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14 เมษายน 2563 12:14 น.   

กกต. เผยแพร่ค าวินิจฉัย "คดธีนาธรถือหุ้นสือ่" ปมขาดคุณสมบัติลงสมัคร ส.ส.   

 

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต. 
ที่ 46/2563 เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งก่อนและหลังประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับค าร้องว่า นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้กระท าการอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 
42(3) กรณีนายธนาธรเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษระต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้รับเลือกตั้ง หรือ
ท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อของตนเองเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
 โดย กกต.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ได้ความว่า 
ในประเด็นที่ 1 และ 2 นายธนาธนถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด และประเด็นที่ 3 
นายธนาธนถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน 13 บริษัท ในเครือไทยซัมมิท ประกอบด้วย บริษัทไทยซัมมิท โอโต
โมทีฟ จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พลาสเทค จ ากัด, บริษัทจึงพัฒนาโฮลดิ้ง 
จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท เชป คอร์ป จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด(มหาชน), บริษัทไทยซัมมิท บ้านโพธิ์ จ ากัด, 
บริษัทไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จ ากัด , บริษัทไทยซัมมิท โอโตเพรส จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พีเค ระยอง โอโคพาร์ท 
อินดัสตรี จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พีเคเค จ ากัด และบริษัทไทยซัมมิท พีเค
เค เอนจิเนียริง จ ากัด จึงเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
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ทั้งนี้ ในระหว่างการไต่สวนศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่านายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด 
ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 ก.พ.2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีผลให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายธนาธร สิ้นสุดลงนั้น 
 
ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่านายธนาธรรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อ
ของตนเองเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2560 มาตรา 151 
ประกอบมาตรา 42(3) ตามค าร้อง จึงสั่งให้ยุติการไต่สวนและให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายธนาธร พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 
พ.ศ.2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42(3) ในประเด็นที่ 1 ส่วนประเด็นที่ 2 และ 3 ให้รอผลค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/147102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/147102
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14 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:18 น. 

 
 
 
เปิดค าวินิจฉัย กกต. ปมฟ้องอาญา 'ธนาธร' ถือหุ้นสื่อฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง 

14 เม.ย.63-  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต. ที่ 46/2563 เรื่องการ
เลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งก่อนและหลังประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับค าร้องว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ได้กระท าการอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42(3) กรณีนายธนาธร
เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้รับเลือกตั้ง หรือท าหนังสือยินยอมให้
พรรคการเมืองเสนอรายชื่อของตนเองเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  

โดยกกต.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ได้ความว่า 
ในประเด็นที่ 1 และ 2 นายธนาธรถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวี -ลัค มีเดีย จ ากัด และประเด็นที่ 3 
นายธนาธนถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน 13 บริษัท ในเครือไทยซัมมิท ประกอบด้วย บริษัทไทยซัมมิท โอโต
โมทีฟ จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พลาสเทค จ ากัด, บริษัทจึงพัฒนาโฮลดิ้ง 
จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท เชป คอร์ป จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด(มหาชน), บริษัทไทยซัมมิท บ้านโพธิ์ จ ากัด, 
บริษัทไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท โอโตเพรส จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พีเค ระยอง โอโคพาร์ท 
อินดัสตรี จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พีเคเค จ ากัด และบริษัทไทยซัมมิท พีเค
เค เอนจิเนียริง จ ากัด จึงเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
 ทั้งนี้ ในระหว่างการไต่สวนศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่านายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด 
ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 ก.พ.2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีผลให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงนั้น 
 ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่านายธนาธรรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอ
รายชื่อของตนเองเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2560 มาตรา 151 
ประกอบมาตรา 42(3) ตามค าร้อง จึงสั่งให้ยุติการไต่สวนและให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายธนาธร พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 
พ.ศ.2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42(3) ในประเด็นที่ 1 ส่วนประเด็นที่ 2 และ 3 ให้รอผลค าวินิจฉัยของศาล
รฐัธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63103 

https://www.thaipost.net/main/detail/63103
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อังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 11.43 น. 

เปิดค าวินิจฉัย กกต. คดี'ธนาธร' ถือหุ้นขาดคุณสมบัต ิลต. 

 
 
 
เปิดค าวินิจฉัยกกต. ปมฟ้องอาญา “ธนาธร” ฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ม.151 ยังเหลือประเด็นถือหุ้น 13 บริษัทเครือ
ไทยซัมมิท ต้องรอค าวินิจฉัยศาลรธน.ก่อน       

 
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต. 

ที่ 46/2563 เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งก่อนและหลังประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับค าร้องว่า นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัคร ส.ส.บีญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ได้กระท าการอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 
42(3) กรณี นายธนาธร เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้รับเลือกตั้ง 
หรือท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อของตนเองเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
 กกต.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ได้ความว่า ใน
ประเด็นที่ 1 และ 2 นายธนาธร ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวี -ลัค มีเดีย จ ากัด และประเด็นที่ 3 
นายธนาธร ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน 13 บริษัท ในเครือไทยซัมมิท ประกอบด้วย บริษัทไทยซัมมิท โอ
โตโมทีฟ จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พลาสเทค จ ากัด, บริษัทจึงพัฒนาโฮ
ลดิ้ง จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท เชป คอร์ป จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด(มหาชน), บริษัทไทยซัมมิท บ้านโพธิ์ 
จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท โอโตเพรส จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พีเค ระยอง โอโค
พาร์ท อินดัสตรี จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, บริษัทไทยซัมมิท พีเคเค จ ากัด และบริษัทไทยซัมมิท 
พีเคเค เอนจิเนียริง จ ากัด จึงเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
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ทั้งนี้ ในระหว่างการไต่สวนศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า นายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี -ลัค มีเดีย 
จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 ก.พ.2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีผลให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายธนาธร สิ้นสุดลงนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นาย
ธนาธร รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อของตนเองเพ่ือสมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42(3) ตามค า
ร้อง จึงสั่งให้ยุติการไต่สวนและให้ด าเนินคดีอาญาแก่ นายธนาธร พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2560 มาตรา 151 ประกอบ
มาตรา 42(3) ในประเด็นที่ 1 ส่วนประเด็นที่ 2 และ 3 ให้รอผลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/768887 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/768887
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14 เม.ย. 2563 13:48    

 
 
 
เปิดค าวินิจฉัย กกต.คดี “ธนาธร” ปมฟ้องอาญา ฝ่าฝืน พ.ร.ป. เลอืกตั้ง ม.151 ถือหุ้นสื่อ 

 วันนี้ (14 เม.ย.) ส านักงาน กกต. ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยกรณีก่อนและหลังประกาศผลการเลือกตั้งได้รับค าร้องว่า 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กระท าการอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 
98(3) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42(3) โดยเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น
ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน เข้าข่ายรู้อยู่แล้วว่าตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัคร แต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส.และยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่ง กกต.ได้พิจารณารายงานการไต่สวน
ตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว ได้ความว่า ในประเด็นที่ 1 และ 2 นายธนาธร ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของ
หรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด และประเด็นที่ 3 ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน 13 บริษัท ในเครือ
ไทยซัมมิท ประกอบด้วย บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จ ากัด , บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด , บริษัท 
ไทยซัมมิท พลาสเทค จ ากัด, บริษัท จึงพัฒนาโฮลดิ้ง จ ากัด, บริษัท ไทยซัมมิท เชป คอร์ป จ ากัด, บริษัท ไทยซัมมิท 
ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมมิท บ้านโพธิ์ จ ากัด, บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จ ากัด, บริษัท ไทยซัมมิท โอ
โต เพรส จ ากัด, บริษัท ไทยซัมมิท พีเค ระยอง โอโคพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด, บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, 
บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จ ากัด และ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จ ากัด จึงเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
 ทั้งนี้ ระหว่างไต่สวนศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า นายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี -ลัค มีเดีย จ ากัด ซึ่ง
ประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ที่เป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีผลให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายธนาธร รู้อยู่
แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อของตนเอง เพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42(3) ตามค าร้อง จึงสั่งให้ยุติ
การไต่สวนและให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายธนาธร พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42(3) 
ในประเด็นที่ 1 และ 2 ส่วนประเด็นที่ 3 ที่ถูกกกล่าวหาเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นใน 13 บริษัทเครือไทยซัมมิท ให้รอผลค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อน 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000038666 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000038666
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14 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

 
 
 
 
ส.ส. จับมือไล่บี้ กกต. เว้นเพดานบริจาค ฉะก านันมั่วขอ 5 พัน 

 

 สอง ส.ส.พปชร.-ภท.จับมือไล่บี้ กกต.แก้ระเบียบ ยกเว้นเพดานเงินบริจาคช่วยประชาชนของนักการเมือง-พรรค
การเมืองในช่วงโควิด-19 ระบาด เชื่อหากปลดล็อกชาวบ้านได้ประโยชน์ “สิระ” เขกกะโหลกก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ม่ัว
นิ่มขอเงินเยียวยา 5 พันบาท 6 เดือน “มนัญญา” ชงนายกฯ ของบตาม พ.ร.ก.เงินกู้ 1.7 พันล้านบาท ให้สหกรณ์
พัฒนา ไซโล สู้ภัยแล้ง-วิกฤติไวรัส   
     

 เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลัง
ประชารัฐ พร้อมด้วยนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. เพ่ือขอยกเว้นการ
บังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2561 ตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 66 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการให้
ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ครั้งต่อไป พ.ศ.2561 รวมทั้งขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 61  
     นายสฤษฎ์พงษ์กล่าวว่า ระเบียบของ กกต.เป็นอุปสรรคในภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ในขณะนี้เป็นเป็นอุปสรรคกับนักการเมืองทุกคนไม่ว่าระดับใด โดยเฉพาะ ส.ส.ที่ประชาชนคาดหวัง อยากให้ลงพ้ืนที่เข้า
ไปช่วยเหลือ ซึ่งภาวะวิกฤติครั้งนี้ก็ไม่มีใครตอบได้ว่าจะจบเมื่อไหร่ แต่ระเบียบดังกล่าวกลายเป็นอุปสรรคว่าถ้า
นักการเมืองคนไหนบริจาคเกินจ านวน 300,000 บาท ต้องน ายอดเงินนี้ไปค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้า 
ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ เพดานเงินจ านวน 300,000 บาท ควรได้รับการยกเว้น จะท าให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
บางครั้งเราอาจมีสปอนเซอร์ รวมกลุ่มกับองค์กรต่างๆ ที่จะช่วยเหลือประชาชน จ านวนทรัพย์สินในอนาคตจึงอาจเป็น
ปัญหาได้ หากต้องไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้า  
     "อย่างผม ถ้าวันนี้บริจาคเงินช่วยเหลือ 300,010 บาท ไม่ใช่เอาเงินส่วนเกินแค่ 10 บาทไปค านวณ แต่ต้องเอา
ทั้ง 300,010 บาทไปรวมค านวณ ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองคนเดียว แต่ถ้าเราไปท าพรรคการเมืองก็ต้องน าไปค านวณด้วย 
ถ้าเราไปท าในนามพรรคการเมืองด้วยพรรคก็จะมีปัญหา การเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะเกิดความวุ่นวาย"  
     นายสฤษฎ์พงษ์เรียกร้องให้ กกต.ทบทวนระเบียบดังกล่าวเฉพาะครั้งนี้ เพราะไม่เฉพาะประเทศไทยก็ประสบ
ภาวะวิกฤติ จึงควรยกเว้นระเบียบนี้และไม่ต้องห่วงเรื่อง ส.ส.จะบริจาคเงินเดือนหรือไม่ เพราะเงินเดือน ส.ส.หัก
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ค่าใช้จ่ายแล้วเหลือไม่เท่าไหร่ เชื่อว่า ส.ส.ทุกคนใช้จ่ายเงินเกินเงินเดือนอยู่แล้ว ดังนั้นไม่น่าที่จะต้องมาพูดบริจาค
เงินเดือนให้ไปปลดล็อกระเบียบนี้ดีกว่า เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญ หาก กกต.ปลดล็อกประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือ
มากขึ้น  
    เช่นเดียวกับนายสิระ ที่ย้ าว่าอยากให้ยกเว้นในช่วงที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีผลใช้บังคับ เพราะ ส.ส.เป็นตัวแทน
ประชาชน เวลาประชาชนมีปัญหาวิกฤติ ข้าวไม่มีกิน ยาฆ่าเชื้อไม่มีใช้ ก็ต้องพ่ึงพา ส .ส. ถ้าเราไม่ท าก็เหมือนคนไม่รู้จัก
บทบาทหน้าที่ จ ากัดสิทธิในการช่วยเหลือ วันนี้ค าว่าได้เปรียบเสียเปรียบในทางการเมือง เจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนั้น แต่เราจ ากัดเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง แต่คนที่เป็นคู่แข่ง หรือคนที่หวัง
จะเล่นการเมือง ท าช่วงนี้ ถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ คนที่มีต าแหน่งทางการเมืองแล้วก็เสียเปรียบ เข้าใจ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ต้องการให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ แต่เมื่อมีวิกฤติ ทุกคนมีก าลังความสามารถ มีส านึกที่จะ
ตอบแทนประชาชน ก็ควรเปิดกว้างไปเลย ในช่วงที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ฉะก านัน-ผญบ.ม่ัวขอ 5 พัน 
     ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐกล่าวอีกว่า ระเบียบที่เขียนโดย กกต. ไม่ใช่ตัวกฎหมายใหญ่ โดยเขียนล็อกเรื่อง
จ านวนเงิน ระยะเวลา และการใช้จ่าย โดยมีการก าหนดให้มีข้อยกเว้นได้ในภาวะวิบัติ จึงอยากให้ กกต.มีมติแก้ไข
ระเบียบ ซึ่งถ้า กกต.มีการแก้ไขระเบียบ ก็จะรู้ว่ามี ส.ส.ลงไปดูแลประชาชนในพ้ืนที่อย่างไร เพราะตอนนี้มี ส.ส.บางคน
อ้างว่าติดระเบียบนี้จึงไม่ไปดูแลประชาชน จึงอยากให้ กกต.พิสูจน์ว่า ส.ส.เต็มที่กับประชาชนในพื้นที่จริงหรือไม่ เมื่อไม่
มีข้อจ ากัด วันนี้ฝ่ายตรงข้ามเก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบผมอยู่แล้ว และคิดว่าคนที่เป็น ส.ส.ก็โดนอย่างนี้ทุกคน ท าให้เรา
ท างานได้ไม่เต็มที่ เราไม่มีเจตนาที่จะมาหาเสียงเลือกตั้งกันในเวลาแบบนี้ 
     นอกจากนี้ นายสิระยังกล่าวถึงการที่นายกสมาคมก านัน-ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ท าหนังสือถึงนายกฯ ขอ
ความอนุเคราะห์ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือเยียวยารายละ 5,000 บาท จ านวน 6 เดือน เช่นเดียวกับ
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่าเรื่องนี้ถามจิตส านึก ในขณะที่ประชาชนไม่มีจะกิน แต่คุณอยาก
ได้เงินเดือนค่าตอบแทนมากข้ึน  ถามกลับไปว่าท่านยังจะเอาอีกหรือ คนเหล่านี้คิดอย่างไร ให้ลองเลือกตั้งใหม่อีกครั้งดี
ไหม ก านัน-ผู้ใหญ่บ้านตอนที่จะมีการเลือกตั้ง เทศบาล อบต. เพื่อให้บริหารท้องถิ่น ครั้งนั้นมีเจตนารมณ์ที่จะปลดก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ก็มารวมตัวกันเพ่ือจะขออยู่ต่อ แล้วเป็นอย่างไร ขณะที่ประชาชนไม่มีจะกิน แต่ตัวเองมีฐานะกันทั้งนั้นเลย  
ท าอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือ ซึ่งท่านเป็นข้าราชการ มีหน้าที่ก็ต้องท าตามหน้าที่ มีแต่ประชาชนที่เรียกร้องให้สวัสดิการกับ
บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมมากข้ึน แต่ท่านกลับมาเรียกร้องให้กับตัวเอง แล้วต ารวจ ทหาร แพทย์ อสม. 
ก็ไม่ได้เรียกร้อง ทั้งที่เสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนหาเสียงบอกว่าอาสารับใช้ประชาชน แต่พอประชาชนมี
ปัญหากลับเรียกร้องค่าตอบแทนเพ่ิมมากข้ึน  
      "ดังนั้นคนเหล่านี้ต้องให้ประชาชนและสังคมตัดสินว่าควรจะมีก านันผู้ใหญ่บ้านต่อไปหรือไม่ หรือควรจะเลือกตั้ง
ทุก 4 ปี เหมอืนกับ ส.ส.และต าแหน่งอ่ืนๆ เพื่อจะได้มีการแข่งขันท าคะแนนนิยมกับคนในพ้ืนที่ เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
กลับขึ้นมาใหม่ ถ้าหากบางคนอายุ 25 กว่าจะเกษียณอายุ 60 ปี ลองค านวณว่าเขาได้รับสิทธิเหนือกว่าประชาชนมาก
เท่าไหร่ มีก านัน-ผู้ใหญ่บ้านโทรศัพท์มาหาผม และระบุว่าไม่ต้องการค่าตอบแทนมากขึ้นตามข่าว เพราะอาสามารับใช้
ประชาชน แต่มีเพียงแค่คนกลุ่มเดียวเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งเขาสะท้อนมาว่าไม่รู้เรื่องเรียกร้องดังกล่าว”      
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น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือของบประมาณ  
1.7 พันล้านบาท จาก พ.ร.ก.เงินกู้ เพ่ือให้สหกรณ์การเกษตรใช้ในการปรับปรุงระบบแปรรูปข้าว โกดัง ไซโล ลานตาก 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรเพ่ือน ามาสู่การแปรรูปและจ าหน่ายเป็นสินค้า จะท าให้สหกรณ์
สามารถเป็นอีกภาคหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นแก้มลิงในการชะลอข้าวเปลือกสู่ตลาดพร้อมกัน ป้องกันราคาข้าวตกต่ า ซึ่งเป็น
การช่วยที่ยั่งยืนที่สหกรณ์จะช่วยเหลือสมาชิกกันเองในท้องถิ่น นอกจากนั้นในวันที่ 17 เม.ย.นี้ จะไปหารือกับสหกรณ์
การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรพิสัย จ.ร้อยเอ็ด และสหกรณ์ต่างๆ ในภาคอีสาน
ที่รวบรวมข้าว เพื่อส ารวจปริมาณสต๊อกข้าว และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดข้าว ในปีนี้และที่ผ่านมาราคาต่างกัน
อย่างไร เพ่ือน ามาสู่การบริหารจัดการ 
แนะนายกฯ ตั้งกุนซือด้านสังคม 
      "ถ้าสหกรณ์มีศักยภาพในการสต๊อก มีครบวงจร ทั้งโรงสี โรงอบ โกดัง ลานตาก เพ่ือเป็นแก้มลิงให้กับสินค้า
เกษตร และสหกรณ์สามารถแปรรูปแพ็กถุงขาย ผลก าไรกลับมาสู่สมาชิก จะไปสร้างความมั่นใจให้กับสหกรณ์ต่างๆ ที่
รวบรวมข้าวปีละประมาณ 2 ล้านตันต่อปี จะท าให้ชาวนาได้ราคาที่สมควร ไม่ใช่ข้าวไปอยู่ในมือพ่อค้า ราคาข้าวขึ้น 
กลายเป็นข้าวสารแพง ข้าวเปลือกถูก เป็นวัฏจักรเดิมเช่นที่ผ่านมา เมื่อสหกรณ์มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นแก้มลิงดูดซับ
ข้าวชะลอไว้ให้ชาวนาขายได้ราคายุติธรรม จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรท่ามกลางภาวะวิกฤติโรคโค
วิด-19 ซ้ าเติมจากประสบภยัแลง้มาต่อเน่ือง"  น.ส.มนัญญากลา่ว 
     นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะ ผอ.ศบค. ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนใน ศบค. เพ่ือให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการป้องกันและ
แก้ปัญหาของภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่านับเป็นเรื่องดีที่นายกฯ ตั้งคณะที่ปรึกษาชุดนี้ขึ้นมา
เพ่ือนายกฯ จะได้รับข้อมูลตรงจากภาคเอกชนที่จะช่วยสะท้อนความเป็นจริง ว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกมาตาม พ.ร.ก.ทั้ง 
3 ฉบับ สามารถตอบโจทย์ในการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจของไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น  อยากฝากให้
นายกฯ ได้พิจารณาตั้งคณะที่ปรึกษาด้านสังคมอีกชุดหนึ่งด้วย เพื่อดูแลผลกระทบที่เกิดกับประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
ซึ่งมีเป็นจ านวนมากที่อาจจะรอดหูรอดตาจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐ ขณะนี้ถ้าสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่
คลี่คลายผู้คนในสังคมไทยยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน ไม่สามารถท ามาหากินใช้ชีวิตตามปกติได้ ผลกระทบทางสังคมจะ
นับวันรุนแรงมากขึ้น ทั้งท่ีท าให้ไม่มีรายได้ประทังชีวิต และผลกระทบทางด้านจิตใจ 
     นายองอาจกล่าวอีกว่า ส าหรับคณะที่ปรึกษาด้านสังคมชุดนี้ นอกจากส่วนราชการต่างๆ ที่ท างานด้านสังคม
โดยตรงแล้ว ควรมีตัวแทนภาคประชาสังคม NGO สมาคมกลุ่มองค์กรที่ท างานด้านสังคมใกล้ชิดกับประชาชนมาร่วมเป็น
คณะที่ปรึกษาด้วย จะช่วยให้เข้าใจปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบและมีแนวทางการแก้ไขจากผู้ท างานจริงในพ้ืนที่อย่าง
ครบวงจรมากยิ่งขึ้น เชื่อมั่นว่าถ้านายกฯ ตั้งคณะที่ปรึกษาด้านสังคมควบคู่ไปกับคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ที่
นายกฯ ตั้งไปก่อนหน้านี้แล้ว จะช่วยท าให้การท างานดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นไป
อย่างตรงจุด สามารถตอบโจทย์ของประชาชนได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/63055 
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 “สิระ-สฤษฎ์พงษ”์ ยื่น กกต.ขอแก้ระเบียบผ่อนผันบริจาคเกิน 3 แสน ช่วย ปชช.ช่วง
วิกฤตไวรัสโควิด-19 
เผยแพร:่ 13 เม.ย. 2563 12:45   ปรับปรุง: 13 เม.ย. 2563 13:02   โดย: ผู้จดัการออนไลน ์ 

 
พปชร.จับมือ ภท.จี้ กกต.ปลดล็อกระเบียบค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ให้ ส.ส.-พรรค บริจาคเงินช่วย ปชช.ช่วงโควิด-19 
ระบาดไม่มีเพดาน “สิระ” ระบุเป็นการจ ากัดสิทธิการช่วยเหลือ ยันพร้อมช่วย ปชช.ไม่อ้ัน ด้าน “สฤษฎ์พงษ์” ชี้
ดีกว่าเรียกร้องบริจาคเงินเดือน 
 
         วันนี้ (13 เม.ย.) นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.
กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.เพ่ือขอยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ตาม
มาตรา 65 ประกอบ มาตรา 66 และระเบียบ กตต.ว่าด้วยจ านวนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี 
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้ง
ต่อไป พ.ศ. 2561 รวมทั้งขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 61 
 
        นายสฤษฎ์พงษ์กล่าวว่า ระเบียบของ กกต.เป็นอุปสรรคกับนักการเมืองทุกระดับในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะ ส.ส.ที่ประชาชนคาดหวัง อยากให้ลงพ้ืนที่เข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งถ้านักการเมืองคน
ไหนบริจาคเกินจ านวน 300,000 บาท ต้องน ายอดเงินนี้ไปค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้า เราก็เห็นว่าใน
ภาวะวิฤกตเช่นนี้เพดานเงินจ านวน 300,000 บาท ควรได้รับการยกเว้น ซึ่งก็จะท าให้นักการเมือง ที่ประชาชนคาดหวัง
ความช่วยเหลือสูง สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่ บางครั้งเราอาจมีสปอนเซอร์ รวมกลุ่มกับองค์กรต่างๆ ที่
จะช่วยเหลือประชาชน จ านวนทรัพย์สินในอนาคตจึงอาจเป็นปัญหาได้ หากต้องไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้ง
หน้า 
 
“อย่างผมถ้าวันนี้บริจาคเงินช่วยเหลือ 300,010 บาท ไม่ใช่เอาเงินส่วนเกินแค่ 10 บาทไปค านวณ แต่ต้องเอาทั้ง 
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300,010 บาทไปรวมค านวณ ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองคนเดียว แต่ถ้าเราไปท าในนามพรรคการเมืองด้วย พรรคก็จะมี
ปัญหา ก็ต้องน าไปค านวณด้วย ถ้าเราไปท าในนามพรรคการเมืองด้วยพรรคก็จะมีปัญหา การเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะเกิด
ความวุ่นวาย ส่วนนักการเมืองก็ไม่สบายใจ คู่แข่งหรือฝ่ายตรงกันข้ามที่แพ้การเลือกตั้งก็จะพยายามจับผิด เอาไปเป็น
ประเด็นต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า จึงอยากให้ กกต.ทบทวนระเบียบนี้” นายสฤษฎ์พงษ์กล่าว และว่า ตนในนามพรรค
ภูมิใจไทย และนายสิระ ในฐานะพรรคพลังประชารัฐ มีความมุ่งหมายตรงกัน จึงมายื่นหนังสือต่อ กกต.ในครั้งนี้และไม่
อยากให้ไปมองเรื่อง ส.ส.จะบริจาคเงินเดือนหรือไม่ เพราะเงินเดือน ส.ส.หักค่าใช้จ่ายแล้ว เหลือไม่เท่าไหร่ เชื่อว่า ส.ส.
ทุกคนใช้จ่ายเงินเกินเงินเดือนอยู่แล้ว จึงควรปลดล็อคระเบียบนี้ดีกว่า แล้วจะเห็นเลยว่า ส.ส.แต่ละพ้ืนที่มีโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างไร 
 
นายสิระกล่าวว่า อยากให้ยกเว้นในช่วงที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีผลใช้บั งคับ เพราะ ส.ส.เป็นตัวแทนประชาชน เวลา
ประชาชนมีปัญหา วิกฤต ข้าวไม่มีกิน ยาฆ่าเชื้อไม่มีใช้ ก็ต้องพึ่งพา ส.ส. ถ้าไม่ท าก็เหมือนคนไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ จ ากัด
สิทธิในการช่วยเหลือ ค าว่าได้เปรียบเสียเปรียบในทางการเมือง ตนเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่มาจ ากัดเฉพาะผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ขณะที่คนที่เป็นคู่แข่ง หรือคนที่หวังจะเล่นการเมือง ท าช่วงนี้ ถามว่าใครได้เปรียบ
เสียเปรียบ คนที่มีคต าแหน่งทางการเมืองท าเสียเปรียบกว่า แต่เมื่อมีวิกฤตทุกคนมีก าลังความสามารถ มีส านึกท่ีจะตอบ
แทนประชาชน ก็ควรเปิดกว้างไปเลย ในช่วงที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
 
เมื่อถามว่าคิดว่า ส.ส.ทุกคนควรสละเงินเดือนเพ่ือช่วยเหลือ หรือแค่การช่วยเหลือที่เป็นอยู่ก็เพียงพอแล้ว นายสิระบอก
ว่า ส.ส.ยึดโยงและใกล้ชิดกับประชาชน มีเท่าไหร่ก็ช่วยไปหมดแล้ว แต่ส่วนที่มีมากกว่ากฎหมายก าหนด อยากให้ กกต.
มีการทบทวนช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างตนเมื่อวันที่ 5 เม.ย.เพ่ือนเห็นว่าตนติดปัญหาจากระเบียบข้อนี้ จึงสนับสนุน
ข้าวสารมาเพ่ือให้ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งที่ส่วนตัวของตนพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนด้วยงบส่วนตัวแบบไม่
อ้ันอยู่แล้ว แต่ถูกระเบียบที่เขียนโดย กกต.ล็อกเอาไว้ ไม่ใช่ตัวกฎหมายใหญ่ ระเบียบเขียนล็อกเรื่องจ านวนเงิน 
ระยะเวลา และการใช้จ่าย แต่ก็มีช่องให้ยกเว้นได้ในภาวะวิฤกต จึงอยากให้ กกต.มีมติแก้ไขระเบียบ ซึ่งถ้า กกต.มีการ
แก้ไขระเบียบก็จะรู้ว่ามี ส.ส.จะลงไปดูแลประชาชนในพ้ืนที่อย่างไร เพราะตอนนี้มี ส.ส.บางท่านอ้างว่าติดระเบียบนี้จึง
ไม่ไปดูแลประชาชน จึงอยากให้ กกต.พิสูจน์ว่า ส.ส.เต็มที่กกับประชาชนในพื้นท่ีจริงหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อจ ากัด 
 
“วันนี้ในโซเชียลฯ ถามว่า ส.ส.อยู่ไหน ท าไมไม่ช่วยประชาชน ซึ่งปัญหาก็มาจากระเบียบนี้เหมือนกัน ที่พูดไม่ได้แก้ตัว 
อีกเหตุผลหนึ่งคือช่วงที่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้ไม่ใช่เวลาที่ ส.ส.จะมาหาเสียง แต่ต้องท างานให้ประชาชน จึงอย่าจ ากัดสิทธิ
การท างานของ ส.ส.และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทุกระดับ โดย กกต.ปลดล็อกเพ่ือให้ ส.ส.ได้ท าหน้าที่ เพราะเราไม่
มีเจตนาที่จะมาหาเสียงเลือกตั้งกันในเวลาแบบนี้” 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000038172 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000038172
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 “สิระ” ยื่น กกต. ขอ ยกเว้น-ผ่อนผัน ระเบียบบังคับจ ากัดงบช่วย ปชช. ของ ส.ส.เชื่อ ไม่มีใคร
เอาเวลานี้มาหาเสียง 
 
 
 
 
13 เมษายน 2020 เวลา 13:09  

เปิดอ่าน 140  

“สิระ” ขอ กกต.ยกเว้น-ผ่อนผัน จ ากัดงบช่วย ปชช.ของ ส.ส.เชื่อ ไม่มีใครเอาเวลานี้มาหาเสียง 
นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. จังหวัดกระบี่ พรรค
ภูมิใจไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุ
อันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 ที่มี
การก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถบริจาคได้คนละไม่เกินสามแสนบาท  
โดยนายสฤษฎ์พงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งระเบียบของ กกต.ฉบับนี้ยังเป็นอุปสรรคกับนักการเมืองทุกระดับ ซึ่ง 
ส.ส.นั้นมีความคาดหวังจากประชาชนที่ต้องการให้ลงพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือประชาชน และภาวะวิกฤติครั้งนี้ไม่มีใครตอบได้ว่า
จะจบสิ้นเมื่อไหร่ แต่การช่วยเหลือยังมีข้อจ ากัดจากระเบียบของ กกต. โดยตนมองว่าในช่วงวิกฤติแบบนี้จึงควรที่จะมีการ
ยกเว้น เพราะนี้ไม่ได้เป็นภาวะปกติ ซึ่งหากมีการยกเว้นก็จะท าให้นักการเมืองมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่  
ขณะที่ นายสิระ บอกว่า ต้องการให้ กกต.ยกเว้นระเบียบนี้เฉพาะในช่วงที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะขณะนี้ประชาชนก าลังมีปัญหา เจอวิกฤติ ไม่มีข้าวกิน ไม่มียาฆ่าเชื้อ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องพ่ึงพา 
ส.ส. พร้อมขอตั้งค าถามถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ไม่ต้องการให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบ แต่มาจ ากัดสิทธิเฉพาะคนที่เป็น
นักการเมือง แต่ไม่ได้จ ากัดคนที่เป็นคู่แข่งหรือคนที่หวังจะเล่นการเมืองต่อจากนี้ ดังนั้นขอถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ 
นายสิระ ยังบอกอีกว่า ส.ส.ทุกคนมาจากประชาชน จึงมั่นใจว่า ส.ส. จะดูแลประชาชน มีเท่าไหร่ก็ช่วยไป อย่างตนเองก็พร้อม
ดูแลประชาชนด้วยงบไม่อ้ันอยู่แล้ว แต่โดนกฎหมายล็อคไว้ และวันนี้ประชาชนเดือดร้อน และสังคมก าลังจับจ้อง ส.ส.ว่าอยู่
ไหน ท าอะไรอยู่ ซึ่งเวลานี้ไม่ใช่เวลาหาเสียง แต่เป็นเวลาที่ ส.ส. ต้องท างานให้ประชาชน 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/9571?utm_source=homepage&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=image_news 
 

 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/9571?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
https://www.nationweekend.com/content/image_news/9571?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
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นายกฯ ประชาคมคนตาบอดไทยร้อง กกต. แก้ระเบียบบริจาคเงินของพรรคการเมือง 
13 เม.ย. 63 | 16:06 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน กกต. 13 เม.ย.- นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร้อง กกต.แก้ไขระเบียบเปิดโอกาสให้ ส.ส.และ
พรรคการเมืองมีโอกาสบริจาคช่วยประชาชนเต็มท่ีจากวิกฤติโควิด-19  

เมื่อเวลา 15.15 น. นายพัฒน์ธนชัย  สระกวี   นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย   เดินทางมายื่นหนังสือ
ถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้แก้ไขระเบียบ กกต.ที่ก าหนดให้ ส.ส.ที่บริจาคเงินช่วยเหลือประชาชน
ในวิกฤตโควิด-19  เกิน 3 แสนบาท  และพรรคการเมืองเกินกว่า 3 ล้านบาท  ต้องน าไปค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง ส.ส.ครั้งต่อไป  เนื่องจากเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ซึ่งต้องมีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ เช่น ในขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  และรัฐบาลมีการ
ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ การช่วยเหลือเงินของ ส.ส.หรือพรรคการเมือง ไม่ควรที่จะน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งครั้งหน้า  ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน 
นายพัฒน์ธนชัย  กล่าวว่า การที่ออกมาเรียกร้อง เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศ 
สัปดาห์ที่ผ่านมาทางสมาคมได้ไปยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้
พิการ  เพราะขณะนี้เรายังคงขาดแคลนในเรื่องของถุงยังชีพ  โดยเฉพาะคนตาบอดที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้  ซึ่งทางสมาคม
เองก็ก าลังพยายามช่วยเหลือ   ขณะเดียวกันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็เตรียมที่จะท าอาหารกล่องไป
แจกจ่าย   รวมทั้งเปิดบัญชีในนามกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เพ่ือรับบริจาค.-ส านักข่าวไทย     
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5e942b90e3f8e40af9433a1e 
 
 

https://www.mcot.net/view/5e942b90e3f8e40af9433a1e
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สมาคมคนตาบอดฯ ย่ืน กกต.เปิดช่องการเมอืงบริจาคช่วงโควิด-19 เตม็ที ่
เผยแพร:่ 13 เม.ย. 2563 17:22   ปรับปรุง: 13 เม.ย. 2563 17:26   โดย: ผู้จดัการออนไลน ์ 
 

 
 
นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร้อง กกต. แก้ไขระเบียบเปิดโอกาส ส.ส.- พรรคการเมือง บริจาคช่วย
ประชาชนช่วงโควิด-19 ได้เต็มท่ี 
 
        วันนี้ (13 เม.ย.) นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เข้ายื่นหนังสือถึงประธาน กกต. 
ขอให้แก้ไขระเบียบ กกต.ที่ก าหนดให้ ส.ส.ที่บริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตโควิด-19 เกิน 3 แสนบาท และ
พรรคการเมืองเกินกว่า 3 ล้านบาท ต้องน าไปค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งต่อไป เนื่องจากเห็นว่า กรณี
ที่เกิดขึ้นหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งต้องมีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ เช่น 
ในขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และรัฐบาลมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การช่วยเหลือเงินของ ส.ส.
หรือ พรรคการเมือง ไม่ควรที่จะน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงาน และทุก
ภาคส่วนจะได้ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน 
 
นายพัฒน์ธนชัย กล่าวว่า การที่ออกมาเรียกร้อง เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศ โดย
สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสมาคมได้ไปยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้พิการ เพราะขณะนี้เรายังคงขาดแคลนในเรื่องของถุงยังชีพ โดยเฉพาะคนตาบอดที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทางสมาคม
เองก็ก าลังพยายามช่วยเหลือ ขณะเดียวกัน ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ก็เตรียมที่จะท าอาหารกล่องไปแจกจ่าย 
รวมทั้งเปิดบัญชีในนามกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เพ่ือรับบริจาค 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000038408 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000038408
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'ส.ส.-ส.ว.'ว่าไง! ส.จ.กระบี่พร้อมใจสละเงินเดอืนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 
แจกโรงพยาบาลสู้โควิด 
14 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 07:43 น.      

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

   14 เม.ย.63- นายวิชัย ลิ้มวัฒนากูล ประธานสภา อบจ.กระบี่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด 19 ได้กระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องออกมารับมือกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ทาง อบจ.กระบี่เอง ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยเริ่มแรกได้จัดทีมสู้โควิดออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ
จนถึงปัจจุบัน และ อบจ.จัดงบ 5 ล้านบาท ในการช่วยเหลือ รพ.กระบี่ให้มีชุดตรวจเป็นของตัวเอง และขณะนี้ได้มีการ
หารือกันกับ สจ. และผู้บริหารทั้งหมดที่จะสละเงินเดือนตัวเองในเดือนนี้ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทาง
สาธารณสุขจังหวัดกระบี่น าไปแจกจ่ายแก่ รพ. และผู้ปฏิบัติงานในอ าเภอต่างๆ รวมเป็นเงินประมาณ 4.2 แสนบาท ซึ่งมี
คณะผู้บริหาร และ สจ.18 คน  
นายวิชัย เผยอีกว่า นอกจากนั้นยังได้หารือกันแล้วว่าจะสนับสนุนนโยบายของพ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกระบี่ ที่มีนโยบายให้ผู้ป่วยโควิด 19 ออกมาแสดงตนไม่ปกปิดข้อมูล หากป่วยเป็นโควิดก็จะมอบให้วันละ 
500 บาท จนกว่าจะรักษาหาย ทาง อบจ.กระบี่ ก็จะมอบให้ในส่วนนี้ร่วมกับผู้ว่าอีกรายละ 10,000 บาท เพ่ือให้
ครอบครัวผู้ป่วยได้ใช้จ่ายในช่วงที่ต้องอยู่ รพ.เป็นการสนับสนุนไม่ให้มีการปกปิดข้อมูลการติดเชื้อ เพ่ือที่จะให้เชื้อโควิด
หมดไปจากจังหวัดกระบี่และสถานการณ์จะได้คลี่คลาย เพราะหากปล่อยให้นานไปก็จะเสียหายต่อจังหวัดและ
ประชาชนอย่างมาก.  
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63066 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/63066


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 

 
'กรณ'์ เสนอ 8 ประเดน็สู้โควิด-19 ควรถกในที่ประชุมผู้น าอาเซียน+3 
14 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:48 น.      

 

         14 เม.ย.63-  นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ ก  Korn Chatikavanij - กรณ์ 
จาติกวณิช ว่า เช้านี้ท่านนายกฯมี video conference กับผู้น าอาเซียน +3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) 
จากวิกฤติ Covid มีหลากหลายประเด็นที่คงต้องหารือกัน ในความเห็นของผม อยากให้มีการพูดคุยกันในประเด็นต่างๆ
ตามนี้ 
1. ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ - การตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนบ้านในกรณีท่ีมีวิกฤติทางการแพทย์เป็นเรื่องที่
ดีมาก ซึ่งนอกจากประเด็นมนุษย์ชนแล้ว โควิดท าให้เราเห็นว่าหากเพ่ือนบ้านป่วย เราก็เสี่ยงด้วย 
2. การก าหนดการเพ่ิมความร่วมมือทางการค้าระหว่าง 13 ประเทศ เพื่อสร้างอุปสงค์ภายในกลุ่ม - ผมเชื่อว่าการค้าขาย
ภายในภูมิภาคจะมีความส าคัญมากขึ้นหลังวิกฤติคลี่คลาย 
3. การก าหนดนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจที่สอดคล้องกัน ทั้งในทิศทางและจังหวะเวลา - ก าลังซื้อและกระบวนการการผลิต
ที่ฟ้ืนพร้อมกันมีพลังมากกว่า 
4. การก าหนดระบบการดูแล และการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และระบบการก ากับการเคลื่อนไหว - โควิดที่วิกฤติ
ในเอเชียและทั่วโลกส่วนส าคัญมาจากแรงงานที่มีลักษณะการท างานและอยู่อาศัยที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อโรค 
5. การวางแผนการรื้อฟ้ืนการท่องเที่ยวภายในกลุ่ม และเงื่อนไขที่จะน าไปสู่การเปิดตลาด - ผมเชื่อว่าในช่วงแรกการ
ท่องเที่ยวภายในภูมิภาคจะฟ้ืนก่อน และเรายังจะพ่ึงการท่องเที่ยวจากโซนตะวันตกไม่ได้ไปอีกระยะหนึ่ง 
6. การส่งเสริมระบบ logistic ในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ทั่วทั้งเอเชีย 
7. การแชร์ data และนวัตกรรมระหว่างกันจะช่วยให้การแก้ปัญหาต่างๆมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
8. การส่งเสริมการสร้าง platform มีความจ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาดโดย platform provider ในระบบปัจจุบัน. 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63087 
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13 เมษายน 2563 - 15:34 น. 

 
 
 
'การุณ' อัด 'บิ๊กตู่" รวบอ านาจตั้งคณะท างานไม่มีความรู้ สธ. 
 
         นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จ านวน33คน  สาระส าคัญให้คณะกรรมการชุดนี้ที่นายกฯ แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯ  มีอ านาจกลั่นกรอง ควบคุม การบริการจัดการพัสดุ และเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย แทนการท าหน้าที่ของ
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นั้น ตนเองรู้สึกเป็นห่วงว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะไปซ้ าซ้อนกับการท างานของหน่วยปกติที่
มีอยู่แล้วหรือเปล่า? และถ้าใช่ จะท าให้เกิดการท างานซ้ าซ้อนและเปลืองทรัพยากรบุคคลที่มีไม่เพียงพออยู่แล้วหรือไม่? 
       “การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นมาพบว่า พลเอกประยุทธ์ ได้มอบอ านาจทั้งหมด ในการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ ทั้ง
หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ และเจลแอลกอร์ฮอล์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ แทนการด าเนินการของกระทรวง
สาธารณสุข การท าเช่นนี้จะส่งผลต่อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆหรือไม่ คงต้อ งติดตามดู
อย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะความพยายามในการแก้ปัญหาแบบนี้อาจจะสร้างปัญหาใหม่ข้ึนมาก็ได้” 
    นายการุณ กล่าวด้วยว่า การตั้งคณะท างานชุดดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจ 
การบริหารเวชภัณฑ์ที่มีปัญหาในการขาดแคลนมาตลอด ภายใต้การบริหารงานของทีมงานนายอนุทิน ชาญ วีรกุล รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้การที่พลเอกประยุทธ์ ดึงอ านาจในการบริหารจัดการ
เวชภัณฑ์ทั้งหมดมาอยู่ที่คณะกรรมการชุดใหม่ เป็นที่น่าสังเกตว่ารายชื่อคณะกรรมการที่ประกาศมานั้น ส่วนที่เป็น
ข้าราชการประจ าจะมีองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข และมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการจัดการโรคระบาดโควิด-
19 เพียงพอหรือไม่? ตลอดจนการตั้งเจ้าของคลินิกโรคผิวหนัง  คณะท างานนายวิษณุ  เครืองาม เป็นเลขาฯคุมการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ทั้งหมดท่ีใช้การต่อสู้กับโควิด-19 เป็นเรื่องที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่?  
       "ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารฯชุดดังกล่าว ถูกคนในวงการกล่าวหาอย่างชัดเจนว่า พล
เอกประยุทธ์ต้องการดึงอ านาจการบริหารงานในกระทรวงสาธารณสุขมาไว้กับตัวเพราะ ไม่ไว้ใจคณะท างานของ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องนี้จะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆถือเป็นการบั่นทอนก าลังใจในการท างาน
ของข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขอย่างมาก ทั้งๆที่ท างานหนักและเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด
โควิด-19มาตั้งแต่เกิดการระบาดใหม่ๆด้วยกันมาตลอด” นายการุณกล่าว 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/427255?utm_source= 

https://www.komchadluek.net/news/politic/427255?utm_source
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"แรมโบ"้ เตือน "เก่ง การุณ" อย่าเอาโควิด-19 มาตีกิน ทางการเมือง 

วันที่ 13 เม.ย. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นายการุณ โหสกุล 
ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการพัสดุส าหรับ
การป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันว่า การตั้ง
คณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นมาจะไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน เนื่องจากการบริหารจัดการพัสดุ โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ 
หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก
เป็นอันดับแรก ในช่วงภาวะเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกทั้งที่ผ่านมา ยังพบว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน 
และมีการกักตุนเป็นจ านวนมาก ดังนั้นนายกรัฐมนตรี จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือดูแลเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ 

โดยคณะกรรมการทั้ง 33 คนนั้น ยังมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายกฎหมายที่มาจาก คณะกรรมการ
กฤษฎีกา กระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน รวมถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่เข้ามา
ตรวจสอบความโปร่งใส อีกทั้งยังมีตัวแทนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สมาคม
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การตั้งคณะกรรมการชุดนี้เป็นไปด้วยความรอบคอบ และรัดกุม มีการท างาน
อย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ได้เป็นการรวบอ านาจของกระทรวงสา
ธารสุขไว้แต่อย่างใด พร้อมกับมองว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ทุกภาคส่วนควรช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือกันไม่ใช่คอย
จะท าลายขวัญก าลังใจผู้ที่ทุ่มเทท างานด้วยความเสียสละเช่นนี้ ผู้ปฏิบัติงานก าลังต้องการก าลังใจจากทุกฝ่ายมากที่สุด 

“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 นายเก่ง การุณ ไม่ควรน าเรื่องการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล มาเป็น
ประเด็นโจมตีวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือเชื่อมโยงทางการเมือง และการแก้ไขปัญหารัฐบาลที่ผ่านมา ก็เดินมาถูกทางแล้ว โดย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หากจะให้ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนทั้งประชาชน รวมถึงนักการเมือง ที่ถือว่าประชาชนให้ความไว้วางใจเข้ามาท าหน้าที่ ไม่ใช่ให้เข้ามาเพ่ือต าหนิก าร
ท างานของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใส่ใจประชาชน เทคนิคตีกินทางการเมืองแบบนี้ ประชาชนเขารู้ทันและเบื่อ
หน่ายมาก เวลานี้นักการเมืองคนไหนเอาไวรัสโควิดมาเล่นการเมือง ตีกินทางการเมืองจะถูกประชาชนรุมประณาม
สาปแช่งนักการเมืองคนนั้นทุกๆ ราย ส.ส.เก่งพึงต้องระวังไว้ผมเตือนด้วยความห่วงใยในฐานะพรรคพวกเกลอเก่ากัน" 
สุภรณ์ฯ กล่าว... 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1819783 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1819783
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หน้าแรก / คอลัมน ์/ คอลัมน์การเมือง / ประสงค์พูด  

 
ประสงค์พูด 
ประสงค์ สุ่นศิริ  
วันอังคาร ท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

มองเมื่อวานเพื่องานในวันน้ี 
ไม่ว่าใครก็รู้จักค ากล่าวที่ว่า “อดีตบอกปัจจุบัน และปัจจุบันบอกอนาคต” ซึ่งเป็นค ากล่าวเตือนใจให้รู้จักน าอดีตที่

ผ่านมาเป็นบทเรียนว่าทุกสิ่งที่กระท าในห้วงเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของผู้อ่ืน หรือเป็นการกระท าของ
ตนเอง ที่ท าแล้วบังเกิดผลไม่ดีหรือผลดีทั้งแก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่น เพ่ือน าบทเรียนมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการท างาน
ต่อไปในวันข้างหน้า การงานทั้งหลายที่ท าหรือต้องรับผิดชอบที่จะต้องท าต่อไปนั้น ย่อมบรรลุถึงความต้องการที่ดีได้
แน่นอน 

ไม่เตลิดเปิดเปิงไปอย่างไร้ทิศทาง 
 
โดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการท างานให้กับบ้านเมืองด้วยแล้ว ยิ่งต้องใส่ใจในค ากล่าวดังข้างต้นให้

มากกว่าคนอ่ืน เพราะบ้านเมืองจะดีขึ้นหรือเลวลงก็อยู่ที่การท างานของตน ถ้าไม่รู้จักน าค ากล่าวข้างต้นมาใช้เตือนใจ
ตนเอง หรือเตือนใจผู้ร่วมท างานแล้ว หนทางแห่งความส าเร็จที่ต้องการนั้นคงไปไม่ถึง 

ความเสียหายใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการภายใต้อ านาจของเจ้าคนหนีคุกคนนั้น 
สืบทอดมาถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองภายใต้อ านาจของผู้คนในครอบครัวและในเหล่าวงศาคณาญาติของมันในเวลา
ต่อมา จนกระทั่งต้องใช้ปืนออกมายึดอ านาจกันในครั้งนี้นั้น  ต้องรู้จักน าอดีตแห่งการกระท าของคนเหล่านี้มาเป็น
บทเรียนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือมิให้มีการท างานแบบมันหรือแบบพวกของมันต่อไปอีก มิฉะนั้นจะไม่รู้จักจบจักสิ้น
กันเสียทีในเรื่องความเสียหาย บ้านเมืองก็ต้องบอบช้ าต่อไปอีกแบบที่เรียกได้ว่า เป็นรัฐที่ล้มเหลวในทางการเมืองการ
ปกครองนั่นเอง 

อาจจะหมุนกลับไปสู่สถานการณ์อย่างเก่าดังนี้ 
“มืดมิดโพยมย่ า ความระย ายังครองเมือง 
กระเบื้องยังฟูเฟ่ือง น้ าเต้าน้อยต้องถอยจม 
เหี้ยห่ายังพ่านเพ่น ความร่มเย็นกลับชื่นชม 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/columnist/all
https://www.naewna.com/politic/columnist
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อุบัติการณ์อันระทม ยังระบมทุกมุมเมือง” 
ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก ต้องรู้จักเอาสิ่งต่างๆ และวิธีการต่างๆ ที่มันและพวกมันน ามาใช้ในการบริหารจัดการ

บ้านเมืองในช่วงสิบกว่าปีที่มันและพวกได้อ านาจทางการเมืองไปใช้ 
อดีตที่ผ่านมาในสมัยของมันและพวกนั้น ความวิกฤติที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมของบ้านเมืองนั้นสาหัสสากรรจ์ทุก

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางการเมือง ทางการต่างประเทศ และทางความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ และของประชาชนในวิถีชีวิตประจ าวัน 

เพราะมันและพวกไม่ได้ท างานในหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ แต่ใช้อ านาจหน้าที่ที่ได้มาจากกระบวนการ
เลือกตั้งที่ทุจริตไปในทางเพ่ือประโยชน์ตนและพวกตน มันและพวกไร้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกับบ้านเมือง ไม่
ยึดมั่นในความถูกต้องถ้าไม่ถูกใจมันหรือพวกมัน ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน น าความเสียหายใหญ่หลวงให้
เกิดขึ้นในส่วนรวมของประเทศ ประชาชนคนไทยจ านวนมากทนไม่ได้กับพฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าว และได้ลุกฮือขึ้น
ต่อต้านอย่างไม่เกรงกลัว ปั่นป่วนไปท่ัวขณะนั้น 

น าอดีตเหล่านี้มาเป็นบทเรียนในการท างาน 
ถ้าเป็นรัฐบาลก็อย่าเป็นรัฐบาลแบบมัน 
และถ้ายังคิดไม่ออกว่า การเป็นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารปกครองบ้านเมืองหรือไม่นั้น ก็ให้น าการ

กระท าต่อไปนี้ไปคิดก็แล้วกัน 
1.ผู้น ารัฐบาลเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น าที่มีคนคอยชักใยอยู่ข้างหลัง

หรือไม ่
2.ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันท างาน ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรมหรือจริยธรรม หรือไม่ 
3.การท างานขององค์กรต่างๆ ภายใต้การก ากับดูแลของผู้น าและรัฐบาล เป็นไปตามระบบที่วางไว้ หรือถูก

แทรกแซงเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางอ่ืน หรือไม่ 
4.ระบบการท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานในการท างานสูง หรือไม่ 
การกระท าทั้ง 4 อย่างดังกล่าวข้างต้น เป็นเครื่องชี้วัดที่ดีว่า รัฐบาลที่ก าลังมีอ านาจและบริหารปกครองบ้านเมือง

ในขณะนั้นมีความเป็นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 
ถ้าไม่มีก็ต้องถือได้ว่าท าให้เกิดรัฐล้มเหลว 
การที่เป็นรัฐล้มเหลวนั้น ก็คือเป็นรัฐหรือเป็นประเทศที่ไม่ปกครองกันแบบมีนิติรัฐนั่นเอง คือไม่มีการบังคับใช้

กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนพลเมืองไม่มีความสงบสุขเพราะบ้านเมืองไม่มีขื่อแป 
เข้ามาจัดการกับบ้านเมือง และเป็นรัฐบาลกันมาก็เช่นเดียวกัน ลองทบทวนเรื่อง4 ข้อที่ยกมาดังกล่าวบ้างก็จะดี ว่า

ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ทั้งแก่ตนและประชาชนทั้งหลาย 
น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ 
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     เพิ่งใกล้จะผ่านยกแรกเท่าน้ัน 

    คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธนั่นแหละว่า...ถือเป็น ผลงาน ของรัฐบาล ของบุคลากรทางการแพทย์ และอาจ
รวมถึงประเทศไทยทั้งประเทศ ควบคู่ไปด้วย ที่ได้ท าให้จ านวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในบ้านเรา เริ่มออกอาการ
สาละวันเตี้ยลงและเต้ียลง ไปตามล าดับ แม้ว่าจะต้องยกการ์ด สวมหมวกกันน็อก ปิดหน้า ปิดตา ไปอีกซักระยะ... 
      ยิ่งถ้าหากเอาไปเทียบกับบ้านอ่ืน เมืองอ่ืน ด้วยแล้ว...อาจหนีไม่พ้นต้องสารภาพว่า ยังโชคดีที่เกิดมาเป็น คนไทย 
คืออย่างน้อยก็ยังไม่ถึงกับขุดหลุม ทั้งกว้าง ทั้งยาว ระดับน้องๆ สนามฟุตบอล เพ่ือฝังศพไม่มีญาติที่เด๊ด สะมอเร่ย์ อิน 
เดอะ เท่งทึง เพราะเชื้อ COVID-19 จนเป็นอะไรที่น่าอเนจอนาถ น่าเวทนา เป็นอย่างยิ่ง หรือไม่ถึงกับต้องเลือกว่าจะให้
ใครอยู่ ใครตาย เพราะตัวเลขคนเจ็บ คนป่วย มันล้นเกินไปกว่าประสิทธิภาพ เครื่องมือทางการแพทย์ หรือระบบ
สาธารณสุขจะรองรับเอาไว้ได้ ด้วยลักษณะอาการของ เส้นกราฟ ที่ไม่พุ่งโด่เด่ เป็นรูปตัววี แต่ออกจะคล้ายๆ รูปตัวแอล 
ซะมากกว่า ระบบสาธารณสุขไทยที่แข็งแกร่งไม่น้อยไปกว่าประเทศใดๆ ในโลกนี้ เลยสามารถรองรับมหันตภัยจากเชื้อ
ไวรัสตัวนี้ ได้อย่างไม่ถึงกับติดๆ ขัดๆ จนเกินไป... 
      อีกทั้งบรรดา ทวยไทย ทั้งหลาย...ที่ถนัดในการ สวมหน้ากาก มาตั้งแต่ฝุ่นพิษ PM.2.5 จนคุ้นชินซะแล้ว ก็ดูจะ
ไม่ได้ถึงกับดื้อดึง ดื้อด้าน เหมือนอย่างพวกฝรั่งมังค่า บางราย บางสังคม ที่เลือกจะใช้  เสรีภาพในการตาย มากกว่าคิด
จะรักษา เสรีภาพในการมีชีวิตอยู่ เลยไม่คิดควบคุม บังคับ หรือไม่พร้อมข่มใจตัวเองให้มากๆ เข้าไว้ การได้มีเสรีภาพไป
พร้อมๆ กับการได้ตายไปด้วย เลยกลายเป็น ข้อเท็จจริงทางสังคม ชนิดหนึ่ง ที่ท าให้ต้องลา-ละ-สละไปจากโลกใบนี้ 
นับเป็นพันๆ หมื่นๆ อีกทั้งถ้าหากทวยไทยรายไหน ยังออกไปทางดื้อๆ ด้านๆ ก็ยังถูกบรรดาทวยไทยรายอ่ืนๆ รุมถล่ม
ซะจนแทบไม่เหลือที่ยืน ไม่เหลือพ้ืนที่ทางสังคม ต่างต้องออกมาสารภาพถึง ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กันไปเป็นรายๆ... 
      อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้นี่เอง...เลยน ามาซึ่งตัวเลข สถิติ น ามาซึ่งเส้นกราฟที่ไปกันแบบเรียบๆ   เรื่อยๆ ไม่ถึงกับผงก
หน้า ผงกหลังมากมายจนเกินไป ส่วนรัฐบาลนั้น...แม้ว่าบางช่วง บางระยะ อาจมึนซ์ซ์ซ์ๆ งงง์ง์ง์ๆ เป๋ไป-เป๋มา อยู่บ้างใน
บางขณะ แต่ก็ยังพอมีลูกฮึด ลูกอึด ลูกทน พอประมาณ  สามารถเอาหลังพิงเชือก แล้วเด้งเชือก ออกมาสาดหมัดใส่ 
COVID-19 ให้ต้องถอยไปห่างๆ ไม่สามารถฟุ้งกระจายสารคัดหลั่งกันได้ถนัดๆ โดยแม้ว่าลีลา ช่วงชก หรือ รูปมวย อาจ
ไม่ถูกใจแฟนมวยมุมแดง มุมน้ าเงิน ไปซะทั้งหมด คือไม่เตะซ้าย ต่อยซ้าย ตาม ใบสั่ง ของแฟนมวยไปในทุกเรื่อง ทุกราว 
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แต่การอาศัยกรรมวิธีแบบกลางๆ แบบไม่ถึงกับสุดโต่งไปในด้านใด ด้านหนึ่ง ก็ต้องถือว่ามีเหตุผลรองรับเอาไว้อย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์... 
      แต่อย่างที่ว่าเอาไว้แล้วนั่นแหละ...ว่าตัวเลขจ านวนผู้ติดเชื้อ ผู้ตาย จากเชื้อ COVID-19 คราวนี้ คงต้องถือว่าเป็น
แค่ ยกแรก เท่านั้น ถ้าว่ากันตามกฎ กติกา ของ มวยสมัครเล่น ยังมีอีกตั้ง 2 ยก ที่จะต้องหาทางฝ่าฟันกันไปให้จงได้ 
หรือถ้าเป็นกฎ กติกาของ มวยไทยอาชีพ ด้วยแล้ว ยังเหลืออีก 4 ยก เป็นอย่างน้อย ด้วยเหตุเพราะ ผลข้างเคียง หรือ 
ผลกระทบ ที่ก าลังตามมาอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา ไวรัส ตัวนี้ มันยังมี อีกเยอะแยะ มากมาย ชนิด
จาระไนแทบไม่หวาด-ไม่ไหว ไม่ว่าในแง่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไปจนถึงในแง่ การทหาร เอาเลยก็เป็นได้ ดังนั้น...
แม้ว่าอาจผ่านยกแรกไปได้ แบบไม่ถึงกับน็อก หรือไม่ถึงกับหลับกลางอากาศไปซะก่อน แต่ก็ยังคงต้องฟิตร่างกาย ต้อง
กระตุ้นตัวเอง ต้องรวบรวมสติสัมปชัญญะเพ่ือหาทาง แก้ทางมวย ในยกสอง ยกสาม หรือไปจนกว่าจะหมดยกห้า โน่น
เลย... 
      และก็นั่นแหละ...มันคงไม่ใช่เรื่องของ รัฐบาล ล้วนๆ อีกเช่นเคย คงต้องอาศัยบุคลากรในด้านต่างๆ รวมทั้งต้อง
อาศัยบรรดา ทวยไทย อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้เลย ว่าจะมีลูกอึด ลูกทน มีความไม่ดื้อๆ ด้านๆ มีสิ่งดีๆ งามๆ ที่จะช่วย
ให้ ความเป็นไทย เป็นอะไรที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปอีก มากหรือน้อยขนาดไหน คือนอกจาก ความมีน้ าใจ-ไมตรี แล้ว ยังคงต้อง
ประกอบด้วยความมีระเบียบ วินัย ไปจนถึงความมีขันติธรรม มโนธรรม และคุณธรรมในประเภทต่างๆ ควบคู่ไปด้วย 
อย่างชนิดให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณธรรมที่ถูกแปรสภาพและถูกน าไปเรียกขานกันในนาม 
ความพอเพียง นั่นเอง... 
      อันนี้นี่แหละ...ที่ต้องเรียกว่าส ามะคัญเอามากๆ โดยเฉพาะส าหรับโลกยุคใหม่ หรือ โลกหลังยุค COVID-19 ที่อะไร
ต่อมิอะไรมันคงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มากบ้าง-น้อยบ้าง ไปตามสภาพ แต่ยังไงๆ...มันคงไม่ใช่โลกใบเดิม หรือโลกที่
เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว โลกที่สิ่งที่เรียกว่า ห่วงโซ่แห่งอุปทาน มันขาดสะบั้นจนต่อแทบไม่ติด การไหลมา-ไหลไปของ 
ทุน เพ่ือไปแสวงหาแรงงานราคาถูก อาจกลายเป็นสิ่งที่หมดสมัย ไปเพราะความกลัว  หรือความรู้สึกไม่มั่นคงของแต่ละ
ประเทศ โลกที่การเดินทางไปมาหาสู่กันและกัน คือกุญแจความส าเร็จและความรุ่งโรจน์ของชาติใด ชาติหนึ่ง อาจ
กลายเป็นโลกที่  Work from Home จนไม่มี ใครคิด เทียวมา - เทียวไปอีกต่อไป โลกที่ต่ างฝ่ ายต่ างหันมา 
Independence โดยไม่คิด Interdependence เหมือนอย่างเคย ฯลฯ... 
      อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้นี่แหละ...คือยกสอง ยกสาม หรือแม้แต่ยกสี่ ยกห้า ที่จะตามมาอย่างมิอาจปฏิเสธ และ
หลีกเลี่ยงได้ และการประคับประคองตัวเองให้รอดพ้นไปในแต่ละยก คงไม่ใช่แค่เรื่องของ  รัฐบาล หรือของนายกฯ บิ๊ก
ตู่ เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของบุคลากรทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งเป็นเรื่องของบรรดา ทวยไทย ทั้งหลาย ที่ไทยควรค านึงเอาไว้
ซะแต่เนิ่นๆ... 
      ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Peter F. Drucker (อีกครั้ง)...“The best way to predict the future  is to 
create it. - วิธีคาดคะเนอนาคตที่ดีที่สุด คือการสร้างสรรค์มันขึ้นมา...” 
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