
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) เป็นพิเศษ  

 

   วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2  
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 
ปีที่  3 ครั้ งที่  3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่ หนึ่ ง ) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่
ประธานการประชุม 
 

   ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ  
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (1) กระทู้ถาม      ไม่มี 
 

  (2) เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  - รับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ล าดั บที่ 1 ได้รับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัดนี้ นายณัฏฐพล ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายณัฏฐพล สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ  
เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนคือ นายยุทธนา โพธสุธน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ
ล าดับที่ 21 พรรคพลังประชารัฐ 
  ที่ประชมุรับทราบ 
 

  (3) รับรองรายงานการประชุม     ไม่มี 
 

  (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ไม่มี 
 

  ก่อนเข้าสู่ วาระเรื่ องด่วน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงเวลาในการอภิปรายว่า จะใช้เวลาในการอภิปรายทั้งหมด 18 ชั่วโมง แบง่เป็นฝ่ายรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ ฝ่ายรัฐบาล  จ านวน 9 ชั่วโมง และสมาชิกฯ ฝ่ายค้าน จ านวน 9 ชั่วโมง  
เมื่อการอภิปรายเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นการลงมติ 
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เรื่องด่วน 
  - พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
 

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  แถลงหลักการและเหตุผล  
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้  
  ด้วยได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ.2564 เป็นกฎหมายแล้ว 
จึ งขอเสนอพระราชก าหนดดั งกล่ าว  เ พ่ือน า เสนอต่อส ภาผู้ แทนราษฎรพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  พระราชก าหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้ เ งินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6  
ในรัชกาลปัจจุบัน 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้  
  มาตรา 1 พระราชก าหนดนี้เรียกว่า “พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2564 
  มาตรา 2 พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  มาตรา 3 เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งยังไม่ยุติลง ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู้เงินบาท หรือเงินตรา
ต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มีมูลค่ารวมกันไม่เกินห้าแสนล้านบาท 
โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงิน หรือออกตราสารหนี้ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
  วงเงินกู้ตามวรรคหนึ่งไม่กระทบต่ออ านาจการกู้เงินหรือออกตราสารหนี้ของกระทรวงการคลัง 
ตามพระราชก าหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคม  
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
  มาตรา 4 ให้การกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้เป็นการกู้เงินตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
  มาตรา 5 เงินกู้ตามพระราชก าหนดนี้ จะน าไปใช้เพื่อการอ่ืนนอกจากการดังต่อไปนี้มิได้  
   (1) เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   (2) เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่ง ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   (3) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
  แผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้ 
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  มาตรา 6 การกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเท่าที่จ าเป็น 
โดยค านึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการช าระหนี้คืนประกอบด้วย ในกรณีจ าเป็นคณะรัฐมนตรี จะมีมติให้ปรับ
วงเงินกู้ที่ก าหนดไว้ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้เพ่ือการตามมาตรา 5 (1) (2) และ (3) ก็ได้ แต่เมื่อรวมวงเงินกู้
ทั้งหมดต้องไม่เกินห้าแสนล้านบาท 
  มาตรา 7 เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินกู้ให้ เป็นไป  
ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 มีหน้าที่ และอ านาจในการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และให้น าความในมาตรา 8 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
  มาตรา 8 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการกู้ เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้   
การช าระหนี้ การรายงานการกู้เงิน และการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้ ให้น าความใน 
มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
  มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
 

  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ยังระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของพ่ีน้องประชาชนและต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหนักหน่วงและกว้างขวาง เป็นวิกฤตส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข  
โดยเร่งด่วนและต่อเนื่องกับการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้ด าเนินการอยู่   
จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือประโยชน์ ในอันที่จะรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 
  นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนดฉบับนี้ เพ่ิมเติม  
ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพท าให้เศรษฐกิจ
ไทยปี 2563 หดตัวรุนแรงที่สุดในรอบ 23 ปี นับแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 โดยในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ตรา  
พระราชก าหนดกู้เงิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เพ่ือน าไปใช้จ่ายรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19  
ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว 298 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 
980,828 ล้านบาท เพ่ือน าไปใช้จ่ายภายใต้วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
อนุมัติ 46 โครงการ วงเงิน 44,479 ล้านบาท เพ่ือน าไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ อาทิ จัดหาวัคซีน อุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ ค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัยของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และค่าบริการสาธารณสุข 2.ด้านการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับประชาชน 
เกษตรกรและผู้ประกอบการ อนุมัติโครงการแล้ว 15 โครงการ วงเงิน 690,136 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ มีผู้ ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน เกษตรกร  
กลุ่มเปราะบาง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน และ 3.ด้านการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม อนุมัติ 237 โครงการ วงเงิน 246,213 ล้านบาท มุ่งเน้นการจ้างงาน ส่งเสริมอาชีพ  
ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนระยะสั้น ผ่านโครงการคนละครึ่ง 
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการก าลังใจ เป็นต้น ส าหรับกรอบวงเงินกู้คงเหลืออีก 19,172 ล้านบาท 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ระหว่างน าเสนอโครงการให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณา 
วงเงินประมาณ 17,408 ล้านบาท และจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป ดังนั้นมีเงินเหลือ 1,764 ล้านบาท  
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด-19 ในระยะต่อไปได ้ 
  อย่างไรก็ตาม การด าเนินมาตรการทางการคลังเพ่ือแก้ไขปัญหาช่วงที่ผ่านมา ช่วยบรรเทาปัญหา
การหดตัวของเศรษฐกิจของไทยในปี 2563 จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัวร้อยละ 8 เหลือเพียง ร้อยละ 6.1 
  นอกจากการตราพระราชก าหนดฯ ในส่วนมาตรการด้านการเงิน คณะรัฐมนตรียังได้ตรา  
พระราชก าหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 พ.ศ.2563 
ช่วยเหลือสภาพคล่องผู้ประกอบการไปแล้ว 77,787 ราย วงเงินสินเชื่อ 138,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ครม.ยังได้ 
ตรา พ.ร.ก.ให้การช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 พ.ศ.2564  
มีผลใช้บังคับ 10 เม.ย.64 ช่วยเหลือเพ่ิมสภาพคล่อง ลดภาระหนี้ของผู้ประกอบการภายใต้วงเงิน 350,000  
ล้านบาท ส าหรับมาตรการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน โดยจัดตั้งกองทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของ  
การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ภายใต้พระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ท าให้สภาพคล่องตลาดตราสารหนี้  
ด าเนินไปได้ปกติภายใต้วิกฤติที่เกิดขึ้น และในช่วง ม.ค.2564 ถึงปัจจุบัน ไทยเจอการระบาดระลอกใหม่  
มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ กระจายเป็นวงกว้าง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจปี 2564 ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.5 - 2.5 นอกจากนี้ คาดว่าภาคการท่องเที่ยว  
ยังได้รับผลกระทบจากการระบาด มีนักท่องเที่ยวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 53 และรายได้จากนักท่องเที่ยวลดลง 
440,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.76 ของจีดีพี ทั้งนี้ รัฐบาลวางแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีศักยภาพ
สูง ฉีดวัคซีนครบโดส จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ าและปานกลาง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศ โดยจะเริ่มน าร่องที่ จ.ภูเก็ต หรือที่เรียกว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์  
  รัฐบาลไทยและทุกรัฐบาลทั่วโลกด าเนินนโยบายการคลังโดยการกู้เงินจ านวนมากเพ่ือแก้ปัญหา 
ท าให้สิ้นปี 2564 ระดับหนี้ภาครัฐบาลของโลก (world general government debt) คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นสูง  
92 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2,760 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 10 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  
หรือ 300 ล้านล้านบาท โดยในปี 2564 มีประเทศส าคัญของโลกที่มีหนี้ภาครัฐบาลต่อจีดีพีเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน  
อาทิ ญี่ปุ่น คาดว่าจะอยู่ที่ 256.5% อังกฤษ 107.1% อินเดีย 86.6% และจีน 69.6% กรอบเพดานหนี้สาธารณะ
ต่อจีดีพีที่ 60% อาจเรียกว่าเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังที่ถูกใช้ในสภาวะปกติ ทั้งนี้ตัวเลขหนี้ภาครัฐบาลของ
ไทยตามนิยามสากลขององค์กรระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือน เม.ย.2564 อยู่ที่ 50.69% ต่อจีดีพี ถือว่าต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย 
  รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ.2564 (พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสน
ล้านบาท) เพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้  
  1. การแก้ปัญหาโควิด-19 ที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรง เช่น วัคซีน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย วงเงิน 30,000 ล้านบาท 
  2. การเยียวยา และชดเชยให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพ ของกระทรวงการคลัง และหน่วยงาน
ของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย วงเงิน 300,000 ล้านบาท 
  3. การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ ของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานของรัฐ
ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย วงเงิน 170,000 ล้านบาท 
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  สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนพระราชก าหนดฯ โดยให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
ขอให้รัฐบาลน าเงินไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการท าโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล จัดหาวัคซีนให้มีความเพียงพอ สนับสนุนโรงพยาบาลให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ  
เพ่ือดูแลชีวิตของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง การกู้เงินในครั้งนี้เป็นความจ าเป็นของรัฐบาลเพ่ือการแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน การบริหารจัดการเงินกู้ก้อนนี้จึงจ าเป็นต้องให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง 
เพ่ือให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเงิน จากวิธีปกติเป็นแบบวิกฤต 
ที่ต้องการความรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส แม่นย า และรู้จริงตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องทบทวน
ปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องการจัดหาและบริหาร 
การฉีดวัคซีน ที่ตอบค าถามไม่ได้ว่าเหตุใดจึงได้วัคซีนช้า เหตุใดจึงได้วัคซีนเพียงสองยี่ห้อ และเหตุใดบางจังหวัด 
จึงได้วัคซีนก่อนและจ านวนมากกว่าจังหวัดอ่ืน ส่วนเรื่องการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชน จะต้องไม่ซับซ้อน
และเป็นไปอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มต้องได้รับการเยียวยา โดยต้องประเมินปัญหาที่ผ่านมาและน าไปสู่การแก้ไข  
เพ่ือให้ใช้เงินกู้ในครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การใช้เงินกู้ก้อนสุดท้ายนี้จะบริหาร
ผิดพลาดไม่ได้ เพราะจะชนเพดานเงินกู้ร้อยละ 60 ของ GDP รัฐบาลจะต้องรักษาชีวิตและธุรกิจของประชาชน 
ให้ส าเร็จ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก เพราะหากเศรษฐกิจฐานรากอยู่ได้ ประเทศไทยจึงจะอยู่รอด ดังนั้น 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและอาหารจึงเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้รวดเร็ว ฉะนั้นรัฐบาลจึงควรเร่งจัดหาวัคซีนให้ได้จ านวนมาก 
และเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างน้อย 45 - 46 ล้านคนโดยเร็วที่สุด เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งประเทศ  
และเพ่ือให้สามารถเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ คนไทยจะได้กลับมาประกอบอาชีพตามปกติ 
เช่นเคย รัฐบาลต้องแสดงความสามารถให้เต็มที่ เพ่ือรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ตามหลักการและเหตุผลของพระราชก าหนดนี้ อีกทั้งสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่จ าเป็นฉุกเฉินและเร่งด่วน รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดฉบับนี้  เพ่ือน าเงิน
ไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
น ามาจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และจัดหาวัคซีน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน จึงจ าเป็นต้องกู้
เงินเพ่ือน ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้  รัฐบาลต้องน าเงินที่กู้มาครั้งนี้ ไปใช้แก้ไขปัญหา 
ด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไม่ควรน าเงินมาแจกจ่าย
ให้แก่ประชาชน แต่ควรน าไปสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งประชาชนควรได้รับการเยียวยาช่วยเหลือด้าน 
การประกอบอาชีพให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ เพ่ือให้ได้รับการเยียวยา 
ทีเ่หมาะสม รวดเร็วทัน ต่อสถานการณ์ และควรน าเงินมาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ฟ้ืนฟูภาคการท่องเที่ยวและ
การอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือสร้างอนาคตให้กับประเทศ และไม่ซ้ ารอยการใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
เช่นการกู้เงินครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจคู่ขนานไปกับการฟ้ืนฟูเยียวยา
ประเทศ แก้ ไขปัญหาให้ตรงจุด ใช้ เงินอย่างคุ้มค่า ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ  
ซ่ึงสิ่งที่คาดหวังจะได้เห็นจากพระราชก าหนดฉบับนี้ คือ ความคาดหวังว่าจะไม่ซ้ ารอยกับการออกพระราชก าหนด
กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทที่ผ่านมา ซึ่งวิธีที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ คือ รัฐบาลต้องมีความจริงจังในการแก้ปัญหา
สาธารณสุข ด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่เยียวยาแบบเดิม ไม่ใช้การแจกเงิน แต่ต้องสร้างงาน เปลี่ยนจากการ
แจกเงินเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมเพ่ืออนาคตอย่างจริงจังเพ่ืออนาคตของประเทศ 
การกู้เงินในนาทีนี้ไม่ใช่สิ่งส าคัญที่สุด สิ่งส าคัญกว่านั้นคือ ต้องกู้ความเชื่อมั่นให้กลับมา ขอให้รัฐมุ่งมั่นทุมเท 
เรื่องการบริหารจัดการวัคซีนให้ดี โดยไม่น าเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการบริหารวัคซีน ไม่เอาการเมือง 
น าการแพทย์ แต่ต้องเอาการแพทย์น าการเมือง และการจะต้องไม่มีการซื้อขายคิวฉีดวัคซีน รัฐบาลจะต้องสร้าง



6 
 

 
 

ความกระจ่างเรื่องการจัดสรรวัคซีนให้ชัดเจน อย่าเอาเรื่องวัคซีนไปท าฐานการเมือง แต่ต้องฉีดตามหลักระบาด
วิทยาเป็นหลัก ควรใช้เงินกู้ในการสนับสนุนและดูแลโรงพยาบาลสนามให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ  
โรงพยาบาลหลัก ไม่ใช่มุ่ง เน้นไปที่สถานกักกันโรคแห่งรัฐส าหรับกักกันผู้ที่ เดินทางเข้ามาในประเทศ  
(State Quarantine : SQ) หรือสถานที่ส าหรับกักกันผู้ที่ เดินทางข้ามจังหวัด (Local Quarantine : LQ)  
เพียงอย่างเดียว เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมความพร้อมให้คนไทยในการ
ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการใช้เงินกู้ไปเพียงแค่ร้อยละ 57 จาก 4.5 หมื่นล้านบาท 
แต่ภายหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดในระลอกที่สามผ่านไป 33 วัน รัฐกลับมีโครงการขออนุมัติถึง 1.9  
หมื่นล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายงบอย่างล่าช้าและมาเร่งด าเนินการในช่วงที่สถานการณ์ลุกลาม 
บานปลาย ไม่มีการคาดการณ์หรือวางแผนประเมินความเสี่ยงไว้อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ หากกระทรวงสาธารณสุข 
มีการท างานเชิงรุก จะท าให้สามารถจัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์การแพทย์ สร้างโรงพยาบาลสนามเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม คาดหวังไว้ว่าการตราพระราชก าหนดครั้งนี้ รัฐบาลจะวางแผน 
การท างานอย่างรอบคอบและไม่ประมาท เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกู้ในครั้งนี้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า 
มากที่สุด  
 

  อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ บางส่วนอภิปรายไม่เห็นด้วยที่จะรับหลักการของพระราชก าหนดฯ  
ฉบับนี้ โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ที่ผ่านมารัฐบาลมีความล้มเหลวในการบริหารจัดการ
สถานการณ์โควิด–19 น าไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รัฐบาลใช้เงินกู้อย่างไม่เกิดประสิทธิภาพส่งผลให้
ประชาชนเสียชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหาย อีกทั้งรัฐบาลไม่สามารถบริหารสถานการณ์ 
ได้อย่างทันเวลา เยียวยาประชาชนอย่างล่าช้า ไม่ทั่วถึง และใช้เงินกู้อย่างไม่เหมาะสม การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
จะประสบความส าเร็จได้ รัฐต้องจัดหาวัคซีนให้ประชาชนอย่างเพียงพอ เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศฟ้ืนตัว  
ได้อีกครั้ง รัฐบาลจะต้องให้ความมั่นใจแก่พ่ีน้องประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าเงินจ านวนนี้ 
จะกระจายไปถึงพ่ีน้องประชาชน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง ไม่ผิดพลาดอย่างเช่นที่พลาดมา โดยใช้
เงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะภาระหนี้จะคงอยู่อีกหลายปี ความชัดเจนในการใช้เงินกู้ และแผนการใช้ เงิน  
ซึ่งรัฐบาลจะต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ รัฐควรเน้นการฟ้ืนฟูมากกว่าการแจกเงิน  
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563  
ไม่ไดเ้ป็นเรื่องเร่งด่วนแล้ว อีกท้ังปัญหานี้ยังจะคงอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลานานนับปี รัฐบาลควรเปลี่ยนการตรา 
พระราชก าหนดกู้เงิน 5 แสนล้านบาท มาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณกลางปี  2564 วงเงิน 5 แสน  
ล้านบาทแทน เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์ 
และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทั้งนี้ เงนิกู้ 5 แสนล้านบาทเป็นเงินงบประมาณที่ประเทศจะต้องไปกู้เงินมา และสุดท้าย
ประชาชนคนไทยทุกคนต้องร่วมกันชดใช้หนี้ในอนาคตถึงรุ่นลูกหลาน พระราชก าหนดนี้จึงยังไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องออกเป็นพระราชก าหนดเพ่ือกู้เงินจากการกู้เงินครั้งที่แล้ว แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลใช้เงินอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่น งบประมาณด้านสาธารณสุข จ านวน 3 หมื่นล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารงานของ
รัฐบาลล้มเหลว การเยียวยาให้กลุ่มอาสาสมัคร อุปกรณ์การแพทย์ ยาและวัคซีนไม่เพียงพอ โรงพยาบาล 
ไม่เพียงพอ รวมถึงวัคซีนไม่เพียงพอ งบประมาณด้านการช่วยเหลือเยียวยา น าไปใช้เยียวยาประชาชนอย่างล่าช้า 
น าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ นอกจากนี้งบประมาณด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ไม่เกิดประสิทธิภาพ  
มีการอนุมัติโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจออกไปน้อยมาก จนท าให้เศรษฐกิจเลวร้ายลงกว่าเดิม มีการโอนเงิน
งบประมาณไปใช้ในโครงการการแจกเงินแทน ซึ่งผิดวัตถุประสงค์และไม่เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ การใช้เงินกู้  
1 ล้านล้านบาทที่ผ่านมา พบว่าน าไปใช้ในโครงการแจกเงินที่ ไม่ทั่วถึง ทั่วหน้า และล่าช้า ซึ่งการกู้เงินใน  
5 แสนล้านบาทในครั้งนี้ เปรียบเสมือนกับการขอเงินเพ่ือแก้มือ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยแผนการใช้เงิน 
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รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ  เช่น หากรัฐกู้เงินได้ จะสามารถจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชนได้กี่ยี่ห้อ  
และเมื่อได้เงินกู้แล้วจะพลิกฟ้ืนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในดีขึ้นได้ภายในระยะเวลาเท่าไร แต่ที่ผ่านมา 
ยังไม่พบการแจ้งรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ หากรัฐจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ขอให้เร่งแก้ไขเฉพาะด้าน
สาธารณสุขได้หรือไม่ ตลอดจนรัฐบาลไม่มีความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด-19  
เห็นได้จากโรงพยาบาลต้องเรียกขอเงินบริจาคทั้งที่รัฐบาลมีเงินพอที่จะช่วยเหลือ เหตุใดจึงเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้
ขึ้น เพราะรัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการบริหารเงิน ซ่ึงหากรัฐบาลปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงบประมาณให้ดี
ก็จะสามารถช่วยชีวิตคนจากโควิด-19 ได้อีกมาก ตลอดจนการบริหารจัดการวัคซีนที่ถูกต้อง ประเทศไทย 
จะมีวัคซีนอย่างหลากหลายและเพียงพอที่จะฉีดให้ประชาชนได้ตั้งแต่ ต้นปีที่ผ่านมา และหากประชาชน 
มีภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีน การแพร่ระบาดก็จะไม่หนักเท่านี้และจะไม่มีคนเสียชีวิตเพราะโควิด–19  
มากเท่านี้ อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณให้ดีก็ไม่จ าเป็นจะต้องกู้เงิน เพราะยังไม่เห็นว่าเงิน  
5 แสนล้านบาทนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ ขณะนี้ระยะเวลาผ่านมาหนึ่งปี ผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ยังคงเรียกร้องขอความช่วยเหลือเช่นเดิม อีกทั้งบางรายก็จ าเป็นต้องปิดกิจการไป รัฐบาลจะสร้างความเชื่อมั่นได้
อย่างไรว่าจะน าเงินก้อนใหม่ที่จะกู้นี้มาแก้ปัญหาได้ส าเร็จ ซ่ึงพระราชก าหนดเงินกู้นี้ไม่มีรายละเอียดระบุแน่ชัดว่า
จะน าเงิน 3 แสนล้านบาท จาก 5 แสนล้านบาท มาเยียวยาประชาชนอย่างไร ตลอดจนไม่ได้ระบุว่า 
จะเยียวยาให้แก่คนกลุ่มไหน ด้วยวิธีใด ที่จะช่วยให้ประชาชนพ้นจากความยากล าบากในช่วงตกงานได้  
การกู้เงินในครั้งนี้มีแต่จะสร้างหนี้เพ่ิมขึ้น รัฐบาลบริหารประเทศมา 5 ปี มีการกู้เงินแบบขาดดุลงบประมาณถึง 
2.2 ล้านล้านบาท รวมถึงยังกู้ เงินไปจ านวนมาก แต่ ก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้   
ขณะนี้ประชาชนจ านวนมากได้รับความล าบาก เดือดร้อนไม่มีเงินในการจับจ่ายใช้สอย แม้แต่จะซื้ออาหาร  
ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูก อีกทั้งมีหนี้สินเป็นจ านวนมาก สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการการใช้เงินกู้ จึงไม่เห็นด้วยที่จะกู้เงินในครั้งนี้ นอกจากนี้ พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท จัดสรร
ให้สาธารณสุข เครื่องมือแพทย์ ยา และวัคซีน เพียง 3 หมื่นล้านบาท คาดว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการอย่าง
แน่นอน และรัฐจะน าเงินมาจากไหนเพ่ิมเติมในการเยียวยาประชาชน 3 แสนล้านบาท หากวิธีการแจกเงินเยียวยา
ยังต้องแจกผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เชื่อว่าประชาชนจะเข้าไม่ถึง รวมถึงงบฟ้ืนฟู 1.7 แสนล้านบาทด้วยเช่นกัน 
อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลออกพระราชก าหนดกู้เงินและยังคงจัดสรรเงินแบบเดิม จะท าให้ปัญหามากเพ่ิมข้ึนได ้
 

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
พร้อมทั้งตอบชี้แจงว่า ตนในฐานะผู้น ารัฐบาลให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นในระบบรัฐสภา จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะจบลงเมื่อใด ไม่มีใครตอบได้ รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อม 
งบประมาณภาครัฐและการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ การบริหารราชการในงบเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท หากใคร  
เป็นรัฐบาลจะทราบว่ามีความยากล าบากในการเบิกจ่าย แต่รัฐบาลก็เร่งเบิกจ่ายอย่างเต็มที่ ตามข้ันตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยความละเอียดรอบคอบ การทบทวนท าให้เกิดเสียงครหาว่าช้า แต่หากเร่งท าเกินไปก็จะหาว่าทุจริต 
ขอยืนยันว่ารัฐบาลท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
ที่ผ่านมา GDP หดตัวลง ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก็ประสบกับปัญหานี้เช่นเดียวกันและเป็นไปตามสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น และรัฐบาลพยายามสร้างเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือสร้างรายได้ให้คนในประเทศเพ่ืออนาคต จึงจ าเป็นต้องกู้เงิน
เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือเศรษฐกิจในอนาคต การอนุมัติงบประมาณเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท  
เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีการทุจริตแต่อย่างใด งบด้านการฟ้ืนฟูและงบด้านการเยียวยา มีการสลับงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดการหมุนจ่ายได้อย่างคล่องตัว ไม่มีการตัดงบด้านสาธารณสุข แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการ 
มีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครบทุกกลุ่ม ทุกมิติ  
ด้านการจ้างงานได้พยายามจ้างงาน ผ่านมาตรา 33 ประสานกับสมาคมแรงงาน กองทุนประกันสังคม ให้เข้ามา
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ช่วยเหลือแรงงานที่ตกงาน หรือว่างงาน ทั้งนี้ การกู้เงิน 5 แสนล้านบาท มิได้กู้เพียงครั้งเดียว เป็นการทยอยกู้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ตามเพดานเงินกู้ ส าหรับค่าวัคซีนถูกตั้งเผื่อไว้แล้ว รัฐบาลจะจัดหาวัคซีนให้ประชาชนทุกคน  
ด้านการเข้าถึงเงินกู้พยายามที่จะปรับแนวทางเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น รัฐบาลให้
ความส าคัญกับด้านสาธารณสุข ให้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน ให้งบประมาณแก่โรงพยาบาลเพ่ือเตรียม  
ความพร้อมรับมือกับโรคระบาดและได้จัดสรรงบประมาณให้กับผู้ประกอบการ และผู้มีรายได้น้อย ผ่านโครงการ
คนละครึ่ ง  และมาตรการต่าง ๆ ตามบรรทัดฐานของรายได้ เป็นตัวก าหนด เ พ่ือป้องกันการทุจริต  
เป็นการช่วยเหลือประชาชน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริโภคของประชาชน การจัดเตรียมวัคซีนรัฐบาล  
ได้จัดเตรียมไว้ 65 ล้านโดส ส าหรับสถานการณ์ในระยะที่ 1 และ 2 ที่รัฐบาลสามารถควบคุมได้  จึงเตรียมไว้ 
เพียงเท่านี้ก่อน และได้ติดต่อเพ่ิมไปอีก 100 – 150 ล้านโดสทั้งสองยี่ห้อ ตามความเหมาะสมในขณะนั้น  
รัฐบาลได้พยายามติดต่อไปทุกบริษัทที่ขายวัคซีน แต่ขึ้นกับว่าที่ใดจะขายให้บ้าง และในขณะนั้นผลการทดลอง
พบว่า วัคซีนซิโนแวคควรใช้ส าหรับคนอายุ 15 – 60 ปี และวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าควรใช้ในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไป ซึ่งทั้งสองยี่ห้อนี้องค์การอาหารและยาได้ให้การรับรองจึงได้สั่งมาใช้ในประเทศไทย โดยค านึงถึง 
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นส าคัญ ส าหรับยี่ห้ออ่ืนที่เป็นวัคซีนทางเลือกต้องใช้เวลา 
ในการตรวจสอบเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตและเป็นวัคซีนทีได้มาตรฐานเป็นบริษัทที่มีการซื้อขายจริง มิใช่นายหน้า
หรือบริษัทปลอม ส่วนยอดคนป่วยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ได้รับการรักษาและกลับบ้านได้มากขึ้น มีการบริหารจัดการ
เตียงได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรวัคซีนขึ้นอยู่กับสัดส่วนของประชากรเป็นหลักและทุกจังหวัดต้องได้รับการ
จัดสรร ซึ่งจังหวัดที่อยู่กลุ่มสีแดงและคลัสเตอร์สีแดง จ าเป็นต้องได้รับวัคซีนจ านวนที่มากกว่าจังหวัดอ่ืน 
ผ่านการกระจายของจังหวัด หากไม่พอก็ต้องรอล็อตต่อไป พร้อมขอยืนยันว่าเรื่องวัคซีนไม่ใช่เรื่องของการเมือง 
ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนมีความเพียงพอและไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน โดยจะจัดสรรตามสถานการณ์ความเหมาะสม  
มีการปรับลดตามความเหมาะสม จังหวัดใดมีคนติดเชื้อน้อยก็จะอาจจะขอให้ลดจ านวนลง เพ่ือน ามาให้จังหวัดอ่ืน
ที่มีจ านวนผู้ติดเชื้อเยอะ ส่วนวัคซีนทางเลือกสามารถน าเข้ามาในประเทศได้ แต่ขอให้มีบริษัทที่จ าหน่ายใน
ประเทศไทยและถูกต้อง นอกจากนี้ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ แต่ต้องฉีดวัคซีนให้คน 
ในประเทศให้ได้ร้อยละ 60 - 70 ก่อน โดยในเดือนกรกฎาคมจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก  
จ านวน 100,000 คนในระยะแรก ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแลและเตรียมการในทุกด้านให้มีความพร้อม  
ด้านแรงงานให้เงินฟ้ืนฟูแรงงานเพ่ือไม่ให้มีการลดการจ้างงาน และในวันนี้รัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมใน
หลายด้านรวมถึงการเตรียมการในอนาคตด้วย ส่วนหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นนั้นเพ่ือน ามาสร้างเม็ดงานที่เพ่ิมขึ้น 
อยากให้น าผลงานของรัฐบาลมาพิจารณาด้วย ว่ามีผลงานอะไรเกิดข้ึนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากเพียงใด  
 

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ  
ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมจะข้อคดิเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
พร้อมขอชี้แจงว่า พระราชก าหนดฉบับนี้ออกมาเนื่องจากมีความเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดหาเงินมารองรับความไม่
แน่นอนของสถานการณ์และในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากเงินกู้ครั้งที่แล้วเบิกจ่ายมาใช้ใกล้ครบจ านวนแล้ว แหล่งที่มา
ของเงินกู้มีหลายรูปแบบในการระดมเงินลงทุนเพ่ือน ามาใช้จ่าย การกู้เงินของกระทรวงการคลังมีหลายรูปแบบ 
ทั้งจากสถาบันการเงินในไทยและต่างประเทศ รวมถึงการออกพันธบัตร ตั๋วเงินคงคลัง เพ่ือน ามาใช้จ่ายให้สถานะ
ทางการเงินเกิดสภาพคล่อง ในการกู้ในขณะนี้นั้นจะใช้เป็นการกู้ภายในประเทศร้อยละ 98 และมีการหารือ
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดเวลา ไม่ให้เกิดการกระทบสภาพคล่องทางการเงินของประเทศ  
ไม่ให้กระทบกับภาคเอกชน และตลาดการเงิน การออกตราสารหนี้และพันธบัตร เพ่ือพัฒนาตลาดทุน  
และตลาดตราสารหนี้ อายุพันธบัตรแตกต่างกันไปมีทั้งระยะสั้นและยาว นี่คือแหล่งเงินและวิธีการกู้เงิน การกู้เงิน
จากแหล่งเงินนอกประเทศยังคงเหลือ 4 โครงการที่ยังคงต้องช าระหนี้ให้กับธนาคารพัฒนาเอเชีย ขณะนี้ยังไม่ได้ 
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กู้เงินจากพระราชก าหนดฯ จะกู้เมื่อมีแผนงาน โครงการ ที่มีความพร้อมในการใช้เงิน หากมีจึงจะกู้ออกมา  
ไม่ได้กู้เงินออกมาทันที ส่วนการใช้เงินคืนนั้นจะไปรวมในจ านวนหนี้ที่มีทั้งหมดไม่ได้ใช้ในทันที จะดูเพียงหนี้ที่ครบ
ช าระก่อน และต้นทุนในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ถูกท่ีสุด ตามท่ีกล่าวข้างต้นคือเกณฑ์ในการช าระหนี้ ส่วนประเด็น
ขีดความสามารถในการช าระหนี้ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บภาษีว่าสามารถจัดเก็บได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่  
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ต้องลดหย่อนภาษีลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีและการขยายฐานภาษีค่อนข้างมีความจ ากัด หากท าได้สูงก็จะสามารถช าระหนี้ได้เร็ว และต้องดู
ถึ งแผนการจัดหารายได้  ซึ่ งรั ฐบาลได้น า เทคโนโลยี เข้ ามามีส่ วนช่วยในการจัด เก็ บภาษี  เ พ่ือเป็น 
การลดขั้นตอนในการเดินทาง รวมถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีออนไลน์และการจัดเก็บภาษีออนไลน์ต่างประเทศ
เพ่ือขยายฐานการจัดเก็บภาษี รวมถึงแผนปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษี  
จะท าอย่างไรที่จะให้เม็ดเงินการจัดเก็บภาษีไม่รั่วไหลและเข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุด เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการช าระหนี้  ส าหรับหนี้สาธารณะต่อ GDP  เป็นตัวเลขที่เป็นการคาดการณ์ จะมีการกู้เงินเพ่ือชดเชย 
การขาดดุล ส่วนพระราชก าหนดฯ 1 ล้านล้านบาทนั้น ยังด าเนินการกู้ไม่หมด โดยจะต้องกู้ภายใน 30 กันยายน 
2564 ส่วนเงินพระราชก าหนดฯ 5 แสนล้านบาทนั้น คาดการณ์ว่าจะกู้เพียง 100,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับหนี้
สาธารณะในขณะนั้นและเป็นไปตามพระราชบัญญัติหนี้สาธารณะ ซึ่งเป็นหนี้สาธารณะของรัฐบาลเท่านั้น  
คิดเป็นเงิน 7.9 ล้านล้านบาท ประมาณการค่า GDP 50.69 ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านนั้นถือว่าอยู่ในฐาน
ที่ตามหลังสิงค์โปร์ และมาเลเซีย 
 

  นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอบชี้แจงถึง
การกลั่นกรองโครงการภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
หน่วยงานกลางที่เก่ียวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณากลั่นกรองร่วมกัน ซ่ึงต้ังแต่ พ.ร.ก.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
คณะกรรมการกลั่นกรองได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาจ านวน 2 คณะ เพ่ือช่วยในการกลั่นกรอง 
โดยจะมีองค์ประกอบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นมาร่วมกันพิจารณา 
การกลั่นกรองโครงการนั้นเป็นการกลั่นกรองจากข้อเสนอหน่วยงานที่ได้เสนอเข้ามา ทั้งนี้ การอนุมัติแผนงาน  
และเบิกจ่ายเงินตามวงเงินครบทุกแผนงานตามที่ได้เสนอกู้  โดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุมมากที่สุด 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินเหลือจ่ายจ านวน 19 ,071  
ล้านบาท 
 

  เมื่อผู้อภิปรายได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรและผู้ตอบชี้แจงได้ตอบชี้แจงเรียบร้อยแล้ว 
ประธานได้สั่งพักการประชุม โดยจะพิจารณาต่อในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. 
 
พักประชุมเวลา 00.25 นาฬิกา 
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