
 
           การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 
 

   วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.50 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรแล้ว และประธานฯ ได้ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้   
   (1) กระทู้ถาม 
        1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
    1.1.1 กระทู้ ถาม โดย  นายเรวัต  วิศรุต เวช สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป     
    1.1.2 กระทู้ถาม โดย นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    ด้วยขณะนี้ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19  
ในคน และขณะเดียวกันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโคกระบือทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก นอกจากนี้  เนื่องจากโรคดังกล่าว 
เป็นโรคอุบัติใหม่จึงยังไม่มียารักษาโดยตรง จ าเป็นต้องรักษาสัตว์ที่ป่วยตามอาการ จึงต้องการทราบวิธีรักษา
และการป้องกันในเบื้องต้นในระยะต่าง ๆ และมียาชนิดใดที่พ่ีน้องประชาชนสามารถหาซื้อมารักษาให้กับ  
โคกระบือได้ นอกจากนี้ ได้สอบถามถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และสามารถจ้างงาน
บัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษาเกี่ยวกับปศุสัตว์มาเป็นอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้หรือไม่ เพ่ือเป็นการจ้างงาน  
ในชุมชนและเพ่ิมบุคลากรทางด้านปศุสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งขอให้รัฐบาลเร่งรัด
แก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกินระบาดในโคกระบือ 
    นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่มีความห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกร เนื่องจาก
โรคลัมปีสกินเป็นโรคอุบัติใหม่ โดยโคกระบือจะมีอาการไข้ประมาณ 1 – 2 วัน และเกิดตุ่มที่ผิวหนัง  
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ลงพ้ืนที่ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยให้ปศุสั ตว์
อ าเภอเข้าไปดูแลรักษาตามอาการด้วยยาหลายชนิดซึ่งต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์  
ประกอบกับการฉีดวัคซีนเพ่ือรักษาควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้  หากพบการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ใดสามารถ
ประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ได้ทันที และขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ในการบริหารจัดการสถานการณ์ พร้อมทั้งแจกสารป้องกันแมลงที่เป็นพาหะของโรคโดยตรง ส าหรับมาตรการ
เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนั้น เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ และจะน าเข้าสู่ที่ประชุม 
ของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาค่าชดเชยให้กับ เกษตรกร ก่อนจะเสนอไปยังกระทรวงการคลั ง  
และกรมบัญชีกลางพิจารณาต่อไป โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกษตรกร
ได้รับเงินชดเชยในจ านวนที่เหมาะสม ส่วนกรณีการน าเข้าวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน หากผู้เลี้ยงหรือสมาคม
ต่าง ๆ ต้องการน าเข้าวัคซีน ทางกระทรวงยินดีอ านวยความสะดวกให้เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางและสามารถ
ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนกรณีการจ้างงานในชุมชนนั้น เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ 
ของสมาชิกฯ เนื่องจากบุคลากรด้านปศุสัตว์มีจ านวนน้อยมากและไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม   
โดยในเบื้องต้นมีนโยบายขออัตราการจ้างงานเพ่ิมในจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ 10,000 อัตรา  
ในระยะ 6 เดือน หรือ 1 ปี จากงบกลางหรือพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 หรือขอให้
กระทรวงมหาดไทยเปิดอัตราการจ้างงานสัตวแพทย์เพ่ิมในทุกอ าเภอหรือต าบล ทั้งนี้  กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ยินดีรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปด าเนินการต่อไป       
    1.1.3 กระทู้ถาม โดย นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย ์ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการกระจายวัคซีนส าหรับแก้ไขปัญหาโรคระบาด 
ในโคกระบือจ านวน 360,000 โดส ของรัฐบาลในแต่ละจังหวัด และการจัดหาวัคซีนเพ่ิมเติม รวมทั้ง 
การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการพัฒนาวัคซีนข้ึนมาใช้เองในอนาคต 
   นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า  วัคซีนที่น าเข้ามาใช้นั้น เป็นวัคซีนป้องกันโรคไม่ ใช่รักษาโรค  
โดยมีคณะกรรมการซึ่งมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
กลุ่มเกษตรกร และสมาคมต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการกระจาย
วัคซีนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องเกษตรกร ซึ่งได้พิจารณากระจายวัคซีนให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 
เพ่ือไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไป และจะเริ่มฉีดจ านวน 60,000 โดส ใน 9 จังหวัดที่มีการเกิดโรค ได้แก่ 
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์  สกลนคร ขอนแก่น ศรีสะเกษ หนองคาย พิษณุ โลก นครราชสีมา และพะเยา  
โดยอีก 300,000 โดส จะน าเข้ามาภายในสัปดาห์นี้เพ่ือน าไปฉีดในอีก 40 จังหวัด รวมทั้งเอกชนที่มีก าลังซื้อ 
ก็สามารถน าเข้าวัคซีนมาเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรได้ อีกทางหนึ่ งด้วยโดยกรมปศุสัตว์จะช่วยอ านวย 
ความสะดวกให้ ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ท าหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข ขอให้คณะกรรมการอาหารและยา  
พิจารณาใช้ช่องทางพิเศษเพ่ือให้ได้วัคซีนทันต่อการด าเนินการ ส าหรับการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาใช้ในประเทศนั้น 
กระทรวงฯ มีความพร้อมและได้ด าเนินการแล้ว แต่เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังล้าหลังอยู่มากซึ่งจะได้
ขอรับความสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป ส าหรับการสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรนั้น กระทรวงฯ 
ได้จัดท าแผ่นพับเพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคลัมปีสกินแก่เกษตรกรและผู้บริโภคทุกคนว่าโรคดังกล่าว 
เป็นแล้วรักษาหายขาดได้ น าเนื้อมาบริโภคได้ และไม่ติดต่อถึงคน โดยให้ปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการเผยแพร่ 
ให้ทั่วถึง ส่วนเรื่องของการชดเชยนั้น ก่อนด าเนินการชดเชยจะเชิญประชาคมในหมู่บ้านมาร่วมหารือเพ่ือให้
การชดเชยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
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       1.2 กระทู้ถามท่ัวไป       
         1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนได้รับ

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร  
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

   เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 

       1.2 .2  กระทู้ ถ าม  เรื่ อ ง ขอทราบผลการด า เนิ น โครงการ (One Map)  
โดย นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี     

   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ด า เนินการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพ่ือให้ประเทศไทย 
มีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้อง ทันสมัย อยู่บนมาตรฐานแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 แนวเขตที่ดิน  
ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชนจะต่อกันได้สนิท ไม่ทับซ้อนกัน เพ่ือให้ทุ กส่วนราชการใช้ 
และยึดถือในแนวทางเดียวกันสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับ
การบุกรุกและครอบครองที่ดินของรัฐ ทั้งในที่ป่าไม้ที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่นิคมสร้างตนเอง 
ที่ราชพัสดุ ที่ทางหลวง ที่แม่น้ า ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีก าหนด
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 และโดยที่โครงการดังกล่าวเป็นการด าเนินการสืบเนื่องมาจากโครงการ
จัดท าแผนที่ฐานในการก าหนดแนวเขตการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดิน (Reshape) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2548 และโครงการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
ของประเทศตามที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 2552 โดยขณะนี้ ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอสอบถามถึงโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด และสามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดนิท ากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างไร   

    พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ในฐานะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการนโยบายโครงการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพ่ือให้การบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการด าเนินการตามที่สมาชิกฯ ได้กล่ าวนั้น 
ท าให้ปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือประชาชนได้รับการแก้ไข โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ด าเนินการและก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือปรับปรุงแนวเขต พร้อมทั้งน าเรียนคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม 
2561 โดยได้รับทราบความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้คณะกรรมการรับข้อสังเกตจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการตรวจสอบที่ดินที่มีความทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน และการก าหนดพ้ืนที่  
บางพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้แต่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งในเดือนเมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้มอบ 
เรื่องดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ คทช. และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาด าเนินการ 9 คณะ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน รวมไปถึงการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและเป็นการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คณะอนุกรรมการปรับปรุง 
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แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ ได้ตั้งคณะกรรมการท างานร่วมกันตามอ านาจหน้าที่  2 คณะ เพ่ือก าหนดปัญหาที่ เกิดขึ้นและ  
เสนอมาตรการที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาผลกระทบต่าง ๆ ในเรื่องการปรับปรุงแนวเขต และตรวจสอบ  
การท างานอีกครั้งหนึ่งว่าแนวทางที่ก าหนดมีความถูกต้องตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่  
โดยในขั้นตอนต่อไปจะเสนอให้ คทช. เห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ส าหรับการด าเนินการ  
ได้ก าหนดกลุ่มจังหวัดที่มีปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่น้อย ปานกลาง และมาก โดยในปี 2564 ได้ก าหนด 
การส ารวจจังหวัดที่มีการทับซ้อนของพ้ืนที่น้อยและปานกลางก่อน ซึ่งในปัจจุบันมีการส ารวจไปแล้ว  
11 จังหวัด จากทั้งหมด 44 จังหวัด และได้เร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนจังหวัด 
ที่เหลือซึ่งมีพ้ืนที่ทับซ้อนจ านวนมากและมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะไดเ้ร่งรัดด าเนินการต่อไป  

 นอกจากนี้ ในส่วนของ One Map ได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เนื่องจากในแต่ละพ้ืนที่มีปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่แตกต่างกัน ทั้งเรื่องของข้อกฎหมายและความเห็นร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น  จึงต้อง 
มีการด าเนินการด้วยความรอบคอบและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน คณะอนุกรรมการฯ จึงต้อง 
เข้าไปตรวจสอบและลงพ้ืนที่ว่าการก าหนดพ้ืนที่ที่มีการส ารวจมาแล้วนั้นตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
และเร่งรัดด าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว หลังจากนั้น คทช. จะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน  
และคณะอนุกรรมการจัดที่ดินด าเนินการต่อไป เมื่อด าเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและแผนที่แนบท้ายกฎหมายให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือลดข้อพิพาทระหว่างประชาชน 
กับหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการใช้ที่ดิน  
และทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

        1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ค้า
รายย่อย โดย นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

   ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย เจ้าหน้าที่
ต ารวจและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจึงได้มีการด าเนินการจับกุมและปราบปรามอย่างจริงจังในช่วงหลายปี  
ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่คือผู้ค้ารายย่อยที่น าสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาวางจ าหน่าย
ตามแหล่งจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การจับกุมผู้ค้ารายย่อยที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้
พบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับ
การก าหนดโทษที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ค้ารายย่อยซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดหรือเทียบเท่ากับผู้ผลิตและผู้ค้า 
รายใหญ่ โดยปัญหาที่พบคือมีการแอบอ้างการรับมอบอ านาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์  การใช้กระบวนการ 
นอกกฎหมาย อาทิ การเรียกรับเงินค าเสียหายจากผู้ค้ารายย่อย การไม่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมด าเนินการจับกุม 
การเข้าค้นโดยไม่มีหมายค้น หรือการไม่อธิบายขั้นตอนการจับกุมในขณะที่เข้าจับกุม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้ค้า
รายย่อยได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความยุติธรรมในการต่อสู้คดีตามกระบวนการปกติ อีกทั้งยังส่งผล 
ต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในภาพรวม จึงสอบถามถึงแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการก าหนดโทษที่ไม่เป็นธรรมในส่วน 
ของผู้ค้ารายย่อย และมาตรการเยียวยาให้แกผู่้ที่ไม่ไดร้ับความเป็นธรรมในเบื้องต้น 
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   นายสินิตย์  เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยหนึ่งในประเด็นที่ได้มีการแก้ไขและเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือการแก้ไขปรับปรุงบทก าหนดโทษในมาตรา 70/1 ซึ่งเป็นบทก าหนดโทษส าหรับ
ความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริการสิทธิ์และความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ซึ่งในชั้นการตรวจ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการตัดอัตราโทษขั้นต่ าออกเพ่ือให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจ
ก าหนดอัตราโทษให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและระดับความร้ายแรงของการกระท าความผิดได้  ทั้งนี้  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้ข้อสังเกตว่า เพ่ือมิให้มีการปรับปรุงอัตราโทษโดยตัดอัตราโทษ 
ขั้นต่ าในการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537 ครั้งนี้  มีความลักลั่นกับอัตราโทษอ่ืน ๆ  
ของพระราชบัญญัติดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ควรเสนอให้ปรับปรุงอัตราโทษในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
ให้สอดคล้องกัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ดังนั้น  
หากผู้ค้ารายย่อย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ค้าออนไลน์หรือออฟไลน์ ถูกด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลจะสามารถ 
ใช้ดุลยพินิจก าหนดอัตราโทษที่เหมาะสมได้ ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแอบอ้างการรับมอบอ านาจ
จากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการจัดระเบียบตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยเปิดให้ตัวแทน
มาขึ้นทะเบียนเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่ถือบัตรตัวแทนที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นตัวแทนที่แท้จริง 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลการเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ที่คิวร์อาร์โค้ด
ของบัตรตัวแทน ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มอบอ านาจให้บุคคลต่าง ๆ  
ไปด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์มาขึ้นทะเบียนตัวแทนกับกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือสร้างความชัดเจนและความโปร่งใส
ในการด าเนินคดี  ส่วนบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าลิขสิทธิ์หรือเป็นตัวแทนด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้น  
ถือเป็นพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต ารวจได้จับกุมด าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว 
ในหลายข้อหาไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการหรือประชาชนมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ยินดีตอบข้อสงสัยและให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ 
ต่อการด าเนินธุรกิจ โดยสามารถติดต่อไดท้ีส่ายด่วน 1368 
       1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
      1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เร่งส ารวจและออกแบบทางหลวง 3340 ตอนหนอง
เสม็ดถึงบ่อทอง กม. 0+000 ถึง กม. 20+000 ระยะ 20 กิโลเมตร เป็นถนน 4 ช่องทางจราจร โดยเร่งด่วน  
โดย นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
    1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การก่อสร้างถนนหลายเส้นทางรองรับการ
ขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ  
รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม     
    1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าและประปา จากเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรค
พลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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    1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ ากั้นแม่น้ าสงคราม บริเวณ
บ้านนาถ่อน ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยมี นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงบ้านนาดอกไม้ – บ้าน
โคกสีนวล ต าบลบงใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี 
พลเอก อนุพงษ ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการดูแลและรับผิดชอบ
สะพานข้ามแม่น้ าแม่กลองบริเวณรอยต่อเทศบาลเมืองบ้านโป่งกับเทศบาลต าบลเบิดกไพร โดย นายอัครเดช  
วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม 
นายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องประทู้ถาม ตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 168 
 

   จากนั้น ประธานฯ ได้ขอน าวาระการประชุม (7) เรื่องอ่ืน ๆ เฉพาะที่มีความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นกรรมาธิการ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
   7.4 ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด 
3 ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู้เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์) 
    สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายยุทธนา  โพธสุธน  
        ที่ประชุมให้การรับรอง 
   7.5 ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ้อยและน้ าตาลทราย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายสุทัศน์  สิวาภิรมย์รัตน์) 
    สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายบุญเลิศ  เหลียงกอบกิจ 
        ที่ประชุมให้การรับรอง 
   7.6 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์) 
   สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายยุทธนา  โพธสุธน 
        ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

   (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      
          2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา 
    (1) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
จ านวน 3 ฉบับ 
        (1.1) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
        (1.2) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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        (1.3) ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    (2) รับทราบการพิจารณารายงาน จ านวน 4 เรื่อง 
        (2.1) ร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 
การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... 
        (2.2) (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
        (2.3) รายงานประจ าปี 2562 ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
        (2.4) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 
        2.2 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศ 
คสช. ค าสั่ง คสช. และค าสั่งหัวหน้า คสช. ศึกษากรณีการด าเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจ ากัดเสรีภาพ
การแสดงออกและการจ ากัดเสรีภาพสื่ อมวลชน ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม  
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 
       2.3 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวน ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (รายงาน
ผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 
ข้อ 105 วรรคสี่) 
       2.4 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้าง 
ความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
(รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 
       2.5 รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิ สภา (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 
       2.6 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและล่วงละเมิดทางเพศ (รายงานผลการด าเนินการ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 
       2.7 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย  
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 
       2.8 รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม  
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 
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           2.9 รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษามาตรการป้องกัน 
การเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (รายงานผล 
การด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562  
ข้อ 105 วรรคสี่) 
           2.10 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ (รายงานผลการด าเนินการ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 
      2.11 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการ
พิจารณาค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
(รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 
       2.12 รับทราบผลการปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่  2) พ .ศ. 2563  (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสั งเกต 
ของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบ 
ข้อ 105 วรรคสี่) 
       2.13 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)   
      2.14 รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา (รายงานผล
การด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562  
ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 
      2.15 รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร  
และวุฒิสภา (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 
      2.16 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทาง
ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 
      2.17 รับทราบผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 
      2.18 รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
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วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (รายงานผล 
การด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562  
ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 
      2.19 รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายเวลา 
การพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 106 วรรคสอง จ านวน  
17 คณะ 
       (1) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเล 
กัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 
         (2) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการ
สาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 
         (3) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ 
ในที่ดิน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564  
และอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 
          (4) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตร
เหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2564 และอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 
2564 
         (5) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้ง 
ศูนย์บ าบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 
         (6) คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้ เงินตาม  
พระราชก าหนด 3 ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 
120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564  
          (7) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาศึกษาญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ 
ออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 และอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 
         (8) คณะกรรมาธิการการคมนาคม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ 
จ านวน 2 เรื่อง   
                (8.1) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ ออกไปอีก 
60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 และอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
                (8.2) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินการโครงการ
รถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา และ ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ออกไปอีก 60 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 และอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 
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          (9) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  
             (10) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน 2 เรื่อง 
            (10.1) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา 
จังหวัดกระบี่ ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564  
            (10.2) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทาน 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564  
         (11) คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ  
เพ่ือพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามัน ให้เป็นระบบและยั่งยืน ออกไปอีก  
90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 
         (12) คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ 
จ านวน 2 เรื่อง  
           (12.1) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก  
90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564  
        (12.2) ญัตติ เพ่ือพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติ เกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก 90 วัน นับตั้ งแต่วันที่  
12 พฤษภาคม 2564  
         (13) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 
26 เมษายน 2564  
         (14) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ  
เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนา การท่องเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก 
90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 
         (15) คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 
         (16) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร  
และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา  
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
         (17) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามัน 
อย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่  
12 พฤษภาคม 2564 
     นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม คือ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทาง  
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือ  
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ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564  
และเรื่องรับทราบค าสั่งของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
      1. ค าสั่งของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564  
     2. ค าสั่งของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานอนุกรรมการ และรองประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  
สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

   2.20 รับทราบการแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ข้อสังเกต
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อการตั้งงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มากเกินไปในช่วง 3 ปีหลัง ท าให้มีเงินเหลือค้าง 
ที่เบิกจ่ายไม่ได้มากกว่าหนึ่งพันล้านบาท และการตั้งเงินที่สูงเกินไปนั้นท าให้มีการจ่ายเงินอย่างไม่ระมัดระวัง 
ไม่รอบคอบ และไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลัง ดังนั้น  การตั้งงบประมาณที่เหมาะสมจะสามารถท าให้ 
น าส่งคืนส านักงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ยังไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งข้อสังเกต ส าหรับเงินเหลือน าส่งรายได้แผ่นดิน
แตกต่างกับงบการเงินที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบเกือบสามพันล้านบาท ซึ่งหลังจากตรวจพบ
ความผิดปกติแล้ว ไม่มีการแจ้งในรายงานว่ามี การด าเนินการอย่างไร ส่วนโครงการจัดให้มีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ยูโซเน็ต) ในพ้ืนที่ชายขอบ ในปี 2560 ใช้งบประมาณ  
ไปทั้งสิ้น 12,989 ล้านบาท จ านวน 10 สัญญา ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ,920 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ที่ด าเนินการจนถึงปี 2564 ครอบคลุมพ้ืนที่ 15,732 หมู่บ้าน โดยโครงการดังกล่าวมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ดีขึ้น อันจะท าให้ความเหลื่อมล้ า
ลดน้อยลง จึงขอให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบโครงการดังกล่าวโดยละเอี ยดและติดตาม 
อย่างใกล้ชิดว่ามีความคุ้มค่ากับงบประมาณด าเนินการหรื อไม่ อีกทั้งโครงการเน็ตประชารัฐยังได้รับ 
การร้องเรียนจากประชาชนจ านวนมากว่าไม่มีสัญญาณอย่างทั่วถึง และไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามที่ได้กล่าวอ้าง  
จึงต้องการให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามและรายงานโครงการดังกล่าวโดยละเอียด นอกจากนี้  
กรณีที่ส านักงาน กสทช. ถูกฟ้องร้องว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า และอาจถูกปรับ  
เป็นจ านวนเงิน 19,648.37 ล้านบาท ปัจจุบันได้มีการชดใช้ตามตัวเลขดังกล่าวหรือไม่ และส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการอย่างไร ทั้งยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณารายงานฉบับนี้ห่างจากครั้งที่แล้วถึง 2 ปี อย่างไรก็ตาม
รายงานฉบับนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการรายงานการใช้จ่ายและทรัพย์สินของส านักงาน กสทช. 
และเริ่มเห็นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความคุ้มค่า  มากกว่าการรายงานเพียงตัวเลข 
เหมือนที่ผ่านมา ส าหรับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงมากถึงร้อยละ 80.9 และในปี 2563 
จาก 733 สัญญา มีเพียง 78 สัญญาเท่านั้นที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทั่วไป แสดงให้เห็นว่ายังไม่มี 
การปรับปรุงให้มคีวามโปร่งใสในเรื่องดังกล่าว และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะมีการด าเนินการอย่างไร 
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   นางเกล็ดนที มโนสันติ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตอบชี้แจงว่า ประเด็นการบริหาร
งบประมาณของส านักงาน กสทช. นั้น มีสถิติการจัดสรรงบประมาณและเงินเหลือจ่ายในแต่ละปีค่อนข้างมาก 
เนื่องจากการตั้งงบประมาณในบางส่วนไม่ได้มีการใช้จ่ายตามแผนงบประมาณที่ก าหนดไว้ บางส่วน  
เป็นการด าเนินการภายใต้เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ท าให้การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าและต้องจัดสรร  
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีตลอดเวลา ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณและติดตามการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน และมี  
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนรายได้แผ่นดินรอน าส่งนั้นมีการน าส่งครบถ้วนทั้ งหมดแล้ว 
ส าหรับคดีความอยู่ระหว่างกระบวนการทางศาลซึ่งยังไม่ปรากฏผลตัดสิน ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ยังคงใช้
วิธีการเฉพาะเจาะจงในวงเงินที่ไม่สูง อย่างไรก็ตาม ยังมีการตรวจพบการกระท าความผิดหลายประการ 
และมีข้อเสนอแนะไปยัง กสทช. เรียบร้อยแล้ว ในส่วนกรณีที่ต้องด าเนินกระบวนการสอบข้อเท็จจริง 
ได้มีหนังสือแจ้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ส าหรับ 
ความล่าช้าของการจัดท ารายงานนั้น เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ต้องท าหน้าที่ตรวจรายงานทางการเงิน  
ท าให้การตรวจสอบหน่วยงานเพ่ิมเติมประกอบกับเอกสารที่ได้รั บมีความล่าช้าจึงท าให้การด าเนินงาน 
มีความล่าช้าไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการปรับแผนการด าเนินงานรายงาน 
ของปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564   
   ที่ประชุมรับทราบ  
 

   2.21 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

  2.22 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม ส านักงาน
ประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและสอบถามประเด็นต่าง ๆ อาทิ การยุติหรือ 
เลื่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนั้นมีผลกระทบต่อกองทุนหรือไม่ และจะเป็นความเสียหาย 
ที่ส่งผลระยะยาวเพียงใด รวมทั้งการที่รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง คือ การบินไทย และธนาคารกรุงไทย มีการเปลี่ยน
สถานภาพ จะต้องจ่ายเงินให้กับกองทุนประกันสังคมหรือไม่ ตลอดจนการที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น 
อย่างมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ ยอดที่มีการสมทบเงินประกันสังคมจัดสรรประกอบการที่เป็นเช็คธนาคาร 
แต่ไม่สามารถขึ้นเงินได้ท าให้เกิดปัญหากับรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน และค่าบริการทางการแพทย์ 
ในเรื่องยาต้านไวรัสเอดส์ที่ไม่ได้มีการส่งมอบจริงแต่มีการบันทึกรายการใช้จ่าย และค่าบริการทางการแพทย์
บัญชียาหลักที่ มีมูลค่าสูงเกินจริงท าให้ รายงานงบการเงินต่ า เกินจริง จึงสอบถามว่าได้มีการแก้ไข 
ในเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าส านักงานประกันสังคมควรเปิดเผยการถือครองสินทรัพย์ 
ให้ผู้ประกันทราบด้วย อีกทั้งต้องการให้ผู้ประกันตนได้รับการเยียวยาและดูแล ไม่ว่าจะเป็น คลอดบุตร 
สงเคราะห์บุตร รักษาพยาบาล ทุพพลภาพ และบ านาญ โดยเฉพาะเรื่องของบ านาญนั้นมีผู้ประกันตนหลายคน
ต้องการให้มีการจ่ายเป็นบ าเหน็จด้วย และยกระดับระบบประกันสังคมให้เป็นประกันสังคมถ้วนหน้าให้พ่ีน้องที่
ใช้แรงงานมีความมั่นคง 
     นางสาวบุปผา  พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการส านักงานประกันสังคม และคณะ ชี้แจงว่า  
การลดอัตราเงินสมทบและขยายการส่งเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างนั้น ก่อนด าเนินการในทุกกรณี
จะมีการค านวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและประเมินสถานะกองทุนทุกครั้งเพ่ือให้กองทุนมีเสถียรภาพ  
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และการเพ่ิมหรือลดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ต้องมีเงินที่พอเพียงและมีสภาพคล่อง ส าหรับการเปลี่ยนสถานภาพ
ของการบินไทยและธนาคารกรุงไทยนั้น ขอชี้แจงว่าทั้งสองหน่วยงานได้ขึ้นทะเบียนกับส านักงานประกันสังคม
เรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนแล้วได้รับบ านาญมีความต้องการ
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะไม่ได้รับสิทธิกรณีประกันสังคมต่อนั้น ส านักงานฯ ได้แก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 5 โดยให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วมีสิทธิรับบ านาญ 
ให้สามารถสมัครประกันสังคมต่อได้ และให้ส่งเงินสมทบเพียง 3 กรณี เท่านั้น คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ  
และเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  
ส่วนความห่วงใยที่มีต่อผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ต้องการให้มีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับผู้ประกันตน 
ตามมาตรา 33 นั้น ขณะนี้ได้มีการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้เท่าเทียมกันในกรณีเสียชีวิตแล้ว กรณีการได้รับ
บ านาญหรือบ าเหน็จนั้น ในมาตรา 40 จะครอบคลุมในเรื่องของบ าเหน็จชราภาพ ส่วนบ านาญจะส่งเงินสบทบ
เข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ส าหรับกรณีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อคิดเห็นในเรื่องรายละเอียด
ลูกหนี้ที่ขัดข้องนั้น ส านักงานฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขในรายละเอียด และได้แจ้งให้ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว ส าหรับการค้างช าระเงินสมทบของรัฐบาลนั้น ส านักงานฯ ได้รับการช าระเงิน
สมทบดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้ งนี้  ส านักงานฯ โดยกองทุนประกันสังคม ณ สิ้นปี 2562 มีเงินลงทุน  
2.09 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนการลงทุนจะแบ่งเป็นสินทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 81 และหลักทรัพย์
เสี่ยงร้อยละ 19 โดยเป็นไปตามกรอบระเบียบที่คณะกรรมการประกันสังคมก าหนดไว้  
   ที่ประชุมรับทราบ 
   

   2.23 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
  2.24 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
   โดยที่เรื่องรับทราบทั้งสองนี้มาจากหน่วยงานเดียวกัน ประธานฯ จะขอให้น ามาพิจารณา
รวมกัน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและสอบถามประเด็นต่าง ๆ อาทิ สัดส่วนสินเชื่อ
ทั่วไปและสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ รายงานการตรวจสอบบัญชีของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีการระบุ 
ถึงคดีความที่ธนาคารถูกฟ้องในคดีผิดสัญญา ธนาคารมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณส าหรับการเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ บทบาทในสถานการณ์ที่ต้องแข่งขัน
กับธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปให้สินเชื่ออย่างไร และสอบถามถึงบทบาทในการช่วยลูกหนี้  เนื่องจากลูกหนี้
จ านวนไม่น้อยก าลังอยู่ในสถานภาพที่ไม่สามารถกู้เพ่ิมเติมได้  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
โควิด-19 ส าหรับนโยบายการร่วมทุนกับภาคธุรกิจนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ SMEs เป็นอย่างมาก อีกทั้ง 
ยังมีความต้องการเงินเพ่ือให้ เกิดสภาพคล่องและเป็นการเพ่ิมทุนส าหรับต่อยอด โดยเฉพาะ SMEs  
ในภาคการท่องเที่ยวที่ก าลังประสบปัญหา นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ธนาคารควรมี
กระบวนการและบทบาทที่ชัดเจนต่อการให้ความช่วยเหลือ SMEs โดยควรเป็นธนาคารเพ่ือการพัฒนา 
และมีความสามารถในการร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยกู้ที่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถด าเนินการ  
ในเงื่อนไขที่ธนาคารสามารถท าได้ 
   นางสาวนารถนารี  รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตอบชี้แจงประเด็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) นั้น เนื่องจากธนาคาร
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พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นของรัฐ มีกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 99 
การด าเนินงานในภาพรวมเป็นการอ านวยสินเชื่อให้กับลูกค้า SMEs ในระบบเศรษฐกิจและมีการพัฒนาควบคู่
ไปด้วย เนื่องจากลูกค้าของธนาคารเป็นกลุ่มที่อ่อนแอและเป็นฐานของประชากร SMEs ทั้งหมด สัดส่วน  
NPLs และการอ านวยสินเชื่อต้องมีการผ่อนปรนและแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป โดยการอ านวยสินเชื่อ
ตั้งแต่ปี 2557 มีการปรับภารกิจเพ่ืออ านวยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีขนาดเล็กลง และในปัจจุบันมีการอ านวย
สินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ดังนั้น  ลูกค้าที่ธนาคารให้การดูแลจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน  
40 – 50 ล้านบาท ส่วนใหญ่สินเชื่อโดยเฉลี่ยที่ธนาคารให้การอนุมัติในวงเงินประมาณ 2 ล้านบาท  
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ NPLs โดยธนาคารได้มีมาตรการผ่อนปรนและปรับโครงสร้างหนี้  รวมทั้งให้ความรู้
ควบคู่ไปด้วย ส าหรับในปี 2561 มีสัดส่วน NPLs เป็นจ านวนเงิน 71,618 ล้านบาท มีสินเชื่อรวม 96,149  
ล้านบาท โดยแยกเป็นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ 2,944 ล้านบาท และสินเชื่อทั่วไป 14,000 ล้านบาท  
โดยสินเชื่อทั่วไปเกิดจากในปี 2557 ธนาคารได้รับความเสียหายจากการปล่อยสินเชื่อทั่วไปมาก จึงต้องเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟู และมีการแก้ไขหนี้เดิมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในสัดส่วนสินเชื่อ 17,000 ล้านบาทนั้น  
เป็นสินเชื่อคงค้างอยู่ 14,000 ล้านบาท ในปี 2562 มีจ านวน NPLs สูงขึ้น เนื่องจากสงครามทางการค้า  
มีสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ 2,087 ล้านบาท และสินเชื่อทั่วไป 15,000 ล้านบาท ส าหรับคดีความของธนาคาร
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ธนาคารได้มีการกู้เงินต่างประเทศในปี 2551 ศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษาให้ธนาคารชนะคดี  
ในปี 2558 และมีการอุทธรณ์ในปี 2560 โดยศาลอุทธรณ์ได้กลับค าสั่งศาลชั้นต้น ธนาคารจึงส ารองเงิน 
เพ่ือการท าธุรกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในบางปีธนาคารมีผลการด าเนินการขาดทุน ส าหรับ  
การบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs เป็นโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นการเร่งด่วนประมาณ 
2,600 ล้านบาท โดยในปี 2565 ธนาคารได้ของบประมาณในโครงการฟ้ืนฟู SMEs จากภัยน้ าท่วมในปี 2560 
โครงการ SME Foundation loans โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และโครงการสินเชื่อรายเล็ก  
Extra Cash 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

   2.25 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปราม 
ยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและสอบถามประเด็นต่าง ๆ อาทิ  เจ้าพนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะต้องมีความรู้และมีขีดความสามารถสูง ต้องท าคดีใหญ่ ๆ  
ไม่ใช่ท าแต่คดีย่อย ๆ และควรจัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องการสืบสวน สอบสวน  
การใช้เครื่องมือพิเศษ การติดตาม การสะกดรอย การอ าพราง การแทรกซึมไปในองค์กรที่มีขนาดใหญ่  
และการรวบรวมพยานหลักฐานที่มั่นคง พร้อมทั้งสอบถามถึงมาตรการในการควบคุมการใช้อ านาจ 
ของเจ้าพนักงาน และการที่ ในรายงานระบุว่าเจ้าพนักงานที่ ไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่ ไม่ ได้รับความร่วมมือ 
จากประชาชนนั้น ป.ป.ส. มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้เสนอแนะให้ใช้กลไกครอบครัว 
ชุมชน และบูรณาการการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ต้องเปลี่ยนจากนโยบายปราบปรามเป็นการให้การศึกษา 
รักษา และประเมินผล 
   นายวิชัย  ไชยมงคล เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
ชี้แจงว่า เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หมายรวมถึงผู้มีหน้าที่ ในการจับกุม แก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็น 
เจ้าหน้าที่จากส านักงาน ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติด ซ่ึงปัจจุบันมีจ านวนกว่า 20,000 คน ส่วนการรวมรายงานเป็น 2 ปีนั้น เนื่องจาก
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ต้องรวบรวมการด าเนินงานจากหลายหน่วยงานจึงท าให้ล่าช้า แต่ทางส านักงานฯ จะปรับปรุงการรายงาน 
ให้เป็นแบบปีต่อปี ส าหรับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่มีการกระท าความผิด มีการถูกร้องเรียน หากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นความจริงก็จะต้องถูกยกเลิกการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ส่วนการลักลอบล าเลียงยาเสพติดนั้นส่วนใหญ่ 
จะซุกซ่อนไปกับผู้โดยสาร แต่ปัจจุบันภายหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โค-19) ผู้ค้ายาได้ใช้วิธีการส่งทางพัสดุไปยังต่างประเทศ ซึ่งทางส านักงานฯ มีการบูรณาการท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นยาเสพติด ทั้งทางอากาศยานและทางเรือ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและขยายผลกับประเทศปลายทาง ส าหรับการควบคุมการใช้บัตรของเจ้าพนักงานนั้นเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานคดียาเสพติด ซึ่งมีการใช้และปรับปรุงให้มีความทันสมัย
มากยิ่ งขึ้น  ในส่วนของการด าเนินการกับผู้ค้ายาเสพติดนั้น ได้มีการจับกุมมาลงโทษตามกฎหมาย 
และยึดทรัพย์สิน ส่วนผู้เสพนั้นถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องบ าบัดรักษา นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยได้ก าหนดหลักสูตรในการให้ความรู้เรื่องของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
และจะใช้ในการเปิดภาคการศึกษานี้ ทั้งนี้ ส านักงานฯ จะได้รวบรวมสรุปสถานการณ์ การแก้ไขปัญหา  
การปราบปราม และการบ าบัดรักษา ฯ เป็นเอกสารให้สมาชิกฯ ทราบในภายหลัง และขอน าข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
      ที่ประชุมรับทราบ 
 

   (3) รับรองรายงานการประชุม 
          รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) 

      ครั้งที่ 17 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 
      ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 
      ครั้งที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 
      ครั้งที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 
      ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 
      ครั้งที่ 22 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 

             ครั้งที ่23 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 
               ครั้งที่ 24 วันพธุที่ 26 สิงหาคม 2563 
              ครั้งที่ 25 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 
         ครั้งที่ 26 วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 
               ครั้งที่ 27 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2563 
         ครั้งที่ 28 เป็นพิเศษ วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 
         ครั้งที่ 29 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 
         ที่ประชุมให้การรับรอง 
   จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 17.43 นาฬิกา 
 
     ************************ 


