
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง  
 
   วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้ งที่  3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่หนึ่ ง )  เป็นพิ เศษ วันที่สอง  
ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
ต่อจากการประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  
   สมาชิกฯ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ที่ผ่านมารัฐบาล 
มีความล้มเหลวในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ใช้เงินกู้อย่างไม่เกิดประโยชน์ ไร้ประสิทธิภาพ ไม่มีความสามารถในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
จนท าให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงระลอก 3 ไปทั่วประเทศ น าไปสู่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน
ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความยากล าบาก เกิดความรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง ไร้อนาคต และเศรษฐกิจของประเทศได้รับ
ความ เสี ยหาย  เกิ ดการท าลายระบบสุขภาพที่ ไ ร้ การบริ หาร ไปในทิศทางที่ ไม่ ถู กต้อ ง  มี วิ ธี คิ ด 
ที่ผิดและสร้างภาระงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โดยไม่จ าเป็น ปิดบังข้อมูล ขาดการบริหารข้อมูล 
ที่เป็นจริงท าให้สังคมเกิดความสับสน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การใช้เงินกู้จึงไม่เห็นด้วยที่จะมีการกู้เงินในครั้งนี้ อีกทั้งแผนการใช้เงินและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ยังไม่มี
ความชัดเจน ไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใสของการใช้เงิน และเห็นว่าพระราชก าหนดฉบับนี้ยังไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องออกเป็นพระราชก าหนดเพ่ือกู้เงินจากการกู้เงินครั้งที่แล้ว ซึ่งหากอนุมัติไปก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาล
จะสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
โดยเงินกู้ 5 แสนล้านบาท เป็นเงินงบประมาณที่ประเทศจะต้องไปกู้เงินมาและสุดท้ายประชาชนคนไทยทุกคน
ต้องร่วมกันชดใช้หนี้ในอนาคตถึงรุ่นลูกหลาน นอกจากนี้ ยังเห็นว่าพระราชก าหนดฉบับนี้ไม่ชอบด้วยเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 272 รวมทั้งความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า  
และภาวะอารมณ์ของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้น าประเทศไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และเรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีลาออก และเปลี่ยนผู้น าประเทศในการบริหารประเทศ 
  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ส าหรับข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น และข้อท้วงติงต่าง ๆ นั้น กระทรวงการคลังขอรับไปด าเนินการและปรับปรุง โดยเฉพาะรายละเอียด
ของกรอบแผนงานทั้ง 3 แผนงาน ส่วนที่เน้นย้ าในแผน 2 และ 3 จะกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาในปี 2563 ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก ได้มีการเยียวยา 
ไปแล้ว และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น รัฐบาลได้เข้าไปช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนชนผ่านโครงการต่าง ๆ 
อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการชิม ช้อป ใช้ และโครงการช้อปดีมีคืน เพ่ือกระตุ้น
การบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศหยุดชะงักจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดังนั้น การเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่ีน้องประชาชน
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จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น นอกจากนี้ รัฐบาลยังช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ในลักษณะของส่วนลดค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ส าหรับมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล นอกจากจะมุ่งเน้นไปยังประชาชนในวงกว้างแล้ว  
ยังต้องการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ท าให้ร้านค้าในชุมชน  
มีรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นการอัดฉีดเงินเข้าไปในเศรษฐกิจฐานรากให้มากที่สุด ส่วนพระราชก าหนดฉบับนี้  
จะมุ่งเน้นไปยังผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ส าหรับประเด็นการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่องนั้น 
จะด าเนินมาตรการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น 
   นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า พระราชก าหนด 
ฉบับแรกนั้น รัฐบาลได้น าไปใช้ในการเยียวยาฟ้ืนฟู ซึ่งธนาคารโลกได้ประเมินเศรษฐกิจของไทยเมื่อเดือน
มิถุนายน 2563 โดยคาดการณ์ว่าจะติดลบร้อยละ 8.3 และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า
จะติดลบร้อยละ 7.7 อย่างไรก็ตาม จากการที่สมาชิกฯ ได้อนุมัติพระราชก าหนดฉบับแรกท าให้เศรษฐกิจไทย
ติดลบร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ธนาคารโลกและ IMF ได้คาดการณ์ไว้ ท าให้เห็นว่างบประมาณที่ได้ใช้
ไปนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริง ส่วนกรณีหนี้สาธารณะนั้น ปัจจุบันมีจ านวน 8.5 ล้านล้านบาท 
โดยเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54 และหากรวมไปถึง การคาดการณ์ที่จะกู้ เงิน ทั้ งการกู้ขาดดุล  
และ 5 แสนล้าน ที่จะกู้ตามความจ าเป็นนั้น สิ้นปีงบประมาณนี้ก็จะยังไม่เกินร้อยละ 60 ทั้งนี้ หนี้สาธารณะ 
เป็นหนี้ที่รัฐบาลไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง และมีแหล่งเงินมาคืนที่ชัดเจนอยู่แล้วคือกองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่เป็นหนี้ 
ตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งปัจจุบันเหลือเงินต้นประมาณ 7 แสนล้านบาท จึงไม่ได้น างบประมาณไปช าระหนี้เงินกู้  
ส่วนหนี้รัฐวิสาหกิจบางประเภทที่มีความสามารถในการช าระคืนได้เอง ประมาณ 1 ล้านล้านบาท และไม่ได้ 
เป็นภาระกับรัฐบาลแต่อย่างใด 
    จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564  
ด้วยคะแนน 270 เสียง  
 

   (5) เรื่องท่ีค้างพิจารณา       (ไม่มี) 
  

   (6) เรื่องท่ีเสนอใหม่       (ไม่มี) 
  

   (๗) เรื่องอ่ืน ๆ      (ไม่มี) 
    

   จากนั้นประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม  
 
 
ปิดประชุมเวลา 10.50 นาฬิกา 
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