ดเหตุคนร้าย
บาดเจ็บรวม

บิ๊กแป๊ะ
รุดดูเอง

จําคุกสาว-ไมรออาญา
นเป้า
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ทันควันสาวหั18วมีหมออ้
างป่วยโควิดหลบหนี 1,6
บอมบ์ ถ ล่ ม
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ลดนํ้าไฟ3เดือน
เรงคืนเงินมิเตอร

ฉุน-แฉหน้ากาก
ติ่งฟ้องอัจฉริยะ
ครม.อนุมตั ลิ ดค่าน�า้ -ค่าไฟ
3 % นาน 3 เดือน ตัง้ แต่เม.ย.มิ.ย.นี้ พร้อมขยายระยะเวลา
* อ่านต่อหน้า 6
การช�าระ

สูโ้

ประยุ ท
นายกฯ
ผลประ
รับมือก
โควิด-19
ยกเลิ ก
สงกราน
มวย ม้า
สถานบ
หลายมา
เมือ่ วันท

ตอบก้านแก้ว
ขอบคุณที่ช่วยกันแนะน�า

l

ลดน�้ำไฟ * ต่อจากหน้า 1

ค่าไฟฟ้า ให้ธรุ กิจโรงแรม และกิจการให้เช่า
พักอาศัย โดยไม่คดิ ดอกเบีย้ โดยไม่มกี ารงด
จ่ายไฟฟ้า และให้การประปาคืนเงินประกัน
การใช้นา�้ ให้กบั บ้านพักอาศัย รวม 5.7 ล้าน
ราย เพิ่มเติมจากได้ให้คืนค่าประกันมิเตอร์
ไฟฟ้าก่อนหน้านี้ นอกจากนีย้ งั อนุมตั งิ บกลาง
อี ก 1.8 หมื่ น ล้ า นสู ้ โควิด -19 กั บภั ยแล้ง
หน้ากากบาน ‘ติ่ง-มัลลิกา’ ส่งทนายแจ้งจับ
พร้อมด�าเนินคดีกับทนายอัจฉริยะ อ้างหมิ่น
ประมาทปมพาดพิงกักตุน ขณะที่ทนายดังก็
เตรียมแจ้งความกลับข้อหาแจ้งเท็จเช่นกัน
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 มี.ค. ที่
กระทรวงพาณิชย์ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
เดินทางมาขอข้อมูลการจ่ายหน้ากากอนามัย
ของกระทรวงพาณิ ช ย์ มี น ายประโยชน์
เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษา
การอธิบดี มาพบและชีแ้ จงข้อซักถาม
นายอัจฉริยะกล่าวว่า ตนมายืน่ หนังสือขอ
ทราบรายละเอี ย ดข้ อ มู ล การจ่ า ยหน้ า กาก
อนามัยของกระทรวงพาณิชย์ เช่น รายชื่อ
บริษทั ทัง้ 11 แห่ง ท�าไมจึงก�าหนดแค่ 11 แห่ง
มีโรงงานแห่งอื่นอีกหรือไม่ และมีวิธีการจัด
ส่ ง หน้ า กากอนามั ย แก่ ก รมการค้ า ภายใน
อย่างไร วิธีการขออนุญาตส่งออก ตนรู้สึก
สงสัยว่ากรมมีวธิ กี ารขัน้ ตอนการส่งให้หน่วย
งานต่างๆ อย่างไร เพราะมีภาพออกมาว่ามีการ
ส่งหน้ากากเป็นกระสอบไปให้สมาคมร้าน
ขายยา ไม่ได้เป็นกล่อง รวมทั้งการส่งให้
กระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลทัง้ 7
แสนชิ้ น ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล มากระทรวง
สาธารณสุข ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลจริงหรือ
ไม่ มีการยักยอกท�าให้เล็ดลอดไปทีไ่ หนทีก่ รม
การค้าภายในไม่ทราบหรือไม่ โดยตนยังรูส้ กึ
ไม่ ชั ด เจนในการชี้ แ จงของภาครั ฐ เพราะมี
เอกชนร้องเรียนว่าสินค้าที่จัดส่งให้กรมกลับ
ถูกน�าไปส่งออก หรือน�าไปขายในตลาดมืด
หรืออยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง ดังนั้นจึงอยาก
ทราบว่ามีขั้นตอนการจัดส่งบริหารจัดการ
อย่างไร ตนอยากให้ นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์
รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ชแี้ จงโดยละเอียด
เพือ่ ให้สงั คมเกิดความกระจ่าง ถูกต้องโปร่งใส
นายอัจฉริยะกล่าวว่า ในวันที่ 18 มี.ค. ตน
จะเดิ น ทางไปแจ้ ง ความด� า เนิ น คดี กั บ นาง
มัลลิกา ฐานแจ้งความเท็จ ทีส่ น.ทุง่ สองห้อง
ก่อนหน้านีว้ นั ที่ 12 มี.ค. นายอัจฉริยะ น�า
ข้อมูลไปมอบให้กบั พล.ต.อ.สุวฒ
ั น์ แจ้งยอด
สุข รอง ผบ.ตร. โดยระบุว่า ขบวนการค้า

ทั้งนี้ การก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห
ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ
หน้ากากอนามัยมีหญิงสาวที่เป็นที่ปรึกษา
รัฐมนตรี รับส่วนต่างจากบริษัทที่ส่งออก
หน้ากากอนามัยไปยังต่างประเทศ แต่ไม่ได้
ระบุชอื่ กับสือ่ ว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นใคร
ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า ในวันที่ 18 มี.ค. นาง
มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ทีป่ รึกษารมว.
พาณิชย์ จะแถลงข่าวทีก่ ระทรวงพาณิชย์ และ
ได้มอบอ�านาจให้ทนายความด�าเนินคดีกบั นาย
อั จ ฉริ ย ะกรณี อ อกมาแฉข้ อ มู ล การกั ก ตุ น
หน้ากากอนามัยด้วย
ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะ
เชวง โฆษกพรรคประชาธิปตั ย์ (ปชป.) แถลง
ถึงกรณีมีการกล่าวหาที่ปรึกษารมว.พาณิชย์
ซึง่ เป็นสมาชิกพรรค เกีย่ วข้องกับการทุจริตส่ง
ออกหน้ากากอนามัยว่า พรรคยึดมั่นในหลัก
ความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อมีการกล่าวหา ทาง
พรรคก็สนับสนุนให้ตรวจสอบเรือ่ งนีอ้ ย่างเต็ม
ที่และด�าเนินการให้ถึงที่สุด ท�าความจริงให้
ปรากฏว่าใครมีสว่ นเกีย่ วข้อง ซึง่ พรรคก็มกี าร
ตรวจสอบภายในอยู่ ข้อบังคับพรรคระบุไว้ชดั
ว่า บุคคลที่เป็นสมาชิกพรรค หากไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ไม่รกั ษาชือ่ เสียง น�าความเสือ่ ม
เสียมาสูพ่ รรค จะไม่มกี ารปกป้อง ซึง่ ความผิด
ร้ายแรงสูงสุดคือ การพ้นจากสมาชิกพรรค
อย่างไรก็ตาม ต้องให้ความเป็นธรรมกับผูท้ ถี่ กู
กล่าวหาด้วยโดยจะต้องฟังข้อเท็จจริง
เมื่ อ ถามว่ า จะด� า เนิ น การตามมาตรฐาน
พรรคทีว่ า่ หากผูด้ า� รงต�าแหน่งทางการเมืองถูก
กล่าวหา จะให้ยตุ ปิ ฏิบตั หิ น้าทีท่ นั ที เหมือน
ในสมัยหัวหน้าพรรคคนก่อนหรือไม่ นาย
ราเมศกล่าวว่า พรรคจะพิจารณาจากข้อเท็จ
จริงเป็นหลัก และเมือ่ ถึงเวลาจะเป็นค�าตอบว่า
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ส่วนจะให้ออกจาก
ต�าแหน่งตามมาตรฐานพรรคหรือไม่ ต้องรอ
ให้นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ทีป่ รึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ถูกกล่าว
หา ชีแ้ จงในวันที่ 18 มี.ค.ก่อน
ทีบ่ ก.ปอท. นายนิตธิ ร ล�า้ เหลือ ทนายความ
รับมอบอ�านาจจากนางมัลลิกา บุญมีตระกูล
มหาสุข ทีป่ รึกษารมว.พาณิชย์ มาแจ้งความกับ
พ.ต.ท.นิตธิ ร เดชระพีร์ รอง ผกก.(สอบสวน)
กก.3 บก.ปอท. เพื่อด�าเนินคดีนายอัจฉริยะ
ฐานความผิดเรือ่ งหมิน่ ประมาท หมิน่ ประมาท
โดยการโฆษณา และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือความผิด
ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีไลฟ์สด
ผ่านเพจชมรมในเฟซบุก๊ พาดพิงว่ามีหญิงสาว
ทีเ่ ป็นทีป่ รึกษารัฐมนตรีในรัฐบาล เป็นคนรับ
ส่วนต่างจากบริษัทที่ส่งออกหน้ากากอนามัย
ไปยังต่างประเทศ

นายนิติธรกล่าวต่อว่าวันที่ 16 มี.ค. ทีม
ทนายได้ แ จ้ ง ความร้ อ งทุ ก ข์ ต ่ อ พนั ก งาน
สอบสวน สน.พญาไท เพือ่ ให้ดา� เนินคดีกบั นาย
อัจฉริยะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในข้อหาหรือ
ฐานความผิดเรือ่ งหมิน่ ประมาท หมิน่ ประมาท
โดยการโฆษณาไปแล้ ว เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
สอบสวน น�าตัวผูก้ ระท�าความผิดมาลงโทษ
ขณะที่ น ายจุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ รอง
นายกฯและรมว.พาณิชย์ กล่าวก่อนประชุม
ครม.กรณีนายวิชยั โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้า
ภายใน ยืน่ หนังสือลาออกว่า นายวิชยั ได้แจ้ง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์วา่ ขอลาพักร้อนถึงวันที่
24 เม.ย. และหลังจากนัน้ จะขอลาออก ซึง่ ตอน
นีห้ นังสืออยูท่ ปี่ ลัดกระทรวงพาณิชย์และได้รบั
แจ้งว่าอนุมตั ใิ ห้ลาพักร้อนได้ ขณะนีร้ องอธิบดี
กรมการค้าภายในจะขึน้ มารักษาการแทน
เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับอธิบดีหรือไม่ว่า
ใครจะรับผิดชอบเรือ่ งนี้ นายจุรนิ ทร์กล่าวว่า
ก็ได้พดู คุยกับท่านว่าไม่อยากเห็นท่านลาออก
ด้วยความเห็นใจและเข้าใจว่าที่ผ่านมา นาย
วิชัยท�าหน้าที่อย่างเต็มก�าลังสามารถ และ
ทุม่ เทท�างาน ตัง้ ใจท�างานทุกอย่างทุกด้าน โดย
เฉพาะหน้ากากอนามัยทีเ่ กิดในช่วงวิกฤต และ
การผลิตมีจา� กัด ผลิตได้วนั ละกว่าล้านชิน้ ซึง่
ทุ ก คนมี ค วามต้ อ งการท� า ให้ พ อ อธิ บ ดี ก็
บริหารจัดการให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 60 ล้านคน เรากระจายให้ดที สี่ ดุ
ส่วนเรื่องอื่นๆ ตนเห็นว่าอธิบดีท�าได้ดีและ
ทุม่ เทเต็มที่ ตนขอแสดงความเห็นใจท่านด้วย
เมือ่ ถามว่าก่อนจะออกค�าสัง่ นายกฯได้แจ้ง
มาก่อนหรือไม่ ในฐานะรมว.พาณิชย์เป็น
ผู้บังคับบัญชา นายจุรินทร์กล่าวว่า แจ้งให้
ทราบภายหลัง และหลังจากอธิบดีขอลาออก
ตนยังไม่ได้คยุ กับนายกฯ ส่วนเรือ่ งนีจ้ ะกลาย
เป็นประเด็นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่
นายจุรนิ ทร์กล่าวว่า เป็นเรือ่ งทีต่ นไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ เพราะเป็นเรือ่ งอนาคต เมือ่ ถาม
ว่าก่อนทีอ่ ธิบดีจะลาออก มีการตัดพ้อในหลาย
เรื่ อ ง ท� า ให้ บ างคนคิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งภายใน
กระทรวงหรือไม่ นายจุรนิ ทร์กล่าวว่า ตนไม่
ขอตอบตรงนี้
เมื่ อ ถามว่ า มี ก ระแสข่ า วที่ ป รึ ก ษารมว.
พาณิชย์ มีส่วนเกี่ยวข้องกักตุนหน้าอนามัย
นายจุรินทร์กล่าวว่า เท่าที่ทราบ วันที่ 16
มี.ค.มีการแจ้งความด�าเนินคดีหมิ่นประมาท
แล้ว และวันนีไ้ ปแจ้งความด�าเนินคดีในความ
ผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกีย่ ว
กับคอมพิวเตอร์ ซึง่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะมาชีแ้ จงใน
ประเด็นดังกล่าวอีกครัง้
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ�า

ส�านักนายกรัฐ
งบประมาณ 5,
ไฟฟ้า และขย
เพื่อเป็นมาตร
รับผลกระทบจ
โควิด-19
ส�าหรับมาต
ค่าไฟฟ้า 3%
เป็นระยะเวลา 3
2563 คาดว่าจะ
บาท แบ่งเป็น
ใช้งบประมาณ
ส่วนภูมิภาคคา
ล้านบาท
อีกทัง้ ยังขย
ส�าหรับผู้ใช้ไฟ
อาทิ ธุรกิจโรงแ
โดยไม่คิดดอก
ผันโดยไม่งดจ่า
ผ่อนผันได้ไม่เก
ส�าหรับใบแจ้งค
2563 ทัง้ นี้ ผูใ้ ช
ความช่วยเหลือ
การไฟฟ้าในพืน้
นอกจากน
ประกันการใช้ไ
1 บ้านอยู่อาศ
ขนาดเล็ก รวม
ล้ า นบาท แบ
จ�านวน 3.87
บาท และการ
18.30 ล้านราย
บาท สามารถ
ใช้ไฟฟ้าที่วาง
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ฒน์ โฆษกประจ�า

ชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
ปรากฏการณ์ฟา้ ผ่าโดยแท้ เพราะเพิง่ เสร็จ

ส�านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าครม.อนุมัติ
งบประมาณ 5,490 ล้านบาท เพื่อลดค่าน�้า ค่า
ไฟฟ้า และขยายเวลาช�าระ ค่าน�้าค่าไฟฟ้า
เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โควิด-19
ส�าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า มีดงั นี้ คือลด
ค่าไฟฟ้า 3% ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย.
2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 5,160 ล้าน
บาท แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง คาดว่าจะ
ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้งบประมาณ 3,560
ล้านบาท
อีกทัง้ ยังขยายระยะเวลาการช�าระค่าไฟฟ้า
ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง
อาทิ ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย
โดยไม่คิดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาการผ่อน
ผันโดยไม่งดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และ
ผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล
ส�าหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจ�าเดือนเม.ย.-พ.ค.
2563 ทัง้ นี้ ผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีม่ คี วามประสงค์ขอรับ
ความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทสี่ า� นักงาน
การไฟฟ้าในพืน้ ที่
นอกจากนี้ ยั ง มี ม าตรการการคื น เงิ น
ประกันการใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่
1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการ
ขนาดเล็ก รวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 32,700
ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น การไฟฟ้ า นครหลวง
จ�านวน 3.87 ล้านราย วงเงิน 13,000 ล้าน
บาท และการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค จ� า นวน
18.30 ล้านราย วงเงินประมาณ 19,700 ล้าน
บาท สามารถใช้สิทธิขอคืนเงินประกันการ
ใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัดหน่วย
ไฟฟ้า ทั้งนี้ ผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
สามารถตรวจสอบสิ ท ธิ แ ละแจ้ ง ความ
ประสงค์ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอ
คืนเงินประกันผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการก� า กั บ กิ จ การพลั ง งานจะออก
ประกาศการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดย
การไฟฟ้ า นครหลวงและการไฟฟ้ า ส่ ว น
ภูมิภาคจะเร่งก�าหนดแนวทางปฏิบัติและราย
ละเอียดในการด�าเนินการคืนเงินประกันการ
ใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป
ส่วนมาตรการด้านน�้าประปา ของการ
ประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมภิ าค
ดังนี้ มาตรการที่ 1 ลดค่าน�า้ ประปาในอัตรา
3% ให้กบั ผูใ้ ช้นา�้ ทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3
เดือน เริม่ ตัง้ แต่รอบการใช้นา�้ เดือนเม.ย.-มิ.ย.
2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 330 ล้าน

เ

จ้าตัวเปิดใจ ไม่รตู้ วั แต่ได้พกั บ้างก็ดี
ข้ามวัน ปาดน�า้ ตา ลาออกจากราชการ

บาท แบ่งเป็น การประปานครหลวง 130 ล้าน
บาท การประปาส่วนภูมภิ าค 200 ล้านบาท
ขยายระยะเวลาการช� า ระค่ า น�้ า ประปา
ส�าหรับผู้ใช้น�้าที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ
โรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คดิ
ดอกเบีย้ สามารถผ่อนช�าระได้ไม่เกิน 6 เดือน
ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน�้าประปา ส�าหรับ
รอบการใช้น�้าเดือนเม.ย.-พ.ค. 2563 รวม
30,900 ราย แบ่งเป็น การประปานครหลวง
จ�านวน 900 ราย และการประปาส่วนภูมภิ าค
จ�านวน 30,000 ราย
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคืนเงินประกัน
การใช้นา�้ ให้กบั ผูใ้ ช้นา�้ ประเภทที่ 1 ทีพ่ กั อาศัย
รวม 5.7 ล้านราย วงเงิน 2,834 ล้านบาท แบ่ง
เป็น การประปานครหลวง จ�านวน 2 ล้านราย
วงเงิน 1,034 ล้านบาท และการประปาส่วน
ภูมภิ าค จ�านวน 3.7 ล้านราย วงเงิน 1,800 ล้าน
บาท ทัง้ นี้ ผูว้ างเงินประกันการใช้นา�้ สามารถ
ตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์เพือ่ ขอ
คืนเงินประกันผ่านช่องทางต่างๆ
นายเดชาภิวฒ
ั น์ ณ สงขลา ผูอ้ า� นวยการ
ส�านักงบประมาณ เปิดเผยว่าครม.เห็นชอบให้
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563 งบ
กลางรายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ�าเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณ
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดไวรัสโคโรนา และสถานการณ์ภยั แล้ง
วงเงิน 18,000 ล้านบาท ส�าหรับการดูแลผล
กระทบจากไวรัสโคโรนา วงเงิน 9,000 ล้าน
บาท และดูแลผลกระทบจากภัยแล้ง ในวงเงิน
9,000 ล้านบาท ซึง่ น่าจะช่วยดูแลสถานการณ์
โดยเฉพาะเรื่องของการระบาดของไวรัสได้
อย่างน้อย 2-3 เดือน
“ครม.เห็นชอบถือเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน
โดยวงเงินทีอ่ นุมตั คิ รัง้ นีเ้ ป็นแค่สว่ นหนึง่ ของ
วงเงินงบกลาง 9.6 หมืน่ ล้านบาท ทีม่ ไี ว้ใช้ใน
สถานการณ์ที่จ�าเป็นต่อไป ซึ่งวงเงินเฉพาะ
เรื่ อ งของการดู แ ลผลกระทบจากโควิ ด -19
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การจั ด สรรให้ ก ระทรวง
สาธารณสุขมากทีส่ ดุ วงเงินกว่า 5,000 ล้าน
บาท ที่เหลือเป็นของหน่วยงานอื่นๆ เช่น
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นต้น”
ที่ท�าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์แถลงการ
จับกุมการกระท�าความผิดเกี่ยวกับหน้ากาก
อนามั ย ตามพ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยราคาสิ น ค้ า และ
บริการว่า มี 2 กรณี คือการด�าเนินคดีการขาย
หน้ากากอนามัยออนไลน์ โดยจะด�าเนินคดีกบั
ร้านค้าในแพลตฟอร์ม shopee ชือ่ ว่าร้านช้าง ที่
ขายหน้ากากยี่ห้อ Welcare ในราคา 1,050

บาท มีจา� นวน 50 ชิน้ ต่อกล่อง เฉลีย่ ชิน้ ละ 21
บาท รวมค่าจัดส่ง 80 บาท รวมเป็นเงิน 1,130
บาท ในข้อหาขายเกินราคาทีก่ า� หนด มีโทษ
จ�าคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท
หรื อ ทั้ ง จ� า ทั้ ง ปรั บ และค้ า ก� า ไรเกิ น ควร
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000
บาท หรือทัง้ จ�าทัง้ ปรับ โดยเจ้าหน้าทีก่ รมการ
ค้ า ภายในและผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งจะไปแจ้ ง ความ
ด�าเนินคดีกบั ร้านขายทีช่ อื่ ช้าง และกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริษทั ช็อปปีจ้ า� กัด
นายจุรินทร์กล่าวว่า กรณีที่สอง กรมการ
ค้าภายในได้ตรวจสอบโรงงานผลิตหน้ากาก
อนามัย ชื่อเนชั่นแนล คอนตอล โปรดักส์ ที่
สะแกงาม ผลิตหน้ากากยี่ห้อ Health Mask
ซึ่งขายต่อให้ Specialty Tech corporation ซึ่ง
เป็นหน้ากากทางเลือกทีไ่ ม่มอี ย. ซึง่ จะด�าเนิน
คดีในข้อหาไม่แจ้งข้อมูลการผลิตต้นทุนและ
สต๊ อ ก ให้ ก รมการค้ า ภายในทราบ ซึ่ ง มี
โทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000
บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ หากพบว่าขายเกิน
ราคาที่ก�าหนด โดยเราจะตรวจสอบต้นทุน
ราคาที่แท้จริง ไม่ค้าก�าไรเกินควรก็จะแจ้ง
ข้อหาเพิ่ม อย่างไรก็ตามส�าหรับการจับกุม
ด�าเนินคดีจนถึงวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา
ด�าเนินคดีไปแล้ว 159 ราย อย่างไรก็ตาม
ส�าหรับการกระจายหน้ากากอนามัย ในวันนี้
มียอดก�าลังการผลิต 1.8 ล้านชิ้น โดยจะส่ง
ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข บริ ห ารจั ด การ
ตัวเลข 1 ล้านชิ้น เพื่อกระจายต่อไปยังสถาน
พยาบาลของรั ฐ และเอกชนในทุ ก สั ง กั ด
ขณะที่กรมการค้าภายในที่ได้รับ 8 แสนชิ้น
จะกระจายไปยังร้านค้าและร้านขายยา
ด้ า นนายบุ ณ ยฤทธิ์ กั ล ยาณมิ ต ร ปลั ด
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการลาออกของ
ต�าแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน ว่า ขณะนี้
ได้ อ นุ มั ติ ก ารลาพั ก ผ่ อ นตามสิ ท ธิ์ วั น ลา
เนือ่ งจากท�างานหนักและไม่ได้ใช้วนั ลา ส่วน
เรื่องของใบลาออกยังไม่ได้เซ็น เราจะดูตาม
ความประสงค์ของอธิบดีกรมการค้าภายใน
ด้วย เพื่อยืนยันตามความประสงค์ที่แจ้งมา
ส่วนในค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี นั้นไม่ได้
ระบุเรือ่ งข้อกล่าวหาใดๆ จึงต้องให้ความเป็น
ธรรมตรงนี้ เพราะเป็นเพียงการย้ายมาปฏิบัติ
งานในส�านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ตนได้ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่
เกี่ยวข้องกับกรณีต่างๆ ที่ถูกพูดถึงในสังคม
เช่น การกักตุน และการจ�าหน่ายหน้ากาก
อนามั ย ไม่ ไ ด้ ต รวจสอบตั ว บุ ค คล หาก
กระบวนการสอบสวนพาดพิงไปถึงใคร ก็
ต้องด�าเนินการต่อไป

