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ข่าวประจ าวันที่ 10 เมษายน 2563 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยพีบีเอสออนไลน์ แนวทางปฏิบัติ ส.ส.-พรรคการเมือง บริจาคชว่ย COVID-19 3 
2 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เปิดหลักเกณฑ์ ส.ส.ช่วย ปชช.สูโ้ควิด ได้คนละไม่เกิน 3 แสน 5 
3 สยามรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ"สงสัย"มงคลกิตติ์"บริจาคเงินช่วยโควิด เกิน 3 แสนได้หรือไม่ 7 
4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ศาลเลื่อนนัดพิพากษาคดีกรุงศรีวิไล 8 
5 มติชนออนไลน์ ศาลเลื่อนนัดพิพากษาคดี “กรุง ศรีวิไล” ทุจริตเลือกตั้งเขต 5 9 
6 แนวหน้าออนไลน์ ศาลเลื่อนพิพากษาคดี 'กรุง ศรีวิไล' ทุจริตเลือกตั้ง เขต 5 จ.สมุทรปราการ  10 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ชักยุ่ง! 'พ่ีศรี' ถาม กกต. 'ส.ส.เต้' บริจาคเงินช่วยโควิด-19 เกิน 3 แสนได้หรือไม่   11 
8 มติชนออนไลน์ กกต. ยกค าร้อง กรรมการหนว่ยเลอืกตั้งที่ 2 นครปฐม นบัคะแนน-นบับัตร พลาด 12 
9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พท.จ่อยื่นนายทะเบียนพรรคการเมืองเลื่อนประชุมใหญ่หนีโควิด-19 14 
10 มติชนออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ เตรียมขอมติ กก.บห.พรรค แจ้งขอเลื่อนประชุมใหญ่ออกไปก่อน 15 
11 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทย จ่อยื่นท้วง กกต. ค านวณ ส.ส. ขัดรัฐธรรมนญู 16 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน 'กรณ'์ กรณีพ้นต าแหน่ง ส.ส. เงินหด 3.44 ล้าน 18 
13 เนชั่นออนไลน์ ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน-หนี้สิน "กรณ์" หลังพ้นต าแหน่ง ส.ส. 19 
14 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "กรณ์"พรรคกล้ารวย 1,062 ล้าน 21 
15 ไทยรัฐออนไลน์ ชมกลาโหม ยอมตัดงบ ได้ทีก็รุกคืบ เสนอให้เลิก จัดซื้อ-อาวุธ 22 
16 มติชนออนไลน์ กมธ.ศึกษาคนเก่ง ส.ว. ตั้งคณะท างาน 3 ชุด ชงระบบไต่สวนฉุกเฉินป้องคนดี 28 
17 สยามรัฐออนไลน์ "ค านูณ"แนะจับตา เงิน4แสนล้าน จี้ รบ. วางระเบียบเข้ม ป้องกันโกง 30 
18 คมชัดลึกออนไลน์ "ศรีสุวรรณ"  ค้าน  "มหาดไทย" ตีความการระบาด "โควิด-19" ไม่ใช่สาธารณภัย 32 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วัชระ' จี ้ยธ. แจงย้ายผู้ตรวจการฯ โยงคดี 'โอ๊ค' ฟอกเงนิกรุงไทยหรือไม่ 34 
20 คมชัดลึกออนไลน์ 'ธิดา' ฝ่าโควิด ปลุกผี 10 ปี 10 เมษา 35 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลื่อนประชุม ครม.เป็น 15 เม.ย. หลังนายกฯ ติดภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียน  36 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ ร าลึก 10 ปีวีรชนเสื้อแดง 'จาตุรนต์-ธนาธร-ปิยบุตร' เตรียมสดุดี   37 
23 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เสื้อแดงจัดร าลึกวีรชน 10 ปีแห่งการต่อสู้ผ่านออนไลน์ 38 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ส.ว.แซนเดอร์ส'ยอมถอย เปดิทาง 'ไบเดน' ชน 'ทรัมป์' 39 
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11:17 |  10 เมษำยน 2563  

แนวทางปฏิบัติ ส.ส.-พรรคการเมือง บริจาคช่วย COVID-19 

  

 
เปิดหลักเกณฑ์บริจาคเงินช่วย COVID-19 พรรคการเมืองช่วยเหลือได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และ ส.ส. หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมือง ไม่เกิน 3 แสนบาท กรณีช่วยเหลือเกินกว่าจ านวนตามที่ก าหนด ให้น าไปรวมเป็น
ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งต่อไป 
 วันนี้ (10 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก "พรรคการเมืองดี การเมืองดี บ้านเมืองดี สร้างการเมือง
ที่ดีด้วยพลเมือง" โพสต์ชี้แจงหลักเกณฑ์การบริจาคเงินของ ส.ส. หรือ พรรคการเมืองช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติได้จ านวนเท่าไหร่ และทางกฎหมายมีผลเป็นอย่างไรว่า 
 จ านวนเงินที่ช่วยเหลือได้ พรรคการเมืองช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท และ ส.ส. หรือผู้
ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 300,000 บาท โดย
ผลทางกฎหมายในการช่วยเหลือเกินกว่าจ านวนตามที่ก าหนดใว้ใน ให้น าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้ง
ต่อไป  
 หลักเกณฑ์น าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งต่อไป จ านวนเงินที่น าไปรวม  ถ้าให้เงินช่วยเหลือไม่เกิน 3 ล้าน
บาท หรือไม่เกิน 3 แสนบาท ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี ไม่ต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายเลย แต่ถ้าให้เงินเกิน 3 ล้านบาท 
กรณีเป็นพรรคการเมือง เช่น ให้ 

เงินช่วยเหลือ 3,500,000 บาท หรือ กรณี เป็น ส.ส. ให้เงินช่วยเหลือ 350,000 บาท ต้องน าเงินทั้งจ านวนที่ให้
เกินไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย (กม.ไม่ได้ให้ใช้ส่วนที่เกิน) คือ ต้องน าเงิน 3,500,000 บาท หรือ 350,000 บาทไปรวมเป็น
ค่าใช้จ่าย แล้วแต่กรณี 
       ส่วนพรรคการเมืองหรือ ส.ส.จะให้เกินเป็นจ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 
ครั้งที่ผ่านมาเป็นแนวทาง แต่ ส.ส.แบบแบ่งเขต มีเงื่อนไขที่ต้องค านึงเพ่ิมเติม คือ เป็นการให้ความช่วยเหลือในเขต
เลือกตั้งของตน หรือ นอกเขตเลือกตั้งของตน เพราะจะมีผลทางกฎหมายต่างกัน 
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2. เกณฑ์ในการน าไปรวม 
        (1) พรรคการเมืองให้ความช่วยเหลือ "ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง" 
        (2) ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้ความช่วยเหลือ "ให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ของพรรคการเมือง" 
        (3) ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อให้ความช่วยเหลือ"ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง" 
       (4) ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ความช่วยเหลือ "นอกเขตเลือกตั้ง"ของตน "ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง" 
        (5) ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ความช่วยเหลือ"ในเขตเลือกตั้ง" ของตน "ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ ส.ส.ผู้นั้น"
ในการไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
 ซึ่งรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองสามารถศึกษาจาก พ.ร.ป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561 และระเบียบ กกต.ว่าด้วยจ านวนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมี
เหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 
2561 ทั้งนี้เมื่อถึงคราวการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจักได้
รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่เกินวงเงินค่าใช้จ่ายตามที่ กกต.ก าหนด 

ทั้งนี้นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์และ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค ได้แชร์ข้อมูล
เพจดังกล่าวด้วย หลังได้ยืนแสดงเจตจ านงค์ที่จะบริจาคเงินเดือน ส.ส.ของตัวเองตลอดการท าหน้าที่ด้วย 
 
อ้างถึง : https://news.thaipbs.or.th/content/290958 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/290958


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

5 

 

 

กกต. เปิดหลักเกณฑ์ ส.ส.ช่วย ปชช.สู้โควิด ได้คนละไมเ่กิน 3 แสน 
พรรคการเมืองไมเ่กิน 3 ล้าน 
สยามรัฐออนไลน์ 10 เมษายน 2563 13:02 น.  

 

        
 
 
 
 
 
วันที่ 10 เม.ย.63 เพจ Facebook ระบุในหัวข้อว่า "พรรคการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีสร้างการเมืองที่ดี

ด้วยพลเมือง" เผยแพร่โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) ซึ่งโพสต์ให้ความรู้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ ที่ชี้แจง 
ส.ส.และพรรคการเมืองจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในช่วงเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  
ทั้งนี้ เนื้อหาชี้แจงว่า ส.ส. หรือพรรคการเมืองช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติได้จ านวนเท่าไหร่ 
และทางกฎหมายมีผลเป็นอย่างไร ...  
1.จ านวนเงินที่ช่วยเหลือได้  
1.1 พรรคการ เมืองช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000  บาท (3 ล้านบาท)  
1.2 ส.ส. หรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 
300,000 บาท (3 แสนบาท)  
2.ผลทางกฎหมาย การช่วยเหลือเกินกว่าจ านวนตามที่ ก าหนดไว้ใน ข้อ 1 ให้น าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 
ครั้งต่อไป  
3. หลักเกณฑ์ในการน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป มีดังนี้  
3.1 จ านวนเงินที่น าไปรวม ถ้าให้เงินช่วยเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือไม่เกิน 3 แสนบาท ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี ไม่ต้อง
น าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายเลย แต่ถ้าให้เงินเกิน 3 ล้านบาท กรณีเป็นพรรคการเมือง เช่น ให้เงินช่วยเหลือ 3,500,000 บาท 
หรือ กรณี เป็น ส.ส. ให้เงินช่วยเหลือ 350,000 บาท ต้องน าเงินทั้งจ านวนที่ให้เกินไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย (กม.ไม่ได้ให้ใช้
ส่วนที่เกิน) คือ ต้องน าเงิน 3,500,000 บาท หรือ 350,000 บาทไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย แล้วแต่กรณีส่วนพรรคการเมือง
หรือ ส.ส.จะให้เกินเป็นจ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ผ่านมาเป็นแนวทาง แต่ 
ส.ส.แบบแบ่งเขต มีเงื่อนไขที่ต้องค านึงเพ่ิมเติม คือ เป็นการให้ความช่วยเหลือในเขตเลือกตั้งของตน หรือ นอกเขต
เลือกตั้งของตน เพราะจะมีผลทาง กม.ต่างกัน(การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคการเมืองใช้จ่ายได้ไม่เกินพรรคละ 
35,000,000 บาท แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เกินคนละ 1,500,000 บาท)  
3.2 เกณฑ์ในการน าไปรวม  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200410/ff66e4034221cd1ee114a53e328bd9ffcf76c6df8ec1f1232970649ab9521083.jpg?itok=J-vUWLdI
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(1) พรรคการ เมืองให้ความช่วยเหลือ “ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง”  
(2) ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้ความช่วยเหลือ “ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของ
พรรคการเมือง”  
(3) ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อให้ความช่วยเหลือ “ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง” 
(4) ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ความช่วยเหลือ “นอกเขตเลือกตั้ง”ของตน “ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง”  
(5) ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ความช่วยเหลือ “ในเขตเลือกตั้ง” ของตน  “ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ ส.ส. ผู้นั้น”ใน
การไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  
รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองสามารถศึกษาจาก พรป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2561 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร 
และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561  
ทั้งนี้ เมื่อถึงคราวการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจักได้รายงาน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่เกินวงเงินค่าใช้จ่ายตามที 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/146119 
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"ศรีสุวรรณ"สงสัย"มงคลกิตติ์"บริจาคเงินช่วยโควิด เกิน 3 แสนได้หรือไม่ 
สยามรัฐออนไลน์ 10 เมษายน 2563 11:06 น. การเมือง  
 

 

       
  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามท่ี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารา
นนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เพ่ือแสดงความประสงค์ให้
หักเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งส.ส. บริจาคเข้าสมทบกองทุนแก้ไขปัญหาโควิด-19 เป็นจ านวนเดือนละ 113,560 บาท 
เป็นเวลา 36 เดือน หรือ 3 ปี รวม 4,088,160 บาท หรือทุกเดือนจนกว่าจะยุบสภา หรือหมดวาวะการด ารงต าแหน่ง 
ตั้งแต ่30 เมษายน ถึง 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นเงินภาษีคืนให้ประชาชนนั้น 
การกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม สังคมต้องปรมมือให้ และควรเป็นแบบอย่างที่ดีของนักการเมืองทั้งหลายทั้งที่เป็น 
ส.ส. และ ส.ว. ควรที่จะค านึงถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนในยามทุกข์เข็ญเช่นนี้ ไม่ใช่มีข้ออ้างสารพัดเหมือน ส.ว.
บางคน แต่เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตาม
ประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ.2561 ก าหนดไว้ชัดเจนว่า “การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีราคาหรือมูลค่าที่ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท” เท่านั้น แต่หากเกินกว่าจ านวนที่
ก าหนด ให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
ทั้งนี้ตามประกาศของ กกต. เรื่อง การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 
ก าหนดให้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน   1,500,000 บาทเท่านั้น ส่วนพรรค
การเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ได้ไม่เกิน  35,000,000 บาท ดังนั้น กรณีของการบริจาคเงินเกินกว่า 3 แสนบาท
ในนามของนายมงคลกิตติ์คนเดียวไม่เกี่ยวกับพรรคดังกล่าว เป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะต้องวินิจฉัยให้สังคมรับรู้ว่ากระท า
ได้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือที่ ส.ส.หรือ ส.ว.ที่มีจิตส านึกที่ดีบางคนจะได้มาบริจาคมากกว่านี้ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/146064 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/146064
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200410/f636625b85502344d0b09355a0bb03e59cf19219685b1a20a14e9551dd79f8a1.jpg?itok=fknBUNBu
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การเมือง        10 เม.ย. 2020 12:32:26  

 

 

ศาลเล่ือนนัดพพิากษาคดกีรุงศรีวไิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลฎีกา 10 เม.ย.- ศาลเลื่อนนัดพิพากษาคดี “กรุงศรีวิไล” ทุจริตเลือกตั้ง เขต 5 จ.สมุทรปราการ เป็นวันที่ 30 
มิ.ย. 

ศาลฎีกา ประกาศเมื่อวันที่  8 เมษายน 2563  แจ้งวันนัดพิจารณาคดีเลือกตั้งหมายเลขด าที่ ลต (สส) 
585/2562 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง   นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ 
พรรคพลังประชารัฐ   ผู้คัดค้าน เรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขอให้ศาลสั่งให้มีการ
เลือกตั้ง  โดยศาลนัดฟังค าพิพากษาในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดอย่าง
รุนแรงของโรคโควิด-19  การด าเนินกระบวนการพิจารณาอาจไม่ปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ให้ยกเลิกวันนัดเดิมและนัดฟังค า
พิพากษาในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ห้องพิจารณาคดีที่ 5 ศาลฎีกา 

ส าหรับกรณีดังกล่าว กกต.ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต.แจกใบเหลืองนายกรุงศรีวิไล ถูกกล่าวหาให้
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด  อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
ให้แก่นายกรุงศรีวิไล  เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท  ต่อประชาชนในพ้ืนที่อัน
เป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) โดย 
กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม ่
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e9004eae3f8e40af142bfee 
 
 
 

https://www.mcot.net/category/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.mcot.net/viewtna/5e9004eae3f8e40af142bfee
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ศาลเลื่อนนดัพิพากษาคดี “กรุง ศรีวิไล” ทุจริตเลอืกตั้งเขต 5 ปากน้ าเป็น 30 มิ.ย.นี้ เหตโุค
วิดระบาด 
วนัท่ี 10 เมษายน 2563 - 12:23 น.  

 
 

     
    เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้ออกประกาศแจ้งวันนัดพิจารณาคดีเลือกตั้ง
หมายเลขด าที่ ลต (สส) 585/2562 ในคดีระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยื่นฟ้อง นาย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.
เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ในความผิดเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. (ขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) 
โดยเดิมศาลนัดฟังค าพิพากษาในวันที่ 23 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรค
โควิด-19 การด าเนินกระบวนการพิจารณาอาจไม่ปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ให้ยกเลิกวันนัดเดิมและก าหนดนัดฟังค าพิพากษา
ในวันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 9.30 น. ห้องพิจารณาคดีที่ 5 ศาลฎีกา  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกรณีดังกล่าว กกต.ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต. แจกใบเหลือง  นายกรุง ศรีวิไล ถูก
กล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ อันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) 
โดย กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม ่ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2132457 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2132457
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/12/กรุง-ศรีวิไล.jpg
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หนา้แรก / การเมือง  

ศาลเลื่อนพิพากษาคดี 'กรุง ศรีวิไล'ทุจริตเลือกตั้ง เขต 5 จ.สมุทรปราการ 30 มิ.ย.นี ้
วนัศุกร์ ท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2563, 12.31 น. 
 

 

 

 

 
วันที่ 10 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้ออกประกาศแจ้งวันนัด

พิจารณาคดีเลือกตั้งหมายเลขด าที่ ลต (สส) 585/2562 คดีระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ยื่นฟ้อง นาย 
กรุงศรีวิไล  สุทินเผือก หรือกรุง ศรีวิไล อดีตพระเอกชื่อดัง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ   กระท า
ผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  เพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

โดยคดีนี้ศาลนัดฟังค าพิพากษาในวันที่ 23 เม.ย.เวลา 13.30 น.  แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ
โรคโควิด-19  การด าเนินกระบวนพิจารณาอาจไม่ปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย  จึงให้ยกเลิกวันนัดเดิมและก าหนดนัดฟังค า
พิพากษาใหม่ในวันที่ 30 มิ.ย. เวลา 9.30 น. ห้อง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีนี้ กกต.ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต. แจกใบเหลือง   นายกรุงศรีวิไล ซึ่งถูก
กล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด  อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล  เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท  ให้ญาติ
ผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่  อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง 
(1)   โดย กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้เลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ ใหม่. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/485457 
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ชักยุ่ง! 'พี่ศรี' ถาม กกต. 'ส.ส.เต้' บริจาคเงินช่วยโควิด-19 เกิน 3 แสนได้หรือไม่   

10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:29 

 

 
 
 
10 เม.ย.63 - นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ นาย

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือ
แสดงความประสงค์ให้หักเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งส.ส. บริจาคเข้าสมทบกองทุนแก้ไขปัญหาโควิด-19 เป็นจ านวน
เดือนละ 113,560 บาท เป็นเวลา 36 เดือน หรือ 3 ปี รวม 4,088,160 บาท หรือทุกเดือนจนกว่าจะยุบสภา หรือหมด
วาวะการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่ 30 เมษายน ถึง 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นเงินภาษีคืนให้ประชาชนนั้น 
 การกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม สังคมต้องปรมมือให้ และควรเป็นแบบอย่างที่ดีของนักการเมืองทั้งหลาย
ทั้งที่เป็น ส.ส. และ ส.ว. ควรที่จะค านึงถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนในยามทุกข์เข็ญเช่นนี้ ไม่ใช่มีข้ออ้างสารพัด
เหมือน ส.ว.บางคน แต่เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ
การให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ.2561 ก าหนดไว้ชัดเจนว่า “การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีราคาหรือมูลค่าที่ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง สมาชิกพรรค
การเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท” เท่านั้น แต่หาก
เกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ตามประกาศของ กกต. เรื่อง การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
2561 ก าหนดให้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาทเท่านั้น ส่วนพรรค
การเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ได้ไม่เกิน 35,000,000 บาท ดังนั้น กรณีของการบริจาคเงินเกินกว่า 3 แสนบาท
ในนามของนายมงคลกิตติ์คนเดียวไม่เก่ียวกับพรรคดังกล่าว เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องวินิจฉัยให้สังคมรับรู้โดยเร็วว่า
กระท าได้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือที่ ส.ส.หรือ ส.ว.ที่มีจิตส านึกที่ดีบางคนจะได้มาช่วยกันบริจาคเงินเดือนตัวเองกันมากกว่า
นี้  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62716 
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วันที่ 9 เมษายน 2563 - 15:20 น. 

กกต. ยกค าร้อง กรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ 2 นครปฐม นับคะแนน-นับบัตร พลาด 

 
 

 

 
กกต.ยกค าร้อง กปน.เขตเลือกตั้งท่ี 2 นครปฐม นับคะแนน-นับบัตร พลาด ชี้ ไม่พบหลักฐานฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค า
วินิจฉัยกกต.กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับค าร้องว่า คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 
จ.นครปฐม ผู้ถูกร้อง กระท าการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 119 คือ จงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนน
ให้ผิดไปจากความจริงหรือรวมคะแนนให้ผิดไปหรือกระท าประการใดโดยมิได้มีอ านาจกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายให้
บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าการประการใดแก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ หรือ
อ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริงหรือท ารายงานการเลือกตั้งไม่ตรงความเป็นจริง 

ทั้งนี้ กกต.ได้พิจารณารายงานการสืบสวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่นๆ ได้ความว่า ประเด็นที่ 1 ผู้ร้องกล่าวอ้าง
ว่า รายงานผลการนับคะแนนส.ส.หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 7 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.นครปฐม 
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 543 บัตร ไม่ตรงกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 533 คน จาก
การสืบสวนผู้ถูกร้อง ซึ่งเป็นประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 7 ให้ถ้อยค าว่า ผู้ถูกร้องเป็นผู้กรอกข้อความใน
แบบรายงานผลการนับคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามที่ได้รับแจ้งเบื้องต้นจากกรรมการประจ าหน่วยคนอ่ืน มี
จ านวนบัตรที่ใช้ 533 บัตร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตน 533 คน จากนั้นได้ทบทวนและตรวจสอบผลการนับคะแนน
และรวมคะแนนอีกครั้ง พบว่า จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไม่ตรงกับจ านวนผู้มีสิทธิที่มาแสดงตน 10 บัตร จึงได้ตรวจนับ
บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด ปรากฎว่า มีจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 543 บัตร จึงได้แก้ไขตัวเลขบัตรเลือกตั้ง
ที่ใช้จาก 533 เป็น 543 บัตร 

ประเด็นที่ 2 ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า รายงานผลการนับคะแนนส.ส.หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 4 ต.กระตีบ อ.
ก าแพงแสน มีจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 528 บัตร รวมกับจ านวนบัตรที่เหลือ 140 บัตร ไม่ตรงกับจ านวนบัตรที่ได้รับ
จัดสรร 680 บัตร จากการสืบสวนผู้ถูกร้องให้ถ้อยค าว่า เป็นผู้กรอกข้อความในแบบรายงานผลการนับคะแนนส.ส.และ
การที่จ านวนผลรวมของบัตรที่ใช้และบัตรที่เหลือไม่ตรงกับจ านวนบัตรที่ได้รับจัดสรร เกิดจากการค านวณโดยน าจ านวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 668 คน ลบจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตน 528 คน จึงได้
จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 140 บัตร 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/35-7-e1586420444428.jpg
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ประเด็นที่ 3 ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า รายงานผลการนับคะแนนส.ส.หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ต.กระตีบ อ .
ก าแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 395 บัตร ไม่ตรงกับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 393 
คน จากการสืบสวนผู้ถูกร้องให้ถ้อยค าว่า เป็นผู้กรอกข้อความในแบบรายงานผลการนับคะแนนส.ส. เมื่อน าเอกสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งไปส่งกกต.ประจ าเขต ได้รับแจ้งว่า ตัวเลขบัตรที่ใช้ไม่ถูกต้อง จึงได้ท าการตรวจสอบ พบว่า ได้ระบุ
ตัวเลขผิดพลาดไป และได้มีการแก้ไขตัวเลขให้ตรงกับบัตรที่ใช้ไปจริงจ านวน 395 บัตร 

ประเด็นที่ 4 ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า รายงานผลการนับคะแนนส.ส.หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยม่วง อ.
ก าแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 482 บัตร ไม่ตรงกับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 480 
คน จากการสืบสวนผู้ถูกร้อง ให้ถ้อยค าว่า เป็นผู้กรอกข้อความในแบบรายงานผลการนับคะแนนส.ส. เมื่อน าเอกสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งไปส่งกกต.ประจ าเขต ได้รับแจ้งว่าตัวเลขผิดพลาด จึงได้ตรวจสอบบัตรดี บัตรเสีย และบัตรที่ไม่
เลือกผู้สมัครผู้ใด และได้มีการแก้ไขจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้จาก 480 เป็น 482 บัตร และจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ มีจ านวน 482 คน ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 

ประเด็นที่ 5 ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ได้รับคะแนนส.ส.ของหน่วยเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 10 -13 ต.สระพัฒนา อ.
ก าแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ 2 เพียง 2 คะแนน ทั้งที่หน่วยเลือกตั้งอ่ืนๆผู้ร้องได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน การนับคะแนน
หน่วยเลือกตั้งที่ 10 จึงมีความผิดพลาด จากการสืบสวนไม่มีพยานหลักฐานได้ว่ามีการนับบัตรเลือกตั้งของหน่วยที่ 10 
ไม่ตรงกับความจริง 

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องกระท าการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 119 แต่อย่างใด จึงมี
ค าสั่งให้ยกค าร้อง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2131206 
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วันที่ 09 เม.ย. 2563 เวลา 16:59 น. 

พท.จ่อยื่นนายทะเบียนพรรคการเมืองเลื่อนประชุมใหญ่หนีโควิด-19 

 
 
พท.จ่อยื่นนายทะเบียนพรรคการเมืองเลื่อนประชุมใหญ่หนีโควิด-19 เพื่อไทย เตรียมขอมติจากกรรมการบริหาร
พรรคเพื่อแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองขอเลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปก่อนแม้กกต.อ้างว่าไม่มีกฎหมายให้
อ านาจเลื่อน 

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงการจัดประชุมใหญ่ของพรรค 
ซึ่งตามกฎหมายทุกพรรคจะต้องจัดภายในเดือนเมษายน ว่า จากปัญหาการที่พรรคการเมืองจะต้องจัดให้มีการประชุม
ใหญ่ภายในเดือนเมษายน แต่ติดปัญหาโควิด-19 และข้อก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ท าให้ไม่อาจจัดประชุม
ได้นั้น ถึงขณะนี้พรรคยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจาก กกต. แต่อย่างใด 
 ทั้งนี้ทางพรรคได้มีหนังสือสอบถามไปสองครั้งด้วยกัน และด้รับทราบมติ กกต.จากสื่อและเอกสารแถลงข่าวของ 
กกต. โดยส่วนตัวเข้าใจว่า กกต.คงระมัดระวังอย่างที่สุดไม่อยากเพลี่ยงพล้ าในปัญหาทางกฎหมาย เลยบอกว่าตนเองไม่
มีอ านาจ แต่มีมติเป็นข้อแนะน า ซึ่งตนเองตีความมาตั้งแต่ต้นว่าข้อแนะน าดังกล่าวคือตีความว่าพรรคการเมืองไม่ได้
กระท าผิด เพราะขาดเจตนา ใช่ว่าเจตนาจะไม่ประชุม จะประชุมแต่ประชุมไม่ได้ต่างหาก จึง มีเหตุที่จะอ้างได้ตาม
กฎหมาย 
 อย่างไรก็ตาม แม้จะกล่าวอ้างว่าไม่มีกฎหมายให้อ านาจแต่ตนเองมองว่ามีหลักกฎหมายทั่วไป ในส่วนของพรรค
ตอนนี้เตรียมการไว้หมดแล้ว เข้าใจว่าต้นอาทิตย์หน้าจะขอมติจากกรรมการบริหารพรรคโดยวิธีเวียนหนังสือเพ่ือขอมติ
เลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปโดยจะจัดประชุมเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง หลังจากนั้นจะแจ้งมติ กก.บห.ดังกล่าวต่อ
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยล าดับต่อไปซึ่งเข้าใจว่าพรรคการเมืองทั้งหลายน่าจะปฎิบัติในท านองเดียวกัน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/620392 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/620392
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วันที่ 9 เมษายน 2563 - 16:18 น. 

‘เพื่อไทย’ เตรียมขอมติ กก.บห.พรรค แจ้งขอเลื่อนประชุมใหญ่ออกไปก่อน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
“เพื่อไทย“ เตรียมขอมติจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองขอเลื่อนการประชุมใหญ่
พรรคออกไปก่อน 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึง
กรณีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งตามกฎหมายทุกพรรคจะต้องจัดภายในเดือนเมษายน ว่า จากปัญหาการที่พรรค
การเมืองจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ภายในเดือนเมษายน แต่ติดปัญหาโควิด-19 และข้อก าหนดตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ท าให้ไม่อาจจัดประชุมได้นั้น ถึงขณะนี้พรรคยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจาก กกต. แต่อย่างใดโดย
เราได้มีหนังสือสอบถามไปสองครั้งด้วยกัน ทางเราได้รับทราบมติ กกต.จากสื่อและเอกสารแถลงข่าวของ กกต. โดย
ส่วนตัวเข้าใจว่า กกต.คงระมัดระวังอย่างที่สุดไม่อยากเพลี่ยงพล้ าในปัญหาทาง กม. เลยบอกว่าตนเองไม่มีอ านาจ แต่มี
มติเป็นข้อแนะน า ซึ่งตนเองตีความมาตั้งแต่ต้นว่าข้อแนะน าดังกล่าวคือตีความว่าพรรคการเมืองไม่ได้กระท าผิด เพราะ
ขาดเจตนา ใช่ว่าเจตนาจะไม่ประชุม จะประชุมแต่ประชุมไม่ได้ต่างหาก จึ งมีเหตุที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย แม้จะกล่าว
อ้างว่าไม่มีกฎหมายให้อ านาจแต่ตนเองมองว่ามีหลักกฎหมายทั่วไป ในส่วนของพรรคตอนนี้เตรียมการไว้หมดแล้ว เข้าใจ
ว่าต้นอาทิตย์หน้าจะขอมติจากกรรมการบริหารพรรคโดยวิธีเวียนหนังสือเพ่ือขอมติเลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปโดยจะ
จัดประชุมเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง หลังจากนั้นจะแจ้งมติ กก.บห.ดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยล าดับ
ต่อไป ตนเองเข้าใจว่าพรรคการเมืองทั้งหลายน่าจะปฎิบัติในท านองเดียวกัน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2131429 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2131429
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21:23 น. 9 เม.ย. 2562 

เพื่อไทย จ่อยื่นท้วง กกต. ค านวณ ส.ส. ขัดรัฐธรรมนูญ ชี้แจกที่นั่ง 
พรรคคะแนน 2-3 หมื่นไม่ได้! 
 

 
 

เพื่อไทย จ่อยื่นท้วง กกต. ค านวณ ส.ส. ขัดรัฐธรรมนูญ ชี้แจกที่นั่งพรรคคะแนน 3 หม่ืนไม่ได้! 
 
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีที่พรรค พท. จะมีประชุม

เรื่องข้อกฎหมายในการที่จะไปท้วงติงต่อ กกต. ในวันที่ 10 เม.ย. ว่า จะเป็นการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค 
และคณะกรรมการสรรหาของพรรค เพ่ือที่จะด าเนินการตามข้อบังคับและเตรียมการประชุมใหญ่ในวันที่ 21 เม.ย. ทั้งนี้ 
จะเป็นการก าหนดวาระการประชุม มีเรื่องสูตรค านวณท่ีนั่ง ส.ส.ขึ้นมา ซึ่งเป็นปัญหาต่อสังคมว่า การเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้ว 
ผู้เข้าสนามแข่งขันทั้งหมดก็ด าเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว แต่กลับยังไม่รู้วิธีการและกฎระเบียบในการคิดค านวณต่างๆ ซึ่ง
เป็นเรื่องผิดปกติและแปลก 

นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า อยากเรียกร้องให้ กกต.ท าความเข้าใจให้กระจ่างชัด เพ่ือความโปร่งใสของ กกต.เอง 
และเพ่ือให้เกิดความยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่ากระบวนการเลือกตั้งนั้นโปร่งใสและทุกฝ่ายยอมรับได้ แต่สิ่งที่
เกิดขึ้นในขณะนี้คือความไม่ชัดเจนในหลายเรื่อง คะแนนข้อมูลดิบทั้งหมดที่เราขอไปก็ยังไม่ได้รับ กระบวนการตัดสินวิธี
คิดวิธีค านวณ ส.ส.ก็ไม่ชัด เราได้มีการเสนอแนะให้คิดทบทวนเรื่องนี้หลายครั้ง แต่ก็ยังมีความไม่ชัดเจนเกิดข้ึน 
 "สิ่งที่เราจะท าต่อไปคือ เมื่อเราทราบมาว่าดูเหมือนจะมีการคิดในแบบวิธีที่เป็นของ กกต. ก็อยากให้ กกต.
ประกาศให้ชัดเจน และจะท าการทักท้วงอย่างเป็นทางการ ว่าวิธีคิดจะต้องอิงหลักกฎหมายให้ชัดเจน ซึ่งเราจะเสนอเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นหลักฐานให้ชัดเจนว่าเราประท้วงวิธีการคิดค านวณแบบนี้ และเมื่อหลายฝ่ายได้ทักท้วงแล้ว 
หาก กกต.ฝืนท า กกต.ก็จะต้องรับผิดชอบในเสียงทักท้วงเหล่านั้น" 
 "เพราะวันนี้เราเห็นว่าเป็นการกระท าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และเราเห็นในฐานะสถาบันทางการเมือง โดยเราจะ
ยื่นท้วงในฐานะพรรคการเมืองว่าท่านน่าจะท าในสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นสิ่งที่กระท าไม่ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้
เปิดโอกาสให้ท่านท า ดังนั้นเราจะมีการประชุมและมอบหมายให้มีการไปยื่นหนังสือทักท้วงต่อ กกต. ในวันที่ 10 เม.ย." 
นายภูมิธรรมกล่าว 
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เมื่อถามว่า กกต.เน้นการชี้แจงเรื่องต่างๆ ทางโซเชียลมีเดียเป็นหลัก แบบนี้จะท าให้สังคมที่มีข้อกังขาอยู่ไม่ได้
รับความกระจ่างหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วง เพราะท าแล้วหากเกิดความไม่ชัดเจนลักษณะนี้ก็
จะกลายเป็นว่า กกต. ท าให้ตัวเองเสื่อม และเป็น กกต.เองที่ท าให้เกิดความคลางแคลงใจ เรื่องนี้ง่ายมาก เพียงแค่ กกต. 
ประกาศทุกอย่างออกมาให้ชัดเจน หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องควรมีเพียงหลักเกณฑ์เดียวตามกฎหมาย ไม่มีตามอ าเภอใจของ
ใคร เพียงแค่ท าแบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรใดๆ ทั้งสิ้น เวลานี้เราไม่ได้เรียกร้องให้ กกต. ท าเพ่ือเอาใจพรรคการเมืองใด 
หรือเอาใจใคร เสียงแต่เรียกร้องให้ท าตามกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ชัดเจนแล้วเท่านั้น 
 เมื่อถามว่า พท.ยืนยันว่าจะต้องใช้สูตรค านวนตามที่ พท. ได้แถลงไว้ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า สิ่งที่เรา
คิดไว้ทั้งหมดนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ตั้งแต่วรรคแรกเลย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 128 ก็ระบุไว้
ชัดเจนตั้งแต่วรรคแรกเช่นกัน คุณจะไปคิดค านวณให้ที่นั่งกับคนที่ไม่มี  ส.ส.พึงมี ไม่ได้ จะไปปัดเศษให้คนที่ได้คะแนน 
20,000-30,000 ไม่ได ้
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_2398430 
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09 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:08 น. 

 
ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน 'กรณ'์ กรณีพ้นต าแหน่ง ส.ส. เงินหด 3.44 ลา้น 

9 เม.ย.63 - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ด าเนินการเปิดเผย
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จ านวน 2 ราย 3 บัญชี ได้แก่ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.
พ้นต าแหน่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 และ 2. นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส. เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2563 และ พ้นจากต าแหน่งส.ส. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 

นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ และนางวรกร จาติกวณิช คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้ สิน 
1,056,352,861 บาท โดยเป็นทรัพย์สิน 1,062,879,060 บาท และเป็นหนี้สิน 6,526,198 บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่
เป็นเงินลงทุน ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง สิทธิและสัมปทาน ส่วนหนี้สินนั้นเป็น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคาร
และสถาบันการเงินอื่น ทั้งนี้ ทรัพย์สินอื่นส่วนใหญ่จะเป็น นาฬิกา เฟอร์นิเจอร์ ภาพ เครื่องประดับสตรี ทองค า อย่างไร
ก็ตามเมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับต าแหน่ง นายกรณ์ มีบัญชีทรัพย์สินลดลง ประมาณ 3.44 ล้านบาทเศษ 
 นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนของราย ได้ต่อปี โดย
ระบุว่ามีรายได้ประจ าจากการเลี้ยงสัตว์ 600,000 บาท รายได้อ่ืนๆจากการขายไข่ 500,000 บาท รวมมีรายได้ 
1,100,000 บาท ในส่วนของรายจ่ายประจ าระบุว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 360,000 บาท ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงไก่ 
500,000 บาทรวมรายจ่าย 860,000 บาท 

นายจักพันธ์ ระบุว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 128,728,052 บาท เป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น 147,133,838 บาท โดย
ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ เงินลงทุน เป็นส่วนของหนี้สินทั้งสิ้น 18,405,785 
บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 
  ในส่วนของเงินลงทุนนี้ ผู้ยื่นระบุว่า มีหลักทรัพย์เป็นไก่ชน 500 ตัวพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง มูลค่าทั้งสิ้น 
5,000,000 บาท ส่วนที่ดิน ยื่นเอกสาร สิทธิ์เป็นโฉนดและน.ส.3ก. ประมาณ 41 รายการ  ส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอปราณ
บุรี อ าเภอหัวหิน อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่ต าบลด่านเกรียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา มูลค่ารวม 75,780,258 บาท ในส่วนของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวม 11 รายการ มูลค่า 42,750,000 
บาท ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง และอ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ยานพาหนะ มูลค่ารวม 22,950,000 บาท โดยผู้ยื่นระบุรายละเอียดว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่
เกิน7คน จ านวน 4 คัน และเป็นรถโดยสารประจ าทาง จ านวน 27 คัน รวม 31 คัน ส่วนทรัพย์สินอ่ืน มูลค่า 438,000 
บาทนั้น เป็นปืน จ านวน 8 กระบอก 
 ทั้งนี้ผู้ยื่น ไม่ได้ระบุชื่อคู่สมรสแต่ได้ระบุว่ามีบุตรในสมรส 3 คน บุตรนอกสมรสที่รับรองแล้ว 1 คนรวม 4 คน 
โดยนายจักพันธ์ นั้นเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ประมาณ 7 วัน 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62620 

https://www.thaipost.net/main/detail/62620
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9 เมษายน 2020 เวลา 14:00 
 
 

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน-หนี้สิน "กรณ์" หลังพ้นต าแหน่ง ส.ส. 

 
 
               วันที่ 9 เม.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของนายกรณ์ จาติกวณิช พ้นต าแหน่ง 
ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2563 โดยนายกรณ์ และนางวรกร จาติกวณิช คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่า
หนี้สินอยู่ที่ 1,056,352,861 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สิน 1,062,879,060 บาท และหนี้สิน 6,526,198 บาท 
               ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ อาทิ เงินฝากรวมคู่สมครสรวม 87 ล้านบาท เงินลงทุน 366 ล้านบาท ที่ดิน 212 
ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 244 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินอื่น ตั้งแต่ นาฬิกา ทองค า เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า สร้อย 
ต่างหู ก าไล แหวน ชณะที่หนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/9450?line= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/9450?line
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วันที่ 09 เม.ย. 2563 เวลา 16:37 น. 

"กรณ์"พรรคกล้ารวย 1,062 ล้าน 

 
 
ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 2 อดีตส.ส.ปชป.หลังพ้นต าแหน่ง “กรณ์” รวย 1,062 ล้าน มีบ้านในลอนดอน 140 ล. 
ส่วน“จักพันธ์”เป็น ส.ส.7 วันมีฟาร์มไก่ชน-ขายไข่ รวยไม่เบามีทรัพย์สินรวม 147 ล้าน 

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จ านวน 2 ราย 3 บัญชี ได้แก่ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กรณีพ้นต าแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เนื่องจากลาออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ 
และ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กรณีเข้ารับต าแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 22 
มกราคม และพ้นจากต าแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 28มกราคม 2563 
 ทั้งนี้ นายกรณ์ แจ้งว่า มีรายได้รวม 8,451,246 บาท เป็นรายได้จากเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิม รวมทั้ง
รายได้จากกองทุน 5,279,906 บาท และรายได้ของคู่สมรส 3,171,340 บาท ส่วนรายจ่าย รวม 14,560,000 บาท โดย
มีทรัพย์สินทั้งหมด 1,062,879,060 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของ นายกรณ์ 647,865,893 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 
25,392,462 บาท เงินลงทุน 202,121,373 บาท เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทเกษตรเข้มแข็ง และสมาคมฟินเทคประเทศไทย 
รวม 2,472,000 บาท 
 ขณะที่ดิน มูลค่า 168,180,000 บาท รวม 13 โฉนด ในพ้ืนที่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ 4โฉนด ปากช่อง 
นครราชสีมา 2 โฉนด แม่จัน เชียงราย 5 โฉนด ชะอ า เพชรบุรี 1 โฉนด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1 โฉนด 
 ส าหรับโรงเรือนละสิ่งปลูกสร้าง 197,000,000 บาท ประกอบด้วยบ้าน 5 หลัง โดยเป็นบ้านในกรุงเทพฯ 2 หลัง 
บ้านต่างจังหวัด 2หลัง และบ้านในย่านคาโตแกนสแควร์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มูลค่า 140 ล้านบาท อีก 1 หลัง 
ส่วนยานพาหนะ 10,100,000 บาท ประกอบด้วยเบนซ์ 2คัน บีเอ็มดับเบิลยู 1 คัน โฟล์ค 1 คัน และรถกระบะโตโยต้า 
1 คัน สิทธิและสัมปทาน 64,472,507 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประกันชีวิต ทรัพย์สินอ่ืน5,127,580 บาท ประกอบด้วย 
นาฬิกา11 รายการ ทองค า 1 รายการ 
 ด้านทรัพย์สินคู่สมรสของ นายกรณ์ มี 388,013,166 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน เงินฝาก บ้าน 6 หลังส่วน
ใหญ่ในพ้ืนที่ กทม. ที่ดินรวม 13 โฉนด ในพ้ืนที่ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ แก่งคอย สระบุรี และจอมทอง เชียงใหม่ 
ที่น่าสนใจคือทรัพย์สินอ่ืนมูลค่าถึง 56,735,000 บาท เช่น เฟอร์นิเจอร์ 10 รายการ ภาพ 8 รายการ นาฬิกา 16 
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รายการ กระเป๋า 8 รายการ เครื่องประดับ (สร้อย แหวน ต่างหู ก าไล) รวม 24 รายการ ส่วนหนี้สินรวม6,526,198 บาท 
ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินของคู่สมรส รวมแล้วนายกรณ์และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน1,056,352,861 บาท 
 ขณะที่นายจักพันธ์ แจ้งสถานะหย่า ประวัติการท างานเคยด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่ามีรายได้รวม 1,100,000 บาท โดยเป็นรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ 600,000 บาท รายได้จากการ
ขายไข่ 500,000 บาท ส่วนรายจ่ายรวม 860,000 บาท ในจ านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไก่ 500,000 บาท รวม
ทรัพย์สิน 147,133,838 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 215,580 บาท เงินลงทุน ระบุว่าไก่ชนประมาณ 500 ตัว พร้อม
อุปกรณ์การเลี้ยง มูลค่า 500,000บาท ที่ดิน 75,780,258 บาท รวม 41รายการ แบ่งเป็นโฉนดรวม 23 รายการ น.ส.3 
ก.รวม 17 รายการ และ ส.ป.ก.4-01 ข. อีก 1 รายการ โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดินในพ้ืนที่ อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน อ.สามร้อย
ยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
 ขณะที่โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง42,750,000 บาท รวม 11 รายการ โดยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ อ.ปราณบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ยานพาหนะ22,950,000 บาท โดยระบุว่าเป็นรถโดยสารประจ าทางกว่า 26 รายการ มูลค่ารวมกันกว่า 
20 ล้านบาท ขณะที่ทรัพย์สินอื่น 438,000 บาท ประกอบด้วยปืนทั้งหมด 8 รายการ ส่วนหนี้สินที่เป็นเงินกู้จากธนาคาร
และสถาบันการเงินอื่น 18,405,785 บาท รวมแล้วนายจักพันธ์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน128,728,052 บาท 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/620388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/620388


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
10 เม.ย. 2563 05:33 น. 

ชมกลาโหม ยอมตดังบ ได้ทีก็รุกคืบ เสนอให้เลิก จัดซือ้-อาวุธ 

 
“อนุดิษฐ์” บี้ทุกกระทรวงเอา อย่างกระทรวงกลาโหมหั่นงบฯ ซื้ออาวุธ ลดภาระกู้เงินแก้วิกฤติ “สมคิด” แซะน่าจะตัด
ได้มากกว่านี้ เหน็บ 5 ปี ขนซื้อมามากมายอย่าเพ่ิมมาอีก “วิโรจน์” บอกไม่เสียแรงบ่น ได้ทีให้เฉือนทิ้งทั้งหมด “ยาน
เกราะ-ปืนใหญ่-เรือด าน้ า-เครื่องบิน” ไม่ใช่แค่ส่วนเดียว “พิธา” น าทีม ส.ส.รับฟังชาวบ้านครวญใกล้สิ้นลมรอเงิน
เยียวยา หลายกลุ่มอาชีพอิสระตกหล่น-เข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต “ณัฐชา” อ้ึงต้องเสี่ยงจ่าย 100-500 บาทจ้างคนอ่ืน
ลงทะเบียนแทน “นิพิฏฐ์” จวก ก.แรงงานตื่นได้แล้ว ลูกจ้าง ม.33 นับล้านคนไม่มีใครเหลียวแล “ชินวรณ์” จี้รัฐจ่าย 
5,000 บาทนาน 6 เดือน อุ้มเกษตรกร “ชลน่าน” สะกิดดูแลธุรกิจบันเทิงด้วย “มงคลกิตติ”์ สละไม่รับเงินเดือนจนหมด
วาระ แต่ถ้ายุบสภาฯถือว่าจบกันไป “บิ๊กตู”่ ปัดลดทอนอ านาจรัฐมนตรี 

จากกรณีที่กระทรวงกลาโหมพิจารณาปรับลดงบประมาณการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เพ่ือน างบประมาณไปใช้
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พรรคฝ่ายค้านได้ออกมาแสดงความชื่นชม พร้อมเรียกร้องให้กระทรวง
อ่ืนๆเดินตามแนวทางกระทรวงกลาโหม เพ่ือช่วยกันลดภาระการกู้เงินมาแก้ปัญหาวิกฤติ 
 “อนุดิษฐ์” บี้ทุกกระทรวงห่ันงบฯ ลดเงินกู้ 

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีเหล่าทัพทบทวนชะลอการใช้
งบประมาณจัดหายุทโธปกรณ์ เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาโควิด-19 ว่า การที่กระทรวงกลาโหมตัดสินใจชะลอใช้งบฯจัดซื้อ
อาวุธเป็นเรื่องถูกต้อง ทุกกระทรวงควรดูเป็นตัวอย่าง พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วคงเห็นว่าปัญหาโควิด -19 
ส าคัญกว่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ เชื่อว่าหากทุกกระทรวงพิจารณาความเร่งด่วนในกระทรวงแล้วจะพบว่าปัญหาโควิด-
19 ส าคัญกว่าหลายโครงการ ในสถานการณ์ไม่ปกติแบบนี้ทุกกระทรวงควรยึดแนวทางตามกระทรวงกลาโหมชะลอ
โครงการไว้ก่อน มาทุ่มงบฯแก้ปัญหาโควิด ตามท่ีนายกฯให้ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่ง จะได้งบฯมาแก้ปัญหานี้มากกว่า
ที่เป็นอยู่ ภาระการกู้เงินในอนาคตลดลง 
แหย่น่าหั่นได้มากกว่านี้-อย่าซื้ออาวุธเพิ่ม 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเหล่าทัพทบทวนชะลอการใช้งบฯจัดหายุทโธปกรณ์ 
วงเงินเกือบ 4 หมื่นล้านบาทว่า มองว่าการด าเนินการของเหล่าทัพถือว่าดีเพราะยังฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนอยู่
บ้าง แต่น่าจะชะลอการใช้งบฯได้มากกว่านี้ การแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 ต้องใช้งบฯจ านวนมาก ต้องกู้เงินมาแก้ปัญหา 
ถ้าให้ดียิ่งขึ้นการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของกองทัพไม่ควรเพ่ิมเข้ามาอีก เพราะตลอด 5 ปีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกฯ กองทัพซื้อยุทโธปกรณ์มามากมาย ไม่สอดคล้องกับกองทัพยุคใหม่ ขนาดเล็กลดก าลังพลแต่มีประสิทธิภาพ 
รัฐบาลควรลดงบฯความมั่นคง ไปเพิ่มด้านการศึกษาและสุขภาพของประชาชนดีกว่า 
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“วิโรจน์” บอกไม่เสียแรงบ่นตัดงบฯซื้ออาวุธ 
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ตน ได้อ่านข่าวเรื่อง

กระทรวงกลาโหมพิจารณาตัดลดงบประมาณโครงการและการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ เพ่ือน าไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโควิด-19 ถือเป็นข่าวดีที่สุดในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่ตกอยู่ในสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ระบาด เรื่องนี้พรรคก้าว
ไกลได้แสดงความคิดเห็นและเสนอให้กระทรวงกลาโหมน างบประมาณในส่วนนี้มาช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนให้
ผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดตั้งแต่แรกและวันนี้กระทรวงกลาโหมมีแผนชะลอโครงการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์ แล้วปัน
งบประมาณมาช่วยรัฐบาลในการกู้วิกฤติที่เกิดขึ้น ตนในฐานะตัวแทนของประชาชนที่ท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และ
เป็นกระบอกเสียง รู้สึกปลื้มใจที่กระทรวงกลาโหมได้ยินเสียงติติงเล็กๆไม่ท าหูทวนลมเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา และหวังว่า
ประชาชนไทยจะภาคภูมิใจในการเสียสละของชายชาติทหารครั้งนี้ 
รุกคืบขอเฉือนทั้งหมดไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่ง 

นายวิโรจน์กล่าวอีกว่า เท่าที่ดูรายละเอียดโครงการที่จะตัดงบประมาณ การจัดซื้อ ประกอบด้วย ยานเกราะ
ล าเลียงพลหรือสไตรเกอร์ 50 คัน วงเงิน 4,500 ล้านบาท แผนจัดซื้อปืนใหญ่ขนาด 155 มม. เพื่อทดแทนของเก่า วงเงิน 
2,000 ล้านบาท โครงการจัดซื้อปืนใหญ่ขนาด 105 มม.วงเงิน 900 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องบินแบบใช้งานทั่วไป
วงเงิน 1,350 ล้านบาท แผนจัดซื้อรถถังวีที 4 วงเงิน 1,600 ล้านบาท ขณะที่กองทัพเรือมีแผนจะจัดซื้อเรือด าน้ า 2 ล า 
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท รวมถึงตั้งงบก่อสร้างที่จอดเรือไว้อีก 900 ล้านบาท ผูกพัน
งบประมาณตั้งแต่ปี 2563-2569 ส่วนกองทัพอากาศมีโครงการจัดหาเครื่องฝึกทดแทน 12 เครื่อง ผูกพันงบประมาณ 4 
ปี (2563-2566) วงเงิน 5,195 ล้านบาท โครงการจัดหาเครื่องฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50 (ระยะที่ 4) 2 เครื่อง วงเงิน 
2,450 (ผูกพันงบประมาณ 2563-2565) เป็นต้น เท่าที่ดูยังไม่มีตัวไหนที่ต้านไวรัสได้เลย เราหวังว่าท่านจะตัดรายการ
จัดซื้อท้ังหมดนี้ออกไปก่อน แล้วน างบฯจ านวนมหาศาลเหล่านี้มาเยียวยาประเทศไทยแทน 
“พิธา” น า ส.ส.รับฟัง ปชช.บ่นใกล้สิ้นลม 

วันเดียวกัน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อม ส.ส.ของพรรคลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนประชาชน 
แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 ช่วงเช้าเริ่มต้นที่มัสยิดตลาดพลู กทม. เดินไปตามถนนเทอดไท ไป
ตลาดจอมทอง และปิดท้าย ช่วงบ่ายที่การเคหะธนบุรี 3 เขตบางขุนเทียน นายพิธากล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่ท าให้ทราบ
ว่ายังมีประชาชนที่ไม่ได้รับการเยียวยาผลกระทบปัญหาไวรัสโควิด-19 อยู่อีกมาก ผู้ประกอบอาชีพอิสระหลายรายการ
เยียวยายังเข้าไม่ถึง เช่น คนใช้อินเตอร์เน็ตไม่เป็น คนขับแท็กซี่ยังรอรับเงินเยียวยา ออกวิ่งรถมีรายได้ไม่ถึง 300 บาทต่อ
วันแทบไม่มีลูกค้า นักเรียน นักศึกษาท างานพาร์ตไทม์ส่งตัวเองเรียน ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ ยังมีอีกหลาย
อาชีพมากที่สะท้อนปัญหาให้ฟัง วันนี้ประชาชนอยู่ในสภาวะเหมือนกลั้นหายใจ ไม่สามารถท างาน ไม่สามารถใช้ชีวิต
ปกติได้ ได้แต่ทนกลั้นหายใจโดยไม่รู้ว่าจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่ 
อ้ึงเสี่ยงจ้าง 5 ร้อยให้คนอ่ืนลงทะเบียน 

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กล่าวว่า มีผู้ร้องเรียนว่า ต้องไปจ้างคนอ่ืน ลงทะเบียนให้ 
มีค่าใช้จ่าย 100-500 บาท นี่เป็นการหากินอยู่บนความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน และแม้ว่าจะลงทะเบียนได้ส าเร็จ
แต่ไม่มีความมั่นใจใดเลยว่าจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือนจากรัฐบาล เงินที่จ่ายไป 100-500 บาทอาจต้องสูญ
เปล่า 
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“นิพิฏฐ์” โวยลูกจ้าง ม.33 ไม่มีใครช่วย 
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก โดยสมมติเปรียบเทียบร้านหมูกระทะ 2 

ร้าน มีลูกจ้างร้านละ 10 คน ร้านหนึ่งไม่ส่งเงินประกันเข้ากองทุนประกันสังคม ไม่เสียภาษี อีกร้านหนึ่งส่งเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคมและเสียภาษีถูกต้อง เมื่อมีโรคระบาดลูกค้าลดเหลือประมาณ 10% สองร้านทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
เดือดร้อนเหมือนกันหมด แต่ร้านที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนลูกจ้างลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้เดือนละ 
5,000 บาท รวม 3 เดือน ส่วนร้านที่ลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลได้ เพราะเป็นลูกจ้างในระบบ (ตามมาตรา 33) จะได้รับความช่วยเหลือต่อเมื่อรัฐสั่งปิด มีลูกจ้างติดโรค
ระบาด หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง 
จวกจะตายกันหมด ก.แรงงานตื่นได้แล้ว 

นายนิพิฏฐ์ระบุว่า จึงเรียกร้องมาตลอดว่า สถานการณ์วันนี้ขอให้ถือว่า “มีเหตุจ าเป็นที่นายจ้างไม่ให้ท างาน” 
เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับการดูแลจากกองทุนประกันสังคม 62% ของค่าจ้าง 3 เดือนตามมาตรา 79/1 พ.ร.บ.ประกันสังคม 
แต่หากลูกจ้างกลุ่มนี้ซึ่งหลายประเภท นับล้านคน เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ผู้ ว่าฯหลายจังหวัดสั่งปิดแล้ว ได้รับ
การช่วยเหลือเงินจากกองทุนไปบ้างแล้ว ผมยกตัวอย่างร้านหมูกระทะเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนเท่านั้น หรืออาชีพที่สอน
นักท่องเที่ยวด าน้ า (diving) ที่ตกงานไป 100% เพราะไม่มีนักท่องเที่ยว คนเหล่านี้ส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน ตอนนี้
ตกงานกันหมดแล้ว ประกันสังคมมีเงินเป็นแสนล้าน เป็นเงินของลูกจ้าง-นายจ้าง ที่เขาสะสมมาทั้งนั้น แต่เขาไม่ได้รับ
การดูแล หากเป็นอย่างนี้ เกรงว่าจะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรอีกระลอกหนึ่ง นโยบายของรัฐที่ให้อยู่บ้านจะไม่
ประสบความส าเร็จ กระทรวงแรงงานต้องตื่นได้แล้ว คนในระบบที่ท าตามกฎหมายจะตายกันหมดแล้ว 
จี้จ่าย 5 พัน 6 เดือนอุ้มเกษตรกร 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และรองประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการ
เยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 และภัยแล้ง จ านวน 8 ล้านครอบครัวว่า ขอสนับสนุน
ข้อเสนอของ รมว.คลังเยียวยากลุ่มเกษตรกร แม้จะยังไม่ชัดเจนเรื่องจ านวนเงินและ เงื่อนเวลา ขอเสนอแนวทางดังนี้ 1.
กลุ่มอาชีพเกษตรกร กระดูกสันหลังของชาติ แต่สินค้าเกษตรราคาถูกมาต่อเนื่อง ภัยแล้งยาวนาน มีปัญหาโควิด -19 อีก 
ท าให้หนี้สินครัวเรือนท่วมตัว ต้องเร่งเยียวยาเป็นพิเศษ 2.ให้เยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรม ส่งเสริม
การเกษตรหรือมีบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส.อยู่แล้ว เป็นรายครอบครัวประมาณ 8 ล้านครัวเรือน 3.ควรแบ่งจ่ายเป็นราย
เดือน เดือนละ 5,000 บาท 4.ควรส่งเสริมให้เกษตรกรที่ได้รับเงินดังกล่าวมาท าเกษตรครัวเรือน เพ่ือด าเนินวิถีชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อเนื่องต่อไป 
พท.วอนรัฐเหลียวแลธุรกิจบันเทิง 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า จากมาตรการปิดสถานบริการ ร้านอาหาร ผับ ทั่ว
ประเทศนั้น มีแรงงานในภาคธุรกิจบันเทิงมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน ต้องตกงานและขาดรายได้ ไม่น้อยกว่า 22 
กลุ่มอาชีพ แต่รัฐไม่เหลียวแรงงานในภาคธุรกิจนี้ ทั้งที่คนกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ เข้าประเทศ ในยามที่
ประเทศปกติ แต่รัฐปล่อยให้หาทางรอดเอาเอง ทั้งนี้ รัฐต้องหางานให้ท าแม้จะมีรายได้ไม่มาก แต่ควรช่วยให้สามารถ
เลี้ยงตัวเองได้ 
“เต้” สละเงินเดือน ส.ส.จนหมดวาระ 
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ส่วนกระแสเรียกร้องให้ ส.ว.และ ส.ส.เสียสละเงินเดือนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบจากโรคไวรัสโค
วิด-19 เมื่อเวลา 09.45 น. ที่รัฐสภา นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ยื่นหนังสือต่อ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอบริจาคเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ส.ส.เข้ากองทุนสมทบป้องกันโควิด -19 ของ
รัฐบาล ตั้งแต่งวดวันที่ 30 เม.ย.63 -31 มี.ค.2566 หรือจนกว่ายุบสภาฯหรือหมดวาระสภาฯ รวมเป็นเงินประมาณ 4 
ล้านบาท โดยนายมงคลกิตติ์กล่าวว่า วิกฤตินี้ร้ายแรงไปทั่วโลก ไม่มีใครทราบจะสิ้นสุดเมื่อใด ล่าสุดรัฐบาลออก พ.ร.ก.กู้
เงินกว่า 1.9 ล้าน ล้านบาทกู้ครั้งสุดท้าย จะกู้ไม่ได้อีก เนื่องจากเกินร้อยละ 60 ของหนี้สาธารณะต่อจีดีพี หากแก้ไข
ปัญหานี้ไม่ได้ใน 6 เดือน ทางสุดท้ายเหลือแค่ขายทรัพย์สินในประเทศ มากกว่าวิกฤติต้มย ากุ้งปี 40 ถึง 3 เท่า คนไทย
ทุกคนต้องช่วยกัน ในฐานะนักการเมืองไม่สามารถจะทนรับเงินเดือน ภาษีประชาชนได้ จึงขอเสียสละเงินเดือน ส.ส. 
ส่วน ส.ส.หรือ ส.ว.คนอ่ืนจะท าตามหรือไม่เป็นดุลพินิจส่วนบุคคล และขอเรียกร้องนายทุนและเจ้าสัวให้ออกมาช่วยกัน
แก้ปัญหา ถ้าสถานการณ์ไปต่อไม่ได้ กู้ไม่ได้ พวกเราในฐานะส.ส. มีทรัพย์สินเท่าใดคงต้องขายทั้งหมด เพ่ือน ามา
ช่วยเหลือให้ประเทศผ่านจุดนี้ไปได้ 
ยุบสภาฯคือจบ กระตุกเจ้าสัวช่วยชาติ 

เมื่อถามย้ าว่า ถ้ามีเหตุการณ์ยุบสภาฯไป หรือสภาฯหมดวาระก่อนถึงวันที่ 30 เม.ย.2566 จะบริจาคเงินช่วยต่อ
ให้ครบหรือไม่ นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า ก็ให้ถือว่าการสละเงินเดือนจะยุติลงเพียง เท่านั้น คงไม่สมทบทุนจนให้ได้ยอด
ครบ 4 ล้านบาท ยืนยันว่าอยากให้ทุกฝ่ายร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือให้มากที่สุด โดยเฉพาะ ส.ส.และ ส.ว.เชื่อว่าประมาณ 
30% มีเงินเหลือเฟือ สละเงินเดือนทั้งเดือนได้ควรจะเสียสละ ส.ส.และ ส.ว.ที่มีเงินไม่มากพอช่วยสละตามก าลังที่ท าได้ 
เพราะครั้งนี้จะเป็นการกู้ครั้งสุดท้ายแล้ว ถ้ากู้มาแล้วยังแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ เศรษฐกิจจะยิ่งทรุดไปเรื่อยๆ ประชาชน
จะไม่มีกิน อาจเกิดการปล้นสะดมกัน คงถึงเวลาที่ทั้ง ส.ส. ส.ว.และเจ้าสัวต้องทุบหม้อข้าวตัวเอง เอาเงินที่มีอยู่มาช่วย
ประเทศ ตอนนี้ใครที่มีก าลังทรัพย์พร้อมควรเสียสละช่วยประเทศเต็มที่ โดยเฉพาะบรรดาเจ้าสัวอย่างน้อยควรเสียสละ
บริจาคเงินครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่มาช่วยประเทศ รวมกันแล้วน่าจะได้ประมาณ 10 ล้านล้านบาท มากกว่า
จะไปกู้เงินด้วยซ้ า 
เลขาฯสภาฯจัดให้พร้อมหักภาษี 

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่รัฐสภา นายสรศักดิ์ เพียงเวช เลขาธิการสภาฯ แถลงว่า นายมงคลกิตติ์ ได้ยื่นเป็นเอกสาร
มาตรวจสอบแล้วบริจาคได้ ถือเป็นเจตนาของนายมงคลกิตติ์ จะรับไปด าเนินการ ให้โดยหักทุกเดือน  และต้องคิดภาษี 
เพราะถือเป็นรายได้ส่วนบุคคล เมื่อถามว่า ยังมี ส.ส.คนอ่ืนแสดงเจตจ านงให้หักเงินเดือนอีกหรือไม่ นายสรศักดิ์ กล่าว
ว่า เท่าที่ทราบจากเจ้าหน้าที่มี ส.ส.โทร.มาสอบถามว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ให้นโยบายเรื่องนี้อย่างไร ได้
ตอบกลับว่า ตอนนี้ท่าน ยังไม่มีนโยบายเรื่องนี้ และนายชวนให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า ส.ส.ส่วนใหญ่ลงพ้ืนที่ จึงไม่มีการหัก
เงิน ส.ส. เท่าท่ีได้ติดตาม ส.ส.ลงพื้นที่โดยเงินส่วนตัวช่วยเหลือประชาชน จัดหาหน้ากากอนามัย พ่นยาฆ่าเชื้อต่างๆ เป็น
ต้น หาก ส.ส.คนใดต้องการให้สภาฯหักเงินเดือนจ านวนเท่าไหร่ ท าหนังสืออย่างเป็นทางการมายังส านักงานเลขาธิการ
สภาฯได้ เรายินดีท าให้ 
เร่งท าห้อง กมธ.ถกงบฯ 64 ช่วง 4–5 มิ.ย. 

นายสรศักดิ์กล่าวอีกว่า การเปิดสมัยประชุมสภาฯปลายเดือน พ.ค. เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ได้ให้เจ้าหน้าที่ทดสอบนั่ง
เก้าอ้ีตัวเว้นตัวเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ไมโครโฟนจะให้ใช้ของใครของมัน จากเดิมท่ีออกแบบส าหรับใช้ 2 คนต่อ
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ไมโครโฟน 1 ตัว ส่วนห้องประชุม กมธ.งบประมาณที่จะใช้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2564 ทิศเหนือของอาคารสุริยัน 
ประธานสภาฯกังวลเพราะเหลือเวลาอีก 2 เดือนต้องใช้ จึงก าชับให้เร่งให้เสร็จ เท่าที่คุยกับวิปรัฐบาลทราบว่าพอเปิด
ประชุมเดือน พ.ค.จะมีกฎหมายส าคัญเข้าสู่สภาฯ ในวันที่ 27-28 พ.ค. จากนั้นวันที่ 4-5 มิ.ย.จะมีการพิจารณา พ.ร.บ.
งบฯปี 2564 วาระแรก ดังนั้นต้องเร่งท าห้องประชุมให้เสร็จทันตามก าหนด 
“เทพไท” ติงอย่ากดดันคนอ่ืน 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสการเรียกร้องให้ ส.ส. และ ส.ว. 
บริจาคเงินเดือนเข้ากองทุนสู้ไวรัสโควิด-19 ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ระบุแล้วว่า สภาฯยังไม่มีความคิดหัก
เงินเดือน ส.ส. เพราะ ส.ส.ดูแลประชาชนอยู่แล้ว ใครไม่ท าสุ่มเสี่ยงสอบตก ส.ส.บางคนเสียค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน
มากกว่าเงินเดือน ส.ส.ด้วยซ้ าไป ต่างกับ ส.ว.ที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาขอความร่วมมือให้บริจาค
เงินเดือนคนละไม่ต่ ากว่า 50,000 บาทเข้ากองทุน ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. มีบริบททางการเมืองแตกต่างกัน 3 ข้อคือ 1.เรื่อง
ที่มา ส.ว.มาจากการแต่งตั้งของ คสช. ไม่มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ต่างกับ ส.ส.จากการเลือกตั้งของประชาชน มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
เขตเลือกตั้ง 2. ส.ว. แค่เป็นสภาพ่ีเลี้ยงให้รัฐบาล แต่ ส.ส.มีบทบาทตัวแทนของประชาชน ต้องท าหน้าที่เป็นปากเสียงให้
ประชาชนโดยตรง 3.หน้าที่ส.ว.กลั่นกรองกฎหมายเท่านั้น ส่วน ส.ส.มีหน้าที่ออกกฎหมายและควบคุม ตรวจสอบการ
บริหารราชการ แผ่นดินของรัฐบาล ส่วนตัวยินดีจะบริจาคเงินเดือนเข้ากองทุนสู้ไวรัสโควิด -19 และเป็นสิทธิของ ส.ส. 
แต่ละคนจะบริจาคเงินเดือนตลอดอายุสภาฯท าได้ตามจิตศรัทธา แต่อย่ากดดันเพ่ือน ส.ส.คนอ่ืน เพราะส.ส.แต่ละคนมี
รูปแบบและวิธีบริจาคช่วยประชาชนแตกต่างกัน 
 
 
ตั้งกองทุนไม่ทั่วถึงสู้เครือข่าย ส.ส.ไม่ได้ 

นายเทพไทกล่าวอีกว่า การตั้งกองทุนเพ่ือสู้กับไวรัสโควิด-19 อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะมีวิธีใช้เงินอย่างไร
ให้กระจายไปได้ทุกพ้ืนที่ ถึงมือประชาชนทั่วทุกภูมิภาค แตกต่างกับการท าหน้าที่ ของ ส.ส.ทั้ง 500คน ที่มีพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รัฐบาลควรให้ความส าคัญและสนับสนุนบทบาท ส.ส.ที่ใกล้ชิดประชาชน มี
เครือข่ายเต็มพ้ืนที่ รัฐบาลน่าจะใช้กลไกของฝ่ายนิติบัญญัติช่วยเหลือประชาชนร่วมกับฝ่ายรัฐบาล จะประสบผลส าเร็จ
ได้มากกว่า 
“โกศล” จี้ กกต.ตอบปมเงินบริจาค 

นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีมีการเรียกร้องให้ ส.ส.บริจาคเงินเดือนช่วย
แก้ปัญหาโควิดว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนได้น าเงินเดือนไปลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว จากการพูดคุยเราจะท า
กันเช่นนี้ต่อเนื่อง 3 เดอืน เนื่องจาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 65 ก าหนดว่า การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติของพรรคการเมืองให้ได้ไม่เกิน 3 ล้าน และ ส.ส.ให้ได้ไม่เกิน 3 แสน และมาตรา 66 ระบุว่าหากให้เกิน
กว่าที่ก าหนดให้น าเงินดังกล่าว คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและ ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป จึง
อยากให้ กกต. ที่รับผิดชอบกฎหมายนี้ ให้ความกระจ่างหรือวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็น ส.ส.ต่างอยากช่วยประชาชนจนกว่า
วิกฤติครั้งนี้จะผ่านพ้นไปอยู่แล้ว แต่เมื่อมีข้อกฎหมายก าหนดไว้อยากด าเนินการให้ถูกต้องจะดีที่สุด และการที่เราช่วย
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ประชาชนโดยตรง ไม่บริจาคผ่านใครหรือหน่วยงานใด เพราะคิดว่าการลงพ้ืนที่ประชาชนจะได้รับการช่วยตรงตามความ 
ต้องการมากกว่า 
“บิ๊กตู”่ ปัดลดทอนอ านาจรัฐมนตรี 

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) หรือ ศบค.ว่า ขอให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแต่ละด้านประสานงานกันอย่างใกล้ชิด รัฐมนตรีทุก
กระทรวงน านโยบายไปช่วยปฏิบัติ ไม่ได้ลดทอนอ านาจรัฐมนตรี เพียงต้องการให้บูรณาการท างานร่วมกัน และควบคุม
ภาพรวมการท างานอย่างใกล้ชิด ข้อมูลจ านวนมากท าให้กระชับบูรณาการมาที่ ศบค. เพ่ือวิเคราะห์ตัดสินใจ น ามา
ประชาสัมพันธ์ได้ทันที สิ่งส าคัญคืออย่าให้สิ่งที่สื่อสารไปตีความผิดพลาด ถูกน าออกไปเป็นประเด็นทางการเมือง ให้
เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงานเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และให้โฆษกกระทรวงต่างๆ ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานของตนเอง ควบคู่ไปกับการแถลงสถานการณ์ของโฆษก ศบค.ในแต่ละวัน 
มท.ไฟเขียว อปท.ใช้งบสาธารณภัย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือถึง ผวจ.ทุก
จังหวัด ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงแนวทางการใช้จ่ายงบฯของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีติดเชื้อโควิด-19 ว่าอปท.สามารถใช้จ่ายงบฯด้านสา
ธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้ โดยใช้จ่ายจากงบฯประจ าปี งบ
กลางประเภทเงินส ารองจ่าย และหมวดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือเงินสะสมตามที่กระทรวงอนุมัติให้ยกเว้นใช้จ่ายเงินสะสม
หรือเงินทุนส ารองเงินสะสม หรือโอนงบฯไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
“กรณ์” ยังอู้ฟู่รวยทะลุพันล้าน 

วันเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 2 ราย ได้แก่ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ประชาธิปัตย์ กรณีพ้นจากต าแหน่ง นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กรณีเข้ารับ
ต าแหน่งและพ้นต าแหน่ง โดยนายกรณ์แจ้งบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากต าแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 มีทรัพย์สิน 
1,062,879,060 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 6,526,198 บาท แยกเป็นทรัพย์สินของนายกรณ์ 647,865,893 บาท และ
ทรัพย์สินของนางวรกร จาติกวณิช คู่สมรส 388,013,166 บาท โดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ บ้าน 12 หลัง มีมูลค่ารวม 
244 ล้านบาท หนึ่งในนั้นเป็นบ้านย่านคาโตแกนสแควร์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ของนายกรณ์มูลค่า 140 ล้านบาท 
“จักพันธ์” มีทรัพย์สนิเบาะๆ 147 ล้าน 

ขณะที่นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับ
ต าแหน่ง ส.ส.วันที่ 22 ม.ค.2563 และยื่นบัญชีพ้นจากต าแหน่ง ส.ส.ในวันที่ 27 ม.ค.2563 โดยทั้งสองช่วงระบุว่ามี
ทรัพย์สิน 147,133,838 บาท มีหนี้สิน 18,405,785 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 128,728,052 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1816711 
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กมธ.ศึกษาคนเก่ง ส.ว. ตั้งคณะท างาน 3 ชดุ ‘ศานิตย์’ ชงระบบไต่สวนฉุกเฉินป้องคนด ี
วนัท่ี 9 เมษายน 2563 - 18:12 น. 

 
 

         เมื่อวันที่ 9 เมษายน พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ในฐานะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญศึกษา
แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพ่ือพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เผยกับ “มติชน” ถึงความคืบหน้าแนว
ทางการสร้างคนดีคนเก่ง ว่า ที่ผ่านมา กมธ.ได้วางกรอบ รวมทั้งสัมมนาจัดท าแผนแม่บทยุทธศาสตร์ และแผนฏิบัติการ
ในการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคมเพ่ือพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนไปแล้ว กระทั่งล่าสุดก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ส.ว. ประธานกมธ.วิสามัญ โดยมติของที่ประชุมได้ตั้งคณะท างานขึ้น 3 คณะ 1.
คณะท างานด้านการสร้างคนดี 2.คณะท างานด้านการสร้างคนเก่ง และ 3.คณะท างานด้านการสร้างคนกล้า ซึ่งมีตน
รับผิดชอบในฐานะประธานคณะท างานจัดท าแนวทางการสร้างคนกล้าเพ่ือน าเสนอต่อกมธ.วิสามัญต่อไป 
         พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวว่า พยายามผลักดันแนวทางการสร้างคนกล้า จนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สร้างผู้กล้า 
เพราะเห็นว่า ที่ผ่านมาแนวทางการสร้างคนดีคนเก่งมีงานวิจัยมากมาย ไปศึกษาเอาจากงานเหล่านั้นในห้องสมุดก็ได้ แต่
ถ้าต้องการศึกษาเพ่ือท าให้ได้ผล คิดว่า กมธ.วิสามัญจ าเป็นต้องหาแนวทางหรือวิธีที่จะให้คนดีและคนเก่งในระบบ
ราชการมีความกล้าด้วย โดยเฉพาะความกล้าที่จะท าประโยชน์ยืนหยัดท าสิ่งที่ถูกต้อง เพราะหลายคนเมื่อเข้ามาอยู่ใน
ระบบราชการกลับนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้อง เพราะกล้าแล้วกลับถูกให้ร้ายป้ายสี จนหลายคนต้องหันไปรับใช้ผู้มีอ านาจ 
เพ่ือให้ได้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน อย่างไรก็ตาม ตลอดชีวิตรับราชการต ารวจมา ได้รับทราบถึงปัญหาในส่วนนี้ดี 
เพราะเป็นผู้หนึ่งที่เจอเรื่องท านองนี้ ถูกดอง แต่ก็สู้มาด้วยใจ เก่งหรือไม่ ไม่รู้ เอาความดีเข้าแลกตั้งใจท าหน้าที่ ถ้าไม่มี
ผู้ใหญ่มองเห็นก็คงเกษียณอายุที่ฝ่ายประจ า เป็นนายพลคอนโด โดยไม่ได้เป็นผู้บัญชาการ 
“ผมไม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่เป็นเหมือนเรา ไม่ใช้แค่สู้ด้วยใจเท่านั้น แต่ต้องมีแนวคิดหรือหลักการในการปกป้องคน
เหล่านี้ด้วย หากการท าหน้าที่ของเขาถูกผู้บังคับบัญชาที่เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว เห็น แก่ประโยชน์มากลั่นแกล้ง โยกย้าย ก็
ควรมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลให้เขา หากพบว่า มีการใช้อ านาจเกินขอบเขต ถ้าราชการเข้มแข็ง ท าให้คนดีคนเก่งมีที่ยืน 
มีความก้าวหน้า จะได้เอาความดีความเก่งไปท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชน ไม่งั้นข้าราชการที่ดีที่ยึดติด
กับต าแหน่งก็ไปไม่รอดกับระบบราชการ”พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าว และว่า ส าหรับกรอบการพิจารณาเบื้องต้นส าหรับ
มาตรการในการเสริมสร้างคนดีไว้ 3 มาตรการ 1.มาตรการในการเสริมสร้างคนดี 2.มาตรการในการปกป้องคนดี และ 3.
มาตรการในการเยียวยา อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่า มาตรการในการเยียวยาเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะที่ผ่านมา  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2016/12/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-3.jpg
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กระบวนการนี้ถือว่า ยืดยาวมาก อย่างข้าราชการตร าวจ ตนได้เรียนรู้มาในสมัยที่ถูกย้ายไปประจ า เป็นผู้บังคับการกอง
ร้องทุกข ์
“เวลาค าสั่งตร.โยกย้าย หากจะร้องไม่เป็นธรรม ให้ร้องทุกข์ได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ค าสั่งออก โดยอนุร้องทุกข์จะใช้
เวลาพิจารณาอีกเป็นปี พออนุร้องทุกข์พิจารณาเสร็จเข้า ก.ตร.ใหม่อีก 2 ปี พอมีค าสั่งแล้ว ถึงจะน าค าสั่งไปฟ้องศาล
ปกครองได้ ข้าราชการพลเรือนก็เช่นกัน ต้องผ่านกระบวนการของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ไป
ศาลปกครองเลยไม่ได้ ท าให้กว่าจะถึงศาลปกครองได้ใช้เวลาเป็นปี อย่างกรณีของนายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะถึงศาลปกครอง มีค าสั่งให้เยียวยาก็เกือบจะเกษียณอายุราชการอยู่แล้ว ดังนั้น 
ส่วนตัวคิดว่าหากพบกรณีที่มีการโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม เมื่อมีเรื่องร้องทุกข์ ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน ต้อง
เร็ว เมื่อสอบสวนเบื้องต้นแล้ว หากมีเหตุ ก็ให้ระงับค าสั่งนั้นไว้ก่อน เหมือนระบบในศาลปกครองน่าจะเป็นแนวทางที่ดี 
ที่สามารถเป็นรูปธรรมได้ ไม่อยากให้ศึกษาแล้ว เก็บไว้ในห้องสมุดอีก ส่วนจะต้องพิจารณาในการแก้กฏหมาย หรือสร้าง
องค์กรอะไรขึ้นมาหรือไม่ คงต้องพิจารณากัน ถ้าจ าเป็นก็ต้องท า”พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2131674 
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"ค านูณ"แนะจับตา เงนิ4แสนล้าน จี้ รบ.  
วางระเบียบเข้ม ป้องกนัโกง 
 สยามรัฐออนไลน์  10 เมษายน 2563 10:23 น.  การเมือง 
 ค านูณ สิทธิสมาน 

 

นายค านูณ สิทธิสมาน ส.ว.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุคส่วนตัว Kamnoon 
Sidhisamarn  ระบุถึง การติดตามเม็ดเงิน4แสนล้านบาทจากยอดเงินที่ให้กระทรวงการคลังกู้เงินจ านวนทั้งสิ้น1ล้าน
ล้านบาท ว่า 
"จับตาเงิน 4 แสนล้านบาท - ระเบียบฯต้องเข้มป้องกันการโกงทุกรูปแบบ ! 
ในจ านวนยอดเงินที่จะใช้กู้วิกฤตครั้งนี้ประมาณ 2 ล้านล้านบาท มีอยู่จ านวน 4 แสนล้านบาทที่น่าจับตาและติดตามเป็น
พิเศษ หากย้อนดูตามแผนภูมิที่เผยแพร่ออกมาพร้อมมติคณะรัฐมนตรีก็จะอยู่ในช่องที่ 2 จากซ้าย 
เงิน 4 แสนล้านบาทนี่น้อง ๆ 'งบลงทุน' ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแต่ละปีเลยนะครับ 
(งบลงทุนปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 6.55 แสนล้านบาท) 
เงินจ านวนนี้จะได้มาจากพระราชก าหนดอนุญาตให้กระทรวงการคลังกู้เงินมาใช้นอกงบประมาณ 1 ล้านล้านบาทนี้
ได้รับการก าหนดแยกชัดเจนไปเลยว่าจะลงไป 'ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม' ในระดับ 'พ้ืนที'่ ในชุมชนทั่วประเทศโดยตรง 
ที่ว่าน่าจับตาก็คือวิธีการใช้เงินและการก ากับตรวจสอบการใช้เงินส่วนนี้โดยหลักคือจะท าอย่างไรให้ถึงชาวบ้านใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์จริงสามารถต่อยอดได้ 
พูดตามตรง ในเบื้องต้นจะต้องไม่ใช่แค่งบประมาณเพ่ือหาเสียงหาคะแนนนิยมให้รัฐบาลและส.ส.ในพ้ืนที่ตามที่
ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองในทางปฏิบัติที่เป็นจริงเขาห่วงกัน ต่อมาคือต้องไม่เป็นการใช้อย่างเบี้ยหัวแตก หรือใช้เหมือน
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไป แบบว่าใช้หมดแล้วหมดไปไม่เหลือไว้เป็นฐานโครงสร้างให้ต่อยอด หรือไม่ก็ใช้ใน
โครงการแบบคุณพ่อรู้ดีที่หน่วยราชการก าหนดให้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้ชุมชนท า 
และแน่นอน ต้องอย่าให้มีการโกง หรือแม้แต่การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
ตรงนี้ตัวช่วยส าคัญท่ีคือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้เงินกู้ก้อนนี้ทั้งก้อน 1 ล้านล้านบาท 
ต้องไม่ลืมและท าความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานให้ตรงกันเสียก่อนนะครับว่าเงินกู้ที่มาจากพระราชก าหนดลักษณะนี้เป็นเงิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน กล่าวคือนอกจากทีีีได้บัญญัติไ ว้ ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กระทรวงการคลังใช้อ านาจกู้เงินตามพระราชก าหนดได้มาแล้วไม่ต้องส่งเข้าระบบ ตั้งบัญชีแยกไว้เฉพาะกิจ เพ่ือให้
หน่วยราชการเบิกไปใช้ตามโครงการที่รัฐบาลก าหนดได้เลย และรายการการใช้เงินตามโครงการก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณาและอนุมัติจากรัฐสภาอย่างเข้มข้นเป็นรายการ ๆ เหมือนกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีแต่ละปี 
โดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ยกระดับเข้มข้นขึ้นมากในมาตรา 144 วรรคสอง/สาม/สี่ที่ในขั้นตอนพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีห้ามรัฐมนตรีและสมาชิกทั้งสองสภารวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/tags/20474
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200410/0298f2bb25a6a0f9bfb377b0428cb9141a15b18d927377cbe05161d9494c6884.jpg?itok=tPA-u9bj
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หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณ หากฝ่าฝืนมีโทษถึงพ้นจากต าแหน่งและถูกเรียกเงินคืน คงจะจ ากันได้ว่าท่านอาจารย์
มีชัย ฤชุพันธ์เคยคุยนักคุยหนาว่านี่แหละรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง 
การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดจะเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น 
เป็นระเบียบฯที่ฝ่ายบริหารก าหนดโดยไม่ผ่านรัฐสภา 
ระเบียบฯนี้ไม่ได้อยู่ในตัวพระราชก าหนดโดยตรง แม้โดยปกติรัฐบาลอาจจะแนบระเบียบฯมาให้รัฐสภาพิจารณาเป็น
เอกสารประกอบในวาระพิจารณาพระราชก าหนดที่มีผลบังคับใช้ไปแล้ว แต่สมาชิกรัฐสภาก็ คงได้แค่ตั้งข้อสังเกตให้
รัฐบาลน าไปแก้ไขเท่านั้น 
ในเบื้องต้นนี้จึงอยากให้ระเบียบฯนี้เข้มข้นอย่างต่ า ๆ ต้องไม่แพ้เกณฑ์การใช้เงินในงบประมาณครับ 
ถ้าเป็นไปได้ ควรพิจารณาน ากฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 144 มาประยุกต์บรรจุไว้ทั้งหมด หรือให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ านาจตรวจสอบของสมาชิกสภาทั้งสอง ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ 
จึงกราบเรียนเสนอมาด้วยความเคารพในระหว่างที่ยังไม่เห็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนี้ 
หวังว่าคงได้รับการพิจารณาตามสมควร" 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/146045 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/146045
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9 เมษายน 2563 - 10:09 น. 

"ศรีสุวรรณ" ค้าน "มหาดไทย" ตีความการระบาด "โควิด-19" ไม่ใชส่าธารณภัย 

 
"ศรีสุวรรณ" ค้าน "มหาดไทย" ตีความการระบาด "โควิด-19" ไม่ใช่สาธารณภัย เชื่อว่าอาจเป็นความพยายามของ
กระทรวงมหาดไทยในการกีดกัน อปท. ในการน างบกลางมาช่วยเหลือประชาชนในแต่ละท้องท่ี 
               9 เมษายน 2563  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม นั้น 
    ในการประชุมดังกล่าว มีการตั้งค าถาม - ค าตอบในที่ประชุม ว่า อปท. จะสามารถใช้งบกลางในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโรคโควิด-19 ได้หรือไม่ ซึ่งกลับมีค าตอบว่า กรณีโรคโควิด-19 ที่แพร่
ระบาดอยู่ในขณะนี้ “ยังมิใช่สาธารณภัย” จึงไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบกลางได้ และต่อค าถามที่ว่า โรคโควิด-19 เป็น
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้วหรืออย่างไร แต่กลับได้รับค าตอบจาก
มหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2563 แต่ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงไม่จัดว่าเป็น “สาธารณภัย” 
               ค าตอบดังกล่าวสวนทางกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ให้ค านิยามของค าว่า “สาธารณภัย” ใน ม.4 ว่า หมายความรวมถึงโรคระบาดในมนุษย์ อันมี
ผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น หรือเหตุอ่ืนใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
ของประชาชน 
 
   อีกทั้งใน “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562” ได้บัญญัติค าว่า “ภัยพิบัติ” หมายความว่า “สาธารณภัย” อันได้แก่ ภัยอันเกิดจากโรคท่ีแพร่หรือระบาดใน
มนุษย์  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน นอกจากนั้น ในเหตุผลของค าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า โรคโควิด-19 เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตราย
อย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งองค์การอนามัยโลกยังต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
เป็นการระบาดใหญ่ รัฐจึงต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพ่ือควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ฯลฯ 
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แต่กระทรวงมหาดไทยกลับตีความว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่จัดว่าเป็น “สาธารณภัย” ซึ่งท าให้ อปท. ไม่
สามารถใช้งบกลางมาช่วยเหลือประชาชนได้ 

"กรณีดังกล่าว เชื่อว่า อาจเป็นความพยายามของกระทรวงมหาดไทยในการกีดกัน อปท. ในการน างบกลางมา
ช่วยเหลือประชาชนในแต่ละท้องที่ เพ่ือที่ตนจะได้ใช้งบกลางแต่เพียงผู้เดียวในการสร้างผลงานของตน โดยมีชาวบ้าน
เป็นตัวประกันนั่นเอง และยิ่งมีการเกลี่ยงบจากทุกกระทรวง 10% มาไว้เป็นงบกลางเพ่ือแก้ปัญหาโรคโควิด-19 นั้น จะ
แก้ปัญหาให้ทั่วถึงได้อย่างไร ซึ่งสมาคมฯ ไม่เชื่อว่าในยุค พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี และมี พล.อ.อนุพงษ์ เป็น 
รมว.มหาดไทย จะใช้เล่ห์ฉลหรือวิธีการบริหารบ้านเมืองเยี่ยงนี้ได้" นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างถึง : https://www.komchadluek.net/news/politic/426786?utm_source= 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/426786?utm_source
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09 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:26 น. 

'วัชระ' จี้ ยธ. แจงย้ายผู้ตรวจการฯ โยงคดี 'โอ๊ค' ฟอกเงินกรุงไทยหรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 เม.ย.63 - นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์ เทพสุ

ทิน รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม หลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชน โดยเฉพาะส านักข่าวอิศราที่ออกมาตั้ง
ข้อสังเกต กรณีที่กระทรวงยุติธรรมมีค าสั่งโยกย้ายพันต ารวจโทกรวัชร์ ปานประภากร ให้กลับไปรับต าแหน่งเดิมคือ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมว่า อาจเป็นการส่งสัญญาณว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อาจไม่ต้องการ
อุทธรณ์คดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทยของนายพานทองแท้ ชินวัตร ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน จึงจ าเป็นต้องสอบถาม
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร มีฝ่ายการเมืองเข้าไปสั่งการในคดีนี้จริงหรือไม่ และกระทรวง
ยุติธรรมมีนโยบายในเรื่องคดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทยของดีเอสไออย่างไร ทั้งนี้ คดีดังกล่าวได้อยู่ในความสนใจของ
ประชาชนอย่างมาก ทางกระทรวงยุติธรรมจึงควรออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนโดยเร็ว 
 
อ้างถึง : https://www.thaipost.net/main/detail/62615 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/62615
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9 เมษายน 2563 - 17:00 น. 

'ธิดา' ฝ่าโควิด ปลุกผี 10 ปี 10 เมษา 

 
'ธิดา' ฝ่าโควิด ปลุกผี 10 ปี 10 เมษา #การเมือง #โควิด #คมชัดลึก 
 ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาด ส.ส.พรรคต่างๆ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล พากันเว้นวรรคพักเรืีีอง
การเมือง ได้ออกช่วยเหลือประชาชนในยามที่ต้องหยุดอยู่กับบ้าน แต่ดูเหมือนว่า กลุ่ม นปช.จะไม่ยอมหยุดการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง 
 เมื่อ “ธิดา ถาวรเศรษฐ์” อดีตประธาน นปช. และแกนน า นปช.สายชินวัตร ได้ใช้แฟนเพจยูดีดีนิวส์ ปูพรมบท
ร าลึก “10 ปี 10 เมษา” มาตั้งปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สืบเนื่องจากเหตุการณ์ขอคืนพ้ืนที่เมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2553 ที่ถนนราชด าเนิน ได้เกิดการปะทะกันระหว่างต ารวจ-ทหาร กับชายชุดด า ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่าย 
 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 “ธิดา” ได้น าหนังสือที่ยื่นถึง ป.ป.ช. เพ่ือติดตามทวงถามความยุติธรรมในการเอา
ผิดด าเนินคดีต่อผู้สั่งการสลายการชุมนุม นปช. เมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 จนเป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิต
เป็นจ านวนมาก มาเผยแพร่ซ้ า แม้จะติดเงื่อนไขจัดกิจกรรมชุมนุมผู้คนไม่ได้ แต่ “ธิดา” ก็จะร าลึก 10 ปี 10 เมษา ทาง
ออนไลน์ และใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ตอกย้ าว่า ผู้มีอ านาจสมัยโน้นสั่งฆ่าคนเสื้อแดง 
 ขณะเดียวกัน “เหวง โตจิราการ” ได้โพสต์ข้อความท านองว่า ผ่านมา 10 ปี ก็ยังหาหลักฐานพิสูจน์ไม่ได้ว่า 
มี“กองก าลังติดอาวุธชายชุดด า“ และหมอเหวงเรียกร้อง ”..ต้องเอาฆาตกรและผู้สั่งฆ่ามาลงโทษตามกฏหมายให้ได้
ครับ” 
 ปลายปี 2561 แกนน า นปช. น าโดย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, วีระกานต์ มุสิกพงศ์, ธิดา ถาวรเศรษฐ,เหวง โตจิรการ 
และก่อแก้ว พิกุลทอง ได้เปิดส านักข่าว “ยูดีดีนิวส์” ที่อาคารเอเวอรี่ มอลล์ถ.รัตนาธิเบศร์ ใกล้สี่แยกแคราย อ.เมือง จ.
นนทบุรี บทบาทของแกนน า นปช.สายชินวัตร ยังไม่เปลี่ยนวิธีคิด และแนวทางการเมืองไปจากเดิม โดยพยายามจะขาย
ความคิดชุดเดิมให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาท่ีจัดแฟลชม็อบ  

ส่วนกลุ่ม นปช.ที่มี จตุพร พรหมพันธ์ เป็นแกนน า ยังปักหลักอยู่ชั้น 5 ตึกอิมพีเรียล ลาดพร้าว และรอเวลาย้าย
บ้านไปอยู่แถวเลียบด่วนรามอินทรา ระยะหลัง “จตุพร” มีท่าทีเปลี่ยนไป จากบทบาทสายเหยี่ยว ก็แปรเป็นสายพิราบ 
เน้นเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ มากกว่าการเอาแพ้เอาชนะกัน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/426849?utm_ 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/426849?utm_
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เลื่อนประชุม ครม.เป็น 15 เม.ย. หลังนายกฯติดภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ  

  

 
 
9 เม.ย. 63 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาลว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า ได้เลื่อน

เป็นวันที่ 15 เม.ย. เนื่องจากวันที่ 14 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม รวมถึง
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 มีภารกิจร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนและประชุมสุดยอดอาเซียนบวก
สาม จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ สมัยพิเศษ ผ่านทางจอภาพด้วยระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ เพ่ือหารือร่วมกันถึงวิธีการรับมือ
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเวลา 08.00 น. เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนและเวลา 14.00 น. ประชุมสุดยอด
อาเซียนบวกสาม ขณะที่การประชุมครม.วันที่ 15 เม.ย.เป็นการประชุมครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เชื่อม
สัญญาณจากท าเนียบรัฐบาลไปยังรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62656 
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ร าลึก 10 ปีวีรชนเสือ้แดง 'จาตุรนต์-ธนาธร-ปยิบุตร' เตรียมสดดุี   
 

 
 
9 เม.ย. 63 -  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน านปช. กล่าวว่า ในวันที่10 เม.ย. 2563 ตนตั้งใจจะจัดงานใหญ่ร าลึก 

10 ปีการต่อสู้ สดุดีวีรชนผู้สูญเสียในเหตุการณ์ เมษา - พฤษภา 53 วางรูปแบบงานไว้จะให้มีทั้งการท าบุญอุทิศส่วนกุศล 
เสวนาโดยนักวิชาการ นักกิจกรรม ตัวแทนฝ่ายการเมือง เวทีศิลปวัฒนธรรม การกล่าวสุนทรพจน์ของแกนน าใน
เหตุการณ์ และนิทรรศการบอกเล่าข้อเท็จจริง ประสานงานผู้เกี่ยวข้องบางส่วน เตรียมการไว้บ้างแล้วทั้งเรื่องสถานที่ 
และอ่ืนๆ ล่วงเข้าเดือนก.พ.เห็นสถานการณ์โควิด - 19 เริ่มลุกลาม ประเมินกันในหมู่พ่ีน้องว่าคงไม่จบง่ายๆ ในระยะสั้น
มีแต่จะขยายตัวเป็นวิกฤตใหญ่ การเตรียมงานจึงเริ่มชะลอตัวลงจนตัดสินใจยุติการจัดงานในที่สุด เพียงแต่การร าลึกถึง
เหตุการณ์ แสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของผู้สูญเสีย ที่ประตูทุกบานสู่กระบวนการยุติธรรมยังปิดสนิท เป็นหน้าที่
ของพวกตน จึงตัดสินใจปรับรูปแบบการพูดถึงเรื่องนี้ในโลกออนไลน์ 
 นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า การท าบุญจะแยกกันท าตามที่สะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ 
จะปรากฏในเฟซบุ๊ก เพจ ยูดีดีนิวส์ - UDD news ตั้งแต่เช้าตลอดวันจนถึงช่วงค่ า ซึ่งไม่ใช่เฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่มีการรวมตัว 
บทความ บทกวี เพลง หรืออ่ืนๆ ทุกชิ้นจะถูกส่งมาเพ่ือเผยแพร่ทางยูดีดีนิวส์ นอกจากแกนน านปช.ที่ร่วมงานกันอยู่ ตน
ได้ติดต่อผองมิตรทั้งที่ร่วมในเหตุการณ์ และมีบทบาทเป็นผู้ค้นคว้าเผยแพร่ความจริงเรื่องนี้มาอย่างต่ อเนื่อง ให้ส่ง
บทความ บทกวี เพลง หรืออ่ืนๆ มาเพื่อจัดล าดับเผยแพร่ ทั้งนี้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายอดิศร เพียงเกษ นางพวงทอง 
ภวัครพันธ์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ นายกุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ หรือ จิ้น กรรมาชน จะ
พูดถึง 10 ปี เมษา - พฤษภา 53 บนเวที(เพจ)เดียวกันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม 10 ปีผ่านไปความขัดแย้งทางการเมืองยัง
ด ารงอยู่ เราคาดหวังว่าวันหนึ่งสังคมนี้จะเดินหน้าสู่สันติสุขท่ีคนคิดต่างอยู่ร่วมกันภายใต้หลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
และกติกาอันเป็นสากลที่โลกรู้จักและบังคับใช้ เรายังคาดหวังด้วยว่า ความจริงจากการต่อสู้ ความสูญเสียของประชาชน
ในเหตุการณ์นั้นจะไม่ถูกลบเลือน และจะได้รับความยุติธรรม 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62657 

https://www.thaipost.net/main/detail/62657
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เสื้อแดงจัดร าลึกวีรชน 10 ปีแห่งการต่อสู้ผ่านออนไลน ์"จาตุรนต ์-ธนาธร-ปิยบุตร"ร่วมสดุด ี

 
 
เสื้อแดงจัดร าลึกวีรชน10ปีแห่งการต่อสู้ผ่านออนไลน์"จาตุรนต์ -ธนาธร-ปิยบุตร"ร่วมสดุดี นปช.จัดร าลึก10 ปีการต่อสู้ 
สดุดีวีรชนผู้สูญเสียในเหตุการณ์ เมษา - พฤษภา 53 ผ่านออนไลน์เพจUDD news "จาตุรนต์ -ธนาธร-ปิยบุตร"ร่วมสดุดี 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน านปช. กล่าวว่า ในวันที่10 เม.ย. 2563 ตั้งใจจะจัดงานใหญ่ร าลึก 10 ปีการต่อสู้ 
สดุดีวีรชนผู้สูญเสียในเหตุการณ์ เมษา - พฤษภา 53 วางรูปแบบงานไว้จะให้มีทั้งการท าบุญอุทิศส่วนกุศล เสวนาโดย
นักวิชาการ นักกิจกรรม ตัวแทนฝ่ายการเมือง เวทีศิลปวัฒนธรรม การกล่าวสุนทรพจน์ของแกนน าในเหตุการณ์ และ
นิทรรศการบอกเล่าข้อเท็จจริง ประสานงานผู้เกี่ยวข้องบางส่วน เตรียมการไว้บ้างแล้วทั้งเรื่องสถานที่ และอ่ืนๆ 

อย่างไรก็ตามล่วงเข้าเดือนก.พ.เห็นสถานการณ์โควิด - 19 เริ่มลุกลาม ประเมินกันในหมู่พ่ีน้องว่าคงไม่จบง่ายๆ 
ในระยะสั้นมีแต่จะขยายตัวเป็นวิกฤตใหญ่ การเตรียมงานจึงเริ่มชะลอตัวลงจนตัดสินใจยุติการจัดงานในที่สุด เพียงแต่
การร าลึกถึงเหตุการณ์ แสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของผู้สูญเสีย ที่ประตูทุกบานสู่กระบวนการยุติธรรมยังปิดสนิท 
เป็นหน้าที่ของพวกตน จึงตัดสินใจปรับรูปแบบการพูดถึงเรื่องนี้ในโลกออนไลน์ 
 นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า การท าบุญจะแยกกันท าตามที่สะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ 
จะปรากฏในเฟซบุ๊ก เพจ ยูดีดีนิวส์ - UDD news ตั้งแต่เช้าตลอดวันจนถึงช่วงค่ า ซึ่งไม่ใช่เฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่มีการรวมตัว 
บทความ บทกวี เพลง หรืออ่ืนๆ ทุกชิ้นจะถูกส่งมาเพ่ือเผยแพร่ทางยูดีดีนิวส์ นอกจากแกนน านปช.ที่ร่วมงานกันอยู่ ตน
ได้ติดต่อผองมิตรทั้งที่ร่วมในเหตุการณ์ และมีบทบาทเป็นผู้ค้นคว้าเผยแพร่ความจริงเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ให้ส่ง
บทความ บทกวี เพลง หรืออ่ืนๆ มาเพ่ือจัดล าดับเผยแพร่ 
 ทั้งนี้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายอดิศร เพียงเกษ นางพวงทอง ภวัครพันธ์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิย
บุตร แสงกนกกุล และ นายกุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ หรือ จิ้น กรรมาชน จะพูดถึง 10 ปี เมษา - พฤษภา 53 บนเวที(เพจ)
เดียวกันพรุ่งนี้ 

อย่างไรก็ตาม 10 ปีผ่านไปความขัดแย้งทางการเมืองยังด ารงอยู่ เราคาดหวังว่าวันหนึ่งสังคมนี้จะเดินหน้าสู่สันติ
สุขที่คนคิดต่างอยู่ร่วมกันภายใต้หลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และกติกาอันเป็นสากลที่โลกรู้จักและบังคับใช้ เรายัง
คาดหวังด้วยว่า ความจริงจากการต่อสู้ ความสูญเสียของประชาชนในเหตุการณ์นั้นจะไม่ถูกลบเลือน และจะได้รับความ
ยุติธรรม 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/620408 

https://www.posttoday.com/politic/news/620408
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'ส.ว.แซนเดอรส์'ยอมถอย เปิดทาง 'ไบเดน' ชน 'ทรัมป'์ 

   
 
ส.ว.เบอร์นี แซนเดอร์ส ประกาศยุติการหาเสียงแล้วเม่ือวันพุธ เปิดทางให้อดีตรองประธานาธิบดีโจ ไบเดน เป็น
ตัวแทนพรรคเดโมแครตลงชิงเก้าอ้ีประธานาธิบดีกับโดนัลด์ ทรัมป์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 
     เบอร์นี แซนเดอร์ส ส.ว.เวอร์มอนต์ วัย 78 ปี ผู้น าเสนอตนเองในฐานะนักสังคมนิยมประชาธิปไตย เคยเป็น
ตัวเก็งในช่วงแรกของการแข่งขันภายในพรรคเดโมแครต และกวาดคะแนนได้มากท่ีสุดในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือการหยั่ง
เสียงของพรรคใน 3 มลรัฐแรก ทว่า ถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนวัย 77 ปี กลับมาแรง
และกวาดชัยชนะติดต่อกันหลายมลรัฐ และบรรดาคู่แข่งพากันถอนตัวจนเหลือแค่พวกเขา 2 คนต่อสู้กัน 
     การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสหรัฐท าให้ทั้งสองไม่สามารถออกพบปะหาเสียงกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยตรง 
และการหยั่งเสียงของหลายมลรัฐถูกเลื่อน ในวิดีโอประกาศถอนตัวเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 แซนเดอร์สยอมรับว่า 
การหาเสียงของเขาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ในขณะที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนของพรรคลงความเห็นกันแล้วว่า ไบเดนเป็น
ผู้แทนพรรคท่ีแข็งแกร่งกว่าในการต่อสู้กับประธานาธิบดีทรัมป์ 
  "ผมได้ข้อสรุปว่า การต่อสู้เพ่ือชิงต าแหน่งผู้แทนพรรคเดโมแครตจะไม่ประสบความส าเร็จ" แซนเดอร์สกล่าว
กับผู้สนับสนุนของเขาผ่านวิดีโอสตรีมสดออนไลน์จากบ้านของเขาที่เมืองเบอร์ลิงตัน รัฐเวอร์มอนต์ พร้อมประกาศชัดว่า 
อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนจะเป็นนอมินีของพรรคลงสมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดี 
  ส.ว.ผู้นี้กล่าวด้วยว่า เขาไม่อยากหาเสียงทั้งที่ไม่สามารถชนะต่อไปอีก ซึ่งเป็นการไปรบกวนการท างานต่อสู้กับ
วิกฤติไวรัสโคโรนาของสหรัฐ แต่ถึงแม้จะยุติการหาเสียงแล้ว แต่เขาจะยังไม่ถอนชื่อออกจากการหยั่งเสียง โดยหวัง
รวบรวมคณะผู้เลือกตั้งให้ได้มากที่สุดเท่าที่ได้ เพ่ือผลักดันวาระของเขาให้เข้าไปรวมในแนวนโยบายของพรรค 
  แซนเดอร์ส ซึ่งชูนโยบายความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจส าหรับอเมริกันชนทุกคนและเสนอแผนหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า กล่าวแสดงความยินดีกับไบเดน และยกย่องว่าเขาเป็นคนที่น่านับถือ ผู้จะท างานเพ่ือผลักดันแนวคิด
ก้าวหน้าให้เดินหน้าต่อไป 
 แนวนโยบายเสรีนิยมของแซนเดอร์สได้รับความนิยมในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกและกลุ่มคนหนุ่มสาว 
รวมถึงกลุ่มชนชั้นแรงงานที่ไม่ยึดติดกับพรรคการเมืองใด แต่เห็นด้วยกับความคิดต่อต้านกลุ่มอ านาจการเมืองเก่า 
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นักการเมืองหลายคนในพรรคเดโมแครตก็ประกาศตัวสนับสนุนแนวนโยบายของ ส.ว.อาวุโสรายนี้ แม้แต่ไบเดนยัง
ปรับตัวยอมรับแนวคิดฝ่ายซ้ายของแซนเดอร์สเข้าไว้ด้วย ยกเว้นเรื่องแผนประกันสุขภาพถ้วนหน้า "เมดิแคร์ฟอร์ออลล์" 
 ไบเดนกล่าวยกย่องแซนเดอร์สทันใดว่า เป็นคนดี เป็นผู้น าที่ยอดเยี่ยม และเป็นหนึ่งในเสียงที่ทรงอิทธิพลที่สุด
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ เขายังเรียกร้องผู้สนับสนุนแซนเดอร์สมาเข้าร่วมกับเขา  ก่อนหน้านี้ บรรดาคู่ต่อสู้ของไบ
เดนต่างหันมาประกาศสนับสนุนเขาเป็นเสียงเดียว ซึ่งรวมถึง ส.ว.คามาลา แฮร์ริส และเอมี โคลบูชาร์ และอดีต
นายกเทศมนตรีพีต บุตติเจิจ จากอินดีแอนา 
 ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยเช่นกัน โดยออดอ้อนบรรดาผู้สนับสนุนแซนเดอร์สให้หัน
มาสนับสนุนตัวเขาและพรรครีพับลิกัน ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี 2559 ด้วยแรงหนุนจากกลุ่มชนชั้นแรงงานที่เชื่อกัน
ว่าพวกนักการเมืองในวอชิงตันละเลยพวกเขา แนวนโยบายของแซนเดอร์ส ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าเป็นชั่วโมงละ 
15 ดอลลาร์ และการขึ้นภาษีคนรวย ก าลังดึงดูดผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกลุ่มนี้เช่นกัน. 
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