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“ประยุทธ์ ” โต้ “ชลน่ าน” ยืนยัน ไม่ ได้ รวบอํานาจแก้ โควิด ใช้ มติทปี; ระชุ มฟังคําเสนอแนะจากแพทย์
ในการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรเพือพิจารณาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็ นรายบุคคล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม ลุกขึRนชีRแจง
นายแพทย์ชลน่ าน ศรี แก้ว ส.ส.น่ าน พรรคเพือไทย ทีกล่าวหาว่ารวบอํานาจสังการในการแก้ไขปั ญหาโควิด-19 ว่า หาก ส.ส.ได้มาเป็ นนายกรัฐมนตรี จะทราบว่าการสังการของ
นายกรัฐมนตรี จะสังด้วยอะไร ต้องมีมติทีประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอแนะขึRนมาถึงจะสังได้ และไม่เคยแอบเรี ยกใครไปสัง “ผมสังอย่างเปิ ดเผย อย่าหาว่าผมสังการแบบเผด็จการ
ติดนิสัย ผมไม่ใช่คนแบบนัRน” โดยนายกรัฐมนตรี ชR ีแจงเรื องการดําเนิ นการอย่างเป็ นขัRนตอนในการบริ หารสถานการณ์โควิด 19 มีการจัดเตรี ยมแผนเผชิญเหตุรวมทัRงทรัพยากรด้าน
สาธารณสุ ขทีจําเป็ นมีการกําหนดมาตรการควบคุมโรคทีสอดคล้องกับสถานการณ์ และแผนรับมือกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงตลอดเวลาและมีบทลงโทษกับผูท้ ีทําผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องทัRงหมด ทัRงนีR ตนจะไม่โทษใครเพราะทุกอย่างทีเกิดขึRนถือว่าทุกคนต้องมาช่วยกัน ไม่มีใครอยากให้เกิดและไม่มีใครอยากจะละเว้นในสิ งทีต้องกํากับดูแล ซึ งได้
มีมาตรการตรวจคัดกรองผูต้ ิดเชืRอ มาตรการรักษาพยาบาลทัRงแผนเผชิญเหตุการป้ องกันในทุกขัRนตอน ในส่ วนเรื องชุดตรวจโควิด ATK ทีเป็ นสิ นค้าในเชิงพาณิ ชย์นาํ เข้ามาช่องทาง
ปกติมีราคาและยีห้อทีแตกต่างกันแล้วแต่ประชาชนจะเลือกใช้ ซึ งรัฐบาลได้จดั ซืR อหา 8.5 ล้านชิRนเพือให้ประชาชนได้ใช้อย่างทัวถึง ยืนยันว่าทีประชุม ศบค.ตนไม่ได้สังการให้ซRื อ
ATK ทีต้องผ่านองค์การอนามัยโลกหรื อ WHO เมือมีการถอดเทปไม่ได้พูดเป็ นเพียงการสอบถามกระทรวงสาธารณสุ ขเท่านัRน เนื องจากเมือสอบถามกับคณะแพทย์ก็พบว่าใน
ขณะนัRนไม่มี WHO รับรองชุดตรวจแบบ ATK ในรู ปแบบ home use ทีใช้ในประชาชนทัวไป มีเพียงทีใช้กบั บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในโรงพยาบาลเท่านัRน
“เนืองจากสถานการณ์ผตู ้ ิดเชืRอมีตวั เลขเริ มดีขR ึนมาหลายสัปดาห์แล้ว ผมไม่ได้ปกปิ ดยอดอะไร ผมทําไม่ได้หรอกครับ ไม่อยากพูดให้หลายคนท้อแท้ เราพยายามทําให้ดีทีสุ ด
ผมเสี ยใจทีมีการสู ญเสี ย มีการบาดเจ็บ ไม่มีใครอยากทําให้เกิดขึRน ผมไม่อาจทีจะไปค้าความตายอะไรได้ อย่าใช้คาํ พูดทีมันเวอร์ มันเกินไป ใครเสี ยชี วิตมันก็ไม่มีใครมีความสุ ข
ทัRงนัRนแหละ ผมก็หวั อกของครอบครัว หัวอกพ่อแม่ มีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายาย ใครเสี ยชีวิตผมก็เสี ยใจ ยิงตอนนีRผมเป็ นนายกฯ ใครเสี ยชีวิตผมก็ยงเสี
ิ ยใจมากกว่าอยูแ่ ล้ว และแบกรับชีวิต
ของทุกคนไว้ดว้ ย ผมอาจจะพูดสู ้ท่านไม่ได้เพราะท่านเป็ นหมอ แต่กก็ รุ ณาฟังหมออืนด้วย เพราะผมทํางานกับหมอ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

“หมอโอภาส” ยืนยัน ไม่ มีเงินทอนวัคซีน “ซิโนแวค” เสนอกรอบงบ อิง
ราคาล็อตก่ อนหน้ า ลัน; ไม่ มีเข้ ากระเป๋ าใคร

“ชลน่ าน” ดราม่ าหนัก ชวน ส.ส.ยืนสงบไว้ อาลัยส่ ง
ดวงวิญญาณผู้เสี ยชีวติ จากโควิด-19 กลางสภา

นพ.โอภาส การย์กวิ นพงศ์ อธิ บ ดี ก รมควบคุ มโรค กล่ าวว่า วัคซี นซิ โนแวคไม่ มีตวั แทน
ผูผ้ ลิตในประเทศไทย ดังนัRน องค์การเภสัชกรรม จึงเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตขึRนทะเบียนวัคซี นในประเทศ
ไทยและเป็ นตัวแทนนําเข้าซิ โนแวค ซึ งกรมควบคุมโรคเป็ นผูซ้ Rื อวัคซี นต่อจากองค์การฯ เพือนํามาฉี ด
ให้ประชาชน แต่อาจยังมีความสงสัยเรื องการเสนอกรอบงบประมาณทีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ว่าแต่ละครัRงมีการเสนออย่างไรบ้าง ต้องชีRแจงว่าการจัดซืR อวัคซี นซิ โนแวค ล็อตแรก 2 ล้านโดส เราซืR อ
ในราคา 17 ดอลลาร์ สหรัฐต่อโดส แต่เมือจะมีการจัดซืR อล็อตถัดไป ก็ตอ้ งเสนอกรอบวงเงินต่อ ครม.
ซึ งเราจะอิงราคาจากล็อตทีซืR อก่อนหน้า หรื อราคากลาง ซึ งจะมากกว่าหรื อเท่ากับราคาจริ ง แต่ทาง
องค์การฯ ก็มีความพยายามในเจรจาต่อรองราคา ให้ได้ราคาทีถูกลงทีสุ ด เนื องจากซืR อในปริ มาณที
มากขึRน จากนัRน เมือเราได้กรอบวงเงิน พร้อมราคาทีได้ต่อรองมาแล้ว ก็จะเกิดกระบวนการจัดซืR อตาม
กฎหมาย พรบ.การจัดซืR อจัดจ้าง ดังนัRน จะเห็นได้ว่าการซืR อในแต่ละล็อตจะได้วคั ซี นราคาถูกลง เกิด
จากกระบวนการต่อรองราคา กระทังล็อตล่าสุ ดเราซืR อในราคา 8.9 ดอลลาร์ สหรัฐต่อโดส
“เราอิงจากราคาของล็อตก่อนหน้า เช่น ล็อตก่อนหน้าซืR อ 10 บาท เราก็จะเสนอไปที 10 บาท
แต่กระบวนต่อรองราคาก็จะต้องเกิดขึRน หากต่อรองแล้วได้ 8 บาท เราก็เบิกตามจริ ง อีก 2 บาทก็ไม่ได้
เบิก เงินก็จะกลับสู่ งบประมาณกลาง ทําให้เรามันใจว่า ไม่มีการเกิดเงินทอนแต่อย่างใด ไม่มีเงินเข้า
กระเป๋ าใคร” นพ.โอภาส กล่าว

ในการประชุ มอภิปรายไม่ ไว้ว างใจ รั ฐมนตรี เป็ นรายบุ คคล
โดยเมือเวลา 16.55 น.ในระหว่างทีนพ.ชลน่าน ศรี แก้ว ส.ส.น่ าน พรรค
เพื อไทย อภิ ป รายพล.อ.ประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ใน
ประเด็นการบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหาโควิด19 ล้มเหลว ได้พูดถึ ง
ตัวเลขผูเ้ สี ยชีวิตจากการติดเชืRอโควิด 19 ว่า ผูเ้ สี ยชีวิตได้ถูกทําการเผา
โดยไร้ พี ธี ก รรม ไร้ ญ าติ ตนในนามสมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรที
ประชาชนมอบอํานาจให้เราเป็ นตัวแทนเขา จึงขออนุ ญาตท่านประธาน
ใช้เวลาสัRนๆทําพิธีส่งวิญญาณให้เขาไปดี และขอเชิญทุกท่านยืนขึRน
“แด่ ดวงวิญญาณที จากไปแด่ ชีวิตที ต้องสิR นสุ ดไปในวัยที ไม่
สมควรความทุ ก ข์ ท รมาณ ณ วิ น าที สุ ด ท้า ยที จะเป็ นสิ งที อาฆาต
พยาบาทจองกรรมจองเวร ณ บัดนีR พวกเราทัRงหลายขออโหสิ กรรมใน
สิ งที เกิ ด ขึRนเหล่ า นัRน อย่า ได้เ ป็ นเวร เป็ นกรรมต่ อ กันและกันอี ก เลย
ยกเว้นกรรมเวรนัRนจะไปผูกจะไปก่อ จะไปเกิดกับผูใ้ ดทีกระทําความ
เลวร้ ายเหล่านีR นนแล้
ั วสุ ดแต่เวรแต่กรรม ขอดวงวิญญาณของทุกท่าน
ไปสู่ สุคติดว้ ยเทอญ ขอให้ทุกคนสงบนิง” นพ.ชลน่าน กล่าว
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โรงพยาบาลของรัฐจ่ายเงินค่าซื> อสิ นค้าซึ งเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา

มุ-มภาษี

40(8) ให้แก่หา้ งหุ น้ ส่ วนจํากัดจะต้องหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ทีจ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0

การหั ก ภาษีเงิ นได้ ณ ทีจ่ า ยตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี และตามพระราช
กฤษฎีกาฯ

ตามมาตรา 69 ทวิ และภาษีทีหักไว้ดงั กล่าวให้ถือเป็ นเครดิตภาษีในการคํานวณภาษี
เงินได้ของห้างหุ ้นส่ วนจํากัดตามรอบระยะเวลาบัญชี ทีหักไว้ การหักภาษี ณ ทีจ่าย
ตามมาตรา 69 ทวิ ไม่อยูใ่ นบังคับต้องออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ายตาม

ส่ วนราชการจ่ายเงิ นค่าบริ การฝากส่ งไปรษณี ยเ์ ป็ นรายเดื อนซึ งบางเดื อน

มาตรา 50 ทวิ ดัง นั>น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของโรงพยาบาลของรั ฐ ที ออกให้ แ ก่ ห้ า ง

ยอดเงินทีจ่ายไม่ถึง 500 บาท บางเดือนถึง 500 บาท มีหน้าทีต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที

หุ ้นส่ วนจํากัดทีแสดงการหักภาษี ณ ทีจ่าย และจํานวนเงินภาษีหกั ณ ทีจ่ายไว้ ห้าง

จ่าย อัตราร้อยละ 1.0 ตามมาตรา 69 ทวิ

หุ น้ ส่ วนจํากัดมีสิทธิ นาํ ไปเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 69 ทวิ ได้

(กค 0706/9373 ลว. 15 ต.ค. 2547)

(กค 0706/9997 ลว. 9 พ.ย. 2547)
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