
        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 4 ครั้งที ่11 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
 
 

   วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้งที่  11 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง ) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(1) กระทู้ถาม       ไม่มี 
 

(2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    ไม่มี 
 

(3) รับรองรายงานการประชุม    ไม่มี 
 

(4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   ไม่มี 
 

เรื่องด่วน 
  1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาก่อนรับ
หลักการและได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ จากการประชุม
ครั้งที่แล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้รวมระเบียบวาระเพ่ือน าร่างพระราชบัญญัติอีก 4 ฉบับ มาพิจารณาพร้อมกัน
ได้แก่  

  เรื่องด่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  

  เรื่องด่วนที่ 3 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 พ.ศ. …. (นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  เรื่องด่วนที่ 4 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบการเงินและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายจุลพันธ์   
อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  

  เรื่องด่วนที่  5 ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่ ม เติมพระราชก าหนดการให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (นายชลน่าน  ศรีแก้ว  
กับคณะ เป็นผู้เสนอ)   
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  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้รวมลงมติในวาระที่  1 ขั้นรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติ 
ตามเรื่องด่วนที่ 1 เรื่องด่วนที่ 2 และเรื่องด่วนที่ 3 เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการท านองเดียวกัน 
ส่วนร่างพระราชบัญญัติตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 4 และเรื่องด่วนที่ 5 ให้แยกลงมติทีละฉบับเนื่องจาก  
เป็นพระราชบัญญัติที่เป็นเรื่องเก่ียวเนื่องกัน 

  จากนั้น ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้แถลงหลักการ เหตุผล ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  นายชวลิต  วิชยสุทธิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย  

แถลงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อที่ประชุมว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยรัฐบาลได้ขอรับร่างกลับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ บัดนี้ รัฐบาลได้พิจารณา
แล้วและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

  หลักการ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
  เหตุผล 
  ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นภาคธุรกิจส าคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศและเป็นแหล่งส าคัญของการจ้างงานยังไม่ส ามารถเข้าถึงการช่วยเหลือทางการเงินตาม 
พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ได้อย่างแท้จริง จ าเป็นต้องแก้ไขเงื่อนไขการที่สถาบันการเงินให้กู้ยืม
เงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจเพ่ือให้ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับประโยชน์จาก 
ความช่วยเหลือทางการเงิน เพ่ือพยุงและกอบกู้สถานะทางการเงินได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้น าข้อแนะน า 
ของผู้เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อให้มีความยืดหยุ่นซึ่งก็ยังมีข้อเท็จจริงว่ายังมี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกจ านวนมากขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือฟ้ืนฟูและพยุงกิจการ 
จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ และขอทราบว่าการที่รัฐบาลได้ขอรับร่าง
ไปพิจารณาก่อนรับหลักการนั้นผลการพิจารณาเป็นอย่างไร  

 นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย  
ได้รับมอบหมายจากนายสมบัติ  ศรีสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย  
และนายชลน่ าน  ศรีแก้ ว  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวัดน่ าน  พรรคเพ่ือไทย  ซึ่ ง เป็ นผู้ เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติอีก 2 ร่าง ให้แถลงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ตนเสนอ รวม 3 ฉบับ ดังนี้ 

  1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการการรักษาเสถียรภาพของ 
ระบบการเงินและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (นายจุลพันธ์   
อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  หลักการ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 
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  เหตุผล 
  โดยที่การลงทุนในตราสารหนี้ตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ 

ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการโดยโปร่งใสเพ่ือประโยชน์ของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างแท้จริง  
การผ่อนผันจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องอยู่ในกรอบที่เหมาะสม มิใช่ยกเว้นจนไม่ต้องมีหลักเกณฑ์ และควรให้มี
กรรมการผู้สังเกตการณ์จากสภาผู้แทนราษฎรในคณะกรรมการก ากับกองทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของ  
การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจว่าการด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชก าหนดเป็นไป
โดยโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งควรรายงานการลงทุนตามพระราชก าหนดต่อรัฐสภาทุกสามเดือน  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)   

  หลักการ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  

และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
  เหตุผล 
  โดยที่การกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา

และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
มีมูลค่าสูงถึงหนึ่งล้านล้านบาท การใช้เงินที่กู้มาก็กระท าในเวลาจ ากัด จ าเป็นต้องให้ด าเนิน ไปโดยโปร่งใส 
เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง จึงควรสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนโดยให้มีกรรมการ  
ผู้สังเกตการณ์จากสภาผู้แทนราษฎรในคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ให้รายงานการกู้เงินและ  
การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดต่อรัฐสภาทุกสามเดือน และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาร้องขอข้อมูลการกู้ เงินและการใช้ เงินเพ่ือประโยชน์ของการตรวจสอบได้ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

  3. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  หลักการ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "ผู้ประกอบวิสาหกิจ" ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3) 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมบหนิยามค าว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" ให้หมายความรวมถึง

วิสาหกิจที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินมาก่อน และจ ากัดวงเงินสินเชื่อไว้ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท 
ต่อราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3) 

  3. ก าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ
อันส่งผลให้วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกรายสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ าได้โดยง่าย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 7 วรรคสาม) 
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  4. ก าหนดเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินครอบคลุมถึงการให้สินเชื่อกับวิสาหกิจ
รายใหม่และวิสาหกิจที่ยังไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินมาก่อน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 9 วรรคหนึ่ง) 

  5. ขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินที่กู้พร้อมดอกเบี้ย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 10) 
  เหตุผล 
  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง และมีแนวโน้ม

รุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบวิสาทกิจอย่างเร่งด่วน
เพ่ือป้องกันมิให้ภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นแหล่งจ้างงานที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจ
เกิดสภาวะการขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดช าระหนี้และอาจส่งผลกับฐานะทางการเงินและการท าหน้าที่  
ด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะต้องใช้ระยะเวลานานในการฟ้ืนตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ และมาตรการที่ออกมานั้นมุ่งช่วยเหลือเฉพาะผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจาก  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินและมีคุณสมบัติที่สามารถ  
   นายวรภพ  วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
แถลงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 พ.ศ. …. ต่อที่ประชุมว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความจ าเป็นและยังไม่ล้าสมัย เนื่องจากปัจจุบัน
ธุรกิจขนาดเล็กหรือ SMEs ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ทั้งที่จริงแล้วในธุรกิจ SMEs ธุรกิจท่องเที่ยวที่ก าลังฟ้ืนตัว 
เหล่านี้มีความจ าเป็นต้องเข้าถึงแหล่ง เงินทุนเพ่ือกลับมาจ้างงานและด าเนินธุรกิจในกิจการของตน  
หรือแม้กระท่ังธุรกิจปกติในสภาวะที่ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนมากว่าร้อยละ 10 จ าเป็นต้องได้รับ
เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ดังนั้น ปัญหาของการเข้าไม่ถึงแหล่งทุนของ SMEs จึงเป็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น  
ดังนั้น รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยค้ าประกันความเสี่ยงให้กับสถาบันการเงินมากขึ้นจึงจะท าให้สถาบันการเงิน  
เกิดความมั่นใจในการให้เงินกู้กับ SMEs มากขึ้น โดยในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เพ่ิมการชดเชยความเสี่ยง
จากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 80 

  หลักการ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. .... ดังนี้ 
  1. เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3) 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยขยายระยะเวลา 

ให้ความช่วยเหลือ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11) 
  3. ก าหนดบทเฉพาะกาลกรณีที่ในการยื่นค าขอและการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ  

ตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  เหตุผล 
  โดยที่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ยื่นค าขอและการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจในกรณีดั งกล่าว ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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   นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  กล่าวขอบคุณผู้ เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีความหวังดีต่อประเทศที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาคมโลก
ได้รับผลกระทบร่วมกัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้รับร่างพระราชบัญญัติของทุกท่านไปพิจารณาเพ่ือน าข้อแนะน า 
หรือข้อติชมในการช่วยกันบริหารในสิ่งที่ เกิดขึ้นให้มีผลเป็นรูปธรรมกับพ่ีน้องประชาชนโดยรวม  ทั้งนี้ 
สถานการณ์ของประเทศนั้นมีทั้งวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและโรคระบาดซึ่งหลายภาคส่วนต่างเห็นว่า 
ประเทศไทยได้บริหารจัดการในสภาวการณ์ที่ทั้งโลกประสบนั้นค่อนข้างดี ได้รับความชื่นชมจากหลายภาคส่วน
โดยในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจนั้นเชื่อว่าทุกท่านคงทราบดีว่าทุกภาคส่วนต่างดิ้นรน  ทั้งภาครัฐและเอกชน
ช่วยกันประคับประคองในหลายส่วน ดังนั้น มาตรการของรัฐบาลที่ได้ด าเนินการนั้นเชื่อว่าส่งผลไม่มากก็น้อย
ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศทั้ง SMEs และการรักษาพยาบาลพ่ีน้องประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งจากที่
คณะรัฐมนตรีได้รับเรื่องด่วนทั้ง 5 เรื่องดังกล่าว ไปพิจารณาก่อนลงมติในขั้นรับหลักการนั้น คณะรัฐมนตรี 
ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง
ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  มาร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นในส่วน 
ของร่างพระราชบัญญัติที่ เป็นเรื่องด่วนที่  1 เรื่องด่วนที่  2 และเรื่องด่วนที่ 3 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้เห็นสอดคล้องกันว่า ไม่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติ
เรื่องด่วนที่  1 เรื่องด่วนที่  2 เรื่องด่วนที่  3 และเรื่องด่วนที่  4 นั้น การให้สินเชื่อตามพระราชก าหนด 
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 พ.ศ 2563 ปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว  และได้มีการตราพระราชก าหนดการให้ 
ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ 2564 ที่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคไว้หลายประการ รวมทั้งได้น าข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะของผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เข้ามาพิจารณาร่วมด้วย อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นค าขอกู้เงินไม่จ าเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินมาก่อน ขยายระยะเวลาการยื่นค าขอเงินกู้  ขยายเวลาวงเงินสินเชื่อ ขยายเวลาให้สถาบันการเงิน 
ในการช าระคืนเงินที่ได้กู้ยืมซึ่งมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้เข้าถึงสินเชื่อได้เพ่ิมมากขึ้น การเพ่ิมวงเงินชดเชยความเสียหายให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นภาระ
ทางการคลังที่เพ่ิมขึ้นและโดยที่ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อตามพระราชก าหนดสิ้นสุดลงแล้วจึงไม่มีผลการช่วยเหลือ
ต่อผู้ประกอบวิสาหกิจอีกต่อไป ส าหรับการรายงานการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินต่อรัฐสภานั้น  
สมาชิกรัฐสภามีอ านาจตามรัฐธรรมนูญในการเรียกเอกสารหรือบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
ในเรื่องที่จะตรวจสอบได้อยู่แล้ว หรือตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือด าเนินการสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ และปัจจุบันมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบ 
การใช้เงินตามพระราชก าหนด 3 ฉบับ ด้วยแล้ว นอกจากนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการรายงานผล 
การปฏิบัติงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
และในทางปฏิบัติได้มีแผนและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว  

  ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติ เรื่องด่วนที่ 4 หน่วยงานต่าง ๆ มีความเห็นสอดคล้องว่า 
ไม่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเนื่องจากการเพ่ิมคณะกรรมการผู้สังเกตการณ์จ านวน  
2 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในคณะกรรมการก ากับ
กองทุนนั้น พระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
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พ.ศ 2563 ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการที่โปร่งใสชัดเจนและตรวจสอบได้อยู่แล้ว ส่วนกรรมการ  
ผู้สังเกตการณ์ที่เพ่ิมขึ้นมาแต่ไม่มีอ านาจลงมตินั้นจะเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลเพราะกรรมการ
ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการลงมติในแต่ละครั้ง และอาจท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการท าหน้าที่
ตรวจสอบและการท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและการบริหารกองทุน คณะกรรมการก ากับกองทุนมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินงานทางด้านการบริหารซึ่งการมีตัวแทนจากฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาร่วมประชุมด้วยนั้นจึงขาดความเป็น
อิสระในการตัดสินใจหรือต้องตัดสินใจบนความกดดัน การจ ากัดอ านาจของคณะกรรมการก ากับการลงทุน  
ในการผ่อนผันให้กองลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนไม่เกินร้อยละ 60 นั้นอาจท า ให้กลไกการบริหารจัดการ
กองทุนขาดความยืดหยุ่นเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  การก าหนดให้การซื้อขายตราสารหนี้ 
ในตลาดรองต้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับกองทุนนั้น ไม่สอดคล้อง
กับหลักการของพระราชก าหนดที่วางกลไกให้เป็นอ านาจของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี เฉพาะกรณีที่ตลาดตราสารหนี้ประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างร้ายแรงอันเนื่องมาจากการระบาด  
ของโรคและมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม 
ซึ่งเป็นมาตรการที่แยกต่างหากจากมาตรการกองทุน อีกทั้งการก าหนดให้กระทรวงการคลังรายงานการลงทุน
ตามพระราชก าหนดนี้ให้รัฐสภาทราบทุกเดือนนั้น สมาชิกรัฐสภาสามารถตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร
ตามหน้าที่และอ านาจที่บัญญัตไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วและเป็นการเพ่ิมภาระให้กระทรวงการคลังมากเกินไป 
และพระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพฯ อยู่ภายใต้หลักการของความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 
รวมทั้ ง ในทางปฏิบั ติ คณ ะกรรมการก ากับกองทุนมีการรายงานผลการด าเนิ นการต่ อรั ฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการคลังเป็นประจ าทุกเดือน  

  ส าหรับร่างพระราชบัญญัติเรื่องด่วนที่ 5 นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นสอดคล้องกันว่า 
ไม่เห็นด้วยกับการรับหลักการของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเนื่องจากการแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้เงินกู้ปัจจุบันคณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการจะต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการเบิกจ่ายเงิน 
ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาการแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบจึงไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป ส่วนการตรวจสอบ
ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยการก าหนดระยะเวลารายงานข้อมูลให้สมาชิกมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอข้อมูลการกู้เงิน 
และการใช้เงินนั้น สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานให้สภาทราบได้อยู่แล้ว รวมทั้งคณะกรรมาธิการมีอ านาจ 
ให้หน่วยงานของรัฐให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร หรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการซึ่งได้ร้องขอได้อีกด้วย
โดยปัจจุบันก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาอีก 2 คณะ ท าหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง 
ยังมีหน้าที่รายงานการกู้เงินที่กระท าในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบภายใน 60 วัน  นับแต่ 
วันสิ้นปีงบประมาณตามมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงิน ฯ อีกทั้ ง
กระทรวงการคลังมีหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะในการประกาศการกู้เงิน  
และรายงานสถานะหนี้สาธารณะในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย  

  สมาชิกฯ ได้ อภิปรายแสดงความคิด เห็ น ในประเด็นต่ าง ๆ  อาทิ  กองทุนจ านวน  
5 แสนแสนล้าน เพ่ือช่วย SMEs นั้น รัฐบาลได้ก าหนดเงื่อนไขว่า SMEs  ที่จะขอสินเชื่อต้องเป็นหนี้กับธนาคาร
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และปล่อยให้ร้อยละ 20 ของหนี้ที่ค้างช าระ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 
เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (โควิด-19) มีการแพร่ระบาดในปี 2563 นอกจากนี้รัฐบาลได้ปล่อย
เงินกู้ให้ธนาคารพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 0.01 และก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ให้ SMEs โดยคิด 
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ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไม่ด าเนินการเช่นนั้น รัฐบาลจึงแก้ไขข้อก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถปล่อยเงินกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยได้ร้อยละ 5 และมีรัฐบาลเป็นผู้ค้ าประกัน จึงมีข้อสงสัยว่ารัฐบาล
ปล่อยเงินกู้ในลักษณะดังกล่าวให้ธนาคารพาณิชย์ไปแล้วกี่ธนาคาร และธนาคารพาณิชย์เหล่านั้นน าเงินกู้
ดังกล่าวไปให้สินเชื่อกับ SMEs จริงหรือไม่ และมีจ านวนเท่าใด รวมทั้งมีความคุ้มค่าอย่างไร เนื่องจากพบ 
ข้อมูลว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ยอมปล่อยสินเชื่อให้ SMEs ทั้งหมด โดยน าไปปล่อยสินเชื่อให้เฉพาะ SMEs  
รายใหญ่ และน าไปปล่อยสินเชื่อรายบุคคลแทน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องร่วมกันทบทวน
ระบบการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินใหม่ เนื่องจากไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจและการพัฒนา เศรษฐกิจ 
ของประเทศได้ จึงขอเสนอให้รัฐบาลรื้อระบบการการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินใหม่ทั้งหมด เพราะก าแพง  
ที่สถาบันการเงินตั้งไว้เป็นก าแพงที่ผลักให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยไปสู่หนี้นอกระบบ ตลอดจนสถาบัน
ส่งเสริม SMEs และธนาคารพาณิชย์ไม่ได้บูรณาการร่วมกันเพ่ื อประโยชน์ของ SMEs ซึ่งสะท้อนผ่าน 
พระราชก าหนดที่ไม่ได้ค านึงประเด็นดังกล่าว รวมทั้งการจะท าให้ SMEs รอดนั้น สิ่งที่ส าคัญคือต้องมีการแก้ไข
แผนทางธุรกิจของ SMEs และยกระดับขีดความสามารถในการบริหารธุรกิจของ SMEs 

 นางสาวสภัทร์พร  ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากระยะเวลาการขอรับสินเชื่อตามพระราชก าหนดการให้ 
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 สิ้นสุดลงแล้วในเดือนเมษายน 2564 การแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการในสินเชื่อตามที่เสนอมา 
ในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ  
ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
จึงไม่สามารถใช้บังคับกับการกู้ยืมเงินที่ได้สิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตามพระราชก าหนดดังกล่าวอยู่ และส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้เข้ามารับฟังข้อสังเกต
และข้อกังวลของสมาชิกฯ จึงได้รับประเด็นทั้ งหมดไปแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือออกพระราชก าหนดการให้  
ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2564 ออกมาอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งได้น าข้อกังวลต่าง ๆ ของท่านสมาชิกฯ มาแก้ไขเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว  
เช่น ลูกค้าที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารการเงินก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ การขยายระยะเวลาการช าระเงินให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยจาก 2 ปี เป็น 5 ปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 5 เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังได้เพ่ิมเติมกลไกการค้ าประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และมีความยืดหยุ่น 
โดยค้ าประกันให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 100 และรัฐบาลยังได้ปล่อยสินเชื่อ 
ผ่านสถาบันทางการเงินของรัฐ และออกผลิตภัณฑ์ค้ าประกันของ บสย. ตลอดจนตั้งกองทุนในกระทรวง
อุตสาหกรรมและส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพ่ือช่วยเหลือ SMEs  
อีกทางหนึ่ง 

  นางสาววชิรา  อารมย์ดี รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  ตอบชี้แจงว่า ประเด็น 
การขอแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและ  
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 นั้น  วัตถุประสงค์ของพระราชก าหนดรักษาเสถียรภาพ  
เพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน ในสถานการณ์ 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก เกิดความกลัว และความไม่แน่นอนในตลาดการเงินท าให้ตลาดตราสารหนี้ที่ไม่สามารถ
จะท างานได้ตามปกติ ภาคธุรกิจก็มีความเสี่ยงในเรื่องการผิดนัดช าระหนี้ อาจท าให้เกิดผลกระทบเชิงระบบ ได้ 
พระราชก าหนดฉบับนี้จึงออกแบบมาส าหรับผู้ร่วมตลาดในสถานการณ์ฉุกเฉิน นับตั้ งแต่มีการตรา  
 
 
 



8 

 

พระราชก าหนดฉบับนี้ขึ้นยังไม่มีผู้ออกตราสารหนี้รายใดเข้ามาขอรับการช่วยเหลือ แต่ตลาดตราสารหนี้
ภาคเอกชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตได้ด้วยดี สามารถท าหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนให้กับภาคธุรกิจได้ตามปกติ  
โดยที่ กองทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF) ถือว่ามีบทบาทส าคัญ 
ในการฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศ และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ทางกฎหมาย ผู้ร่วมตลาดทุกรายมีความเห็นตรงกันว่าการตั้งกองทุนนี้มีความจ าเป็นและสามารถช่วยดูแล
เสถียรภาพของตลาด ตลอดจนเรียกความเชื่อมั่นในยามที่มีความไม่แน่นอนสูงได้เป็นอย่างดี ส าหรับประเด็น 
เรื่องความโปร่งใส คณะกรรมการก ากับกองทุนได้ก าหนดให้ต้องสารรายงานผลประกอบการของกองทุน  
ผ่านเว็บไซต์ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้เป็นประจ าทุกเดือน 

  นางสาวศิริภา   สัตยานน ผู้ แทนส านักงานบริหารหนี้ สาธารณ ะ ตอบชี้ แจงว่า 
คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ที่สมาชิกฯ ขอให้มีการเพ่ิมตัวแทนเข้าไปร่วมพิจารณานั้น คณะกรรมการ  
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน 2564 และระหว่างนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนิน
โครงการต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ การเพ่ิมเติมองค์ประกอบ  
จึงไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ด าเนินการอยู่ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านท าหน้าที่
พิจารณาอยู่แล้ว ส าหรับการรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานมีการรายงานตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นระยะ 
และสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางเว็บไซต์ http://thaime.nesdc.go.th ของส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  จากนั้น ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่เป็นเรื่องด่วนที่ 1 – 3 
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ….  
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ 
ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ….  
และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. ….  ด้วยคะแนน  
182 เสียง มีมติไม่เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่เป็นเรื่องด่วนที่ 4 คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชก าหนดการการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 181 เสียง และมีมติไม่เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ที่เป็นเรื่องด่วนที่ 5 คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ด้วยคะแนน 182 เสียง 

    

   6. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  
  นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  แถลงหลักการและเหตุผล 

ของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
หลักการ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง 
เหตุผล 

  โดยที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมอย่างไร้รอยต่อ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรางของประเทศให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุม  
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ทั่วทั้งประเทศ เชื่อมต่อระบบการขนส่งทางรางกับการขนส่งระบบอ่ืน และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้ง  
การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกิจการขนส่งทางรางขึ้นในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง 
และยั่งยืน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัยในการเดินทาง สมควร  
มีกฎหมายที่ก ากับดูแลกิจการขนส่งทางราง ให้สามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง  
การบริหารจัดการการขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาการขนส่ งรูปแบบอ่ืน ๆ ให้เป็น
โครงข่ายเดียวกันอย่างสมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เร่งขับเคลื่อน
ประเทศด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรางให้เป็นระบบหลักในการคมนาคมขนส่ง  จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ 2561 -2580 เพ่ือยกระดับการเดินทางให้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย รวมถึง 
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป 
ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ได้ เล็ งเห็นความส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... จึงได้สั่งการให้กรมขนส่งทางราง ด าเนินการจัดท า 
ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวกลับมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย  
ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ 2560 - 2564 ที่มีเป้าหมายในการเพ่ิมการขนส่งทางรางร้อยละ 30 ภายใน 3 ปี
ส่งเสริมให้เป็นระบบขนส่งหลักในการขนส่งสินค้า และให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยได้มีการเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรความจุ  ตารางเวลาเดินรถและเส้นทาง 
การสอบสวนอุบัติเหตุ และการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง เพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง 
มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอ่ืนและประเทศเพ่ือนบ้าน การก ากับ
ดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย การบ ารุงทางและการประกอบกิจการเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยในการเดินทาง และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง โดยที่ผ่านมา
กรมการขนส่งทางรางได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ เกี่ยวข้องซึ่งมีผู้ เห็นด้วยมากถึงร้อยละ 80.60  
โดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะช่วยให้เกิดประโยชน์กับการคมนาคมขนส่งทางราง ดังนี้  
    1. มีกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ก าหนดให้กรมการขนส่งทางรางมีหน้าที่และอ านาจ
ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่ง 

   2. มีคณะกรรมการระดับชาติ โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการก ากับนโยบาย 
และแผนด้านการขนส่งทางรางเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาด้านการขนส่งระบบอ่ืน ๆ ให้เป็นโครงข่าย
เดียวกันทั่วประเทศ  

  3. ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง  
  4. ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้โดยสารในการก าหนดอัตราค่าโดยสาร 

และค่าขนส่งสินค้าท่ีเป็นธรรม  
  5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งทางราง  
  6. ก าหนดให้มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุเพ่ือค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  

เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก  
  ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนระบบรางของไทยให้

เทียบเท่าสากล ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 
 
 



10 

 

  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบรางทั่วประเทศ และมีการวางแผน
พัฒนาโครงข่ายในอนาคตมูลค่าหลายล้านล้านบาท อีกทั้งยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานขนาดใหญ่  
หลายแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการดึงอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการออกมาจากหน่วยงานที่มีหน้าที่
ก ากับดูแล จึงตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดการเดินทางโดยระบบรางจึงขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี และจะบูรณาการ 
การเดินทางในรูปแบบอ่ืนซึ่งอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างไร และเหตุใด
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จึงไม่สามารถบูรณาการระบบขนส่งทางราง
เช่นเดียวกับระบบขนส่งในรูปแบบอ่ืน ส่วนประเด็นการให้เอกชนมีสิทธิใช้รางถือว่าเป็นเจตนารมณ์ที่ดี 
ในการเปิดให้เอกชนได้ใช้ระบบรางในช่วงเวลาที่ว่างอยู่ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายมาตราที่ต้องมาพิจารณา
ร่วมกัน อาทิ ขนาดและลักษณะของโครงการที่มีความแตกต่างกัน การขอใบอนุญาต และการยกเว้นโครงการ
สัมปทาน ส่วนประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการยกเลิกการให้บริการ 
เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยกฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกการให้บริการ ตลอดจนการก าหนดค่าโดยสารที่เปิดโอกาสให้มีการผูกขาดซึ่งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อพ่ีน้องประชาชนที่ใช้บริการโดยตรง และต้องมีการเพ่ิมในส่วนของการเยียวยาให้กับผู้บริโภค  
โดยเพ่ิมระบบประกันภัยในกรณีความล่าช้า ระบบจองตั๋ว โดยสารที่ผิดพลาด หรือกรณี เกิดอุบัติเหตุ 
จนมีผู้ เสียชีวิต ส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัย กรมการขนส่งทางรางต้องหาเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยที่เป็นมืออาชีพ หรือตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญขึ้นมาเอง เนื่องจาก  
จะมีการยกเลิกต ารวจรถไฟหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้ว เพ่ื อดูแลรักษา
ความปลอดภัยทั้งระบบ จึงควรต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้เทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวก  
ในเรื่องใดบ้าง อาทิ การแจ้งเตือนความปลอดภัย การจดจ าใบหน้า ระบบสแกนเอกสารหรือวัตถุที่เข้ามา 
ในระบบราง นอกจากนี้ ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานระบบการรักษาความปลอดภัยจากต่างประเทศ 
ที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญ ส าหรับระบบการสอบสวนหากเกิดอุบัติเหตุหรือการโจรกรรมข้อมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น สมาชิกฯ มีความกังวลต่ออ านาจต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่ มีหน้าที่ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพราะที่ผ่านมามีการให้เอกชนเช่าที่ดินในราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนการเข้ามาใช้พ้ืนที่ของชาวบ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในพ้ืนที่  
กับการรถไฟในหลายกรณี ดังนั้น การมีนโยบายที่ด าเนินการในเรื่องนี้ จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบ 
เหล่านี้ด้วย ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนต้องการเห็นการพัฒนาการขนส่งระบบรางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม  
ควรค านึงถงึข้อกฎหมายประกอบด้วยและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้ว 

  นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ 
ที่ได้อภิปรายสนับสนุนในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะขอ 
รับไปหารือในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญต่อไป ส าหรับกรณีการด าเนินงานของกรมการขนส่ง 
ทางรางที่ ได้มีการจัดตั้งมาตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี  2559 เป็นการรองรับการปฏิบัติงานภายใต้ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่มีการพัฒนาระบบราง 130 ปี ปัญหาในเรื่องของการพัฒนา
โครงข่ายซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมาอาจยังไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่มีหน่วยงานหลักที่เข้ามาดูแล  อาทิ
กรมการขนส่งทางบกดูแลเรื่องการคมนาคมทางถนน กรมเจ้าท่าดูแลเรื่องการคมนาคมทางน้ า กรมการบิน 
พลเรือนซึ่งขณะนี้ เป็นส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งดูแลเรื่องการคมนาคมทางอากาศ  
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แต่เรื่องทางรางนั้นเราขาดกรรมการในระดับนโยบายและหน่วยงานที่จะมาดูแลซึ่งขณะนี้ได้มีกรมการขนส่ง 
ทางรางเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการดังกล่ าว ส าหรับเรื่องการก ากับดูแลความปลอดภัยในเชิง 
ของการก าหนดอัตราค่าโดยสาร และการอ านวยความสะดวก ซึ่งจะถูกบรรจุให้มีกลไกอยู่ในร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ส่วนเรื่องของการพัฒนาทางรถไฟไปจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้ได้มีโครงการทางคู่ มีการพัฒนาจาก 
อ าเภอปากน้ าโพไปยังอ าเภอเด่นชัย โดยเมื่อ เดือนมิถุนายนที่ผ่ านมา มีการอนุมัติ ในหลักการของ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของโครงการดังกล่าวซึ่งกระทรวงคมนาคมจะได้ด าเนินการ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะกรรมการ EIA ได้เห็นชอบแล้ว ส าหรับการพัฒนาโครงข่ายในช่วงวงเวียนใหญ่ 
ลงไปที่จังหวัดสมุทรสาคร ต่อไปที่อ าเภอปากท่อนั้น โครงการนี้มีการศึกษามาเป็นเวลานับ 10 ปีแล้ว  
แต่ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคในเชิงของรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกรณีการด าเนินการดังกล่าว
อาจต้องมีการขุดอุโมงค์ลอดแม่น้ าเจ้าพระยาเชื่อมต่อสถานีหัวล าโพงและผ่านวงเวียนใหญ่ไปที่จังหวัด
สมุทรสาครซึ่งมีการออกแบบเรียบร้อยแล้วแต่อาจต้องปรับแบบและแก้ไขปัญหา รายงานไปยังคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง  

   นายพิเชฐ  คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ  
ทุกท่านที่ได้แนะน าและให้ข้อสังเกตต่อการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางรางอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยร่างพระราชบัญฉบับนี้จะช่วยให้การก ากับดูแลและการบริหาร 
วางแผนการพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางรางเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หลังจากที่มีการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางราง 
ได้ดีขึ้นแล้วมีโครงข่ายรถไฟทางคู่จะมีความจุทางรางว่างอยู่ก็สามารถน ามาจัดสรรตารางการเดินรถ 
โดยคณะกรรมการจัดสรรการเดินรถโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้การใช้ประโยชน์จาก 
รางซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นไปยังคุ้มค่าที่สุด  โปร่งใส ในอัตราที่ เป็นธรรม สมเหตุสมผล  
และไม่เกินอัตราขั้นสูงที่คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางก าหนด อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
จะก ากับดูแลโดยยึดหลักประโยชน์สาธารณะเป็นหลักแต่ต้องให้มีความสมดุลกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าอัตราค่าโดยสารและค่าบริการเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ ส่วนการเข้าถึงนั้น 
ต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์  
และเด็ก ให้มีความเหมาะสมแก่การให้บริการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้ใช้บริการขนส่งทางรางจะได้รับ 
การคุ้มครองและเยียวยาหากได้รับความเสียหายจากการให้บริการระบบการขนส่งทางราง  รวมทั้งได้รับ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมแก่บุคคลทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย 

  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....  ด้วยคะแนน 
250 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน 25 คน ก าหนดเวลาแปรญัตติ 15 วัน 

 

  7. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  
กับคณะ เป็นผู้ เสนอ) โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้มีการอภิปรายและผู้ เสนอร่างได้อภิปราย 
สรุปเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรีรับร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณา 
ก่อนรับหลักการ ซึ่ งขณ ะนี้ คณ ะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่ อวันที่  22 มีนาคม 2565 รับทราบข้อสั ง เกต 
และผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอว่า 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดและผลกระทบอย่างรอบด้าน รวมทั้งความซ้ าซ้อน 
กับกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย จึงยังไม่สมควร 
รับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และได้ส่งคืนมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1 ต่อไป 
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  จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยได้อภิปรายสนับสนุน
การเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า การท าให้ทหารซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุต่อพลเรือนที่เป็นผู้ได้รับความเสียหาย
ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการท าให้เกิดความยุ ติธรรม 
ในสังคม โดยกรมพระธรรมนูญไม่เห็นด้วยเพราะอาจจะกระทบต่อความมั่นคงเนื่องจากภารกิจของกองทัพ  
เป็นเรื่องลับและมีความส าคัญต่อความมั่นคง แต่ศาลยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญที่มีหน้าที่อ านวย  
ความยุติธรรม เห็นควรให้มีการแก้ไขเนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนในการปกป้องสิทธิในคดีที่ เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ซึ่งที่ผ่านมาหลายครั้งหลังจากชนะคดี 
ในศาลทหารก็ต้องมาฟ้องร้องอีกครั้งในศาลยุติธรรม ซึ่งจะท าให้เกิดความยุ่งยากซ้ าซ้อนต่อพ่ีน้องประชาชน 
ทั้งนี้  ต้องขอชื่นชมที่หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ แม้กระทั่งอัยการ 
ยังมีการตั้งคณะท างานศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้  อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ มีความกังวลเนื่องจาก 
ตุลาการศาลทหารขาดความเป็นอิสระในการพิจารณาคดี เนื่องจากสังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหม  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งผู้บัญชาการระดับสูงยังมีอ านาจในการแต่งตั้งตุลาการศาลทหาร
ท าให้ตุลาการศาลทหารอยู่ภายใต้ระบบบังคับบัญชาของทหาร แตกต่างจากศาลอ่ืน ๆ เมื่อคู่ขัดแย้งเป็นทหาร
และตัดสินโดยศาลทหาร พลเรือนจะได้รับความยุติธรรมได้อย่างไร นอกจากนี้ ตุลาการศาลทหาร ไม่ใช่ทุกคน  
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทหาร ในบางครั้งหนึ่ งองค์คณะอาจจะมีตุลาการศาลทหารเพียงไม่กี่คนที่มี 
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รวมทั้งหากมีการประกาศกฎอัยการศึก จะไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ ซึ่งกระทบ
ต่อสิทธิของประชาชนอย่างร้ายแรง ตลอดจนไม่มีกลไกทนายความขอแรงช่วยเหลือประชาชนที่ ไม่มี
ความสามารถในการจ้างทนาย อีกทั้งยังมีการพิจารณาคดีความที่ล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง การตัดสิน 
ของศาลทหารในหลายกรณีมีอัตราโทษสูงเกินไป และไม่ได้มาตรฐานตามหลักสากล ศาลทหารควรถูกใช้  
ในยามศึกสงคราม หรือใช้ในกิจการทางทหารเท่านั้น พลเรือนไม่ควรต้องเข้าสู่กระบวนการตัดสินของศาลทหาร 
นอกจากนี้ ขอบเขตอ านาจของศาลทหารยังมากกว่าที่ควร การเสนอกฎหมายโดยใช้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้เสนอ
กฎหมาย แม้ว่ารัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจะไม่เห็นด้วยแต่กลไกฝ่ายนิติบัญญัติสามารถผลักดันให้เกิด  
การแก้ไขกฎหมายได้เช่นกัน ส าหรับในข้อที่หน่วยงานต่าง ๆ มีความห่วงกังวลนั้นสามารถน าไปแก้ไข 
ในชั้นกรรมาธิการได ้

  นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรีให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ทั้ งนี้  ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพุธที่  2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้
คณะรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปพิจารณาก่อนรับหลักการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพระธรรมนูญ ส านักงานศาลยุติธรรม 
และส านั กงาน อัยการสู งสุด  มาร่วมประชุมและได้ เชิญ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรซึ่ งเป็ นผู้ เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติเข้าร่วมชี้แจงด้วย ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดให้คดีที่บุคคล 
ที่อยู่ในอ านาจของศาลทหารเป็นผู้กระท าผิดกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจศาลทหารเป็นผู้เสียหาย  เป็นคดี 
ที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลทหารตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ 2498 นั้น 
ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการมีศาลทหารแยกต่างหากจากศาลพลเรือนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
บุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารที่กระท าผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอ่ืนที่มีโทษอาญาต้องได้รับ 
การพิจารณาพิพากษาคดีในอ านาจของศาลทหารเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปกครอง บังคับบัญชา และส่งเสริม 
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อ านาจของผู้บังคับบัญชาทหาร กระบวนการพิจารณาคดีในศาลทหารจึงให้ผู้บังคับบัญชาทหารมีส่วนร่วม 
โดยผู้บังคับบัญชาได้เข้าร่วมเป็นตุลาการจะท าให้ทราบถึงสาเหตุที่ก าลังคนดังกล่าวไปกระท าผิดและจะได้  
หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขอันเป็นการยึดหลักเขตอ านาจเหนือบุคคลผู้กระท าผิดโดยเฉพาะมาตรา 13 
แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร มุ่งเน้นที่ตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่กระท าผิดหรือผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลที่อยู่ 
ในอ านาจศาลทหารเป็นส าคัญ ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจของศาลทหารซึ่งเป็นผู้เสียหายย่อมได้รับสิทธิ
ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาที่น ามาใช้บังคับโดยอนุโลม อาทิ การเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับ 
พนักงานอัยการการเรียกค่าสินไหมทดแทน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันศึกษาแนวทาง 
ที่เหมาะสมหากต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย โดยกฎหมายฉบับนี้มีมาตั้งแต่ปี 2498 ซึ่งมีการแก้ไข
ที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เราผ่านกระบวนการปฏิวัติรัฐประหาร ผ่านกระบวนการการมีรัฐธรรมนูญ 
และการมีรัฐบาลมาหลายรัฐบาล จึงขอตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเมื่อก่อนที่ผ่านมาจึงไม่มีรัฐบาลใดหรือหน่วยงานใด
น ากฎหมายที่มีปัญหามาแก้ไข ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึน้จึงมีความส าคัญบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหารเป็นการเฉพาะอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ประชุม 
มีมติรับทราบในข้อสังเกตและผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณา
ก่อนรับหลักการตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอ และให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร พร้อมแจ้งข้อสังเกตเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 

   ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกษษฎีกา ชี้แจงว่า ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้มีความเห็นว่าคณะรัฐมนตรีไม่ควรพิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการใน 2 กรณีคือ 1. เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมให้คดีที่บุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร
เป็นผู้กระท าผิดกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจศาลทหารเป็นผู้เสียหาย เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอ านาจศาลทหาร 
ตามมาตรา 14 และเป็นการก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลทหารก่อนที่จะมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม หากยังไม่แล้วเสร็จให้ส่งให้ศาลพลเรือนหรือศาลยุติธรรมพิจารณาต่อไป ส าหรับประเด็นที่เห็นว่า 
ไม่ควรพิจารณารับหลักการนั้นคือประเด็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
เป็นกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีทหารซึ่งภาค 1 ศาลทหาร ลักษณะ 2 อ านาจศาลทหาร มาตรา 
13 ได้ก าหนดให้ศาลทหารมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระท าผิดต่อกฎหมายทหาร 
หรือกฎหมายอ่ืนในทางอาญาในคดีซึ่งผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารในขณะกระท าผิด  
ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายจะมุ่งเน้นในคดีซึ่งผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร
ในขณะกระท าผิด ซึ่งมาตรา 16 ได้ก าหนดตัวบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร อาทิ นายทหารชั้นสัญญาบัตร
ประจ าการ นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจ าการ นายทหารประทวน และพลทหารกองประจ าการ 
หรือประจ าการหรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร นักเรียนทหาร 
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจ าการ พลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหารซึ่ง
กระท าผิดในหน้าที่ราชการหรือกระท าผิดในบริเวณอาคารที่ตั้งหน่วยทหาร ทั้งนี้ การพิจารณาเจตนารมณ์ 
ที่มุ่งเน่นการพิจารณาพิพากษาคดีในอ านาจศาลทหารต้องเป็นคดีที่ผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจ 
ศาลทหาร ในเจตนารมณ์นี้มีค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 10/2564 ให้ความเห็นว่าเจตนารมณ์
ของกฎหมายในการจัดตั้งศาลทหารแยกต่างหากจากศาลพลเรือนเพ่ือให้บุคคลผู้อยู่ในอ านาจศาลทหาร  
ที่กระท าผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญาต้องได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลทหาร
ทั้งนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปกครองบังคับบัญชาทหารอันเป็นการยึดหลักเขตอ านาจศาลเหนือตัวบุคคล
ผู้กระท าผิด และเป็นการยกเว้นอ านาจศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลพลเรือนไม่ให้พิจารณาพิพากษาคดีอาญา  
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  พลตรี อัมรินทร์  บุณยะวิโรจ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ ชี้แจงว่า หลักการในการจัดตั้ง
ศาลทหารนั้นมาจากแนวคิด ได้แก่ 1. หลักสากล ซึ่งในหลายประเทศต่างมีศาลทหาร 2. หลักการปกครอง
ทหารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเรียกว่าหลักเอกภาพของการบังคับบัญชาหมายถึง 
การให้ผู้บังคับบัญชามีอ านาจเด็ดขาดในการบังคับบัญชาและสั่งการ 3. หลักความยืดหยุ่นของเขตอ านาจ 
ศาลและวิธีพิจารณาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ อาทิ ในเวลาสงคราม 4. หลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ กรณีกองทัพต้องปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศและการก าหนดห้ามไม่ให้ฟ้องคดีกับบุคคลบางประเภท
5. หลักความเด็ดขาดรวดเร็วในการพิจารณาพิพากษาในเวลาไม่ปกติหรือในเวลาที่มีการรบการสงครามหรือ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกซึ่งต้องใช้ความเด็ดขาดรวดเร็วในการพิจารณาพิพากษา ซึ่งจากแนวคิดหลักการ
ดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้งศาลทหารของประเทศไทยโดยมีกฎหมายเฉพาะได้แก่พระราชบัญญัติธรรมนูญ 
ศาลทหาร พ.ศ. 2498 ซึ่งศาลทหารเป็นศาลเฉพาะที่มีเขตอ านาจเหนือตัวบุคคลผู้ซึ่งกระท าผิดซึ่งเป็นบุคคล 
ที่อยู่ในอ านาจศาลทหารขณะกระท าผิด 

  จากนั้น ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 186 เสียง และประธานฯ ได้สั่งปิดประชุมเวลา 17.14 นาฬิกา 

   
 

ปิดประชุมเวลา 17.14 นาฬิกา 
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จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

    
 
 


