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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 19 มนีาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ยกค ำร้อง 3 ผูส้มัคร ส.ส.เสรีรวมไทย ปมถือหุ้นสื่อ 5 
2 มติชนออนไลน์ ‘กกต.’ ยกค ำร้อง 3 ผูส้มัครเสรรีวมไทย ถือหุ้นสื่อ สว่นอีก 3 ส.ส.ต้องลุ้น

ผลจำกศำลรธน. 
6 

3 TNN 16 ออนไลน์ กกต.ยกค ำร้อง3ผู้สมัครส.ส.พรรคเสรรีวมไทย ปมถือหุ้นสื่อ 7 
4 คมชัดลึกออนไลน์ 3 ผู้สมัครเสรรีวมไทย พ้นบ่วงหุน้สื่อ 8 
5 สยำมรัฐออนไลน์ "กตต." มีมติ ยกค ำร้อง "3 ผู้สมคัรเสรรีวมไทย" 9 
6 แนวหน้ำออนไลน์ กกต. ยกค ำร้องสอบ 3 ผู้สมัครส.ส.เขต'เสรรีวมไทย'ปมถือหุ้นสือ่ 10 
7 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ชงศำล รธน.วินิจฉัย 3 ผูส้มัครส.ส.เสรรีวมไทยถือหุ้นสื่อ 11 
8 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. ยกค ำร้องสอบ 3 ผู้สมัครส.ส.เสรรีวมไทยถือหุ้นสื่อ   12 
9 The Standard 

ออนไลน์ 
กกต. ยกค ำร้องฐิติภัสร ์ส.ส. พลังประชำรัฐ คดีแจกเงินซื้อเสยีง ชี้ไม่พบ
พยำนหลักฐำนวำ่ท ำผิด 

13 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ถกหำช่องให้พรรค เลื่อนประชุมใหญ่รับรองงบฯ หวัน่เสีย่งโควดิ—9 15 
2 MGR ออนไลน์ กกต. ถกหำช่องให้พรรค เลื่อนประชุมใหญ่ หวั่นเสี่ยงโควิด-19 16 
3 แนวหน้ำออนไลน์ รำชกิจจำฯ แพร่ค ำวินิจฉัยศำลรธน.ยุบ อนค.  17 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ รำชกิจจำฯ แพร่ค ำวินิจฉัย ศำล รธน. ยุบอนำคตใหม ่ 18 
5 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ขอ กกต.ขยำยกรอบเวลำประชมุใหญ่สำมัญพรรคกำรเมือง 19 
6 มติชนออนไลน์ โควิดท ำพิษ ‘ชทพ.’ ร่อน จม.ถำม ‘กกต.’ เลื่อนจัดประชุมใหญ่ได้หรือไม่ 20 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พลังธรรมใหม่' หวั่นโควิด-19 เลื่อนประชุมใหญ่พรรค 21 
8 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ ชี้ พรรคกำรเมือง ต้องประชุมใหญ่ประจ ำปีตำม ม.43 จะ

เลื่อนหรืองดไม่ได้ ผิด กม. 
22 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิษณุ" ย้ ำพรรคกำรเมืองต้องประชุมใหญ่สำมัญ เลื่อนไม่ได้ 24 
10 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ วิษณุชี้กำรประชุมสมัยสำมัญพรรคกำรเมืองเลื่อนไม่ได้     26 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ ‘วิษณ’ุแนะมำตรกำรปรบัตัว พรรคกำรเมือง งดเลื่อนออนไลนแ์จง ‘กกต.’ 28 
2 MGR ออนไลน์ “วิษณุ” ระบุพรรคต้องประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  30 
3 เนชั่นออนไลน์ “หมอระวี”เลื่อนประชุมใหญ่พรรค ขำนรับมำตรกำรคุมโควิด-19  32 
4 INN ออนไลน์ พธม.แจ้งนำยทะเบียนเลื่อนประชุมใหญ่หนีโควิด 33 
5 MGR ออนไลน์ “หมอระวี” เลื่อนประชุมใหญ่พรรค 34 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พลังธรรมใหม่' ขอ 'นำยทะเบียนฯ' เลื่อนประชุมใหญ่ปี 63 35 
7 สยำมรัฐออนไลน์ พรรคพลังธรรมใหม่ เลื่อนประชุมใหญ่พรรคขำนรับคุมเข้มโควิด-19 36 
8 MGR ออนไลน์ “ชวน” ย้ ำหำก ส.ส.เข้ำชื่อครบตำม รธน. ก็เปิดสมัยประชุมวิสำมัญได้ 37 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ ลึกลับในสนำมข่ำว : 19 มีนำคม 2563 38 
2 แนวหน้ำออนไลน์ นำยซื่อตรงรักเมืองไทย 39 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 18 มีนำคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประชุมคณะกรรมกำร               
ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 501 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

 
 
 
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

18 ม.ีค. 2563 
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18 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13:25 น.      

กกต. ยกค าร้อง 3 ผูส้มัคร ส.ส.เสรรีวมไทย ปมถือหุ้นสื่อ 

 
  

             18 มี.ค. 63 - ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต.ที่ 24/2563 เรื่อง
กำรเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง โดยก่อนกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้อง ว่ำ น.ส.ปิณญำดำ ตันติมนตรี 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 8 กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 1) นำยชูเดช พันทวี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 11 กทม.พรรค
เสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 2) นำยคมกฤษณ์ จ่ำทองค ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1อุตรดิตถ์ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 3) 
น.ส.ฉวี พงษ์พนัศ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พระนครศรีอยุธยำ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 4) นำยมหวรรณ กะวัง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 เชียงใหม่ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 5) และนำยภำณุพล จอมศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 
พะเยำ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 6) ได้มีกำรกระท ำอันฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ มำตรำ 98(3) และพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 42(3) โดยผู้ถูกร้องที่ 1- 6 เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจำกเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
โดย กกต.ได้พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่ำ กรณีผู้ถูกร้อง
ที่ 4,5,6 เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วน 2 แห่ง แต่จำกกำรตรวจสอบรำยกำรในหนังสือรับรอง
ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ปรำกฏว่ำห้ำงหุ้นส่วนที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนร้ำง ซึ่งนำยทะเบียนได้ขีดชื่อออก
จำกทะเบียนแล้ว ตำมมำตรำ 1273/3 ของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มีผลท ำให้บริษัทดังกล่ำวสิ้นสภำพนิติ
บุคคล ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงมีค ำสั่งยก
ค ำร้องในส่วนของผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 ในส่วนผู้ถูกร้องที่ 1,2,3 ให้รอผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เสียก่อน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/60152 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/60152
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วันที่ 18 มีนำคม 2563 - 12:38 น.  

 ‘กกต.’ ยกค าร้อง 3 ผูส้มัครเสรีรวมไทย ถอืหุน้สื่อ ส่วนอีก 3 ส.ส.ตอ้งลุ้นผลจากศาลรธน. 

 

 
 
 อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2065874 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2065874
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18 มีนำคม 2563 15:15  

กกต.ยกค าร้อง3ผู้สมัครส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ปมถือหุ้นสื่อ 

 
 
 กกต.ยกค ำร้อง 3 ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ปมถือหุ้นสื่อ เหตุเป็นบริษัทร้ำงก่อนสมัครรับเลือกตั้ง  
  วันนี้ (18มี.ค.63) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต.กรณีก่อนกำร
ประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้อง ว่ำ น.ส.ปิณญำดำ ตันติมนตรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 8 กทม.พรรคเสรีรวม
ไทย (ผู้ถูกร้องที่ 1) นำยชูเดช พันทวี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 11 กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 2) นำยคมกฤษณ์ 
จ่ำทองค ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 อุตรดิตถ์ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 3) น.ส.ฉวี พงษ์พนัศ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 
2 พระนครศรีอยุธยำ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 4) นำยมหวรรณ กะวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 เชียงใหม่ พรรค
เสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 5) และนำยภำณุพล จอมศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พะเยำ พรรคเสรีรวมไทย กระท ำกำรฝ่ำ
ฝืนรัฐธรรมนูญ มำตรำ 98(3) และพ.ร.ป. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 42(3) โดยผู้ถูกร้องที่ 1- 6 เป็นบุคคลต้องห้ำม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจำกเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
กกต. พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว  เห็นว่ำ กรณีผู้ถูกร้องที่ 
4,5,6 เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วน 2 แห่ง แต่จำกกำรตรวจสอบรำยกำรในหนังสือรับรองของ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ปรำกฏว่ำห้ำงหุ้นส่วนที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนร้ำง ซึ่งนำยทะเบียนได้ขีดชื่อออกจำก
ทะเบียนแล้ว ตำมมำตรำ 1273/3 ของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มีผลท ำให้บริษัทดังกล่ำวสิ้นสภำพนิติบุคคล 
ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงมีค ำสั่งยกค ำร้อง
ในส่วนของผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 ส่วนผู้ถูกร้องที่ 1,2,3 ให้รอผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน 
 
อ้ำงอิง : https://www.tnnthailand.com/content/32444 
 
 
 
 
 

https://www.tnnthailand.com/content/32444
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18 มีนำคม 2563 - 13:48 น.  

3 ผู้สมัครเสรีรวมไทย พ้นบ่วงหุ้นสื่อ 

 
"กกต." ยกค ำร้องสอบหุ้นสื่อ 3 ผู้สมัคร "เสรีรวมไทย" พบบริษัทปิดร้ำงก่อนลงเลือกตั้ง ส่วนอีก 3 รำย ยังต้องรอลุ้นผล
ค ำวินิจฉัยศำลรธน. 
         เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัย 
กกต.ที่ 24/2563 เรื่องกำรเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง โดยก่อนกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้อง ว่ำ 
น.ส.ปิณญำดำ ตันติมนตรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 8 กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 1) นำยชูเดช พันทวี ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเขต 11 กทม. พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 2) นำยคมกฤษณ์ จ่ำทองค ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 อุตรดิตถ์ 
พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 3)  
          น.ส.ฉวี พงษ์พนัศ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พระนครศรีอยุธยำ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 4) นำยมหวรรณ 
กะวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 เชียงใหม่ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 5) และนำยภำณุพล จอมศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เขต 2 พะเยำ พรรคเสรีรวมไทย ได้มีกำรกระท ำอันฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ มำตรำ 98(3) และพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 42(3) โดยผู้ถูกร้องที่ 1- 6 เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจำกเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
           กกต.ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วน 2 แห่ง แต่
จำกกำรตรวจสอบรำยกำรในหนังสือรับรองของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  ปรำกฏว่ำห้ำงหุ้นส่วนที่เป็น
ห้ำงหุ้นส่วนร้ำง ซึ่งนำยทะเบียนได้ขีดชื่อออกจำกทะเบียนแล้ว ตำมมำตรำ 1273/3 ของประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มีผลท ำให้บริษัทดังกล่ำวสิ้นสภำพนิติบุคคล ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 จึงไม่เป็นบุคคล
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงมีค ำสั่งยกค ำร้องในส่วนของผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 ส่วนผู้ถูกร้องที่ 1,2,3 ให้รอผลค ำ
วินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/423008 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/423008
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สยำมรัฐออนไลน์ 18 มีนำคม 2563 13:47 น.  

"กตต." มีมติ ยกค าร้อง "3 ผูส้มัครเสรีรวมไทย" 

 
 
“มติกกต.” ยกค าร้อง 3 ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ปมถือหุ้นสื่อ เหตุบริษัทร้างก่อนลงสมัครเลือกตั้ง ส่วน อีก 
3 ส.ส. “ปิณญาดา-ชูเดช-คมกฤษณ์” ยังต้องรอลุ้นค าวินิจฉัยศาลรธน. 

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัย 
กกต.กรณีก่อนกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้อง ว่ำ น.ส.ปิณญำดำ  ตันติมนตรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 8 
กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 1) นำยชูเดช พันทวี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 11 กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 
2) นำยคมกฤษณ์ จ่ำทองค ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 อุตรดิตถ์ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 3) น.ส.ฉวี พงษ์พนัศ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พระนครศรีอยุธยำ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 4) นำยมหวรรณ กะวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เขต 1 เชียงใหม่ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 5) และนำยภำณุพล จอมศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พะเยำ พรรคเสรี
รวมไทย กระท ำกำรฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ มำตรำ 98(3) และพ.ร.ป. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 42(3) โดยผู้ถูกร้องที่ 
1- 6 เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจำกเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนใดๆ 

โดย กกต. พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่ำ กรณีผู้
ถูกร้องที่ 4,5,6 เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วน 2 แห่ง แต่จำกกำรตรวจสอบรำยกำรในหนังสือ
รับรองของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ปรำกฏว่ำห้ำงหุ้นส่วนที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนร้ำง ซึ่งนำยทะเบียนได้ขีด
ชื่อออกจำกทะเบียนแล้ว ตำมมำตรำ 1273/3 ของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มีผลท ำให้บริษัทดังกล่ำวสิ้น
สภำพนิติบุคคล ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงมี
ค ำสั่งยกค ำร้องในส่วนของผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 ส่วนผู้ถูกร้องที่ 1,2,3 ให้รอผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกี่ยวข้องเสียก่อน 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/139930 
 

https://siamrath.co.th/n/139930
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วันพุธ ที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2563, 14.44 น. 

กกต. ยกค าร้องสอบ 3 ผู้สมัครส.ส.เขต'เสรรีวมไทย'ปมถือหุ้นสื่อ 

 
 
  เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)  ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต.ที่ 
24/2563 เรื่องกำรเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง โดยก่อนกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้อง ว่ำ น.ส.ปิณญำ
ดำ ตันติมนตรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 8 กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 1) นำยชูเดช พันทวี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 
11 กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 2) นำยคมกฤษณ์ จ่ำทองค ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 อุตรดิตถ์ พรรคเสรีรวม
ไทย (ผู้ถูกร้องที่ 3) น.ส.ฉวี พงษ์พนัศ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พระนครศรีอยุธยำ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 4) 
นำยมหวรรณ กะวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 เชียงใหม่ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 5) และนำยภำณุพล จอมศรี 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พะเยำ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 6) ได้มีกำรกระท ำอันฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ มำตรำ 98(3) 
และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ  42(3) โดยผู้ถูกร้องที่ 1 - 6 เป็น
บุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เนื่องจำกเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใดๆ 

โดย กกต.ได้พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอ่ืนๆ  ที่เกี่ยว ข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่ำ 
กรณีผู้ถูกร้องที่ 4 , 5 , 6 เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วน 2 แห่ง แต่จำกกำรตรวจสอบรำยกำรใน
หนังสือรับรองของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ปรำกฏว่ำห้ำงหุ้นส่วนที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนร้ำง  ซึ่งนำย
ทะเบียนได้ขีดชื่อออกจำกทะเบียนแล้ว ตำมมำตรำ 1273/3 ของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มีผลท ำให้บริษัท
ดังกล่ำวสิ้นสภำพนิติบุคคล ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง 

ดังนั้น ผู้ถูกร้องที่ 4 , 5 , 6 จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงมีค ำสั่งยกค ำร้องในส่วนของ
ผู้ถูกร้องที่ 4 , 5 , 6 ส่วนผู้ถูกร้องที่ 1 , 2 , 3 ให้รอผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/480108 
 
 

https://www.naewna.com/politic/480108
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18 Mar 2020 

 
กกต. ชงศาล รธน.วินจิฉัย 3 ผู้สมัครส.ส.เสรรีวมไทยถือหุ้นสื่อ  

 
 
 
 
 
 
 
 

“กกต.”ยกค ำร้องสอบ 3 ผู้สมัคร ส.ส.เขต เสรีรวมไทย ปมถือหุ้นสื่อ เหตุบริษัทร้ำงก่อนลงเลือกตั้ง ส่วน 
อีก 3ผู้สมัครส.ส. “ปิณญำดำ-ชูเดช-คมกฤษณ์” ต้องรอลุ้นผลค ำวินิจฉัยศำลรธน.  

 วันนี้(18 มี.ค. ) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต.ที่ 24/2563 เรื่อง
กำรเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง โดยก่อนกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้อง ว่ำ น.ส.ปิณญำดำ ตันติ
มนตรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 8 กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 1) นำยชูเดช พันทวี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 11 
กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 2) นำยคมกฤษณ์ จ่ำทองค ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 อุตรดิตถ์ พรรคเสรีรวม
ไทย (ผู้ถูกร้องที่ 3) น.ส.ฉวี พงษ์พนัศ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พระนครศรีอยุธยำ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 
4) นำยมหวรรณ กะวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 เชียงใหม่ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 5) และนำยภำณุพล จอม
ศรี ผู ้สมัครรับเลือกตั ้งเขต 2 พะเยำ พรรคเสรีรวมไทย ได้มีกำรกระท ำอันฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ มำตรำ 98(3) 
และพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 42(3) โดยผู้ถูกร้องที่ 1- 6 เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจำกเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/425244 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/425244
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18 มี.ค. 2020 13:54:20 

กกต. ยกค าร้องสอบ 3 ผู้สมัครส.ส.เสรีรวมไทยถือหุ้นสื่อ   

 
 
ส านักงาน กกต. 18 มี.ค.- กกต.ยกค าร้องสอบ 3 ผู้สมัคร ส.ส.เสรีรวมไทย กรณีถือหุ้นสื่อ  เหตุบริษัทร้างก่อนลง
เลือกตั้ง  ส่วน “ปิณญาดา-ชูเดช-คมกฤษณ์”  3 ส.ส.ต้องรอลุ้นผลค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต.ที่ 24/2563 เรื่องกำรเลือกตั้ง ส.ส.แบ่ง
เขตเลือกตั้ง โดยก่อนกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้องว่ำน.ส.ปิณญำดำ ตันติมนตรี  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 
8 กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 1)  นำยชูเดช พันทวี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 11 กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้อง
ที่ 2)  นำยคมกฤษณ์ จ่ำทองค ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1อุตรดิตถ์ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 3)  น.ส.ฉวี พงษ์พนัศ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พระนครศรีอยุธยำ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 4)  นำยมหวรรณ กะวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เขต 1 เชียงใหม่ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 5)  และนำยภำณุพล จอมศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พะเยำ พรรคเสรี
รวมไทย  (ผู้ถูกร้องที่ 6 )  ได้มีกำรกระท ำอันฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ มำตรำ 98(3)  และ พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 
มำตรำ 42 (3) โดยผู้ถูกร้องที่ 1- 6 เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจำกเป็นเจ้ำของหรือผู้
ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
  กกต.ได้พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่ำกรณีผู้ถูก
ร้องที่ 4,5,6 เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วน 2 แห่ง  แต่จำกกำรตรวจสอบรำยกำรในหนังสือ
รับรองของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  ปรำกฏว่ำห้ำงหุ้นส่วนที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนร้ำง ซึ่งนำยทะเบียนได้ขีด
ชื่อออกจำกทะเบียนแล้ว  ตำมมำตรำ 1273/3 ของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  มีผลท ำให้บริษัทดังกล่ำวสิ้น
สภำพนิติบุคคล ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง  ดังนั้นผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  จึง
มีค ำสั่งยกค ำร้องในส่วนของผู้ถูกร้องที่ 4,5,6  ส่วนผู้ถูกร้องที่ 1,2,3 ให้รอผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกี่ยวข้องเสียก่อน.-ส ำนักข่ำวไทย  
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e71c59ce3f8e40af442a6d3 

https://www.mcot.net/viewtna/5e71c59ce3f8e40af442a6d3
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กกต. ยกค าร้องฐิติภสัร ์ส.ส. พลังประชารัฐ คดีแจกเงินซื้อเสียง ชี้ไมพ่บพยานหลักฐาน 
ว่าท าผิด 
18.03.2020  

 

 
  เว็บไซต์ส ำนักงำน กกต. เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต. กรณีก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง โดย กกต. ได้รับค ำร้องว่ำ 
ฐิติภัสร์ โชติเดชำชัยนันต์ ผู้สมัคร ส.ส. กทม. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 13 พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ปัจจุบันได้รับ
กำรเลือกตั้ง กระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. และระเบียบ กกต. ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะ
ต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ส.ส. โดย 
  ข้อกล่ำวหำที่ 1 ฐิติภัสร์ได้แจกเอกสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง โดยวิธีกำรวำงหรือโปรยในที่สำธำรณะและลักษณะ
ต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ข้อ 18 (2)  

ข้อกล่ำวหำที่ 2 ฐิติภัสร์ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจ ให้ตัวแทนหรือหัวคะแนนจัดท ำ ให้ เสนอให้ สัญญำว่ำ
จะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง ฝ่ำฝืน พ.ร.ป. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) 
   ทั้งนี้ กกต. พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนและพยำนหลักฐำนแล้วเห็นว่ำ ข้อกล่ำวหำที่ 1 ผู้ร้องอ้ำงว่ำ เมื่อวันที่ 1 
มีนำคม 2562 เวลำประมำณ 10.45 น. พบเห็นเอกสำรแนะน ำตัว (แผ่นพับโฆษณำหำเสียง) ของฐิติภัสร์วำงอยู่บริเวณ
โต๊ะวำงจดหมำยของอำคำรจิตต์กำรุณอพำร์ตเมนต์ ถนนรำมค ำแหง 8 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ แต่ไม่เห็น
ว่ำผู้ใดน ำมำวำงไว้ จำกกำรไต่สวนเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลอำคำรจิตต์กำรุณอพำร์ตเมนต์ให้ถ้อยค ำว่ำ เอกสำรแนะน ำตัวของฐิติ
ภัสร์วำงอยู่บนโต๊ะวำงจดหมำย ซึ่งอยู่ในภำยในอพำร์ตเมนต์ที่ต้องใช้คีย์กำร์ดในกำรเข้ ำ-ออก แต่ไม่ทรำบว่ำผู้ใดน ำมำ
วำงไว้ตั้งแต่เม่ือใด พยำนหลักฐำนจึงฟังไม่ได้ว่ำฐิติภัสร์กระท ำกำรฝ่ำฝืน 
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ประเด็นที่ 2 ผู้ร้องอ้ำงว่ำ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2562 เวลำประมำณ 11.40 น. พบเห็นเอกสำรแนะน ำตัว 

(ใบปลิวและโปสกำร์ด) ของฐิติภัสร์อยู่ที่บริเวณจุดแจ้งข่ำวสำรของชุมชนเยรูซำเล็ม ถนนพระรำม 9 แขวงหัวหมำก เขต
บำงกะปิ กรุงเทพฯ จำกกำรไต่สวนเลขำนุกำรชุมชนเยรูซำเล็ม ให้ถ้อยค ำว่ำ เอกสำรแนะน ำตัวของฐิติภัสร์วำงอยู่บนโต๊ะ
วำงสิ่งของบริเวณหน้ำบ้ำนพักของตน ซึ่งเป็นจุดวำงเอกสำรของหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึงจดหมำยไปรษณีย์น ำมำส่งให้
บ้ำนพักใกล้เคียง ก็น ำมำวำงไว้ที่หน้ำบ้ำนของตนเช่นกัน แต่ไม่เห็นว่ำผู้ใดน ำมำวำงและวำงตั้งแต่เมื่อใด ประกอบกับ
พยำนบุคคลที่มีบ้ำนพักอยู่ใกล้กับบ้ำนของเลขำนุกำรฯ ให้ถ้อยค ำว่ำ ไม่เห็นว่ำผู้ใดน ำเอกสำรมำวำงไว้ 
   ข้อกล่ำวหำที่ 2 ผู้ร้องกล่ำวหำว่ำ ในวันเลือกตั้งมีกำรให้เงินแก่ผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชนซอยลำดพร้ำว 96 แขวง
พลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ คนละ 300 บำท ขณะให้เงินมีกำรบอกให้ลงคะแนนให้ฐิติภัสร์ จำกกำรไต่สวนผู้
ร้องให้ถ้อยค ำว่ำ มีผู้แจ้งเหตุกำรณ์ให้ผู้ร้องฟังทำงโทรศัพท์ให้ถ้อยค ำว่ำ ไม่ได้พบเห็นเหตุกำรณ์ด้วยตนเอง แต่ได้รับฟัง
ค ำบอกเล่ำมำจำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับเงิน แต่พยำนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกกล่ำวอ้ำงว่ำได้รับเงินให้ถ้อยค ำว่ำ ไม่เคย
ได้รับเงินจำกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่เคยพูดเรื่องกำรได้รับเงินกับผู้ใด ประกอบกับพยำนหลักฐำนที่อำศัยอยู่ในชุมชน
ซอยลำดพร้ำว 96 ให้ถ้อยค ำท ำนองเดียวกันว่ำ ไม่เคยพบเห็นกำรแจกเงินและไม่เคยได้รับเงินจำกผู้ใด พยำนหลักฐำน
จึงฟังไม่ได้ว่ำฐิติภัสร์กระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่ำ น.ส.ฐิติภัสร์ กระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบ กกต. ว่ำ
ด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ข้อ 18 (2) และ พ.ร.ป. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 
มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง 
  

พิสูจน์อักษร: ภำวิกำ ขันติศรีสกุล 
 
 

อ้ำงอิง : https://thestandard.co/election-committee-dismiss-government-mp-issue/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thestandard.co/election-committee-dismiss-government-mp-issue/
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พุธที่ 18 มีนำคม 2563 เวลำ 16.39 น.                                                          
 
กกต.ยังไม่ชัดขยายเวลาประชุมใหญ่พรรคการเมือง 
          
พรรคการเมืองหว่ันปัญหาโควิดท าประชุมใหญ่ไม่ได้ ส่วนกกต.รับทราบปัญหาแล้ว-แต่ไม่มีอ านาจขยายเวลา                      
    
     เมื่อวันที่ 18 มี.ค.  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีกำรแพร่รำดของโควิด - 19  โดยรัฐบำลออกค ำสั่งงดเว้นกิจกรรมที่
มีกำรรวมตัวกันของประชำชนจ ำนวนมำก เพ่ือลดอัตรำเสี่ยงกำรแพร่เชื้อ  ซึ่งกระทบกับพรรคกำรเมืองที่จะต้องจัด
ประชุมพรรคใหญ่เพ่ือรับรองกำรด ำเนินงำนและกำรเงินของพรรค ให้ทันภำยในเดือนเม.ย.นี้  และส่งให้ กกต.รับทรำบ 
ภำยใน 30 วันหลังกำรประชุม เพ่ือให้ กกต.ประกำศงบกำรเงินให้ประชำชนรับทรำบ  หำกพรรคกำรเมืองด ำเนินกำรไม่
ทันตำมก ำหนด ก็จะต้องถูกปรับรำยวันนั้น ท ำให้มีหลำยพรรคกำรเมืองทยอยท ำหนังสือหำรือมำยังส ำนักกิจกำรด้ำน
กำรเมือง ส ำนักงำนกกต. เพ่ือหำทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  เนื่องจำกกำรจัดประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมือง จะต้องมี
สมำชิกจำกทั่วประเทศเดินทำงมำรวมตัวกัน ซึ่งอำจจะสุ่มเสี่ยงต่อควำมปลอดภัยและกำรแพร่กระจำยเชื้อไวรัสโควิด-19           
     ทั้งนี้มีรำยงำนข่ำวว่ำผู้บริหำรส ำนักงำน กกต.ได้มีกำรรำยงำนให้กับ กกต.ได้ทรำบ   รวมถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่
รัฐบำลสั่งให้งดกิจกรรมที่ต้องมีกำรรวมตัวของคนจ ำนวนมำก  เบื้องต้น กกต.จึงให้ทำงส ำนักงำนท ำกำรศึกษำกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กฎหมำยพรรคกำรเมือง และกฎหมำย กกต.   ว่ำจะสำมำรถ
ขยำยเวลำในกำรจัดประชุมของพรรคกำรเมืองได้หรือไม่อย่ำงไร  รวมทั้งมำตรกำรป้องกันกำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-
19 ของรัฐบำลให้ชัดเจน ก่อนที่จะเสนอแนวทำงปฏิบัติให้ กกต.พิจำรณำอีกครั้ง.                     

                                             
      
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/763602 
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เผยแพร่: 18 มี.ค. 2563 16:56   ปรับปรุง: 18 มี.ค. 2563 17:50     

กกต. ถกหาช่องให้พรรค เลื่อนประชมุใหญ่รับรองงบฯ หวั่นเสี่ยงโควิด-19 

 
กกต.เตรียมถกหำช่องให้พรรคกำรเมือง เลื่อนจัดประชุมใหญ่รับรองงบฯ 62 เม.ย. หลังพรรคร่อนหนังสือแจงเรียก
สมำชิกประชุมตำมกฎหมำย กลัวติดโควิด-19 
  วันนี้ (18 มี.ค.) ผู้สี่อข่ำวรำยงำนว่ำพรรคกำรเมืองที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ได้มีหนังสือหำรือมำยังส ำนักกิจกำรพรรค
กำรเมืองของส ำนักงำน กกต.จ ำนวนหลำยพรรค ถึงกรณีที่มำตรำ 61 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
ก ำหนดให้พรรคต้องมีกำรจัดประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 62 ซึ่งประกอบไปด้วย บัญชีรำยได้ รำยรับ 
รำยจ่ำย เงินบริจำค ทรัพย์สิน และหนี้สินของพรรคตำมที่หัวหน้ำพรรคเสนอ ภำยในเดือน เม.ย.นี้  และหัวหน้ำพรรค
ต้องน ำส่งทะเบียนพรรคกำรเมืองภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองอนุมัติ ว่ำเป็นไปได้หรือไม่ที่
พรรคจะเลื่อนกำรประชุมดังกล่ำวออกไปก่อนได้หรือไม่ เนื่องจำกหำกมีกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคจำกทั่วประเทศก็
ต้องเดินทำงมำร่วมตัวกัน ท ำให้อำจสุ่มเสี่ยงต่อกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพรำะหำกไม่มีกำรเลื่อน หรือ
พรรคด ำเนินกำรไม่ทันตำมท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยก็ก ำหนดให้ต้องถูกปรับรำยวัน  

ปรำกฏว่ำในกำรประชุม กกต.วันนี้ มีรำยงำนว่ำ นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร กกต.รับผิดชอบงำนด้ำนพรรค
กำรเมือง ได้มีกำรรำยงำนให้กับ กกต.ได้ทรำบ รวมถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่รัฐบำลสั่งให้งดกิจกรรมที่ต้องมีกำรรวมตัว
ของคนจ ำนวนมำก เบื้องต้น กกต.จึงให้ทำงส ำนักงำนท ำกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กฎหมำยพรรคกำรเมือง และกฎหมำย กกต. ว่ำจะสำมำรถขยำยเวลำในกำรจัดประชุมของพรรคกำรเมือง
ได้หรือไม่อย่ำงไร รวมทั้งมำตรกำรป้องกันกำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบำลให้ชัดเจน ก่อนที่จะเสนอ
แนวทำงปฏิบัติให้ กกต.พิจำรณำอีกครั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000027400 
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วันพุธ ที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2563, 19.11 น. 

 
ราชกิจจาฯแพร่ค าวินิจฉัยศาลรธน.ยุบ อนค. เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กก.บห.10 ปี 

 
 
  วันที่ 18 มีนำคม 2563 เว็บไชต์รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่  ระหว่ำง 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ร้อง พรรคอนำคตใหม่ ผู้ถูกร้อง 

กรณี คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ร้อง ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ผู้ถูกร้อง 
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมกำรบริหำรพรรคของผู้ถูกร้องตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓)ประกอบมำตรำ ๗๒ และห้ำมมิให้ผู้ซึ่งเคย
ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคของผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรค
กำรเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือมีส่วนร่วมในกำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองขึ้นใหม่อีกภำยใน
ก ำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐มำตรำ ๙๔ ข้อเท็จจริงตำมคพร้องและเอกสำรประกอบค ำร้อง สรุปได้ดังนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/480247 
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18 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 19:07 น.  

ราชกิจจาฯแพร่ค าวินิจฉัยศาลรธน.ยุบอนาคตใหม่-เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
กก.บห. 10 ปี 

 
 
  18 มี.ค. 63  - เว็บไชต์รำชกิจจำนุเบกษำ  เผยแพร่ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่  ๕/๒๕๖๓ เรื่อง 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยเพ่ือมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่  ระหว่ำง 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ร้อง พรรคอนำคตใหม่ ผู้ถูกร้อง 

กรณี คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ร้อง ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่ผู้ถูกร้อง 
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมกำรบริหำรพรรคของผู้ถูกร้องตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓)ประกอบมำตรำ ๗๒ และห้ำมมิให้ผู้ซึ่งเคย
ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคของผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรค
กำรเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือมีส่วนร่วมในกำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองขึ้นใหม่อีกภำยใน
ก ำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐มำตรำ ๙๔ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/60185 
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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 เพ่ิมเติมให้กับประชำชนไปใช้กรณีท่ีมีคนตก
งำน ไม่มีรำยได้ โดยเฉพำะอำชีพ ที่เกี่ยวกับสำยกำรบิน ค้ำขำย รวมถึงภำคกำรเกษตร หำกไม่มีงำนท ำ 2 เดือน อยำก
ให้รัฐบำลช่วยเหลือด้วยกำรอุดหนุนเงินให้เดือนละ 7,500บำท จ ำนวน 15 ล้ำนคน เพ่ือช่วยลดภำระค่ำครองชีพและ
หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำงบประมำณ ปี 2563 ไม่เพียงพอ ข อเสนอให้อออกพระรำชก ำหนดกู้เงิน 1.5 ล้ำนล้ำน เพ่ือ
น ำมำแก้ไขปญัหำเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชำชน ให้ประเทศฟ้ืนกลับมำโดยเร็วที่สุด  
เมื่อถำมว่ำไปตรวจหำเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือยัง เนื่องจำกมีประวัติใกล้ชิดกับนำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรคพลัง
ประชำรัฐและยังร่วมประชุมกับพล.ต.รำชิต อรุณรังษี เจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบกในวันเดียวกับนำยสิระด้วย นำยมงคล
กิตติ์ กล่ำวว่ำ รอให้ผลตรวจของนำยสิระ ออกมำก่อน หำกพบว่ำนำยสิระติดเชื้อจึงไปตรวจ แต่มั่นใจว่ำตนเองไม่มีเชื้อ
ไวรัส เพรำะ ตอนนี้ทำนยำต่อต้ำนไวรัสอยู่แล้ว. และในวันประชุมร่วมกับพล.ต.รำชิตก็นั่งห่ำงกันมำก.-ส ำนักข่ำวไทย 
 

อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e71aca9e3f8e40af9426b27 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5e71aca9e3f8e40af9426b27
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วันที่ 18 มีนำคม 2563 - 18:52 น. 

โควิดท าพิษ ‘ชทพ.’ ร่อน จม.ถาม ‘กกต.’ เลือ่นจัดประชุมใหญ่ได้หรือไม่  
 

 

 

 
 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2067662 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2067662
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/ชทพ.png


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 
 

 
18 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 12:13 น.    

'พลังธรรมใหม่' หวั่นโควิด-19 เลื่อนประชุมใหญ่พรรค 

 

 
 
  18 มี.ค.2563 -  นำยจำตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่ำ ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของของไวรัสโควิด-19 ทำงพรรคจึงมีควำมจ ำเป็นต้องท ำหนังสือส่งถึงนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เพ่ือขอเลื่อน
กำรประชุมใหญ่ประจ ำปี 2563 ออกไปจำกเดิมคือวันที่ 29 มี.ค.เป็นวันที่ 25 เม.ย.เพ่ือเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และเป็นกำร
ไม่น ำพำสมำชิกพรรคทั่วประเทศเข้ำสู่ภำวะสุ่มเสี่ยงของกำรระบำดไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำรประชุมใหญ่ของพรรคพลัง
ธรรมใหม่ครั้งนี้มีวำระส ำคัญเพ่ือขอมติจำกสมำชิกพรรคทั่วประเทศ  ร่วมกันปรับทัพ ปรับทิศทำงกำรขับเคลื่อนพรรค
ครั้งส ำคัญ รวมถึงปรับต ำแหน่งส ำคัญต่ำงๆ ภำยในพรรค  โดยจะมีทั้งผู้บริหำรพรรคเดิมและคนใหม่ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับจำกภำยนอกพร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภำพเข้ำร่วมเป็นทีมบริหำร  ทั้งนี้หำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดไม่ลดลง พรรคพลังธรรมใหม่จะขอเลื่อนกำรประชุมวันที่ 25 เม.ย.ออกไปอีกอย่ำงไม่มีก ำหนด
จนกว่ำสถำนกำรณ์ดีข้ึนค่อยจัดกำรประชุมใหญ่ 
  “พรรคพลังธรรมใหม่มั่นใจว่ำรัฐบำลจะหยุดยั้งและน ำพำประเทศไทยออกจำกวิกฤตกำรแพร่ระบำดได้  โดย
ขณะนี้เริ่มเห็นสัญญำณดีจำกผู้รับผิดชอบเริ่มแก้ไขอย่ำงตรงจุดเริ่มตั้งหลักได้  เมื่อรัฐบำลตั้งหลักได้แล้ว ขอให้เร่งสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นต่อประชำชน เริ่มจำกกำรสื่อสำรที่เป็นเอกภำพและกำรจัดกำรที่เด็ดขำดเรื่องหน้ำกำกอนำมัยให้ถึงมือพ่ี
น้องประชำชนโดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องปัญหำต่ำงๆที่ประชำชนจ ำนวนมำกได้รับผลกระทบ เชื่อว่ำรัฐบำลก ำลังฟังและคิด
มำตรกำรกำรช่วยเหลือให้ตรงจุดตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/60146 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/60146
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 ‘วิษณ’ุ ชี้ พรรคการเมือง ต้องประชุมใหญ่ประจ าปีตาม ม.43 จะเลื่อนหรืองดไม่ได้ ผิด กม. 
วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 - 15:58 น.  
 

 
 
วิษณุ’ ชี้ พรรคกำรเมือง ต้องประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ตำม ม.43 พ.ร.บ.พรรคกำรเมือง เผย กกต.รับทรำบ เลื่อน-งด 
ไม่ได้ 

 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีให้สัมภำษณ์ ถึงข้อปฏิบัติของ
หน่วยรำชกำรตำมมำตรกำรกำรแก้ปัญหำ กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 ว่ำ ในรำยละเอียดนั้นหน่วยงำนจะต้อง
ไปปฏิบัติเอง โดยก.พ.ออกข้อก ำหนดเรื่องวิธีกำรท ำงำน นอกสถำนที่รำชกำรปกติ เช่น กำรท ำงำนที่บ้ำน กำรใช้วิธีเช่ำ
อำคำรแห่งหนึ่งเพ่ือจัดที่นั่งระยะห่ำงให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำน ซึ่งเรำเองก็มีประสบกำรณ์มำแล้วเมื่อครั้งที่เข้ำท ำเนียบไม่ได้ 
นอกจำกนั้นยังมีมำตรกำรกำรประชุมทำงไกล เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรกฤษฎีกำบำงชุดได้เริ่มท ำแล้ว ซึ่งเป็นไป
ตำมประกำศคสช. เมื่อปีพ.ศ. 2557 หรือในกำรประชุมปกติ เช่น บอร์ดต่ำงๆ สำมำรถด ำเนินกำรท ำได้เลยบำงทีก็ท ำกัน
มำแล้วก่อนหน้ำนี้ แต่ถ้ำเป็นกำรประชุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ให้รอข้อก ำหนดของทำงกลต.ก่อน หำกจะมีกำรจัดประชุมก็
ต้องมีมำตรกำรรองรับ 

ซึ่งมำตรกำรรองรับฐำนของให้เข้ำใจตรงกันว่ำหมำยถึง 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ 2. สวมหน้ำกำกอนำมัย 3. มีเจลให้
ล้ำงมือ4. ต้องมีกำรจัดที่นั่งหรือที่ยืนให้เว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร หรือมำกกว่ำก็ยิ่งดี 
“ถ้ำงดได้งด เลื่อนได้ก็เลื่อนแต่ถ้ำเลื่อนไม่ได้ ให้จัดขึ้นภำยใต้มำตรกำรรองรับ ทุกคนต้องช่วยกันปรับตัว ประชำชนก็
ช่วยกันใช้ระบบออนไลน์ให้มำกขึ้น ทุ่นเวลำ ทุ่นกำรเดินทำง โดยหน่วยงำนของรัฐ เช่น ส ำนักงำนเขตถ้ำยังไม่มีก็ต้อง
เพ่ิมในส่วนนี้ขึ้นมำ ” 

ส่วนกำรประชุมบำงอย่ำงที่ไม่สำมำรถจะเลื่อนออกไปได้ เพรำะ ไม่มีช่องทำงเปิดเอำไว้ มติครม. ก็ไม่สำมำรถมี
ช่องได้ เนื่องจำกต้องเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ ได้แก่ กำรประชุมสมัยสำมัญของพรรคกำรเมือง ซึ่งเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง ม.43 ที่จะต้องมีกำรประชุม เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)หรือนำย
ทะเบียน ได้ทรำบภำยในเดือนเมษำยน ของแต่ละปี ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีกำรประชุม ซึ่งได้รำยงำนให้คณะรัฐมนตรีทรำบ
ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนำคมที่ผ่ำนมำและได้ประสำนไปทำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว เพรำะหำกไม่

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/120-4.jpg
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จัดกำรประชุมก็จะถือว่ำผิดพระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง ถ้ำจะประชุมแล้วไม่มีมำตรกำรรองรับ ก็จะผิด
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ 

ส ำหรับกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้นก็ยังคงประชุมไปตำมปกติ โดยก่อนกำรประชุม 1-3วัน เจ้ำหน้ำที่
ไม่ได้เข้ำท ำควำมสะอำดห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว , รมต. สวมหน้ำกำกอนำมัยเข้ำประชุม, จัดที่นั่งให้มีระยะห่ำงกัน1.5 
เมตรผู้สื่อข่ำวถำมว่ำหำกสถำนกำรณ์ขยำยตัว ควำมเป็นไปได้ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรีแบบเวิร์คแอดโฮม มีควำม
เป็นไปได้ในกำรประชุมครม.ของไทยหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ รอนำยกรัฐมนตรีสั่งกำร หำกมีควำมจ ำเป็นถึงขนำดนั้น
ก็อำจจะท ำได้ กำรท ำไม่ยำกทั้งโดยทฤษฎีและปฏิบัติ หรือโดยข้อกฎหมำยอยู่แล้ว ดังนั้นไม่มีปัญหำ และครม. ก็อำจจะ
ง่ำยกว่ำคนอ่ืน ซึ่งนำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งกำรด้วยว่ำ ให้ลดจ ำนวน และจ ำกัดเจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำร่วมประชุมครม. เพ่ือไม่ให้
เกิดควำมแออัด และจัดให้นั่งห่ำงกัน1-1.5 เมตร 

เมื่อถำมว่ำ รัฐมนตรี 2 คนที่ อยู่ระหว่ำงกำรกักตัว ต้องไปตรวจเชื้อซ้ ำอีกรอบก่อนหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ก็
ต้องแล้วแต่รัฐมนตรีทั้ง 2 คน  

ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกรณีที่มีกำรเสนอให้เลื่อนกำรเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญจำก 22 พฤษภำคมให้ขยับออกไป
ก่อน นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้น เพรำะเรื่องนี้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับสภำ ซึ่งถ้ำหำกจะ
ไม่ใช่วันที่ 22 พฤษภำคม จะต้องเป็นไปตำมมติสภำ ที่จะต้องเกิดจำกกำรเรียกประชุมสภำเสียครั้งหนึ่งก่อน แล้วตกลง
กันว่ำจะเลื่อนสมัยประชุมหรือไม่อย่ำงไร เพียงแต่ว่ำหำกยุ่งยำกมำกเกินไป ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ก็ไม่เรียกประชุม
เท่ำนั้น หรืองดประชุมในสมัยประชุมนั้น เป็นอ ำนำจของประธำนสภำฯ “ส่วนถ้ำเปิดประชุมวิสำมัญก็อีกเรื่องหนึ่ง 
เพรำะ1.ถ้ำรัฐบำลขอเปิดโดยออกพระรำชกฤษฎีกำ หรือ 2.ประธำนรัฐสภำ เป็นคนกรำบบังคมทูลขอเปิด นั่นก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่ง แต่ต้องมีสมำชิกเข้ำชื่อ 1ใน 3 ของสมำชิกรัฐสภำ 700 กว่ำคน” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2066961 
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พุธที่ 18 มีนำคม 2563 เวลำ 15.24 น.                      

 
"วิษณุ" ย้ าพรรคการเมืองตอ้งประชุมใหญส่ามัญ เลือ่นไม่ได้ 
                     

                    “วิษณุ”ยันพรรคการเมืองต้องประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ตาม ม.43 พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
เผย ก.พ.ออกข้อก าหนดหน่วยงานรัฐท างานนอกสถานที่สอดรับมาตรการรัฐ ให้ปธ.สภาชี้ขาดเลื่อนวันเปิดประชุม
สภาฯสมัยสามัญหรือไม่                     

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ท ำเนียบรัฐบำล  นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงข้อปฏิบัติของหน่วย
รำชกำรตำมมำตรกำรกำรแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  ว่ำ  ในรำยละเอียดนั้นหน่วยงำนจะต้องไปปฏิบัติ
เอง โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ออกข้อก ำหนดเรื่องวิธีกำรท ำงำน นอกสถำนที่รำชกำรปกติ 
เช่น กำรท ำงำนที่บ้ำน กำรใช้วิธีเช่ำอำคำรแห่งหนึ่งเพ่ือจัดที่นั่งระยะห่ำงให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำน ซึ่งเรำเองก็มีประสบกำรณ์
มำแล้วเมื่อครั้งที่เข้ำท ำเนียบไม่ได้  
  นอกจำกนี้ยังมีมำตรกำรกำรประชุมทำงไกล เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรกฤษฎีกำบำงชุดได้เริ่มท ำแล้ว ซึ่ง
เป็นไปตำมประกำศคสช. พ.ศ.2557 หรือในกำรประชุมปกติ เช่น บอร์ดต่ำงๆ สำมำรถด ำเนินกำรท ำได้เลยบำงทีก็ท ำกัน
มำแล้วก่อนหน้ำนี้ แต่ถ้ำเป็นกำรประชุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ให้รอข้อก ำหนดของทำงกลต.ก่อน หำกจะมีกำรจัดประชุมก็
ต้องมีมำตรกำรรองรับ  ซึ่งมำตรกำรรองรับฐำนของให้เข้ำใจตรงกันว่ำหมำยถึง 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ 2. สวมหน้ำกำก
อนำมัย 3. มีเจลให้ล้ำงมือ4. ต้องมีกำรจัดที่นั่งหรือที่ยืนให้เว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร หรือมำกกว่ำก็ยิ่งดี 
  “ถ้ำงดได้งด เลื่อนได้ก็เลื่อนแต่ถ้ำเลื่อนไม่ได้ ให้จัดขึ้นภำยใต้มำตรกำรรองรับ ทุกคนต้องช่วยกันปรับตัว 
ประชำชนก็ช่วยกันใช้ระบบออนไลน์ให้มำกขึ้น ทุ่นเวลำ ทุ่นกำรเดินทำง โดยหน่วยงำนของรัฐ เช่น ส ำนักงำนเขตถ้ำยัง
ไม่มีก็ต้องเพ่ิมในส่วนนี้ขึ้นมำ”นำยวิษณุ กล่ำว 
  นำยวิษณุ กล่ำวอีกว่ำ  ส่วนกำรประชุมบำงอย่ำงที่ไม่สำมำรถจะเลื่อนออกไปได้ เพรำะ ไม่มีช่องทำงเปิดเอำไว้ 
มติครม. ก็ไม่สำมำรถมีช่องได้ เนื่องจำกต้องเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ ได้แก่ กำรประชุมสมัยสำมัญของพรรคกำรเมือง ซึ่ง
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2561 มำตรำ 43 ที่จะต้องมีกำร
ประชุม เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) หรือนำยทะเบียน ได้ทรำบภำยในเดือนเม.ย.ของแต่ละปี จึง
ต้องจัดให้มีกำรประชุม ซึ่งได้รำยงำนให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) ทรำบไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่ำนมำ และได้ประสำนงำน
กับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว เพรำะหำกไม่จัดกำรประชุม จะถือว่ำผิดพ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ถ้ำจะประชุม
แล้วไม่มีมำตรกำรรองรับ ก็จะผิดพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ   
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  ส ำหรับกำรประชุมครม. ยังคงประชุมไปตำมปกติ โดยก่อนกำรประชุม 1-3 วัน เจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำท ำควำมสะอำด
ห้องประชุมเแล้ว รัฐมนตรีสวมหน้ำกำกอนำมัยเข้ำประชุม และจัดที่นั่งให้แต่ละที่นั่งมีระยะห่ำงกัน 1.5 เมตร 
  ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำหำกสถำนกำรณ์ขยำยตัว ควำมเป็นไปได้ในกำรประชุมครม.แบบเวิร์คแอดโฮม มีควำมเป็นไปได้
ในกำรประชุมครม.ของไทยหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ รอนำยกรัฐมนตรีสั่งกำร ถ้ำมีควำมจ ำเป็นถึงขนำดนั้นก็อำจจะท ำ
ได้ ซึ่งกำรท ำก็ไม่ยำก ทั้งโดยทฤษฎีและปฏิบัติ หรือโดยข้อกฎหมำยอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหำ และครม.อำจง่ำยกว่ำคนอ่ืน 
ซึ่งนำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งกำรในที่ประชุมครม.ว่ำให้ลดจ ำนวน และจ ำกัดเจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำร่วมประชุมครม. เพ่ือไม่ให้เกิด
ควำมแออัด และจัดให้นั่งห่ำงกัน 1-1.5 เมตร 
  เมื่อถำมว่ำกรณีของรัฐมนตรี 2 คนที่เข้ำรับกำรตรวจโรคแล้วไม่พบว่ำมีเชื้อไวรัส แต่ยังกักตัวเองอยู่ ควรต้องให้
ไปตรวจเชื้อซ้ ำอีกรอบก่อนหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ  ต้องแล้วแต่รัฐมนตรีทั้ง 2 คน 
  ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกรณีที่มีผู้เสนอให้เลื่อนกำรเปิดกำรประชุมรัฐสภำ สมัยสำมัญ จำกเดิมวันที่ 22 พ.ค.นี้ ออกไป
ก่อน นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ  ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้น เพรำะเรื่องนี้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับสภำ ซึ่งถ้ำจะไม่ใช่
วันที่ 22 พ.ค.นี้ จะต้องเป็นไปตำมมติสภำ ที่จะต้องเกิดจำกกำรเรียกประชุมสภำเสียครั้งหนึ่งก่อน แล้วตกลงกันว่ำจะ
เลื่อนสมัยประชุมหรือไม่อย่ำงไร แต่ถ้ำยุ่งยำกมำกเกินไป ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรก็ไม่เรียกประชุมเท่ำนั้น หรืองด
ประชุมในสมัยประชุมนั้น เป็นอ ำนำจของประธำนสภำฯ   
  ส่วนถ้ำเปิดประชุมวิสำมัญ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพรำะถ้ำรัฐบำลขอเปิดโดยออกพระรำชกฤษฎีกำ หรือประธำน
รัฐสภำเป็นผู้กรำบบังคมทูลขอเปิด แต่ต้องมีสมำชิกรัฐสภำเข้ำชื่อ 1 ใน 3 ของสมำชิกรัฐสภำทั้งหมดท่ีมีอยู่ 700 กว่ำคน. 
                      
 อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/763581 
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วษิณุช้ีการประชุมสมัยสามัญพรรคการเมืองเล่ือนไม่ได้     

18 มี.ค. 2020 16:24:24  

 
 
 
ท าเนียบฯ 18 มี.ค.- รองนายกรัฐมนนตรี เผยการประชุมสมัยสามัญของพรรคการเมือง เลื่อนประชุมไม่ได้ เพราะ
พ.ร.ป.พรรคการเมืองก าหนดไว้ หากจัดประชุมจะต้องมีมาตรการรองรับ 

นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงข้อปฏิบัติของหน่วยงำนรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19) ว่ำ รำยละเอียดหน่วยงำนจะต้องไปปฏิบัติเอง โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ออกข้อก ำหนดเรื่องวิธีกำรท ำงำนนอกสถำนที่รำชกำรปกติ เช่นกำรท ำงำนที่บ้ำน กำรใช้วิธี
เช่ำอำคำรแห่งหนึ่งเพื่อจัดที่นั่งระยะห่ำงให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำน ซึ่งเคยมีประสบกำรณ์มำแล้วเมื่อครั้งที่เข้ำท ำเนียบฯ ไม่ได้ 
รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ นอกจำกนี้ยังมีมำตรกำรกำรประชุมทำงไกล เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรกฤษฏีกำบำง
ชุดได้เริ่มท ำแล้ว เป็นไปตำมประกำศ คสช.พ.ศ.2557 หรือในกำรประชุมปกติ เช่น บอร์ดต่ำง ๆ สำมำรถท ำได้เลย แต่
ถ้ำเป็นกำรประชุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ให้รอข้อก ำหนดจำกทำง กลต.ก่อน  หำกมีกำรจัดประชุมต้องมีมำตรกำรรองรับ 
คือ ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ำกำกอนำมัย มีเจลให้ล้ำงมือ และต้องจัดที่นั่งหรือที่ยืนให้เว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร 
หรือมำกกว่ำ แต่ถ้ำงดได้ก็ให้งด เลื่อนได้ก็ให้เลื่อน แต่ถ้ำเลื่อนไม่ได้ให้จัดขึ้นภำยใต้มำตรกำรรองรับ 
นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ส ำหรับกำรประชุม ครม. ยังคงเดินหน้ำตำมปกติ เพรำะก่อนประชุม ครม. ได้ส่งทีมเข้ำไปท ำควำม
สะอำดล่วงหน้ำสำมวัน พ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อและอ่ืน ๆ   ครม.ทุกคนสวมหน้ำกำกอนำมัยเข้ำประชุม และจัดที่นั่งให้มี
ระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร   

เมื่อถำมว่ำ หำกสถำนกำรณ์ลุกลำมติดต่อเป็นวงกว้ำง จ ำเป็นต้องท ำงำนที่บ้ำนหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ต้อง
ให้ถึงเวลำนั้นและรอให้นำยกรัฐมนตรีสั่งกำร นอกจำกนี้ นำยกรัฐมนตรีสั่งในที่ประชุมครม.เมื่อวำนนี้ ว่ำให้ลดจ ำนวน
เจ้ำหน้ำที่ ที่ต้องเข้ำร่วมกำรประชุมครม. ผู้ติดตำมรัฐมนตรี  ผู้เตรียมเอกสำร ข้อมูล เพ่ือลดควำมแออัด ของจ ำนวนคน 
ลดกำรแพร่เชื้อ ส่วนรัฐมนตรีที่กักตัวเอง14 วัน ทำงคณะรัฐมนตรี ไม่ได้กังวลอะไร และไม่ได้ออกค ำสั่ง หรือค ำแนะน ำ
ให้ไปตรวจแต่อย่ำงใด ถือเป็นควำมรับผิดชอบส่วนตัว 
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  นำยวิษณุ กล่ำวถึงกรณีที่มีกำรเสนอให้เลื่อนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญออกไป ว่ำ ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้น 
ขณะนี้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ ที่ก ำหนดว่ำ 1ปี ให้มี 2 สมัยประชุม และสมัยประชุมให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมสภำ 
ถ้ำไม่ใช่วันที่ 22 พฤษภำคมจะต้องเป็นไปตำมมติสภำ ที่จะต้องเกิดจำกกำรเรียกประชุมสภำครั้งหนึ่งก่อนแล้วตกลงกัน
ว่ำจะเลื่อนประชุมหรือไม่อย่ำงไร แต่ถ้ำยุ่งยำก ประธำนสภำฯ ก็ไม่เรียกประชุม หรืองดประชุมในสมัยประชุมนั้น เป็น
อ ำนำจของประธำนสภำ 

รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ ส ำหรับกำรประชุมสมัยสำมัญของพรรคกำรเมืองไม่สำมำรถเลื่อนประชุมได้ เพรำะ
ตำมพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  มำตรำ 43 ก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประชุม และรำยงำนให้กับ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) และ นำยทะเบียนพรรค ให้ได้ทรำบในเดือนเมษำยนของแต่ละปี ประเด็นนี้ได้รำยงำน
ให้คณะรัฐมนตรี ( ครม.) ทรำบแล้ว ซึ่งกำรประชุมนี้ จะต้องมีมำตรกำรรองรับ ตำมระเบียบของสำธำรณสุข ถ้ำไม่จัด
ประชุม ก็จะถือว่ำ ผิด พ.ร.บ.พรรคกำรเมือง ถ้ำจัดประชุมหำกไม่มีมำตรกำรรองรับก็จะผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ ซึ่ง
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) รับทรำบ คงต้องจัดเพรำะไม่สำมำรถขยำยเวลำได้ เนื่องจำกกฏหมำยเขียนไว้ . -
ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e71e8c8e3f8e40af9426d0c 
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หนา้แรก / การเมือง  

 

 

‘วษิณุ’แนะมาตรการปรับตัว พรรคการเมือง งดเล่ือนออนไลน์แจง ‘กกต.’ 
วนัพธุ ท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.06 น. 
วษิณุ มาตรการ โควดิ-19 งด เล่ือน ท างานออนไลน์ พรรคการเมือง กกต.  

“วิษณุ”เผย พรรคการเมืองต้องประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ตาม ม.43 พรบ.พรรคการเมือง ย้ า ต้องมี
มาตรการรองรับ 4 ข้อ เพื่อรายงานกกต.ในเม.ย.นี้ เผย กกต.รับทราบ เลื่อน-งด ไม่ได้ 

 
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563  ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ ถึงข้อปฏิบัติ

ของหน่วยรำชกำรตำมมำตรกำรแก้ปัญหำ กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 ว่ำ ในรำยละเอียดนั้นหน่วยงำนจะต้อง
ไปปฏิบัติเอง โดยก.พ.ออกข้อก ำหนดเรื่องวิธีกำรท ำงำน นอกสถำนที่รำชกำรปกติ เช่น กำรท ำงำนที่บ้ำน กำรใช้วิธีเช่ำ
อำคำรแห่งหนึ่งเพ่ือจัดที่นั่งระยะห่ำงให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำน ซึ่งเรำเองก็มีประสบกำรณ์มำแล้วเมื่อครั้งที่เข้ำท ำเนียบ
ไม่ได้  นอกจำกนั้นยังมีมำตรกำรกำรประชุมทำงไกล เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรกฤษฎีกำบำงชุดได้เริ่มท ำแล้ว ซึ่ง
เป็นไปตำมประกำศ คสช. เมื่อปีพ.ศ. 2557 หรือในกำรประชุมปกติ เช่น บอร์ดต่ำงๆ สำมำรถด ำเนินกำรท ำได้เลยบำงที
ก็ท ำกันมำแล้วก่อนหน้ำนี้ แต่ถ้ำเป็นกำรประชุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ให้รอข้อก ำหนดของทำงกลต.ก่อน หำกจะมีกำรจัด
ประชุมก็ต้องมีมำตรกำรเข้มงวด เช่น 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ 2. สวมหน้ำกำกอนำมัย 3. มีเจลให้ล้ำงมือ 4. ต้องมีกำรจัดที่
นั่งหรือที่ยืนให้เว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร หรือมำกกว่ำก็ยิ่งดี 

 “ถ้ำงดได้งด เลื่อนได้ก็เลื่อน แต่ถ้ำเลื่อนไม่ได้ ให้จัดขึ้นภำยใต้มำตรกำรรองรับ ทุกคนต้องช่วยกันปรับตัว 
ประชำชนก็ช่วยกันใช้ระบบออนไลน์ให้มำกขึ้น ทุ่นเวลำ ทุ่นกำรเดินทำง โดยหน่วยงำนของรัฐ เช่น ส ำนักงำนเขตถ้ำยัง
ไม่มีก็ต้องเพ่ิมในส่วนนี้ขึ้นมำ” รองนำยกฯ กล่ำว 

 
 
 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/tags/วิษณุ
https://www.naewna.com/tags/มาตรการ
https://www.naewna.com/tags/โควิด-19
https://www.naewna.com/tags/งด%20เลื่อน%20ทำงานออนไลน์
https://www.naewna.com/tags/พรรคการเมือง
https://www.naewna.com/tags/กกต.
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นำยวิษณุ กล่ำวต่อว่ำ ส่วนกำรประชุมบำงอย่ำงที่ไม่สำมำรถจะเลื่อนออกไปได้ เพรำะ ไม่มีช่องทำงเปิดเอำไว้ มติ

ครม. ก็ไม่สำมำรถมีช่องได้ เนื่องจำกต้องเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ ได้แก่ กำรประชุมสมัยสำมัญของพรรคกำรเมือง ซึ่ง
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง ม.43 ที่จะต้องมีกำรประชุม เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)
หรือนำยทะเบียน ได้ทรำบภำยในเดือนเมษำยน ของแต่ละปี ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีกำรประชุม ซึ่งได้รำยงำนให้
คณะรัฐมนตรีทรำบไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนำคมที่ผ่ำนมำและได้ประสำนไปทำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว 
เพรำะหำกไม่จัดกำรประชุมก็จะถือว่ำผิดพระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง ถ้ำจะประชุมแล้วไม่มีมำตรกำรรองรับก็จะผิด
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  

ส ำหรับกำรประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นั้นก็ยังคงประชุมไปตำมปกติ โดยก่อนกำรประชุม 1-3 วัน เจ้ำหน้ำที่จะเข้ำ
ท ำควำมสะอำดห้องประชุมให้เรียบร้อย และครม.ทุกคนก็จะสวมหน้ำกำกอนำมัยเข้ ำประชุม รวมถึงจัดที่นั่งให้มี
ระยะห่ำงกัน 1.5 เมตร  

 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ หำกสถำนกำรณ์ขยำยตัว ควำมเป็นไปได้ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรีแบบเวิร์คแอทโฮม มีควำม
เป็นไปได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ รอนำยกรัฐมนตรีสั่งกำร  หำกมีควำมจ ำเป็นถึงขนำดนั้นก็อำจจะท ำได้ กำรท ำไม่
ยำกทั้งโดยทฤษฎีและปฏิบัติ หรือโดยข้อกฎหมำยอยู่แล้ว ดังนั้นไม่มีปัญหำ และครม. ก็อำจจะง่ำยกว่ำคนอ่ืน ซึ่ง
นำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งกำรด้วยว่ำ ให้ลดจ ำนวน และจ ำกัดเจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำร่วมประชุมครม. เพ่ือไม่ให้เกิดควำมแออัด 
และจัดให้นั่งห่ำงกัน 1-1.5 เมตร  เมื่อถำมว่ำ รมต.2 คนที่ อยู่ระหว่ำงกำรกักตัว ต้องไปตรวจเชื้อซ้ ำอีกรอบก่อนหรือไม่ 
นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ก็ต้องแล้วแต่รมต.ทั้ง2คน  

ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกรณีที่มีกำรเสนอให้เลื่อนกำรเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญจำก 22 พ.ค. ให้ขยับออกไปก่อน นำย
วิษณุ กล่ำวว่ำ ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้น เพรำะเรื่องนี้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับสภำ ซึ่งถ้ำหำกจะไม่ใช่
วันที่ 22 พฤษภำคม จะต้องเป็นไปตำมมติสภำ ที่จะต้องเกิดจำกกำรเรียกประชุมสภำเสียครั้งหนึ่งก่อน แล้วตกลงกันว่ำ
จะเลื่อนสมัยประชุมหรือไม่อย่ำงไร เพียงแต่ว่ำหำกยุ่งยำกมำกเกินไป ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ก็ไม่เรียกประชุม
เท่ำนั้น หรืองดประชุมในสมัยประชุมนั้น เป็นอ ำนำจของประธำนสภำฯ  

“ส่วนถ้ำเปิดประชุมวิสำมัญก็อีกเรื่องหนึ่ง เพรำะ1.ถ้ำรัฐบำลขอเปิดโดยออกพระรำชกฤษฎีกำ หรือ 2.ประธำน
รัฐสภำ เป็นคนกรำบบังคมทูลขอเปิด นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ต้องมีสมำชิกเข้ำชื่อ 1ใน3 ของสมำชิกรัฐสภำ 700 กว่ำ
คน” นำยวิษณุ  กล่ำว 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/480142 

 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/480142
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“วิษณ”ุ ระบุพรรคต้องประชุมใหญ่สามัญประจ าปี วาง 4 มาตรการป้องกันโควิด-19 
เผยแพร่: 18 มี.ค. 2563 14:50   ปรับปรุง: 18 มี.ค. 2563 16:06   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เผยพรรคการเมืองต้องประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ตาม ม.43 พ.ร.บ.พรรค
การเมือง ย้ าต้องมีมาตรการรองรับ 4 ข้อป้องกันโควิด-19 เพื่อรายงาน กกต.ใน เม.ย. แจง กกต.รับทราบ เลื่อน-งด
ไม่ได้ 
        วันนี้ (18 มี.ค.) ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงข้อปฏิบัติของหน่วย
รำชกำรตำมมำตรกำรกำรแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 ว่ำในรำยละเอียดนั้นหน่วยงำนจะต้องไป
ปฏิบัติเอง โดย ก.พ.ออกข้อก ำหนดเรื่องวิธีกำรท ำงำนนอกสถำนที่รำชกำรปกติ เช่น กำรท ำงำนที่บ้ำน กำรใช้วิธีเช่ำ
อำคำรแห่งหนึ่งเพ่ือจัดที่นั่งระยะห่ำงให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำน ซึ่งเรำเองก็มีประสบกำรณ์มำแล้วเมื่อครั้งที่เข้ำท ำเนียบไม่ได้ 
นอกจำกนั้นยังมีมำตรกำรกำรประชุมทำงไกล เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรกฤษฎีกำบำงชุดได้เริ่มท ำแล้ว ซึ่งเป็นไป
ตำมประกำศ คสช.เมื่อปี พ.ศ. 2557 หรือในกำรประชุมปกติ เช่น บอร์ดต่ำงๆ สำมำรถด ำเนินกำรท ำได้เลยบำงทีก็ท ำ
กันมำแล้วก่อนหน้ำนี้ แต่ถ้ำเป็นกำรประชุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ให้รอข้อก ำหนดของทำง ก.ล.ต.ก่อน หำกจะมีกำรจัด
ประชุมก็ต้องมีมำตรกำรรองรับ 
  โดยมำตรกำรรองรับขอให้เข้ำใจตรงกันว่ำ หมำยถึง 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ 2. สวมหน้ำกำกอนำมัย 3. มีเจลให้
ล้ำงมือ 4. ต้องมีกำรจัดที่นั่งหรือที่ยืนให้เว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร หรือมำกกว่ำก็ยิ่งดี 
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“ถ้ำงดได้งด เลื่อนได้ก็เลื่อน แต่ถ้ำเลื่อนไม่ได้ให้จัดขึ้นภำยใต้มำตรกำรรองรับ ทุกคนต้องช่วยกันปรับตัว ประชำชนก็
ช่วยกันใช้ระบบออนไลน์ให้มำกขึ้น ทุ่นเวลำ ทุ่นกำรเดินทำง โดยหน่วยงำนของรัฐ เช่น ส ำนักงำนเขตถ้ำยังไม่มีก็ต้อง
เพ่ิมในส่วนนี้ขึ้นมำ” 
  ส่วนกำรประชุมบำงอย่ำงที่ไม่สำมำรถจะเลื่อนออกไปได้ เพรำะไม่มีช่องทำงเปิดเอำไว้ มติ ครม.ก็ไม่สำมำรถมี
ช่องได้ เนื่องจำกต้องเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ ได้แก่ กำรประชุมสมัยสำมัญของพรรคกำรเมือง ซึ่งเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง ม.43 ที่จะต้องมีกำรประชุม เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) หรือนำย
ทะเบียน ได้ทรำบภำยในเดือนเมษำยนของแต่ละปี ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีกำรประชุม ซึ่งได้รำยงำนให้คณะรัฐมนตรีทรำบ
ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนำคมที่ผ่ำนมำและได้ประสำนไปทำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว เพรำะหำกไม่
จัดกำรประชุมก็จะถือว่ำผิดพระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง ถ้ำจะประชุมแล้วไม่มีมำตรกำรรองรับก็จะผิดพระรำชบัญญัติ
โรคติดต่อ 
  ส ำหรับกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้นก็ยังคงประชุมไปตำมปกติ โดยก่อนกำรประชุม 1-3 วัน เจ้ำหน้ำที่
ไม่ได้เข้ำท ำควำมสะอำดห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว , รมต.สวมหน้ำกำกอนำมัยเข้ำประชุม, จัดที่นั่งให้มีระยะห่ำงกัน 1.5 
เมตร 
  ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ หำกสถำนกำรณ์ขยำยตัว ควำมเป็นไปได้ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรีแบบเวิร์กแอตโฮมมีควำม
เป็นไปได้ในกำรประชุม ครม.ของไทยหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ รอนำยกรัฐมนตรีสั่งกำร หำกมีควำมจ ำเป็นถึงขนำดนั้น
ก็อำจจะท ำได้ กำรท ำไม่ยำกทั้งโดยทฤษฎีและปฏิบัติ หรือโดยข้อกฎหมำยอยู่แล้ว ดังนั้นไม่มีปัญหำ และ ครม.ก็อำจจะ
ง่ำยกว่ำคนอ่ืน นำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งกำรด้วยว่ำให้ลดจ ำนวน และจ ำกัดเจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำร่วมประชุม ครม.เพื่อไม่ให้เกิด
ควำมแออัด และจัดให้นั่งห่ำงกัน 1-1.5 เมตร 
  เมื่อถำมว่ำ รัฐมนตรี 2 คนที่อยู่ระหว่ำงกำรกักตัว ต้องไปตรวจเชื้อซ้ ำอีกรอบก่อนหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ก็
ต้องแล้วแต่รัฐมนตรีทั้ง 2 คน 
  ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกรณีที่มีกำรเสนอให้เลื่อนกำรเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญจำก 22 พ.ค. ให้ขยับออกไปก่อน 
นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้น เพรำะเรื่องนี้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับสภำ หำกจะไม่ใช่วันที่ 22 
พฤษภำคม จะต้องเป็นไปตำมมติสภำที่จะต้องเกิดจำกกำรเรียกประชุมสภำครั้งหนึ่งก่อน แล้วตกลงกันว่ำจะเลื่อนสมัย
ประชุมหรือไม่อย่ำงไร เพียงแต่ว่ำหำกยุ่งยำกมำกเกินไป ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ก็ไม่เรียกประชุมเท่ำนั้น หรืองด
ประชุมในสมัยประชุมนั้น เป็นอ ำนำจของประธำนสภำฯ “ส่วนถ้ำเปิดประชุมวิสำมัญก็อีกเรื่องหนึ่ง เพรำะ 1. ถ้ำรัฐบำล
ขอเปิดโดยออกพระรำชกฤษฎีกำ หรือ 2. ประธำนรัฐสภำ เป็นคนกรำบบังคมทูลขอเปิด นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ต้องมี
สมำชิกเข้ำชื่อ 1 ใน 3 ของสมำชิกรัฐสภำ 700 กว่ำคน” 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000027300 
 
 
 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000027300
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“หมอระว”ีเลื่อนประชมุใหญ่พรรค ขานรับมาตรการคุมเขม้ โควิด-19 ของรบ. 
18 มีนำคม 2020 เวลำ 16:39  

 
 
 “หมอระวี”เลื่อนประชุมใหญ่พรรค ขานรับมาตรการคุมเข้มไวรัสโควิด-19 ของรบ.แนะ รบ.ต้องมีความเป็นเอกภาพใน
การสื่อสาร สร้างความม่ันใจของ ปชช. 
 
  เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่ำ ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของของไวรัสโควิด-19 ทำงพรรคพลังธรรมใหม่โดยกำรน ำของ นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ จึง
มีควำมจ ำเป็นต้องท ำหนังสือส่งถึงนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เพ่ือขอเลื่อนกำรประชุมใหญ่ประจ ำปี 2563 ออกไปจำกเดิม
คือวันที่ 29 มีนำคมนี้ เป็นวันที่ 25 เมษำยน เพ่ือเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และเป็นกำรไม่น ำพำสมำชิกพรรคทั้วประเทศเข้ำสู่
ภำวะสุ่มเสี่ยงของกำรระบำดไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำรประชุมใหญ่ของพรรคพลังธรรมใหม่ครั้งนี้มีวำระส ำคัญเพ่ือขอมติจำก
สมำชิกพรรคทั่วประเทศ ร่วมกันปรับทัพ ปรับทิศทำงกำรขับเคลื่อนพรรคครั้งส ำคัญ รวมถึงปรับต ำแหน่งส ำคัญต่ำงๆภำยใน
พรรค โดยจะมีทั้งผู้บริหำรพรรคเดิมและคนใหม่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับจำกภำยนอกพร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ที่
มีศักยภำพเข้ำร่วมเป็นทีมบริหำร ทั้งนี้หำกสถำนกำรณ์กำรระบำด ไม่ลดลง พรรคพลังธรรมใหม่จะขอเลื่อนกำรประชุมวันที่ 
25 เมษำยนออกไป อีก อย่ำงไม่มีก ำหนดจนกว่ำสถำนกำรณ์ดีขึ้นค่อยจัดกำรประชุมใหญ่ 
อำกำรปวดข้อเข่ำหำยไป ข้อต่อใช้งำนได้เหมือนตอนอำยุ 18 

นำยจำตุรันต์ กล่ำวต่อว่ำ พรรคพลังธรรมใหม่ มั่นใจว่ำรัฐบำลจะหยุดยั้งและน ำพำประเทศไทยออกจำกวิกฤตกำร
แพร่ระบำดได้ โดยขณะนี้เริ่มเห็นสัญญำณดีจำกผู้รับผิดชอบเริ่มแก้ไขอย่ำงตรงจุดเริ่มตั้งหลักได้โดยเมื่อรัฐบำลตั้งหลักได้แล้ว 
ขอให้เร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประชำชน  

ทั้งนี้ โดยเริ่มจำกกำรสื่อสำรที่เป็นเอกภำพและกำรจัดกำรที่เด็ดขำดเรื่องหน้ำกำกอนำมัยให้ถึงมือพ่ีน้องประชำชน
โดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องปัญหำต่ำงๆที่ประชำชนจ ำนวนมำกได้รับผลกระทบ เชื่อว่ำรัฐบำลก ำลังฟังและคิดมำตรำกำร กำรข่วย
เหลือให้ตรงจุดตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/8318 

https://hopthailands.com/click.php?key=wdz4suxy3bn24lwczyag&cost=0.06&c1=987753&c2=138717
https://hopthailands.com/click.php?key=wdz4suxy3bn24lwczyag&cost=0.06&c1=987753&c2=138717
https://www.nationweekend.com/content/image_news/8318
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พธม.แจ้งนายทะเบียนเลื่อนประชมุใหญ่หนีโควิด 
โควิดท ำพิษ! พลังธรรมใหม่ แจ้งนำยทะเบียน ขอเลื่อนกำรประชุมใหญ่ จำก 29 มี.ค. เป็น 25 เม.ย. ป้องกันน ำพำ
สมำชิกพรรคทั่วประเทศเข้ำสู่ภำวะเสี่ยง 
18 มีนำคม 2020 - 12:55 35  

 
นำยจำตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ กล่ำวว่ำ ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของของไวรัส

โควิด-19 ทำงพรรคพลังธรรมใหม่จึงมีควำมจ ำเป็นต้องท ำหนังสือส่งถึงนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เพ่ือขอเลื่อนกำร
ประชุมใหญ่ประจ ำปี 2563 ออกไปจำกเดิมคือวันที่ 29 มีนำคมนี้ เป็นวันที่ 25 เมษำยน เพ่ือเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และ
เป็นกำรไม่น ำพำสมำชิกพรรคทั่วประเทศเข้ำสู่ภำวะสุ่มเสี่ยงของกำรระบำดไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำรประชุมใหญ่ของพรรค
พลังธรรมใหม่ครั้งนี้มีวำระส ำคัญเพ่ือขอมติจำกสมำชิกพรรคทั่วประเทศ ร่วมกันปรับทิศทำงกำรขับเคลื่อนพรรคครั้ง
ส ำคัญ รวมถึงปรับต ำแหน่งส ำคัญต่ำงๆ ภำยในพรรค โดยจะมีท้ังผู้บริหำรพรรคเดิมและคนใหม่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
เป็นที่ยอมรับจำกภำยนอกพร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภำพเข้ำร่วมเป็นทีมบริหำร 
ทั้งนี้หำกสถำนกำรณ์กำรระบำด ไม่ลดลง พรรคพลังธรรมใหม่จะขอเลื่อนกำรประชุมวันที่ 25 เมษำยนออกไปอีกอย่ำง
ไม่มีก ำหนด จนกว่ำสถำนกำรณ์ดีข้ึนค่อยจัดกำรประชุมใหญ่ 

นอกจำกนี้ นำยจำตุรันต์ กล่ำวว่ำ พรรคพลังธรรมใหม่ มั่นใจว่ำรัฐบำลจะหยุดยั้งและน ำพำประเทศไทยออก
จำกวิกฤตกำรแพร่ระบำดได้ โดยเมื่อรัฐบำลตั้งหลักได้แล้ว ขอให้เร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประชำชน เริ่มจำกกำรสื่อสำร
ที่เป็นเอกภำพ ส่วนเรื่องปัญหำต่ำงๆ ที่ประชำชนจ ำนวนมำกได้รับผลกระทบ เชื่อว่ำรัฐบำลก ำลังฟังและคิดมำตรำกำร 
กำรข่วยเหลือให้ตรงจุดตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน 

 
พลังธรรมใหม่โควิด-19โควิด19ไวรัสโคโรนำ 

 
อ้ำงอิง :  https://www.innnews.co.th/politics/news_623560/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/tag/%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/
https://www.innnews.co.th/tag/%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/
https://www.innnews.co.th/tag/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9419/
https://www.innnews.co.th/tag/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9419/
https://www.innnews.co.th/politics/news_623560/
https://www.innnews.co.th/
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“หมอระว”ี เลือ่นประชุมใหญ่พรรค ขานรับมาตรการคุมเข้มไวรสัโควิด-19 ของรัฐบาล 
เผยแพร่: 18 มี.ค. 2563 13:27   ปรับปรุง: 18 มี.ค. 2563 15:16   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
 
โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ เผยหัวหน้าพรรคเลื่อนประชุมใหญ่ ขานรับมาตรการคุมเข้มไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล 
แนะต้องมีความเป็นเอกภาพในการสื่อสาร สร้างความม่ันใจให้ประชาชน 
 
          วันนี้ (18 มี.ค.) นำยจำตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่ำ ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของของไวรัสโควิด-19 ทำงพรรคพลังธรรมใหม่จึงมีควำมจ ำเป็นต้องท ำหนังสือส่งถึงนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 
เพ่ือขอเลื่อนกำรประชุมใหญ่ประจ ำปี 2563 ออกไปจำกเดิม คือ วันที่ 29 มีนำคมนี้ เป็นวันที่ 25 เมษำยน เพ่ือเฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์และเป็นกำรไม่น ำพำสมำชิกพรรคทั่วประเทศเข้ำสู่ภำวะสุ่มเสี่ยงของกำรระบำดไวรัสโควิด -19 ซึ่งกำร
ประชุมใหญ่ของพรรคพลังธรรมใหม่ครั้งนี้มีวำระส ำคัญเพ่ือขอมติจำกสมำชิกพรรคทั่วประเทศ ร่วมกันปรับทัพ ปรับทิศ
ทำงกำรขับเคลื่อนพรรคครั้งส ำคัญ รวมถึงปรับต ำแหน่งส ำคัญต่ำงๆ ภำยในพรรค โดยจะมีท้ังผู้บริหำรพรรคเดิมและคน
ใหม่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับจำกภำยนอกพร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภำพเข้ำร่วมเป็นทีมบริหำร ทั้งนี้ 
หำกสถำนกำรณ์กำรระบำดไม่ลดลง พรรคพลังธรรมใหม่จะขอเลื่อนกำรประชุมวันที่ 25 เมษำยนออกไปอีกอย่ำงไม่มี
ก ำหนด จนกว่ำสถำนกำรณ์ดีขึ้นค่อยจัดกำรประชุมใหญ่ 

นำยจำตุรันต์กล่ำวต่อว่ำ พรรคพลังธรรมใหม่มั่นใจว่ำรัฐบำลจะหยุดยั้งและน ำพำประเทศไทยออกจำกวิกฤต
กำรแพร่ระบำดได้ โดยขณะนี้เริ่มเห็นสัญญำณดีจำกผู้รับผิดชอบเริ่มแก้ไขอย่ำงตรงจุด เริ่มตั้งหลักได้ โดยเมื่อรัฐบำลตั้ง
หลักได้แล้ว ขอให้เร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประชำชน เริ่มจำกกำรสื่อสำรที่เป็นเอกภำพและกำรจัดกำรที่เด็ดขำดเรื่อง
หน้ำกำกอนำมัยให้ถึงมือพ่ีน้องประชำชนโดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องปัญหำต่ำงๆ ที่ประชำชนจ ำนวนมำกได้รับผลกระทบ 
เชื่อว่ำรัฐบำลก ำลังฟังและคิดมำตรำกำร กำรข่วยเหลือให้ตรงจุดตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000027249 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000027249
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'พลังธรรมใหม่' ขอ 'นายทะเบียนฯ' เลื่อนประชุมใหญ่ปี 63 หวั่นสมาชิกติดโควิด-19 
18 มีนำคม 2563  

 
 
 
 
 
 
"พลังธรรมใหม่" ร่อน หนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เลื่อนประชุมใหญ่ประจ าปี 63 จากเดิม 29 มี.ค. เป็น 25 
เม.ย. หวั่น สมาชิก เสี่ยงติดโควิด-19 

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 นำยจำตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่ำ ด้วยสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของของไวรัสโควิด-19 ทำงพรรคพลังธรรมใหม่จึงมีควำมจ ำเป็นต้องท ำหนังสือส่งถึงนำยทะเบียนพรรค
กำรเมือง เพื่อขอเลื่อนกำรประชุมใหญ่ประจ ำปี 2563 ออกไปจำกเดิมคือวันที่ 29 มี.ค.นี้ เป็นวันที่ 25 เม.ย. เพื่อเฝ้ำ
ระวังสถำนกำรณ์และเป็นกำรไม่น ำพำสมำชิกพรรคทั้วประเทศเข้ำสู่ภำวะสุ่มเสี่ยงของกำรระบำดไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำร
ประชุมใหญ่ของพรรคพลังธรรมใหม่ครั้งนี้มีวำระส ำคัญเพ่ือขอมติจำกสมำชิกพรรคทั่วประเทศ ร่วมกันปรับทัพ ปรับทิศ
ทำงกำรขับเคลื่อนพรรคครั้งส ำคัญ รวมถึงปรับต ำแหน่งส ำคัญต่ำงๆภำยในพรรค โดยจะมีทั้งผู้บริหำรพรรคเดิมและคน
ใหม่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับจำกภำยนอกพร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภำพเข้ำร่วมเป็นทีมบริหำร ทั้งนี้
หำกสถำนกำรณ์กำรระบำด ไม่ลดลง พรรคพลังธรรมใหม่จะขอเลื่อนกำรประชุมวันที่ 25 เมษำยนออกไป อีก อย่ำงไม่มี
ก ำหนดจนกว่ำสถำนกำรณ์ดีขึ้นค่อยจัดกำรประชุมใหญ่ 

นำยจำตุรันต์ กล่ำวว่ำ พรรคพลังธรรมใหม่ มั่นใจว่ำรัฐบำลจะหยุดยั้งและน ำพำประเทศไทยออกจำกวิกฤตกำร
แพร่ระบำดได้ โดยขณะนี้เริ่มเห็นสัญญำณดีจำกผู้รับผิดชอบเริ่มแก้ไขอย่ำงตรงจุดเริ่มตั้งหลักได้โดยเมื่อรัฐบำลตั้งหลักได้
แล้ว ขอให้เร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประชำชน เริ่มจำกกำรสื่อสำรที่เป็นเอกภำพและกำรจัดกำรที่เด็ดขำดเรื่องหน้ำกำก
อนำมัยให้ถึงมือพ่ีน้องประชำชนโดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องปัญหำต่ำงๆท่ีประชำชนจ ำนวนมำกได้รับผลกระทบ เชื่อว่ำ
รัฐบำลก ำลังฟังและคิดมำตรำกำร กำรข่วยเหลือให้ตรงจุดตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน 

 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/871329 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/871329
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พรรคพลังธรรมใหม่ เลือ่นประชุมใหญ่พรรคขานรับมาตรการคุมเข้มโควิด-19 
สยำมรัฐออนไลน์ 18 มีนำคม 2563 12:37 น. กำรเมือง  
 

 

 
“หมอระว”ีเลื่อนประชมุใหญ่พรรคขานรับมาตรการคุมเขม้โควิด-19 แนะรบ.เขม้สื่อสาร
ปชช.สร้างความมั่นใจ 

 
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 นำยจำตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่ำ ด้วยสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของของไวรัสโควิด-19 ทำงพรรคพลังธรรมใหม่จึงมีควำมจ ำเป็นต้องท ำหนังสือส่งถึงนำยทะเบียนพรรค
กำรเมือง เพ่ือขอเลื่อนกำรประชุมใหญ่ประจ ำปี 2563 ออกไปจำกเดิมคือวันที่ 29 มีนำคมนี้ เป็นวันที่ 25 เมษำยน เพ่ือ
เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และเป็นกำรไม่น ำพำสมำชิกพรรคทั้วประเทศเข้ำสู่ภำวะสุ่มเสี่ยงของกำรระบำดไวรัสโควิด -19 ซ่ึง
กำรประชุมใหญ่ของพรรคพลังธรรมใหม่ครั้งนี้มีวำระส ำคัญเพ่ือขอมติจำกสมำชิกพรรคทั่วประเทศ ร่วมกันปรับทัพ ปรับ
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนพรรคครั้งส ำคัญ รวมถึงปรับต ำแหน่งส ำคัญต่ำงๆภำยในพรรค โดยจะมีทั้งผู้บริหำรพรรคเดิมและ
คนใหม่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับจำกภำยนอกพร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภำพเข้ำร่วมเป็นทีมบริหำร 
ทั้งนี้หำกสถำนกำรณ์กำรระบำด ไม่ลดลง พรรคพลังธรรมใหม่จะขอเลื่อนกำรประชุมวันที่ 25 เมษำยนออกไป อีก อย่ำง
ไม่มีก ำหนดจนกว่ำสถำนกำรณ์ดีข้ึนค่อยจัดกำรประชุมใหญ่ 

นำยจำตุรันต์ กล่ำวต่อว่ำ พรรคพลังธรรมใหม่ มั่นใจว่ำรัฐบำลจะหยุดยั้งและน ำพำประเทศไทยออกจำกวิกฤต
กำรแพร่ระบำดได้ โดยขณะนี้เริ่มเห็นสัญญำณดีจำกผู้รับผิดชอบเริ่มแก้ไขอย่ำงตรงจุดเริ่มตั้งหลักได้โดยเมื่อรัฐบำลตั้ง
หลักได้แล้ว ขอให้เร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประชำชน เริ่มจำกกำรสื่อสำรที่เป็นเอกภำพและกำรจัดกำรที่ เด็ดขำดเรื่อง
หน้ำกำกอนำมัยให้ถึงมือพ่ีน้องประชำชนโดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องปัญหำต่ำงๆที่ประชำชนจ ำนวนมำกได้รับผลกระทบ เชื่อ
ว่ำรัฐบำลก ำลังฟังและคิดมำตรำกำร กำรข่วยเหลือให้ตรงจุดตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/139895 

ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/871295 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/139895
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/871295
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200318/f3c2b7014a899cf45cf9cf04a1e2cac264ca11b999ff0b403c4ed2c9f6739900.jpg?itok=6hjom7O0
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“ชวน” ย้ าหาก ส.ส.เข้าชื่อครบตาม รธน. ก็เปิดสมัยประชมุวิสามัญได้ ยังไม่เลื่อนประชมุ
สภา 22 พ.ค. รอดูสถานการณ์โควิด-19 
เผยแพร่: 18 มี.ค. 2563 10:25   ปรับปรุง: 18 มี.ค. 2563 12:37   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 

 
 
“ชวน” ยังไม่ประกำศเลื่อนประชุมสภำ 22 พ.ค.นี้ ชี้ยังมีเวลำรอดูสถำนกำรณ์ “โควิด-19” ก่อน เผยประชุมประธำน 
กมธ.35 คณะ ถกคนมำแทน “ปิยบุตร” ใน คกก.พระปกเกล้ำ  
 
  วันนี้ (18 มี.ค.) นำยชวน หลกีภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เปิดเผยว่ำ กำรประชุมประธำนคณะกรรมำธิกำร
ทั้ง 35 คณะในวันที่ 20 มี.ค.มีวำระส ำคัญ คือ กำรเลือกกรรมกำรสถำบันพระปกเกล้ำ แทนนำยปิยบุตร แสงกนกกุล 
อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคอนำคตใหม่ ที่พ้นจำกต ำแหน่ง โดยไม่ได้กำรพิจำรณำเรื่องกำรเปิดประชุมสภำฯ เพรำะไม่ได้
เกี่ยวกับคณะกรรมำกำร แต่เป็นเรื่องของ ส.ส.ที่จะเข้ำชื่อกัน โดยหำกเข้ำชื่อครบตำมรัฐธรรมนูญก็จะด ำเนินกำรไปตำม
กฎหมำย 
  เมื่อถำมว่ำ ถ้ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยังไม่คลี่คลำยจะมีโอกำสที่จะเลื่อนกำรเปิดสมัยประชุมสำมัญใน
เดือนพ.ค.ออกไปก่อนหรือไม่ ประธำนสภำฯ กล่ำวว่ำ “จริงๆ ยังไม่มีปัญหำขณะนี้นะครับ โดยปกติแล้วกรณีกำรเปิด
สมัยประชุมก็ต้องเป็นตำมกฎหมำย ยังมีเวลำถึง 22 พ.ค. มีเวลำพอสมควร ต้องรอดูสถำนกำรณ์ในขณะนั้น” นำยชวน
กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000027128 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/139980 

 อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/60232 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000027128
https://siamrath.co.th/n/139980
https://www.thaipost.net/main/detail/60232
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หนา้แรก / ข่าว Like สาระ  
 

ลึกลับในสนามข่าว : 19 มีนาคม 2563 
วนัพฤหสับดี ท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 

 

 

 

 

 
                                                แสวง บุญมี 

 
  ถึงเวลำนี้ ช่วงนี้ แม้สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงเมืองไทย มียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพ่ิมขึ้น

อย่ำงต่อเนื่องทุกวัน ทำงกระทรวงสำธำรณสุขของไทยแถลงยอดผู้ป่วยรำยใหม่เพ่ิม แต่ละครั้ง ยอดมำกกว่ำ3, 6, 7, 11 
เป็น 32 รำย จนทะลุเกิน 100 แล้ว...แต่ในซีก กกต.ก็ยังไม่วำย โดนถูกจับจ้อง เมื่อจะมีกำรขยับปฏิบัติหน้ำที่ตำม
กฎหมำยหลังศำลรัฐธรรมนูญมีค ำตัดสินคดี“ธนำธร”ถือหุ้นวี-ลัค มีเดีย หำกจะละเลยก็จะผิดมำตรำ 157....วันก่อน 
บรรดำกระจอกข่ำวประจ ำ กกต.ได้พบปะ“ทั่นรองฯแสวง”หรือ“พ่ีแหวง”ของน้องๆ “แสวง บุญมี”รองเลขำธิกำร กกต.
ก็ถำมไถ่ว่ำ ถ้ำแฟลชม็อบ ลงถนนเมื่อไหร่ ที่แรก คงไม่พ้นมำกกต.อย่ำงนี้ทำง กกต.หวั่นไหวมั้ย??...“รองแหวง”ก็รีบ
ตอบแบบทันที“เรำไม่คิดมำก เพรำะโดนมำบ่อย ที่ผ่ำนมำ 2-3 ครั้ง เป็นที่เดำได้อยู่แล้ว ว่ำงำนนี้ กกต.คงจะเป็น
หน่วยงำนหนึ่งในเป้ำหมำย..” ...แล้วกระจอกข่ำวซักต่อ“อ้ำว...ถ้ำงั้นจะตั้งรับอย่ำงไรดีล่ะ” เจอค ำถำมนี้“รองฯแสวง”
ท ำท่ำครุ่นคิดเงียบไปสักครู่ ก่อนจะเอ่ยอย่ำงสุขุมว่ำ“เรำก็จะเตรียมแมส(หน้ำกำกอนำมัย)เอำไว้ให้ผู้ที่มำชุมนุมด้วย
ควำมห่วงใย”..ระหว่ำงบรรยำกำศ ดูท ำท่ำจะเข้มข้นร้อนระอุเมื่อ“รองฯแสวง”ชะงักแป๊บนึงก่อนจะเล่ำว่ำ“คนซักถำม
กันมำก”ควำมหมำยค ำว่ำ“..กกต.อห.”คืออะไร... ยังไม่ทันได้ค ำตอบสะเด็ดน้ ำ มีระฆังลั่นคั่นเวลำมีข่ำวเรื่องลิงลพบุรี 
แบ่งฝ่ำยยกพวกตีกัน แล้วได้มีผู้สื่อข่ำวทีวีช่องหนึ่ง ยื่นไมค์ไปที่ปำกลิงปรำกฏว่ำ ไอ้เจ้ำลิง ก็ส่ำยหัวไปมำ...ทุกคนงงๆ เอ
..ลิงมันอยำกจะพูดอะไรนะ??..“ทั่นรองฯแสวง”บอกว่ำ ลิงมันคงจะพูดว่ำ “สถำนกำรณ์ช่วงนี้ มีปัญหำหน้ำกำกอนำมัย 
แต่ก็ยังมีข่ำวอ่ืนเยอะมำก คน อห.”...สิ้นเสียงก็หัวเรำะแล้วรีบไป ก่อนจะเฉลย หรือมีใครคิดขยำยควำมเกินเลยกว่ำ เจ้ำ
ตัวคิดว่ำ“คน...อะไรห๊ำำำำ” 555 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/likesara/480212 
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วนัพฤหัสบดี ท่ี 19 มนีาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

 

นายซ่ือตรงรักเมืองไทย 
 

 
 
วิกฤติโควิด ก ำลังสร้ำงควำมสั่นคลอนให้กับเสถียรภำพของรัฐบำลทั้งโลก และในไทยเองที่ว่ำเป็นรัฐบำลมั่นคง 

เข้มแข็ง อย่ำงรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ก็สั่นคลอนจำกเรื่องนี้ที่โดนเขย่ำทั้งภำยในและภำยนอกรัฐบำล 
ภำยนอก คือ ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรของรัฐบำล โดยเฉพำะจ ำนวนของผู้ติดเชื้อที่เพ่ิมขึ้น

อย่ำงก้ำวกระโดดและมีแนวโน้มที่อำจเตะ 300 คน ในเร็วๆ นี้ ซึ่งสร้ำงควำมตื่นตระหนกในหมู่ประชำชนว่ำจะต้อง
เตรียมรับมืออย่ำงไร? กำรกักตุนอำหำรของประชำชนเริ่มเห็นมำกข้ึน สินค้ำตำมซูเปอร์มำร์เก็ตและร้ำนสะดวกซ้ือลดลง
อย่ำงเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นถึงควำมไม่มั่นใจของประชำชน แม้ว่ำรองนำยกฯออกมำแถลงว่ำประเทศยังไม่เข้ำสู่ระดับ
กำรแพร่กระจำยในระดับ 3 แต่ก็อำจจะสำยไปหรือไม่มีใครฟังหรือไม่? เพรำะมำตรกำรควบคุมของภำครัฐไม่ได้ตอบ
โจทย์ควำมตื่นตระหนกของประชำชนแต่อย่ำงใด? 
 

ส่วนวิกฤติภำยใน คือ ตัวรัฐบำลเองที่เป็นรัฐบำลผสมก็มีควำมพยำยำมเขย่ำจำกภำยในเพ่ือต่อรองที่นั่งใน ครม.  ที่
เชื่อว่ำจะมีกำรปรับ ครม. ในเร็วๆ นี้อำจเร่งเวลำเร็วขึ้นอีก แรงเขย่ำจำกภำยในกันเองย้อนไปตั้งแต่ กำรถล่มโจมตีร.อ.
ธรรมนัส ในกรณีที่เพจชื่อดังในเฟซบุ๊คได้เปิดเผยว่ำผู้ใกล้ชิด รมช. เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรกักตุนหน้ำกำกอนำมัย เสมือน
กำรเป่ำนกหวีดเรียกท้ังฝ่ำยค้ำนและฝ่ำยต่ำงๆ ไม่เว้นแต่บำงส่วนในรัฐบำลเองมำรุมกินโต๊ะ ร.อ.ธรรมนัส ทั้งๆ ที่เมื่อพูด
กันตำมจริงแล้วข้อมูลที่เปิดเผยออกมำยังโยงไปไม่ชี้ชัดถึง ร.อ.ธรรมนัส แต่ก็ท ำให้มีกระแสสังคมคิดไปไกลแล้ว เพรำะ
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ร.อ.ธรรมนัส เกี่ยวข้องในกำรกักตุนหน้ำกำกอนำมัย แต่ก็เปิดกำร์ดให้พรรค
ฝ่ำยค้ำนออกมำโจมตีรัฐบำล 
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ยิ่งไปกว่ำนั้นก็ยังเข้ำทำงพรรคร่วมรัฐบำลบำงกลุ่มที่จ้องจะเขย่ำเก้ำอ้ีรัฐมนตรีใน ครม. อยู่แล้วยิ่งในช่วงเวลำที่มี
ข่ำวว่ำจะมีกำรปรับ ครม. ย่อมต้องหำลู่ทำงเพ่ือเคลียร์เก้ำอ้ีให้ว่ำงรอกำรเกลี่ยต ำแหน่งใหม่หรือไม่ ? ไม่ว่ำจะวำท
กรรม พำยเรือให้โจรนั่ง หรือกำรออกมำเรียกร้องให้มีกำรแสดงสปิริทด้วยกำรลำออก ย่อมเห็นได้ว่ำรัฐบำลผสมชุดนี้ แม้
จะได้เสียงในสภำมำกขึ้นให้ได้หำยใจหำยคอ แต่ก็ไม่มีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภำยในรัฐบำล 

หันมำดูพรรคร่วมเบอร์ใหญ่อย่ำงพรรคประชำธิปัตย์ที่ยังมีทั้ง สส. และอดีต สส. ของพรรคที่ออกมำเขย่ำพลเอก
ประยุทธ์ ผ่ำนกำรจี้ไปที่กรณ ี

ร.อ.ธรรมนัส อย่ำงรุนแรงจนกลำยเป็นกำรออกมำโต้กันเองผ่ำนสื่อของแกนน ำพรรคทั้งสองฝ่ำย แต่ไม่ทันไรก็โดน
เขย่ำกลับ จำกกรณีที่ถูกมองว่ำอำจปกปิดข้อเท็จจริงใหญ่ๆ เช่น เรื่องกำรกักตุนหน้ำกำกหรือไม่? กำรขำยเกินรำคำทั้งที่
ถูกมองว่ำกำรควบคุมกำรผลิตทั้งกระบวนกำรอยู่ในมือกระทรวงพำณิชย์ ที่มีรัฐมนตรีว่ำกำรคือหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์เองใช่หรือไม่?ไม่ว่ำเรื่องนี้เรื่องจริงจะเป็นอย่ำงไร แต่ภำวะกำรตื่นตระหนกของประชำชนตอนนี้อำจถูกมอง
ว่ำเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรปั่นตลำดหน้ำกำกอย่ำงไม่ตั้งใจหรือไม่? ท ำให้หน้ำกำกเป็นที่ต้องกำรของประชำชนใน
เวลำอันรวดเร็วจนเกิดควำมโกลำหลที่ไม่สำมำรถหำซื้อได้ในแหล่งร้ำนค้ำต่ำงๆ และร้ำนขำยยำ แต่ในโซเชียลกลับ
ปรำกฏกำรขำยในตลำดมืดมำกมำยในรำคำแพง รวมถึงข่ำวกำรส่งออกหน้ำกำกไปต่ำงประเทศ และกรณีกำรขำดแคลน
หน้ำกำกในกลุ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็นต้องใช้แม้ประชำชนจะไม่ได้ใช้โดยตรง แต่กระแสข่ำวดังกล่ำวก็สะท้อน
กลับมำที่รัฐมนตรีเจ้ำกระทรวงทั้งกระทรวงสำธำรณสุขและพำณิชย์จนท ำให้ถูกมองว่ำอยู่ในภำวะเก้ำอ้ีร้อนในตอนนี้ 

นอกจำกนี้ยังมีประเด็นที่ถูกวิจำรณ์อย่ำงหนักเรื่องมำตรกำรของกระทรวงพำณิชย์ก็ไม่ได้ออกมำควบคุ มปริมำณ
กำรซื้อขำย หรือส่งออกหน้ำกำก ได้อย่ำงทันท่วงทีจนมีปัญหำกำรกักตุน? โก่งรำคำ? ที่ถึงตอนนี้กระทรวงพำณิชย์ก็ยังไม่
สำมำรถจัดกำรปัญหำได้ ถูกมองว่ำยังคงมุ่งเน้นแต่เพียงกำรจับกุมรำยย่อยมำกกว่ำกำรแก้ปัญหำที่ต้นเหตุ? และแม้จะมี
มำตรกำรโดยกำรออกประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร แต่ก็ถือว่ำยังล่ำช้ำ และมีช่องว่ำงใน
กำรบังคับใช้ หรือกำรโยกย้ำยอธิบดีกรมกำรค้ำภำยในให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักนำยกฯ ที่เป็นกำรใช้อ ำนำจนำยกฯ เข้ำ
มำจัดกำรปัญหำแทนรัฐมนตรีพำณิชย์ ก็เป็นกำรชี้ถึงควำมพลำดในกำรท ำหน้ำที่ของกระทรวงพำณิชย์ใช่หรือไม?่ 

ควำมผิดพลำดก ำลังตอกย้ ำปัญหำที่ยำกจะแก้ไขหนักขึ้นไปอีกในเวลำที่จะถึงนี้คือปัญหำปำกท้องของประชำชนที่
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำท ำมำหำกินล ำบำกขึ้น เงินจำกนักท่องเที่ยวหดหำยตำมปริมำณนักท่องเที่ยว ซ้ ำเติมด้วยกำรหด
ตัวลงของกำรบริโภคภำยในประเทศที่ซบเซำ คนมีเงินแต่ไม่กล้ำออกจำกบ้ำน ไม่เข้ำแหล่งชุมชน เพรำะกลัวควำมเสี่ยง
ในกำรติดโรค ท ำให้กำรค้ำชุมชนชะงักงัน ประกอบกับค่ำครองชีพที่สูงขึ้นจำกปัจจัยที่ 5 ในกำรใช้ชีวิตคือหน้ำกำก
อนำมัย เจลล้ำงมือ และอุปกรณ์ในกำรป้องกันตนเองจำกโรค เหมือนคลื่นสึนำมิทำงเศรษฐกิจที่ถำโถมเข้ำใส่คนรำกหญ้ำ
หำเช้ำกินค่ ำ ไม่เว้นแม้แต่ลูกจ้ำงในห้ำงสรรพสินค้ำ หรือลูกเรือในธุรกิจกำรบินที่เสี่ยงจะถูกให้ออกจำกงำนจำกสภำวะ
วิกฤติเช่นนี้ มำตรกำรรองรับทำงด้ำนเศรษฐกิจก็กลับหำยเงียบไป เหมือนจะมีแต่พอถูกวิจำรณ์ก็ถอนออกท ำให้ภำค
ธุรกิจเกิดควำมสับสน และธุรกิจทุกระดับจึงต้องหันมำพ่ึงตนเองโดยใช้มำตรกำรรัดเข็มขัดเพ่ือประคองตัวเองไปก่อน 
และภำวนำให้วิกฤติครั้งนี้ผ่ำนพ้นไปได้โดยเร็ว 
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หรือนำยกฯต้องตัดใจปรับ ครม. ได้เสียทีเพ่ือให้ประเทศเดินหน้ำ  หรือเรียกควำมเชื่อมั่นกลับคืนมำให้กับ
รัฐบำล เพรำะอย่ำงที่กล่ำวไปข้ำงต้นวิกฤติศรัทธำของประชำชนต่อรัฐบำลก ำลังขยำยวงกว้ำงขึ้น ไม่ใช่เพียงผู้ต่อต้ำน
หรือผู้เห็นต่ำงทำงกำรเมือง แต่รวมไปถึงผู้สนับสนุนรัฐบำลที่คำดหวังควำมเด็ดขำดในกำรบริหำรวิกฤตของประเทศ จะ
ปิดประเทศหรือไม่?จะออกมำตรกำรอย่ำงไรเพ่ือบันเทำหรือแก้ไขปัญหำ? หลำยคนต่ำงพูดว่ำคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่ำนี้
แล้วทั้งเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องควำมตื่นตระหนก ตลอดจนควำมไม่มั่นใจต่อรัฐบำล จะอย่ำงไรก็ขอให้ประกำศอย่ำงชัดเจน 
เพ่ือให้ประชำชนได้มีเวลำเตรียมตัวรับมือ อย่ำให้ประชำชนต้องโดดเดี่ยวและคำดกำรณ์กันไปเอง ค ำกล่ำวของนำยกฯ
ที่ว่ำประเทศไทยต้องชนะ เรียกควำมเชื่อม่ันได้ส่วนหนึ่ง แต่รัฐบำลต้องตระหนักให้ดีว่ำประชำชนต้องชนะ คือประชำชน
ต้องรอดและเดินต่อไปได ้

มติครม.ล่ำสุดแม้จะระบุให้ปิดสถำนที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 วัน อำทิ สนำมมวย สนำมกีฬำ สถำน
บันเทิง แต่ก็ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำจะให้ประชำชนท ำอย่ำงไร โดยเฉพำะประชำชนที่ท ำงำนตำมออฟฟิศต่ำงๆ ในกทม.ที่
มีจ ำนวนมำกกว่ำครึ่งในกทม. 

“ถึงมำตรว่ำจะมีอันตรำยประกำรใดก็ดี ตัวเรำก็จะสู้ตำย ซึ่งจะทรยศต่อผู้มีคุณนั้นเรำท ำมิได้” 
เล่ำปี่ สำมก๊ก ฉบับเจ้ำพระยำพระคลัง (หน) 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/43389 
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