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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 18 มนีาคม 2563 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ขอ กกต.ขยำยกรอบเวลำประชมุใหญ่สำมัญพรรคกำรเมือง 4 
2 มติชนออนไลน์ กกต.ยกค ำร้อง ส.ส.กทม.พปชร.คดีแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง 5 
3 มติชนออนไลน์ รำชกิจจำฯเผยแพร่ประกำศห้ำม บิ๊กองค์กรอิสระ-พนักงำนรัฐ ถือหุ้นเกิน 5% 7 
4 มติชนออนไลน์ โจทย์ใหญ่ กำรเมือง ของประยทุธ์ โจทย์ใหญ ่ไม่มี มำตรำ 44 ในมือ 8 
5 แนวหน้ำออนไลน์ 'ชวน' เผยเคำะ กก. สถำบันพระปกเกล้ำแทน 'ปิยบุตร' 20 มี.ค. ย้ ำยัง

ไม่เลื่อนเปิดประชุมสภำ 
9 

6 สยำมรัฐออนไลน์ “ลดำวัลลิ์” จี้รบ.คืนอ ำนำจท้องถิ่น ชี้บำงแห่งไร้อ ำนำจบริหำร 10 
7 ไทยรัฐออนไลน์ “ระวี” แนะทำง เปิดสภำวสิำมัญฯ 11 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ถึงศำลรัฐธรรมนูญ 15 
2 ไทยรัฐออนไลน์ กล้ำได้กล้ำเสีย : มีอะไรในกอไผ่ในรัฐบำล 17 
3 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณำธิกำร : แก้วิกฤติด้วยรัฐธรรมนูญ 19 
4 ข่ำวสดออนไลน์ จังหวะ กำรเมือง ของ ประยุทธ ์จันทรโ์อชำ ต่อบุรีรัมย์ อุทัยธำนี 20 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 19 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
19 มีนำคม 

2563 

10.00 น. ห้องประชุม คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง  

ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 19 มีนาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
19 มีนำคม 

2563 

10.00 น. 
 
 
 

13.00 น. 

ห้องประชุม คณะกรรมกำร          
กำรเลือกตั้ง  

 
 

อำคำรสุขประพฤติ 
รัฐสภำ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 
นำยดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรองค์กร
อิสระ 
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ข่าวอ้างอิง 
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ขอ กกต.ขยายกรอบเวลาประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง 
  18 มี.ค. 2020 12:07:53 
 

 
 

รัฐสภำ 17 มี.ค.-“มงคลกิตติ์” เสนอกกต.ขยำยเวลำให้พรรคกำรเมืองจัดประชุมใหญ่สำมัญเดือนเมษำยน
ออกไปก่อน ระหว่ำงโควิด-19 ระบำด พร้อมแนะรัฐอนุมัติเงินช่วยคนได้รับผลกระทบจำกกำรตกงำน 
นำยมงคลกิตติ์ สุขสินธำรำนนท์ หัวหน้ำพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่ำวว่ำ ภำยในเดือนเมษำยนนี้ พรรคกำรเมืองต้องจัดกำร
ประชุมใหญ่สำมัญตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ที่ก ำหนดว่ำพรรคกำรเมืองจะต้อง
ประชุมใหญ่สำมัญอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีสมำชิกพรรคมำร่วมประชุมจ ำนวนมำก ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ไวรัสโค
วิด-19 ระบำด จึงขอให้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) พิจำรณำ ผ่อนปรนกรอบระยะเวลำกำรจัดประชุมสำมัญ
พรรคกำรเมืองออกไปก่อน เพ่ือลดควำมเสี่ยงกำรติดเชื้อไวรัส  
  นำยมงคลกิตติ์ กล่ำวว่ำ ขอเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติวงเงิน เพิ่มเติมให้กับประชำชนไปใช้กรณีท่ีมีคนตก
งำน ไม่มีรำยได้ โดยเฉพำะอำชีพ ที่เกี่ยวกับสำยกำรบิน ค้ำขำย รวมถึงภำคกำรเกษตร หำกไม่มีงำนท ำ 2 เดือน อยำก
ให้รัฐบำลช่วยเหลือด้วยกำรอุดหนุนเงินให้เดือนละ 7,500บำท จ ำนวน 15 ล้ำนคน เพื่อช่วยลดภำระค่ำครองชีพและ
หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำงบประมำณ ปี 2563 ไม่เพียงพอ ข อเสนอให้อออกพระรำชก ำหนดกู้เงิน 1.5 ล้ำนล้ำน เพื่อ
น ำมำแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชำชน ให้ประเทศฟื้นกลับมำโดยเร็วที่สุด  
  เมื่อถำมว่ำไปตรวจหำเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือยัง เนื่องจำกมีประวัติใกล้ชิดกับนำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. 
พรรคพลังประชำรัฐและยังร่วมประชุมกับพล.ต.รำชิต อรุณรังษี เจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบกในวันเดียวกับนำยสิระด้วย 
นำยมงคลกิตติ์ กล่ำวว่ำ รอให้ผลตรวจของนำยสิระ ออกมำก่อน หำกพบว่ำนำยสิระติดเชื้อจึงไปตรวจ แต่มั่นใจว่ำ
ตนเองไม่มีเชื้อไวรัส เพรำะ ตอนนี้ทำนยำต่อต้ำนไวรัสอยู่แล้ว. และในวันประชุมร่วมกับพล.ต.รำชิตก็นั่งห่ำงกันมำก.-
ส ำนักข่ำวไทย 
https://www.mcot.net/viewtna/5e71aca9e3f8e40af9426b27 

https://www.mcot.net/viewtna/5e71aca9e3f8e40af9426b27
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กกต.ยกค าร้อง ส.ส.กทม.พปชร.คดีแจกเงินซือ้เสียงเลือกตั้ง ชี้ พยานหลักฐานไม่ชัด 
วันท่ี 17 มีนำคม 2563 - 17:19 น.  

 

 

 
กกต.ยกค าร้อง “ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์” ส.ส.กทม.พปชร. ชี้ ไม่ขัดระเบียบกกต.เรื่องหาเสียง- แจกเงินซื้อเสียง
เลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 17 มีนำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซต์ส ำนักงำนกกต. เผยแพร่ค ำวินิจฉัยกกต.กรณีก่อนประกำศผล
กำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้องว่ำ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชำชัยนันต์ ผู้สมัครส.ส.กทม.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 13 พรรค
พลังประชำรัฐ (พปชร.) ปัจจุบันได้รับกำรเลือกตั้ง กระท ำกำรฝ่ำฝืนพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.และระเบียบกกต.ว่ำ
ด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งส.ส.โดยข้อกล่ำวหำที่ 1 น.ส.ฐิติภัสร์ ได้แจกเอกสำร
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งโดยวิธีกำรวำงหรือโปรยในที่สำธำรณะและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งส.ส. ข้ อ 18 (2) 
ข้อกล่ำวหำที่ 2 น.ส.ฐิติภัสร์ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ตัวแทนหรือหัวคะแนนจัดท ำ ให้ เสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ 
หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเอง ฝ่ำฝืนพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) 

ทั้งนี้ กกต.พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนและพยำนหลักฐำนแล้วเห็นว่ำ ข้อกล่ำวหำที่ 1 ผู้ร้องอ้ำงว่ำ เมื่อวันที่ 1 
มีนำคม 2562 เวลำประมำณ 10.45 น. พบเห็นเอกสำรแนะน ำตัว (แผ่นพับโฆษณำหำเสียง) ของน.ส.ฐิติภัสร์ วำงอยู่ที่
บริเวณโต๊ะวำงจดหมำยของอำคำรจิตต์กำรุณย์อพำร์ทเมนท์ ถนนรำมค ำแหง 8 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพ 
แต่ไม่เห็นว่ำผู้ใดมำวำงไว้ จำกกำรไต่สวนเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลอำคำรจิตต์กำรุณอพำร์ทเมนท์ให้ถ้อยค ำว่ำเอกสำรแนะน ำตัว
ของน.ส.ฐิติภัสร์ วำงอยู่บนโต๊ะวำงจดหมำยซึ่งอยู่ในภำยในอพำร์ทเมนท์ที่ต้องใช้คีย์กำร์ดในกำรเข้ำ-ออก แต่ไม่ทรำบว่ำ
ผู้ใดน ำมำวำงไว้ตั้งแต่เม่ือใด พยำนหลักฐำนจึงฟังไม่ได้ว่ำน.ส.ฐิติภัสร์ กระท ำกำรฝ่ำฝืน 

ประเด็นที่ 2 ผู้ร้องอ้ำงว่ำ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2562 เวลำประมำณ 11.40 น. พบเห็นเอกสำรแนะน ำตัว 
(ใบปลิวและโปสกำร์ด)ของน.ส.ฐิติภัสร์ อยู่ที่บริเวณจุดแจ้งข่ำวสำรของชุมชนเยรูซำเล็ม ถนนพระรำม 9 แขวงหัวหมำก  
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เขตบำงกะปิ กรุงเทพ จำกกำรไต่สวนเลขำนุกำรชุมชนเยรูซำเล็ม ให้ถ้อยค ำว่ำ เอกสำรแนะน ำตัวของน.ส.ฐิติ
ภัสร์ วำงอยู่บนโต๊ะวำงสิ่งของบริเวณหน้ำบ้ำนพักของตนซึ่งเป็นจุดวำงเอกสำรของหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึงจดหมำย
ไปรษณีย์น ำมำส่งให้บ้ำนพักใกล้เคียงก็น ำมำวำงไว้ที่หน้ำบ้ำนของตนเช่นกัน แต่ไม่เห็นว่ำผู้ใดน ำมำวำงและวำงตั้งแต่
เมื่อใด ประกอบกับพยำนบุคคลที่มีบ้ำนพักอยู่ใกล้กับบ้ำนของเลขำนุกำรฯให้ถ้อยค ำว่ำไม่เห็นว่ำผู้ใดน ำเอกสำรมำวำงไว้ 
ข้อกล่ำวหำที่ 2 ผู้ร้องกล่ำวหำว่ำในวันเลือกตั้งมีกำรให้เงินแก่ผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชนซอยลำดพร้ำว 96 แขวงพลับพลำ 
เขตวังทองหลำง กรุงเทพ คนละ 300 บำท ขณะให้เงินมีกำรบอกให้ลงคะแนนให้น.ส.ฐิติภัสร์ จำกกำรไต่สวนผู้ร้องให้
ถ้อยค ำว่ำ มีผู้แจ้งเหตุกำรณ์ให้ผู้ร้องฟังทำงโทรศัพท์ให้ถ้อยค ำว่ำ ไม่ได้พบเห็นเหตุกำรณ์ด้วยตนเองแต่ได้รับฟังค ำบอก
เล่ำมำจำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับเงิน แต่พยำนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกกล่ำวอ้ำงว่ำได้รับเงินให้ถ้อยค ำว่ำ ไม่เคยได้รับเงิน
จำกผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่เคยพูดเรื่องกำรได้รับเงินกับผู้ใด ประกอบกับพยำนหลักฐำนที่อำศัยอยู่ในชุมชนซอย
ลำดพร้ำว 96 ให้ถ้อยค ำท ำนองเดียวกันว่ำ ไม่เคยพบเห็นกำรแจกเงินและไม่เคยได้รับเงินจำกผู้ใด พยำนหลักฐำนจึงฟัง
ไม่ได้ว่ำน.ส.ฐิติภัสร์ กระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่ำ น.ส.ฐิติภัสร์ กระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบกกต.ว่ำ
ด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งส.ส.ข้อ 18 (2) และพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.มำตรำ 
73 วรรคหนึ่ง (1) จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2063872 
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ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศห้าม บิ๊กองค์กรอสิระ-พนักงานรัฐ ถือหุน้เกิน5% 
วันที่ 17 มีนำคม 2563 - 22:31 น.  

 

 

 เมื่อวันที่ 17 มีนำคม เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ เรื่อง ก ำหนดจ ำนวนหุ้นในบริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่กรรมกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
อิสระ และเจ้ำพนักงำนของรัฐที่คณะกรรมกำรป.ป.ช. ประกำศก ำหนดถือหุ้นได้ตำมมำตรำ 126(2) พ.ศ.2563 โดยที่
เป็นกำรสมควรให้มีประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องก ำหนดจ ำนวนหุ้นในบริษัท
จ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ที่กรรมกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้ำพนักงำนของรัฐที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ประกำศก ำหนด ถือหุ้นได้ตำมมำตรำ 126 (2)แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตพ.ศ.2561 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 126(2)แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติจึงออก
ประกำศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ1ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง 
ก ำหนดจ ำนวนหุ้นในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่กรรมกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระและเจ้ำพนักงำน
ของรัฐที่คณะกรรมกำรป.ป.ช.ประกำศก ำหนดถือหุ้นได้ตำมมำตรำ 126(2) พ.ศ.2563” ข้อ2ประกำศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อ
พ้นก ำหนดสำมสิบวัน นับแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป ข้อ3 ให้กรรมกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งใน
องค์กรอิสระและเจ้ำพนักงำนของรัฐที่คณะกรรมกำรป.ป.ช.ประกำศก ำหนดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัท
มหำชนจ ำกัด ตำมมำตรำ 126(2) ได้ไม่เกินร้อยละห้ำ ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่จ ำหน่ำยได้ในบริษัทนั้น ข้อ4ให้ประธำน
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเป็นผู้รักษำกำรตำมประกำศนี้ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้
หรือกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ให้คณะกรรมกำรป.ป.ช.มีอ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยชี้ขำดค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
ป.ป.ช.ให้เป็นที่สุด ประกำศณวันที่19 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 พลต ำรวจเอกวัชรพล ประสำรรำชกิจ ประธำนกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

 อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2064950 
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โจทย์ใหญ่ การเมือง ของประยุทธ์ โจทย์ใหญ่ ไม่ม ีมาตรา 44 ในมือ 
วันท่ี 18 มีนำคม 2563 - 08:18 น.  

 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรีย้ำย นำยวิชัย โภชนกิจ ออกจำกต ำแหน่ง อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน ไปอยู่ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี จะเป็นปัญหำอย่ำงแน่นอน มิใช่เพรำะมีกำรตอบโต้อย่ำงนิ่มๆจำก นำยวิชัย โภชนกิจ โดยกำรขอลำพัก
ร้อนก่อนจะลำออกจำกจริงๆ หำกแต่จำกท่ำทีของ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนำยกรัฐมนตรีซึ่งด ำรงต ำแหน่งเป็น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ มีควำมแจ่มชัด 
  แจ่มชัดเบื้องต้นก็คือ ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรีนี้ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ในฐำนะที่เป็นผู้บังคับบัญชำ
โดยตรงของ นำยวิชัย โภชนกิจ ทรำบเรื่องในภำยหลัง 
ความรับผิดชอบจึงอยู่ท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรง 

ท่ำทีอันเฉียบขำดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในกำรย้ำย นำยวิชัย โภชนกิจ ออกจำกต ำแหน่งอธิบดี
กรมกำรค้ำภำยใน เป็นท่ำทีเดียว กันกับที่อยู่ในยุคของ คสช. เพียงแต่ตอนนั้นใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๔๔ ขณะที่ในตอนนี้
ใช้อ ำนำจของนำยกรัฐมนตรีคงจ ำได้ในกรณีที่เคยย้ำยอธิบดีในกระทรวงแรงงำน เป็นกำรย้ำยโดยอ ำนำจตำมมำตรำ ๔๔ 
โดยไม่ได้มีกำรหำรือกับ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ผลก็คือ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนลำออก 

แต่สถำนกำรณ์ในเดือนมีนำคม ๒๕๖๓ ต่ำงจำกสถำนกำรณ์ในอดีต เพรำะไม่มีมำตรำ ๔๔ และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ไม่เพียงแต่มำจำกพรรคกำรเมือง  
หากแต่ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ด้วย 

ไม่ว่ำควำมเป็นจริงในกำรลงนำมย้ำย นำยวิชัย โภชนกิจ จะด ำเนินไปอย่ำงไร แต่สถำนะของ นำยจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฎ์ ก็ส ำคัญเป็นอย่ำงสูงในทำงกำรเมือง โดยพ้ืนฐำนคือสถำนะที่เป็นรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ โดยมูลฐำนคือสถำนะท่ีเป็นหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ 
ในยุคคสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อำจใช้มำตรำ ๔๔ ได้ แต่ในยุคหลังกำรเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนำคม ๒๕๖๒ ไม่ใช่
แล้ว 

นี่คือโจทย์ใหญ่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2065093 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2065093
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/3-43.jpg
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หนา้แรก / การเมือง  
 

'ชวน' เผยเคาะ กก. สถาบันพระปกเกล้าแทน 'ปิยบุตร' 20 มี.ค. ย้ ายังไม่เลื่อน            
เปิดประชุมสภา 
วนัพธุ ท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563, 10.12 น. 
 

 

 

 
 
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563 ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เปิดเผยว่ำ กำรประชุมประธำน

คณะกรรมำธิกำรทั้ง 35 คณะ ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ มีวำระส ำคัญ คือ กำรเลือกกรรมกำรสถำบันพระปกเกล้ำ แทน นำย
ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ ที่พ้นจำกต ำแหน่ง โดยไม่ได้กำรพิจำรณำเรื่องกำรเปิด
ประชุมสภำฯ เพรำะไม่ได้เกี่ยวกับคณะกรรมำกำร แต่เป็นเรื่องของ ส.ส.ที่จะเข้ำชื่อกัน โดยหำกเข้ำชื่อครบตำม
รัฐธรรมนูญก็จะด ำเนินกำรไปตำมกฎหมำย 

เมื่อถำมว่ำ ถ้ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยังไม่คลี่คลำย จะมีโอกำสที่จะเลื่อนกำรเปิดสมัยประชุมสำมัญในเดือน 
พ.ค.ออกไปก่อนหรือไม่ ประธำนสภำฯ กล่ำวว่ำ "จริงๆ ยังไม่มีปัญหำขณะนี้ โดยปกติแล้วกรณีกำรเปิดสมัยประชุมก็
ต้องเป็นตำมกฎหมำย ยังมีเวลำถึง 22 พ.ค.มีเวลำพอสมควร ต้องรอดูสถำนกำรณ์ในขณะนั้น" นำยชวน กล่ำว 
 
 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/480031 
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“ลดาวัลลิ์” จี้รบ.คืนอ านาจท้องถิ่น ชี้บางแห่งไร้อ านาจบริหารงบประมาณ-ก าหนดนโยบาย 
สยำมรัฐออนไลน์ 18 มีนำคม 2563 09:41 น. กำรเมือง  

 

 
  เมื่อวันที่ 18 มี.ค.นำงลดำวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ผู้เสนอก่อตั้งพรรคเสมอภำค กล่ำวว่ำ ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือ อปท.ทุกแห่งท่ัวประเทศ ตกอยู่ในสภำพไร้อ ำนำจในกำรบริหำรอย่ำงแท้จริง และมีกำรเสนอข้อเรียกร้องมำ
นำนแล้วก็ยังไม่ได้รับกำรสนองตอบใดๆจำกรัฐบำลเลย จำกกำรติดตำมปัญำของ อปท.อย่ำงใกล้ชิด ตนเห็นว่ำ รัฐบำล
ควรให้ควำมส ำคัญต่อข้อเรียกร้องต่ำงๆและควรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตำมควำมต้องกำรของ อปท.ที่มำจำก
กำรเลือกตั้งของประชำชนเมื่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก ำหนดให้มีกำรกระจำยอ ำนำจ ก็ต้องให้อ ำนำจ อปท.สำมำรถ
ก ำหนดนโยบำยและใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินได้อย่ำงเสมอภำค สิ่งที่ท้องถิ่นเรียกร้องให้รัฐบำลมีควำมจริงใจที่ควรเร่ง
ด ำเนินกำรมีดังนี้  
1.กำรกระจำยอ ำนำจที่แท้จริง เรื่องงบประมำณ ที่รัฐ ต้องอุดหนุน 35 % เรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล ที่ถูกค ำสั่งคสช. ม
44 ดึงอ ำนำจไปที่ส่วนกลำง อ ำนำจกำรสรรหำบุคคล กำรสอบต่ำงๆ ให้คืนอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นำงลดำวัลลิ์ กล่ำวต่อว่ำ 2.กำรถ่ำยโอนภำรกิจ ที่ให้แต่งำนไม่มีงบประมำณให้ อปท.ท ำหน้ำที่แค่เสมียนตรำเท่ำนั้น 3. 
เงินเดือนผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีกำรปรับขึ้น มำ 20 ปีแล้ว  
4. กำรแก้ไขกฎหมำยข้อระเบียบที่เป็นอุปสรรคในกำรท ำงำนของท้องถิ่น กับหน่วยงำนตรวจสอบ สตง. ให้ชัดเจน ตำม
บริบทของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น อบต.แม่ตื่น อ.แม่ระมำด จ.ตำก หมู่บ้ำนอยู่ในเขตอุทยำน อบต.ไม่สำมำรถก่อสร้ำงถนน 
หรือใช้งบประมำณใดๆได้ ถ้ำไม่ขออนุญำตจำกกรมอุทยำน ท ำให้ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อน 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/139849 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/139849
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200318/1a35101378e209561c7e9e27ca5062d8afd477805fd2253541fa5fd6e39f57ea.jpg?itok=RCgdc-rA
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18 มี.ค. 2563 05:12 น. 

“ระว”ี แนะทาง เปิดสภาวิสามัญฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ให้ส่งตัวแทนอภิปราย ฟันจริยธรรม‘ศาสตรา’ 

พปชร.ดำหน้ำขวำงเปิดสภำสมัยวิสำมัญ “สนธิรัตน์” ยักท่ำรอหำรือในพรรคก่อน “สมศักดิ์” บอกเพลำๆงำน
สภำ ตอนนี้บ้ำนใครบ้ำนมันดีกว่ำ “อนันต์” จ่อเรียก ปธ.กมธ. 35 คณะถกงดประชุม ดับฝันเสียงฝ่ำยค้ำนขอเปิดวิสำมัญ
เป็นไปได้ยำก “ชินวรณ์” แจง ปชป.ยังไม่เปิดฟลอร์ถก เลขำฯยัน “ชวน” ไม่ขัดถ้ำมีผู้เสนอก็พร้อมเปิดให้ “ระวี” แนะ
ทำงออกเปิดสภำหนึ่งวันจบ “ชลน่ำน” ฉะกึ๋นรัฐบำลถ้ำมัวแต่กลัวฝ่ำยค้ำนก็โง่เต็มที “พ่ีศรี” มำแล้วชงสภำสอบ
จริยธรรม “ศำสตรำ” หยำมศักดิ์ศรีประชำชน 

แม้จะมีเสียงเรียกร้องจำกพรรคฝ่ำยค้ำน ขอให้รัฐบำลเปิดสมัยประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ ให้ ส.ส.ร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น เสนอแนวทำงหำทำงออกจำกปัญหำวิกฤติของประเทศ แต่ท ำท่ำข้อเสนอจะเป็นหมัน หลังแกนน ำพรรค
พลังประชำรัฐดำหน้ำออกมำขวำง โดยอ้ำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
พปชร.ยักท่าเปิดสภาวิสามัญ 

เมื่อเวลำ 09.00 น. วันที่ 17 มี.ค. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน และเลขำธิกำร
พรรคพลังประชำรัฐ ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีฝ่ำยค้ำนเสนอขอเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญเพ่ือหำรือถึงแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำส ำคัญของประเทศ 4 เรื่องว่ำ พรรคพลังประชำรัฐก ำลังหำรือกันว่ำจะมีท่ำทีที่ชัดเจนต่อเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร ทั้งนี้ 
กำรพูดคุยกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ในรำยละเอียดขึ้นอยู่กับ ส.ส.ต้องพูดคุยกันก่อน 
“สมศักดิ์” บอกบ้านใครบ้านมัน 

นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่ำวว่ำ ข้อเสนอฝ่ำยค้ำนขอให้เปิดประชุมสภำฯสมัยวิสำมัญนั้น สภำฯ
อย่ำไปรวมกันเยอะเดี๋ยวจะติดในสภำฯอีก ไม่รู้ใครเป็นใคร เพลำๆกันไปสักระยะหนึ่ง คิดว่ำถ้ำสถำนกำรณ์เบำลงแล้วก็
สำมำรถเปิดได้ แต่ถ้ำเปิดวันนี้แล้วมีคน 500 คนรวมอยู่ในที่เดียวกันเกรงว่ำจะติดต่อกันไปได้ เมื่อถำมว่ำแนวทำงพรรค
พลังประชำรัฐไม่เห็นควรให้เปิดตอนนี้ใช่หรือไม่ นำยสมศักดิ์ตอบว่ำ “อย่ำเพ่ิงไปเปิดเลย ผมเป็น ส.ส.ด้วยคิดว่ำมันน่ำ
กลัว วันหนึ่งเรำท ำงำนเสร็จรีบกลับบ้ำน ไม่มัวไปดื่มไปเที่ยว บ้ำนใครบ้ำนมันดีกว่ำ” 
จ่อเรียก 35 ปธ.กมธ.ถกลดประชุม 
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นำยอนันต์ ผลอ ำนวย ประธำนกรรมำธิกำรกิจกำรสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณี นพ.ชลน่ำน  ศรีแก้ว ส.ส.
น่ำน พรรคเพ่ือไทย กล่ำวหำรัฐบำลพยำยำมใช้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดเชื้อโควิด -19 ให้สภำงดประชุมกรรมำธิกำรทุก
คณะว่ำ คงไปไม่ถึงขั้นนั้น แต่วันที่ 20 มี.ค.จะมีกำรประชุมร่วมกับประธำนกรรมำธิกำรสำมัญสภำผู้แทนรำษฎรทั้ง 35 
คณะ หำรือถึงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นหำกเป็นเรื่องทั่วไปหรือไม่ส ำคัญ จะให้งดประชุมไปก่อน 
แต่หำกเป็นเรื่องส ำคัญจะให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธำน กมธ.แต่ละคณะ พิจำรณำว่ำจะให้ประชุมหรือไม่ ส่วนกำร
เดินทำงไปดูงำนต่ำงจังหวัดของ กมธ.ให้งดไปก่อน วันที่ 20 มี.ค. จะมีมำตรกำรที่ชัดเจนออกมำว่ำจะมีมำตรกำรคุมเข้ม
กำรประชุม กมธ.อย่ำงไรบ้ำง ขณะนี้มีควำมเป็นห่วงเรื่องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด โดยเฉพำะในกลุ่มข้ำรำชกำรถือว่ำ
มีควำมเสี่ยง ทั้งกำรเดินทำงมำเป็นกลุ่มโดยรถตู้ของสภำ กำรสแกนนิ้วเข้ำและออกงำนในจุดเดียวกัน หำกมีใครติดเชื้อ
ขึ้นมำอำจแพร่กระจำยเป็นวงกว้ำงได้ 
ดับฝันฝ่ายค้านขอเปิดวิสามัญ 

นำยอนันต์กล่ำวอีกว่ำ ส่วนข้อเสนอให้เปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญเพ่ือระดมควำมเห็นแก้ไขปัญหำส ำคัญของ
ชำตินั้น เชื่อว่ำคงเป็นไปได้ยำกในภำวะเช่นนี้ไม่ควรรวมตัวกันเยอะ อำจเป็นช่องทำงแพร่เชื้อให้กระจำยเป็นวงกว้ำงได้ 
ขณะเดียวกันกำรจะเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญได้ ต้องใช้ เสียง ส.ส. และ ส.ว. จ ำนวน 1 ใน 3 ของรัฐสภำ หรือ
ประมำณ 246 เสียง ส่งให้ประธำนรัฐสภำท ำเรื่องขอเปิดประชุม แต่เสียงฝ่ำยค้ำนขณะนี้มีไม่ถึง 246 เสียง ต้องอำศัย
เสียง ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล และ ส.ว.ร่วมด้วย หำกต้องกำรเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ ดังนั้น คงเป็นไปได้ยำก และหำกเปิด
ประชุมสมัยวิสำมัญขึ้นมำจริงๆ เชื่อว่ำคงไม่ได้หำรือเฉพำะเรื่องโควิด-19 อย่ำงเดียว คงมีกำรหำรือเรื่องอ่ืนเป็นของแถม
ตำมมำแน่ 
ประชาธิปัตย์ยังไม่เปิดฟลอร์ถก 

ที่พรรคประชำธิปัตย์ นำยชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธำนวิปพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ ในพรรคยังไม่มีกำร
หำรือเรื่องร่วมลงชื่อในญัตติขอเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญเพ่ือหำรือกำรแก้ปัญหำของชำติ แต่ทรำบว่ำมีควำมเห็น
ของ ส.ส.บำงคนสนับสนุนให้เปิดประชุมสมัยวิสำมัญ ตำมกลไกต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของสมำชิกทั้งสองสภำ 
ส่วนกำรตัดสินใจว่ำจะร่วมลงชื่อหรือไม่ ก็ควรมีกำรหำรือกันในระดับพรรคและระดับพรรคร่วมรัฐบำลก่อน ส่วนควำม
กังวลว่ำจะเป็นกำรรวมตัวกันและมีควำมเสี่ยง ก็ต้องพิจำรณำอย่ำงรอบด้ำน ต้องรอดูว่ำจะมีผู้เสนอในกำรประชุมครั้ง
ต่อไปหรือไม่ 
“ชวน” ไม่ขัดมีผู้เสนอก็พร้อมสนอง 

นำยรำเมศ รัตนะเชวง เลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ กล่ำวว่ำ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรไม่ได้ขัดข้องหำกจะมีใคร
เข้ำชื่อมำตำมกระบวนกำร หำกครบเงื่อนไขตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด ประธำนสภำฯ พร้อมด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกฎหมำยอยู่แล้ว ส่วนเรื่องจ ำนวนคนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของที่ประชุม หำกมีกำรคัดกรองบุคคลที่จะเข้ำร่วม
ประชุม และมีมำตรกำรป้องกันต่ำงๆ เชื่อว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
“ระว”ี แนะทางออกเปิดวิสามัญ 

ด้ำน นพ.ระวี มำศฉมำดล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่ำวว่ำ ข้อเสนอของพรรคฝ่ำยค้ำนขอให้เปิด
ประชุมสภำสมัยวิสำมัญ ท่ำมกลำงภำวะสงครำมชีวภำพที่ประเทศต้องกำรควำมร่วมแรงร่วมใจจำกนักกำรเมือง 
ประชำชน จึงขอเสนอทำงออกดังนี้ ขอให้สภำจัดประชุมปรึกษำหำรือเป็นเวลำ 1 วัน ตั้งแต่เวลำ 09.00-21.00 น. ให้ทุก
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พรรคกำรเมืองส่งตัวแทนพรรคละ 1-3 คน เข้ำอภิปรำย คนละไม่เกิน 10 นำที มีสัดส่วนฝ่ำยค้ำนและรัฐบำลใกล้เคียง
กัน ผลัดกันอภิปรำย ส่วนรัฐบำลจะส่งรัฐมนตรีมำร่วมอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ ถ้ำรัฐบำลส่งรัฐมนตรี
มำร่วมชี้แจง ก ำหนดเวลำให้รัฐมนตรี 1-2 ชั่วโมงเท่ำนั้น เพรำะไม่ใช่กำรซักฟอกรัฐบำล แต่เป็นกำรเสนอควำมคิดเห็น
ต่อรัฐบำล กำรประชุมให้มีระบบป้องกันกำรระบำดที่เข้มงวด เช่น นั่งห่ำงกันมำกกว่ำ 2 เมตร ผู้ร่วมประชุมทุกคนต้อง
ใส่หน้ำกำก รูปแบบนี้จะบรรลุผลตำมท่ีฝ่ำยค้ำนเสนอ ไม่เกิดกำรขัดแย้งและกดดันต่อประธำนสภำและ ส.ส.รัฐบำล เป็น
ตัวอย่ำงกำรอภิปรำยที่เต็มไปด้วยเนื้อหำสำระ ไม่ใช่น้ ำท่วมทุ่ง ทุกคนมีเวลำเท่ำกันหมด ส.ส.ที่ทุกพรรคส่งชื่อมำได้
อภิปรำยทุกคน เพรำะเวลำ 12 ชั่วโมง สำมำรถอภิปรำยได้ไม่น้อยกว่ำ 60 คน 
“ชลน่าน” ฉะกึ๋นรัฐบาลโง่มาก 

นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ จำกกำรแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ 
ต่อสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด-19 เนื้อหำไม่มีสำระส ำคัญอะไร เพียงมำบอกว่ำรัฐบำลท ำอะไรไปแล้วบ้ำง 
ภำพรวมที่ออกมำคือไม่สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนได้ นอกจำกนี้ประชำชนยังไม่ม่ันใจว่ำรัฐบำลพูดควำม
จริง กลำยเป็นว่ำ กำรพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ท ำให้ประชำชนเกิดควำมสับสน เพรำะพูดกลับไปกลับมำ คนฟังแล้วมีไม่
รู้สึกว่ำรัฐบำลเอำจริงกับกำรแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้น กำรที่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนขอให้เปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญ เป็นเวที ที่
จะเกิดประโยชน์มำกกว่ำ เพรำะพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนประสงค์จะช่วยเหลือชำติและประชำชน โดยกำรระดมควำมคิดเห็น
เพ่ือแก้วิกฤติของประเทศ ส่วนที่บรรดำ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลกังวลว่ำจะเป็นเวทีด่ำรัฐบำลนั้น เป็นควำมคิดที่โง่มำก อยำก
แนะน ำ พล.อ.ประยุทธ์ว่ำควรเลิกเห็นแก่ตัวเอง หำกเห็นแก่ประเทศจริงต้องให้ควำมส ำคัญกับรัฐสภำ ถ้ำมัวแต่กลัวฝ่ำย
ค้ำนก็โง่เต็มที 
ชงสภาฯสอบจริยธรรม “ศาสตรา” 

นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่ำวว่ำ ได้ยื่นร้องเรียนต่อเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร ขอให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมกำรจริยธรรมสภำผู้แทนรำษฎร ด ำเนินกำรไต่สวน สอบสวนและลงโทษ 
นำยศำสตรำ ศรีปำน ส.ส.สงขลำ พรรคพลังประชำรัฐ กรณีแชร์ข้อควำมลงเฟซบุ๊กเชิงดูถูกว่ำประชำชนโง่ แม้จะอ้ำงว่ำ
แชร์ข้อควำมต่อเท่ำนั้น แต่เป็นเจตนำโดยแท้ที่สะท้อนตัวตนและพฤติกรรม ส.ส.รำยดังกล่ำว เข้ำข่ำยละเมิดศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ และฝ่ำฝืนมำตรฐำนจริยธรรมของ ส.ส. ข้อ 17 และข้อ 23 ถือเป็นกำรปฏิบัติต่อประชำชนอย่ำงมีอคติ 
ไม่เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ท ำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ ส.ส.โดยชัดแจ้ง และอำจเป็นกำรน ำเข้ำสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน มีอัตรำโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 
แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ แม้นำยศำสตรำจะขอโทษแล้ว แต่ถือเป็นควำมผิดส ำเร็จ ส.ส.ต้องมีวุฒิภำวะเหนือ
ประชำชน จะอ้ำงรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ไม่ได้ เพรำะไม่ใช่เด็กอมมือ จึงขอให้ไต่สวนและลงโทษต่อไป 
อัยการเลื่อนสั่งคดีแฟลชม็อบ 

ที่ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีศำลแขวง 6 (ปทุมวัน) พนักงำนอัยกำรนัดฟังค ำสั่งคดีว่ำจะฟ้องหรือไม่ ในคดีที่
พนักงำนสอบสวน สน.ปทุมวัน กล่ำวหำนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ นำยไพรัฎฐโชติก์ จันทร
ขจร อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครปฐม พรรคอนำคตใหม่ นำยพริษฐ์ ชิวำรักษ์ หรือเพนกวิน นักกิจกรรมทำงกำรเมือง นำย
ธนวัฒน์ วงค์ไชย หรือบอล แกนน ำวิ่งไล่ลุง และ น.ส.ณัฏฐำ มหัทธนำ หรือโบว์ แกนน ำกลุ่มคนอยำกเลือกตั้ง ร่วมกัน 
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เป็นผู้จัดกำรชุมนุมแฟลชม็อบบริเวณสกำยวอล์ก สี่แยกปทุมวัน หน้ำหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร เมื่อ
วันที่ 14 ธ.ค.2562 ทั้งนี้นำยวรวิทย์ นิติบริรักษ์ ทนำยควำมนำยธนำธรกับพวก กล่ำวภำยหลังเข้ำพบพนักงำนอัยกำรว่ำ 
พนักงำนอัยกำรขอเลื่อนนัดสั่งคดีออกไปเป็นวันที่ 23 เม.ย. เนื่องจำกทนำยควำมและผู้ถูกกล่ำวหำทั้งหมดยื่นร้องขอ
ควำมเป็นธรรมต่อพนักงำนอัยกำร ให้มีค ำสั่งให้พนักงำนสอบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม ซึ่งพนักงำนอัยกำรส่งประเด็นให้
พนักงำนสอบสวนสอบเพ่ิมเติมแล้ว แต่กำรสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ โดยวันที่ 23 เม.ย. ต้องรอดูว่ำพนักงำนสอบสวนจะ
สอบสวนเสร็จหรือไม่ ส่วนข้อสังเกตว่ำกำรส่งส ำนวนของต ำรวจรวบรัดเร็วเกินไปหรือไม่ ขอให้ประชำชนที่ติดตำมข่ำว
เป็นผู้พิจำรณำเองว่ำกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเป็นเช่นไร 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1797386 
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ถึงศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 

 
 
 
แม้ศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจเปิดซิง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ปิดฉำกไปอย่ำงกะร่องกะแร่งตั้ง

ปลำยเดือนท่ีผ่ำนมำแต่ประเด็นที่ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนอภิปรำยซักฟอก “นำยกฯลุงตู่” ในสภำฯยังค้ำงล ำกล้องต้องช ำระสะสำง
ต่อไป 

คณะสงฆ์สกลนคร เดินหน้ำสกัดโควิด-19 งดกิจกรรมคนเยอะ สวมหน้ำกำกอนำมัยในวัดพบผู้ป่วย "โควิด-19" 
เพ่ิม 1 รำย สำธำรณสุขเตรียมแจก "หน้ำกำกอนำมัย"ยุคโควิด-19 จีนสุดล้ ำ ใส่หน้ำกำกอนำมัยก็จดจ ำใบหน้ำได้ 

โดย นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ในฐำนะผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำฯ พร้อม ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำล 
56 คน ยื่นค ำร้องศำลรัฐธรรมนูญ (ผ่ำนประธำนสภำผู้แทนรำษฎร) กล่ำวโทษ พล.อ.ประยุทธ์ นำยกรัฐมนตรี เจตนำ
กระท ำควำมผิดร้ำยแรง 

1, เจตนำฝ่ำฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2, ใช้อ ำนำจโดยมิชอบ ฝ่ำฝืน พ.ร.บ.ป.ป.ช. 3, มีพฤติกรรมฝ่ำฝืน
จริยธรรมผู้ด ำรงต ำแหน่งกำรเมือง เป็นกำรกระท ำผิดเรื่องเดียว แต่ผิด 3 เด้งทรีอินวัน 
 “แม่ลูกจันทร์” กรำบเรียนว่ำ เมื่อประธำนสภำ ชวน หลีกภัย ได้รับค ำร้องของ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 56 คน 
ก็รีบด ำเนินกำรตรวจสอบ ส่งค ำร้องให้ศำลรัฐธรรมนูญเช็กบิล นำยกฯ ลุงตู่ โดยไม่ชักช้ำร ่ำไร  ล่ำสุด ค ำร้อง 56 ส.ส.
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนส่งถึงมือศำลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ  ขั้นตอนต่อไป ศำลรัฐธรรมนูญจะน ำค ำร้อง
ของ 56 ส.ส.พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเข้ำประชุม เพ่ือลงมติว่ำศำลจะ “รับค ำร้อง?” หรือ “ไม่รับค ำร้อง?” 

ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญมีมติให้ “รับค ำร้อง” ของผู้น ำฝ่ำยค้ำนที่กล่ำวหำนำยกฯลุงตู่ใช้อ ำนำจฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ 
ศำลรัฐธรรมนูญจะเปิดไต่สวนผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้ง 2 ฝ่ำยตำมกติกำ หรือถ้ำเอำแบบมำเร็วเคลมเร็ว ศำลรัฐธรรมนูญ
อำจนัดฟังค ำตัดสินไปเลยไม่ต้องเสียเวลำไต่สวนให้อึดอัดหำวเรอ แต่...ถ้ำท่ีประชุมศำลรัฐธรรมนูญ มีมติ “ไม่รับค ำร้อง” 
ไว้พิจำรณำ นำยกฯลุงตู่ก็รอดพ้นข้อกล่ำวหำอย่ำงสบำยแฮ 
 “แม่ลูกจันทร์” สำธยำยมำซะยืดยำว ยังไม่ได้บอกเล่ำถึงประเด็นต้นเหตุที่ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนเข้ำชื่อยื่นค ำร้องศำล
รัฐธรรมนูญให้เช็กบิล “นำยกฯลุงตู่” เรื่องอะไร?? ขออนุญำตสรุปย่อๆ เป็นกำรน ำข้อมูลกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ พล.อ.
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ประยุทธ์ ของ นำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ หัวหน้ำพรรคประชำชำติที่ชี้ว่ำ นำยกฯลุงตู่ เกษียณอำยุจำกต ำแหน่ง ผบ.ทบ.
มำแล้วกว่ำ 5 ปี 
 แต่จนบัดนี้ก็ยังคงพักอำศัยบ้ำนหลวงในกรมทหำรหลังเดิม ไม่ยอมย้ำยออกไปอยู่บ้ำนพักส่วนตัว เข้ำข่ำยจงใจ
ฝ่ำฝืนมำตรำ 184 และมำตรำ 186 ของรัฐธรรมนูญที่ก ำหนดห้ำม ส.ส. หรือ ส.ว. หรือรัฐมนตรี รับเงิน หรือรับ
ผลประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยรำชกำร ทั้งโดยอ้อมและโดยตรง 
 ยิ่งกว่ำนั้น ยังเข้ำข่ำยเจตนำฝ่ำฝืนมำตรำ 128 พ.ร.บ.ป.ป.ช. ที่ก ำหนดห้ำมเจ้ำหน้ำที่รัฐ และผู้ด ำรงต ำแหน่ง
กำรเมือง รับประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งค ำนวณเกินมูลค่ำ 3,000 บำทขึ้นไป และยังเข้ำข่ำยควำมผิดเจตนำฝ่ำฝืน “มำตรฐำน
จริยธรรมผู้ด ำรงต ำแหน่งกำรเมืองข้อ 5” ที่ก ำหนดห้ำมรัฐมนตรีรับหรือยอมรับผลประโยชน์อ่ืนใดจำกหน่วยงำนใต้
ก ำกับดูแล 
 “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ำถ้ำศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ “พล.อ.ประยุทธ์” เข้ำข่ำยใช้อ ำนำจฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ ต้อง
พ้นต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีทันที ส่วนควำมผิดฐำนเจตนำฝ่ำฝืน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มีโทษจ ำคุก 3 ปี และควำมผิดฐำนฝ่ำฝืน
จริยธรรม ต้องถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี นำยกฯลุงตู่จะโดนศำลรัฐธรรมนูญเช็กบิลหรือไม่?? ขออนุญำตไม่เดำล่วงหน้ำ
ดีกว่ำนะโยม. 

"แม่ลูกจันทร์" 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1796808 
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กล้าได้กล้าเสีย : มีอะไรในกอไผ่ในรัฐบาล 
 
 
 
 
 
“หน้ากาก”...ออกฤทธิ์  

ปัญหำแทรกซ้อนย้อนแย้งที่มำพร้อมกับไวรัสโควิด-19 ก็คือปัญหำกำร “กักตุน” หน้ำกำกเพ่ือหำประโยชน์แอบ
แฝงซ่อนเร้น มีอยู่ 2 ประเด็นที่พันกันมำจำกเรื่องที่ผู้ติดตำมรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ถูกกล่ำวหำว่ำเข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรกักตุนหน้ำกำกเพ่ือหำประโยชน์ คือขำยให้คนไทยด้วยรำคำแพงกว่ำควำมเป็นจริงและส่งขำยไปยัง
ต่ำงประเทศที่สำมำรถก ำหนดรำคำสูงกว่ำมำก ปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นตำมมำเลยเกี่ยวถึงเรื่องกำรเมืองอย่ำงไม่มีทำง
หลีกเลี่ยง จนท ำให้รัฐบำลเกิดควำมร้ำวฉำนอย่ำงหนัก 
 เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบำลด้วยกันเอง พรรคใหญ่อย่ำงพลังประชำรัฐที่เป็นแกนน ำรัฐบำลก็พันตูกันเองด้วย
กำรน ำเรื่องนี้ไปขยำยผลล่อกันเอง ว่ำไปแล้วเรื่องหน้ำกำกขำดแคลนเป็นควำมรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงพำณิชย์ 
โดยเฉพำะกรมกำรค้ำภำยใน แต่กระทรวงพำณิชย์ไม่สำมำรถให้ค ำตอบที่ชัดเจนแก่ประชำชนได้ว่ำมันเกิดอะไร และ
ท ำไมต้องเป็นไปอย่ำงนี้ 
 มีค ำตอบอยู่บ้ำงก็ตรงที่ยังยืนยันว่ำเพียงพอไม่ขำดแคลนแต่อย่ำงใด แต่ควำมจริงมันตรงกันข้ำมเพรำะเกิด
ปัญหำขึ้นมำจริงๆ ท ำไปท ำมำกลำยเป็นว่ำสังคมต้องตรวจสอบกันเอง จนได้มำซ่ึงข้อเท็จจริงบำงส่วนว่ำเรื่องนี้มีนอกมีใน
อย่ำงไม่ต้องสงสัย จึงพอจะมองเห็นหน้ำเห็นตำว่ำใครเป็นใครกันบ้ำง  

จนกระท่ังโฆษกกรมศุลกำกรไปแถลงข่ำวว่ำมีกำรส่งออกหน้ำกำกไปต่ำงประเทศจ ำนวนมำก ซึ่งตรงข้ำมกับกำร
เปิดเผยข้อมูลของกรมกำรค้ำภำยในเป็นเหตุให้อธิบดีกรมกำรค้ำภำยในไม่พอใจค ำแถลงดังกล่ำว ท ำให้เขำเกิดควำม
เสียหำยต่อตัวเขำ แม้ว่ำกรมศุลกำกรได้แถลงเพ่ิมเติมว่ำตัวเลขดังกล่ำวไม่ถึงขนำดนั้น หน่วยงำนรัฐด้วยกันเองก็เลยฟำด
ปำกกัน  

ล่ำสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ ได้มีค ำสั่งย้ำยอธิบดีกรมกำรค้ำภำยในไปประจ ำส ำนักนำยกฯ 
จนกว่ำจะมีกำรตรวจสอบแล้ว หรือมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง “วิชัย โภชนกิจ”...คนธรรมดำที่ไม่ธรรมดำ ซึ่งจะเกษียณอำยุ
รำชกำรปีนี้ 
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กำรตัดสินใจลงนำมค ำสั่งย้ำยนำยวิชัยนั้นน่ำเชื่อว่ำ นำยกฯ คงมีข้อมูลมำกพอสมควรจึงตัดสินใจออกมำอย่ำงนี้  
เพรำะมีข่ำวซึ่งจะจริงจะเท็จอย่ำงไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรสอบสวนที่จะมีผลออกมำอย่ำงไร  ซึ่งข้อมูลที่
ออกมำนั้นมันเกี่ยวพันไปถึงนักกำรเมืองด้วย 
 แต่เป็นนักกำรเมืองจำกพรรคหนึ่งไปอีกพรรคหนึ่ง เป็นเรื่องต่ำงพรรคแต่เป็นเรื่อง “หน้ำกำก” เหมือนกันเรื่อง
นี้มีข้อสังเกตอยู่อย่ำงหนึ่ง เมื่อมี ส.ส.ประชำธิปัตย์กลุ่มหนึ่งได้เสนอให้ประชำธิปัตย์ถอนตัวออกจำกกำรร่วมรัฐบำล 
เพรำะไมต่้องกำรพำยเรือให้โจรนั่ง นำยกฯตอบเรื่องนี้ในตอนเช้ำ “ก็ถอนไปสิ” แต่ตกบ่ำยกลับออกมำขอโทษว่ำตอบเร็ว
ไปหน่อย ทุกอย่ำงจึงคลี่คลำยไปได้เปลำะหนึ่ง ก็เลยมีค ำถำมว่ำนำยกฯ ตอบเร็วไปหรือตั้งใจตอบหรือต้องกำรแสดง
ออกเป็นกำรแทงใจด ำกันหรือเปล่ำ? 

“สายล่อฟ้า” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1796769 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1796769


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 

 
18 มี.ค. 2563 05:04 น. 

 
บทบรรณาธิการ : แก้วกิฤติด้วยรัฐธรรมนูญ 

 
มีค ำถำมดังมำกขึ้นทุกขณะ รัฐบำลจะไปต่อไหวหรือไม่? จะเอำอยู่หรือไม่? ขณะที่ต้องเผชิญภำวะวิกฤติรอบ

ด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจปำกท้องประชำชน ปัญหำภัยแล้ง กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และปัญหำทำงกำรเมือง ขณะที่
ควำมเชื่อถือในรัฐบำลของประชำชนลดลงเกือบทุกด้ำน เช่นเดียวกับประมำณกำรขยำยตัวของจีดีพีท่ีลงสู่ระดับต่ ำเตี้ย 
 จำกที่กระทรวงกำรคลังเคยประเมินไว้ก่อนขึ้นปีใหม่ จีดีพีไทยจะโต 3.3% ในปี 2563 แต่ร่วงลงมำเป็น 2% 
เมื่อโควิด-19 เริ่มแพร่ระบำด และลดลงเหลือ 1% และต่ ำกว่ำ 1% ในที่สุด สวนทำงกับตัวเลขกำรแพร่ระบำดของไวรัส
มรณะ อยู่ที่ติดเชื้อทั้งหมด 83 คน จนถึงวันที่ 14 มีนำคม และเพ่ิมข้ึนในวันเดียวถึง 11 รำย 
 ในด้ำนเศรษฐกิจ ทุกฝ่ำยต้อง ยอมรับควำมเป็นจริง ไทยจะได้รับผลกระทบรุนแรงแน่นอน เช่นเดียวกับประเทศ
ต่ำงๆ ทั่วโลก ส่วนกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 เอกสำรของศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคยืนยัน
ว่ำ กำรแพร่ระบำดยังอยู่ในวงจ ำกัด (ระยะท่ี 2) แต่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเข้ำสู่ระยะที่ 3 ระบำดในวงกว้ำง 
 เนื่องจำกมีโอกำสสูงที่จะมีผู้ป่วยจำกประเทศที่มีกำรแพร่ระบำดสูงจะเดินทำงเข้ำไทย เพรำะควบคุมโรคได้
ดีกว่ำ อีกท้ังเพ่ือนบ้ำนของเรำบำงประเทศ ยังไม่มีระบบเฝ้ำระวังที่เข้มแข็งเพียงพอ ผู้ป่วยที่อำกำรยังไม่รุนแรง มักจะไม่
มำรับกำรรักษำ ในวันแรกที่มีอำกำรป่วย และประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อที่ไม่สำมำรถระบุต้นตอได้ชัดเจน 

ปัญหำส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งของประเทศไทย คือ ควำมสับสนในกำรคัดกรองและกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดที่
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมำ จำกที่ประกำศจะน ำตัว “ผีน้อย” ไปกักในศูนย์เป็นเวลำ 14 วัน แต่ในที่สุดสั่งปิดศูนย์กักกัน ส่ง
แรงงำนไทยไปกักตัวที่บ้ำน ไม่เข้มงวดคนต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำประเทศ กำรยกเลิกวีซ่ำก็สับสน 
 ส่วนในด้ำนกำรเมือง องค์กรภำคประชำชนและนักวิชำกำร เรียกร้องให้รัฐบำล “ถอนฟืนออกจำกเตำ” เปิด
ช่องทำงให้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชำชนมีส่วนร่วม และเป็นกำรแก้ไขใหญ่ ให้ประชำชนเลือกตั้ง ส.ส.ร. เข้ำมำร่ำง
รัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชำธิปไตยแท้ นำยกรัฐมนตรีมำจำกเลือกตั้ง และปรับปรุงองค์กรอิสระให้อิสระแท้ 
 แต่ยังไม่มีเสียงตอบจำกนำยกรัฐมนตรี ที่ส่งสำรเรียกร้องขอควำมร่วมมือและควำมรักสำมัคคี เพ่ือฟันฝ่ำ
อุปสรรคไปให้ได้ แต่ไม่มีค ำตอบจำกรัฐบำล จะขัดขวำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือยุติกำรสืบทอดอ ำนำจหรือไม่ ยุติ
กระบวนกำรใช้อ ำนำจที่ไม่เป็นธรรม ใช้กฎหมำยท ำลำยฝ่ำยตรงข้ำม และปฏิรูปกองทัพให้เป็นประชำธิปไตย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1796789 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1796789
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คอลมัน์ วเิคราะห์การเมือง 
18 มี.ค. 2563 - 00:50 น.  
 
วเิคราะห์การเมือง  

 

จังหวะ การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ต่อบุรีรัมย์ อุทยัธานี  

 
จังหวะ การเมือง ของประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อบุรีรัมย์ อุทัยธานี - สถำนกำรณ์อันเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ และ

อุทัยธำนีเป็นกำรส่งสัญญำณกำรเมือง เหมือนกับคนที่ออกหน้ำเป็นข้ำรำชกำรโดยมี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ไม่ว่ำจะเป็นที่
บุรีรัมย์ ไม่ว่ำจะเป็นที่อุทัยธำนีเป็นคนประกำศ มำตรกำรเข้มอย่ำงที่เรียกว่ำ “ปิดเมือง” ภำพในลักษณะอันเป็น 
“ทำงกำร” ต้องเป็นเช่นนั้น แต่หำกล้วงลึกลงไปในสภำพควำมเป็นจริงทำงกำรเมืองที่ด ำรงอยู่ในบุรีรัมย์และอุทัยธำนี 

มีมากกว่านั้น  
ต้องยอมรับว่ำค ำประกำศ “ปิดเมือง” ด ำเนินไปอย่ำงชนิด “ล้ ำหน้ำ” ล้ ำหน้ำไปจำกค ำแถลงของ พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ล้ ำหน้ำไปจำกค ำแถลงของ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี  ล้ ำหน้ำไปจำก 
“ค ำสั่ง” ของกระทรวงมหำดไทย บรรดำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ไม่ว่ำจะจำกบุรีรัมย์ ไม่ว่ำจะจำกอุทัยธำนี ไป “เสพดีหมี 
หัวใจมังกร” มำจำกไหนจึงกล้ำที่จะ “ล้ ำหน้ำ” กว่ำรัฐบำลมำกถึงเพียงนี้ นั่นเพราะแรงหนุนจาก “นักการเมือง” 
ถำมว่ำกลุ่มใดในทำงกำรมืองที่ยึดครองพ้ืนที่บุรีรัมย์ อุทัยธำนี ค ำตอบรับรู้กันตั้งแต่ต้นแล้วว่ำ หำกเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ก็
ต้องกลุ่มของ นำยเนวิน ชิดชอบ หำก เป็นจังหวัดอุทัยธำนีก็ต้องกลุ่มของ นำยชำดำ ไทยเศรษฐ์  ถำมว่ำ 2 กลุ่มนี้ท ำ
อย่ำงลับๆ ล่อๆ หรือไม่  

ตรงกันข้ำม นำยเนวิน ชิดชอบ ออกมำ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเพจ “ลุงเนวิน” ตรงกันข้ำม นำยชำดำ ไทยเศรษฐ์ 
ออกมำโพสต์ข้อควำมผ่ำนเพจ ชำดำ ไทยเศรษฐ์  

เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่ลับๆ ล่อๆ 
ควำมน่ำสนใจอยู่ที่ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะมีท่ำทีอย่ำงไร เพรำะว่ำมำตรกำรเข้มจำกบุรีรัมย์ เพรำะว่ำ

มำตรกำรเข้มจำกอุทัยธำนี เป็นกำร “ล้ ำหน้ำ” กว่ำควำมต้องกำรของท ำเนียบรัฐบำลอย่ำงเด่นชัด 
จะเห็นด้วย หรือว่าจะ “เบรก” 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_3770650 
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