๖๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายนิพนธ์ บุญญามณี
นายนราพัฒน์ แก้วทอง
นายกุลเดช พัวพัฒนกุล
นายสามารถ มะลูลีม
นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗

๒๒.
๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.

นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา
นายภราดร ปริศนานันทกุล

วัน

๒. ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๖) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราช
บัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่ง
นางสาวอรุณี ชํานาญยา กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)
(๒) ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่ง
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๘)
(๓) ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่ง
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เสนอได้แถลง
หลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภา
ผู้ แ ทนราษฎรทั้ ง สองได้ผ ลั ด เปลี่ ย นกัน ดํา เนิน การประชุ ม รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติ
ในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติ
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราช
บัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
๒. นายจิรากร โกศัยเสวี
๓. นายประภาส เอื้อนนทัช
๔. นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร
๕. นายวิทย์ ประทักษ์ใจ
๖. นายอนันต์ ศรีพันธุ์
๗. นางสาวอรุณี ชํานาญยา
๘. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

-๗๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.
๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายนภินทร ศรีสรรพางค์
๑๐. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
นายไพจิต ศรีวรขาน
๑๒. นางปานหทัย เสรีรักษ์
นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ๑๔. นายรส มะลิผล
พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง ๑๖. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ๑๘. นางบุญรื่น ศรีธเรศ
นายประเสริฐ บุญเรือง
๒๐. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นายณรงค์ ดูดิง
๒๒. นายประกอบ รัตนพันธ์
นายเชน เทือกสุบรรณ
๒๔. นายฮอชาลี ม่าเหร็ม
นายอิสสระ สมชัย
๒๖. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
๒๘. นายศุภชัย โพธิ์สุ
๓๐. นายธานินทร์ ใจสมุทร
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายยศพงศ์ นาทันรีบ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

ต่อจากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ตามลําดับ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการปกครอง แทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง ๒ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ และนายสรรพภัญญู
ศิริไปล์ เป็นกรรมาธิการแทน นายวิเชียร ขาวขํา และนายจตุพร พรหมพันธุ์
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ แ ละสาธารณภั ย แทนตํ าแหน่ ง ที่ ว่ า งลง ๑ ตําแหน่ ง
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายเกษม นิม มลรัต น์ เป็นกรรมาธิการแทน
นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์

-๘๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ เป็นกรรมาธิการแทน
ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี
๔. เลื อ กกรรมการจริ ย ธรรมสภาผู ้ แ ทนราษฎร แทนตํ า แหน่ ง
ที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)
ที่ป ระชุม ได้มีม ติเ ลือ ก นายธวัช ชัย สุท ธิบ งกช เป็น กรรมการแทน
นายสงวน พงษ์มณี
๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง เป็นกรรมาธิการแทน
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๕๐ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
www.parliament.go.th

-๙สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๔ ฉบับ คือ
๑. ร่ างพระราชบั ญญั ติ ส่ งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอรวม ๓ ฉบับ)
๒. ร่ า งพระราชบัญ ญั ติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอรวม ๓ ฉบับ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอรวม
๓ ฉบับ)
๔. ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอรวม
๔ ฉบับ)
**********************************

