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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 9 เมษายน 2563 

ข่าว กกต./ข่าวผู้บริหาร กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ชาติไทยพัฒนา ขอบคุณ กกต. แนะทางออก เลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมือง 4 
2 แนวหน้าออนไลน์ ‘ชทพ.’ขอบคุณ ‘กกต.’ แนะทางออก เลื่อนประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง 5 
3 มติชนออนไลน์ ชทพ.ขอบคุณกกต.ชี้ ทางออกเลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมือง 6 
4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา ขอบคณุ กกต. แนะทางออกเลื่อนประชุมใหญ ่ 7 
5 สยามรัฐออนไลน์ ชทพ. เผยกกต.แจ้งเลื่อนประชมุใหญ่ได้ ยกเหตุมี พรก.ฉุกเฉิน 8 
6 INN ออนไลน์ ชทพ.ขอบคุณ กกต. ให้เลื่อนประชุมใหญ่พรรคได้ 9 
7 The Reporters กกต. แนะทางออก เลื่อนประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง 10 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ตีตกทุกกรณ ี! ไม่มีหลักฐาน กกต. นับคะแนนหน่วยเลือกตั้ง 2 นครปฐมพลาด 11 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.ยกค าร้องคะแนนเขย่ง เหตุไร้หลักฐานว่าจงใจนับผิด 13 
3 มติชนออนไลน์ ‘ชวน’ ยันสภาไม่บังคับหักเงิน-ส.ส.ลงพ้ืนที่อยู่แล้ว 15 
4 คมชัดลึกออนไลน์ มงคลกิตติ์ โชว์ตวัอย่าง ส.ส. บริจาคเงินเดือน 1.1 แสน 16 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอ่ียม' ยืนยนัส.ส.เพ่ือไทย สละเงินเดือนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว 17 
6 แนวหน้าออนไลน์ 'อนุสรณ'์ ชี้สังคมกดดันตัดเงิน ส.ว. สะท้อน ปชช. มองไม่เห็นประโยชน์ 18 
7 คมชัดลึกออนไลน์ โวยแล้วถอย'ส.ว.กิตติศักดิ์' 19 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมพงษ'์ ชี้วิกฤตพิสูจน์ฝีมือผู้น าอัด 'บิ๊กตู่' ยังไม่เห็นทิศทางปรับ' งบ63 21 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
เงิน 5 พัน เศษเงินหรือเงินเศษนักการเมือง 24 

2 เนชั่นสุดสัปดาห์ 
ออนไลน์ 

พญาเสือ เชยีร์ สริะ ตัดเงนิเดือนนักการเมือง 26 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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วันที่ 9 เมษายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมทางไกลผ่านระบบ (Gin Conference) เพ่ือมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรค             
ในการปฏิบัติงาน ร่วมกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้บริหารของส านักงานฯ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1-8 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
ณ ห้องประชุม wfh-meeting  

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
มอบนโยบายและรบัฟงัปญัหาอปุสรรคการปฏบิตังิาน 

ในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
9 เมษายน 2563 
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ชาติไทยพฒันา ขอบคุณ กกต. แนะ  

ทางออก เล่ือนประชุมใหญพ่รรคการเมือง  

ไทยรัฐออนไลน์8 เม.ย. 2563 12:01 น. 
 

 

พรรคชาติไทยพฒันา ขอบคุณ กกต. แนะ ทางออก เล่ือน ประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง เหตุ

มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินโควิด-19 ยนั ไม่ผิดกฎหมาย สามารถท าได ้ 

วันท่ี 8 เม.ย. ท่ีพรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า 

หลงัจากท่ีตนส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมือง เก่ียวกบัแนวทางการจดัประชุมใหญ่ของพรรค และ

แนวทางปฏิบติัในการด าเนินกิจการของพรรคในระหวา่งสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 เมื่อวนัท่ี 

18 มีนาคม 2563 ท่ีผ่านมา เพ่ือขอเล่ือนการประชุมดงักล่าวออกไปก่อนเพ่ือความปลอดภยั 

ซ่ึงทาง กกต.สรุปวา่ ไมม่ีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใด ใหอ้ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรค

การเมือง เล่ือนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ไดอ้อกประกาศเป็นแนวทางใหพ้รรค

การเมืองต่างๆ สามารถเล่ือนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจ าปี 2563 ออกไปก่อนได ้โดยใหอ้า้งกรณีท่ี

พรรคการเมือง ไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้เน่ืองจาก

กระทรวงสาธารณสุข ไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออนัตราย

ตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

อีกทั้ งนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเ ฉินทัว่

ราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งน้ี ใหพ้รรค

การเมืองแจง้เหตุดงักล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไมม่ีปัญหาทางกฏหมายใดๆ อยา่งไรก็ตาม ทาง

รฐับาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี ก็แถลงแลว้ว่า สามารถท าไดต้ามกฎหมายพรรคการเมือง

มาตรา 91 (4) 

"พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณ กกต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่า เป็นการท าหน้าท่ีท่ีพึงประสงค์ เพราะ

มาตรการดังกล่าวน้ีนอกจากจะช่วยใหเ้กิดความปลอดภัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ โดยตรง แลว้ยงัเป็น

การลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไปยงัประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองน้ัน เป็นการพบ

กนัของผูค้นจ านวนมาก เป็นการเคล่ือนยา้ยคนเป็นจ านวนมากเป็นวงกวา้ง อนัอาจน าไปสู่ปัญหาการแพร่ของ

เช้ือโควิด-19 ได ้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คล่ีคลายไปอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยเมื่อใด 

ทางพรรคจะด าเนินการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพฒันาในโอกาสแรกเพ่ือใหเ้ป็นไปตามตามบทบญัญัติของ

กฎหมาย ต่อไป." นายนิกร กล่าว... 

 

อา้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1815078 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1815078
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หนำ้แรก / กำรเมือง  

‘ชทพ.’ขอบคณุ ‘กกต.’ แนะทางออก เลื่อนประชุมใหญส่ามญัพรรคการเมือง

พรก.ฉุกเฉิน 

วนัพธุ ท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563, 12.02 น. 
 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน ท่ีพรรคชาติไทยพฒันา นายนิกร จ านง ผูอ้ านวยการพรรคชาติไทยพฒันา กล่าวว่า 

หลงัจากท่ีตนส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเก่ียวกบัแนวทางการจดัประชุมใหญ่ของพรรคและ

แนวทางปฏิบัติในการด าเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 เมื่อ

วนัท่ี18มีนาคม 2563 ท่ีผ่านมา เพื่อขอเล่ือนการประชุมดงักล่าวออกไปก่อนเพ่ือความปลอดภยั  

ซ่ึงทางกกต.สรุปว่า ไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใดใหอ้ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียน

พรรคการเมือง เล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ไดอ้อกประกาศเป็นแนวทางใหพ้รรค

การเมืองต่างๆ สามารถเล่ือนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจ าปี2563 ออกไปก่อนได ้ โดยใหอ้า้งกรณีท่ี

พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้เน่ืองจาก

กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตาม

พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

อีกทั้ง นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีไดป้ระกาศสถานการณฉุ์กเฉินทัว่ราชอาณาจกัร 

ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งน้ี ใหพ้รรคการเมืองแจง้เหตุ

ดงักล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม ทางรฐับาลโดยนาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี ก็แถลงแลว้วา่สามารถท าไดต้ามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา91(4)  

"พรรคชาติไทยพฒันา ขอขอบคุณกกต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการท าหน้าท่ีท่ีพึงประสงค ์เพราะมาตรการ

ดังกล่าวน้ีนอกจากจะช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆโดยตรง แลว้ยงัเป็นการลดการ

แพร่ระบาดของเช้ือโรคไปยงัประชาชนทัว่ไป  เน่ืองจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองน้ัน เป็นการพบกนัของ

ผูค้นจ านวนมาก เป็นการเคล่ือนยา้ยคนเป็นจ านวนมากเป็นวงกวา้ง อนัอาจน าไปสู่ปัญหาการแพร่ของเช้ือโค

วิต-19ได ้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คล่ีคลายไปอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยเมื่อใด ทาง

พรรคจะด าเนินการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาในโอกาสแรกเพ่ือใหเ้ป็นไปตามตามบทบัญญัติของ

กฎหมายต่อไป" ผูอ้ านวยการพรรคชาติไทยพฒันา กล่าว 

 

อา้งอิง : https://www.naewna.com/politic/484907 

 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/484907


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

 

 

ชทพ.ขอบคุณกกต.ช้ี ทางออกเล่ือนประชุมใหญพ่รรคการเมือง เหตมีุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

วนัท่ี 8 เมษายน 2563 - 15:34 น.  

 

 
 

         เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน ท่ีพรรคชาติไทยพฒันา นายนิกร จ านง ผูอ้ านวยการพรรคชาติไทยพฒันา กล่าวว่า 

หลงัจากท่ีตนส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเก่ียวกบัแนวทางการจดัประชุมใหญ่ของพรรคและ

แนวทางปฏิบัติในการด าเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 เมื่อ

วนัท่ี18มีนาคมท่ีผ่านมา เพ่ือขอเล่ือนการประชุมดงักล่าวออกไปก่อนเพ่ือความปลอดภยั ซ่ึงทางกกต.สรุปว่าไม่

มีบทบญัญัติแห่งกฎหมายใดใหอ้ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เล่ือนหรือ

ขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ไดอ้อกประกาศเป็นแนวทางใหพ้รรคการเมืองต่างๆ สามารถ

เล่ือนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจ าปี2563 ออกไปก่อนได ้โดยใหอ้า้งกรณีท่ีพรรคการเมืองไม่อาจจดั

ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศ

ใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 

2558 

นายนิกร กล่าวว่า อีกทั้งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไดป้ระกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินทัว่ราชอาณาจกัร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งน้ี ให้

พรรคการเมืองแจง้เหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไม่มีปัญหาทางกฏหมายใดๆ อย่างไรก็

ตาม ทางรฐับาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี ก็แถลงแลว้ว่าสามารถท าไดต้ามกฏหมายพรรค

การเมืองมาตรา91(4) พรรคชาติไทยพฒันา ขอขอบคุณกกต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการท าหน้าท่ีท่ีพึงประสงค ์

เพราะมาตรการดงักล่าวน้ีนอกจากจะช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆโดยตรง แลว้ยงั

เป็นการลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไปยงัประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองน้ัน เป็น

การพบกนัของผูค้นจ านวนมาก เป็นการเคล่ือนยา้ยคนเป็นจ านวนมากเป็นวงกวา้ง อนัอาจน าไปสู่ปัญหาการ

แพร่ของเช้ือโควิต-19ได ้หากสถานะการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คล่ีคลายไปอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั

เมื่อใด ทางพรรคจะด าเนินการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพฒันาในโอกาสแรกเพ่ือใหเ้ป็นไปตามตามบทบญัญติั

ของกฎหมายต่อไป 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_2129366 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2129366
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/107.jpg
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ผอ.พรรคชาติไทยพฒันา ขอบคุณกกต.แนะทางออกเล่ือนประชุมใหญ ่ 

8 เม.ย. 2020 11:37:30 
 
 
 
 
 
 

 

 

กรุงเทพฯ 8 เม.ย.-"นิกร จ านง"ขอบคุณกกต. แนะทางออกเล่ือนประชุมใหญ่สามญัประจ าปีพรรคการเมือง จาก

เหตุโควิด-19 ระบาด รฐับาลประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ช้ีช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได ้ 

นายนิกร จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า หลังจากท่ีตนส่งหนังสือสอบถามนาย

ทะเบียนพรรคการเมืองเก่ียวกบัแนวทางการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง และแนวทางปฏิบติัในการด าเนิน

กิจการของพรรคระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เมื่อวนัที18 มีนาคมท่ีผ่านมา เพ่ือขอเล่ือน

การประชุมดงักล่าวออกไปก่อนเพ่ือความปลอดภยั ซ่ึงกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สรุปว่าไม่มีบทบญัญติัแห่ง

กฎหมายใดใหอ้ านาจกกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเล่ือนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรค

การเมือง แต่ไดอ้อกประกาศเป็นแนวทางใหพ้รรคการเมืองต่าง ๆ สามารถเล่ือนการประชุมใหญ่พรรคการเมือง

ประจ าปี 2563 ออกไปก่อนได ้โดยใหอ้า้งกรณีท่ีพรรคการเมืองไม่อาจจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือ

โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

ผู ้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร กล่าวว่า ขณะท่ีนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรฐัมนตรี(ครม.) ไดป้ระกาศสถานการณฉุ์กเฉินทัว่ราชอาณาจกัร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งน้ี ใหพ้รรคการเมืองแจง้เหตุดงักล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดย

จะไม่มีปัญหาทางกฏหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม ทางรฐับาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี ก็แถลง

แลว้วา่สามารถท าไดต้ามกฏหมายพรรคการเมืองมาตรา91(4) 

“พรรคชาติไทยพัฒนาขอขอบคุณกกต.เป็นอย่างยิ่ ง ถือว่าเป็นการท าหน้าท่ีท่ีพึงประสงค์ เพราะ

มาตรการดังกล่าวน้ีนอกจากจะช่วยใหเ้กิดความปลอดภัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่าง ๆ โดยตรงแลว้ ยงัเป็น

การลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไปยงัประชาชนทัว่ไป  เน่ืองจากการประชุมใหญ่พรรคการเมือง เป็นการพบ

กนัของผูค้นจ านวนมาก เป็นการเคล่ือนยา้ยคนเป็นจ านวนมากเป็นวงกวา้ง อนัอาจน าไปสู่ปัญหาการแพร่ของ

เช้ือโควิด-19 ได ้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คล่ีคลายไปอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยเมื่อใด 

ทางพรรคจะประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาในโอกาสแรก เพ่ือใหเ้ป็นไปตามตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ต่อไป” นายนิกร กล่าว.-ส านักขา่วไทย        

อา้งอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e8d550ae3f8e40af44355b0 

 

https://www.mcot.net/viewtna/5e8d550ae3f8e40af44355b0
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ชทพ. เผยกกต.แจง้เล่ือนประชุมใหญไ่ด ้ยกเหตมีุ พรก.ฉุกเฉิน-โควิดเป็นโรคติดตอ่ 

สยามรัฐออนไลน์ 8 เมษายน 2563 11:38 น. กำรเมือง  

 

 
 

 

         เมื่อวนัท่ี 8 เม.ย.ท่ีพรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จ านง ผูอ้ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า 

หลังจากท่ีส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเก่ียวกับแนวทางการจัดประชุมใหญ่ของพรรคและ

แนวทางปฏิบัติในการด าเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 เมื่อ

วนัท่ี18มีนาคม 2563 ท่ีผ่านมา เพ่ือขอเล่ือนการประชุมดงักล่าวออกไปก่อนเพ่ือความปลอดภยั  

ซ่ึงทางกกต.สรุปว่าไม่มีบทบญัญัติแห่งกฎหมายใดใหอ้ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรค

การเมือง เล่ือนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ไดอ้อกประกาศเป็นแนวทางใหพ้รรค

การเมืองต่างๆ สามารถเล่ือนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจ าปี2563 ออกไปก่อนได ้โดยใหอ้า้งกรณีท่ี

พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้เน่ืองจาก

กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตาม

พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

อีกทั้ งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั ่ว

ราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งน้ี ใหพ้รรค

การเมืองแจง้เหตุดงักล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไมม่ีปัญหาทางกฏหมายใดๆ อยา่งไรก็ตาม ทาง

รฐับาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี ก็แถลงแลว้ว่าสามารถท าไดต้ามกฏหมายพรรคการเมือง

มาตรา91(4) 

 

อา้งอิง : https://siamrath.co.th/n/145464 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/145464
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200408/f398a29c918035080ec507a8ef7bebcf9e097d94a2068539e4c107a1de36850f.jpg?itok=YwoScra3
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ชทพ.ขอบคุณกกต.ให้เล่ือนประชุมใหญ่พรรคได้ 
ชทพ. ขอบคุณ กกต. แนะทางออกเล่ือนประชุมใหญ่สามญัพรรคการเมือง เหตุมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินโควิด-19 
8 เมษายน 2020 - 11:43 

 

          

นายนิกร จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า หลังจากท่ีตนส่งหนังสือสอบถามนาย

ทะเบียนพรรคการเมืองเก่ียวกบัแนวทางการจดัประชุมใหญ่ของพรรคและแนวทางปฏิบติัในการด าเนินกิจการ

ของพรรคในระหว่างสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 เมื่อวนัท่ี  18 มีนาคม 2563 ท่ีผ่านมา เพ่ือ

ขอเล่ือนการประชุมดงักล่าวออกไปก่อนเพ่ือความปลอดภยั ซ่ึงทาง กกต. สรุปว่าไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใด

ใหอ้ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของ

พรรคการเมือง แต่ก็ไดอ้อกประกาศเป็นแนวทางใหพ้รรคการเมืองต่างๆ สามารถเล่ือนการประชุมใหญ่พรรค

การเมืองประจ าปี 2563 ออกไปก่อนได ้โดยใหอ้า้งกรณีท่ีพรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรค

การเมืองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโค

โรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

อีกทั้ งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั ่ว

ราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งน้ี ใหพ้รรค

การเมืองแจง้เหตุดงักล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไมม่ีปัญหาทางกฏหมายใดๆ อยา่งไรก็ตาม ทาง

รฐับาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี ก็แถลงแลว้ว่าสามารถท าไดต้ามกฏหมายพรรคการเมือง

มาตรา91(4) 

พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณ กกต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการท าหน้าท่ีท่ีพึงประสงค์ เพราะ

มาตรการดังกล่าวน้ีนอกจากจะช่วยใหเ้กิดความปลอดภัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ โดยตรง แลว้ยงัเป็น

การลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไปยงัประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองน้ัน เป็นการพบ

กนัของผูค้นจ านวนมาก เป็นการเคล่ือนยา้ยคนเป็นจ านวนมากเป็นวงกวา้ง อนัอาจน าไปสู่ ปัญหาการแพร่ของ

เช้ือโควิต-19ได ้หากสถานะการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คล่ีคลายไปอยู่ในระดับท่ีปลอดภยัเมื่อใด 

ทางพรรคจะด าเนินการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพฒันาในโอกาสแรกเพ่ือใหเ้ป็นไปตามตามบทบญัญัติของ

กฎหมายต่อไป 

อา้งอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_641308/ 

 

 

https://www.innnews.co.th/politics/news_641308/
https://www.innnews.co.th/
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กกต. แนะทางออก เล่ือนประชุมใหญส่ามญัพรรคการเมือง 

เหตมีุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินโควิด-19 

วนัน้ี (8 เม.ย.63) นายนิกร จ านง ผูอ้ านวยการพรรคชาติไทยพฒันากล่าวว่า หลงัจากท่ีตนส่งหนังสือ

สอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเก่ียวกบัแนวทางการจดัประชุมใหญ่ของพรรคและแนวทางปฏิบติัในการ

ด าเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 

ท่ีผ่านมา เพ่ือขอเล่ือนการประชุมดงักล่าวออกไปก่อนเพ่ือความปลอดภยั  

ซ่ึงทางกกต.สรุปว่าไม่มีบทบญัญัติแห่งกฎหมายใดใหอ้ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรค

การเมือง เล่ือนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ไดอ้อกประกาศเป็นแนวทางใหพ้รรค

การเมืองต่างๆ สามารถเล่ือนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจ าปี 2563 ออกไปก่อนได ้โดยใหอ้า้งกรณีท่ี

พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้เน่ืองจาก

กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออนัตราย

ตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

อีกทั้ งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั ่ว

ราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งน้ี ใหพ้รรค

การเมืองแจง้เหตุดงักล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไมม่ีปัญหาทางกฎหมายใดๆ อยา่งไรก็ตาม ทาง

รฐับาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี ก็แถลงแลว้ว่าสามารถท าไดต้ามกฎหมายพรรคการเมือง

มาตรา 91(4) 

พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณ กกต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการท าหน้าท่ีท่ีพึงประสงค์ เพราะ

มาตรการดงักล่าวน้ีนอกจากจะช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆโดยตรงแลว้ ยงัเป็นการ

ลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไปยงัประชาชนทัว่ไป  

เน่ืองจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองน้ัน เป็นการพบกนัของผูค้นจ านวนมาก เป็นการเคล่ือนยา้ยคน

เป็นจ านวนมากเป็นวงกวา้ง อันอาจน าไปสู่ ปัญหาการแพร่ของเช้ือโควิต-19 ได ้หากสถานะการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 คล่ีคลายไปอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยเมื่อใด ทางพรรคจะด าเนินการประชุมใหญ่

พรรคชาติไทยพฒันาในโอกาสแรกเพื่อใหเ้ป็นไปตามตามบทบญัญติัของกฎหมายต่อไป 

#TheReporters #เดอะรีพอรต์เตอร ์#เล่ือนประชุมสามญั #โควิด19 #COVID19 #ชาติไทยพฒันา 

 

อา้งอิง : https://www.facebook.com/2287975534786167/posts/2606152522968465/?d=n 

 

 

https://www.facebook.com/TheReportersTH/?__tn__=kC-R&eid=ARCHR9UDShnfWHzZJ_wPf5JEEkaP5tpm0J7-w-7GVWQQOP7IFEIIO4MbUX480ioMuH0scPxKGW6jyC5t&hc_ref=ARQ4jC9cOdwXRdGWOXW-uB9tSVZwYFCWglaJvNhf_MwEOLhj2hZaQBCOPmOZi6Py96s&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD0mo3uKyWFdQiWRuYbwmnDnbo7SIKkbqL68C6sdJzBgAbVktJFfyv-ldrsVI-WieBmIm7TWCU8nUR_5SIRI3VewWcM3Y-VzfVw61D3vze1seJ6nyOJhXJMgdqWjMfxu44gMuuTLTM3y6uYxB29kef6C_m_dgcjWr6I9Jz6_msuS5Q4P-WePNhKjOXEfDfe497Y7ILBBZWDfXTY9BMxUBVoFQ7AL5SP4FhVF2Z7u-F6FGK6yQ2jpRErNB3tdSLwWOTg_Ljda0L3kirYHLiFoILtQA8gkH3GTs73g-sidDJIGz1-4vmJbMiRgREIrPRc1gFAL73fatKRsPf_f3kyceJ5BdLM
https://www.facebook.com/TheReportersTH/photos/a.2341794622737591/2606152436301807/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD0mo3uKyWFdQiWRuYbwmnDnbo7SIKkbqL68C6sdJzBgAbVktJFfyv-ldrsVI-WieBmIm7TWCU8nUR_5SIRI3VewWcM3Y-VzfVw61D3vze1seJ6nyOJhXJMgdqWjMfxu44gMuuTLTM3y6uYxB29kef6C_m_dgcjWr6I9Jz6_msuS5Q4P-WePNhKjOXEfDfe497Y7ILBBZWDfXTY9BMxUBVoFQ7AL5SP4FhVF2Z7u-F6FGK6yQ2jpRErNB3tdSLwWOTg_Ljda0L3kirYHLiFoILtQA8gkH3GTs73g-sidDJIGz1-4vmJbMiRgREIrPRc1gFAL73fatKRsPf_f3kyceJ5BdLM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/thereporters?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD0mo3uKyWFdQiWRuYbwmnDnbo7SIKkbqL68C6sdJzBgAbVktJFfyv-ldrsVI-WieBmIm7TWCU8nUR_5SIRI3VewWcM3Y-VzfVw61D3vze1seJ6nyOJhXJMgdqWjMfxu44gMuuTLTM3y6uYxB29kef6C_m_dgcjWr6I9Jz6_msuS5Q4P-WePNhKjOXEfDfe497Y7ILBBZWDfXTY9BMxUBVoFQ7AL5SP4FhVF2Z7u-F6FGK6yQ2jpRErNB3tdSLwWOTg_Ljda0L3kirYHLiFoILtQA8gkH3GTs73g-sidDJIGz1-4vmJbMiRgREIrPRc1gFAL73fatKRsPf_f3kyceJ5BdLM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/เดอะรีพอร์ตเตอร์?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD0mo3uKyWFdQiWRuYbwmnDnbo7SIKkbqL68C6sdJzBgAbVktJFfyv-ldrsVI-WieBmIm7TWCU8nUR_5SIRI3VewWcM3Y-VzfVw61D3vze1seJ6nyOJhXJMgdqWjMfxu44gMuuTLTM3y6uYxB29kef6C_m_dgcjWr6I9Jz6_msuS5Q4P-WePNhKjOXEfDfe497Y7ILBBZWDfXTY9BMxUBVoFQ7AL5SP4FhVF2Z7u-F6FGK6yQ2jpRErNB3tdSLwWOTg_Ljda0L3kirYHLiFoILtQA8gkH3GTs73g-sidDJIGz1-4vmJbMiRgREIrPRc1gFAL73fatKRsPf_f3kyceJ5BdLM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/เลื่อนประชุมสามัญ?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD0mo3uKyWFdQiWRuYbwmnDnbo7SIKkbqL68C6sdJzBgAbVktJFfyv-ldrsVI-WieBmIm7TWCU8nUR_5SIRI3VewWcM3Y-VzfVw61D3vze1seJ6nyOJhXJMgdqWjMfxu44gMuuTLTM3y6uYxB29kef6C_m_dgcjWr6I9Jz6_msuS5Q4P-WePNhKjOXEfDfe497Y7ILBBZWDfXTY9BMxUBVoFQ7AL5SP4FhVF2Z7u-F6FGK6yQ2jpRErNB3tdSLwWOTg_Ljda0L3kirYHLiFoILtQA8gkH3GTs73g-sidDJIGz1-4vmJbMiRgREIrPRc1gFAL73fatKRsPf_f3kyceJ5BdLM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/โควิด19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD0mo3uKyWFdQiWRuYbwmnDnbo7SIKkbqL68C6sdJzBgAbVktJFfyv-ldrsVI-WieBmIm7TWCU8nUR_5SIRI3VewWcM3Y-VzfVw61D3vze1seJ6nyOJhXJMgdqWjMfxu44gMuuTLTM3y6uYxB29kef6C_m_dgcjWr6I9Jz6_msuS5Q4P-WePNhKjOXEfDfe497Y7ILBBZWDfXTY9BMxUBVoFQ7AL5SP4FhVF2Z7u-F6FGK6yQ2jpRErNB3tdSLwWOTg_Ljda0L3kirYHLiFoILtQA8gkH3GTs73g-sidDJIGz1-4vmJbMiRgREIrPRc1gFAL73fatKRsPf_f3kyceJ5BdLM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD0mo3uKyWFdQiWRuYbwmnDnbo7SIKkbqL68C6sdJzBgAbVktJFfyv-ldrsVI-WieBmIm7TWCU8nUR_5SIRI3VewWcM3Y-VzfVw61D3vze1seJ6nyOJhXJMgdqWjMfxu44gMuuTLTM3y6uYxB29kef6C_m_dgcjWr6I9Jz6_msuS5Q4P-WePNhKjOXEfDfe497Y7ILBBZWDfXTY9BMxUBVoFQ7AL5SP4FhVF2Z7u-F6FGK6yQ2jpRErNB3tdSLwWOTg_Ljda0L3kirYHLiFoILtQA8gkH3GTs73g-sidDJIGz1-4vmJbMiRgREIrPRc1gFAL73fatKRsPf_f3kyceJ5BdLM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ชาติไทยพัฒนา?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD0mo3uKyWFdQiWRuYbwmnDnbo7SIKkbqL68C6sdJzBgAbVktJFfyv-ldrsVI-WieBmIm7TWCU8nUR_5SIRI3VewWcM3Y-VzfVw61D3vze1seJ6nyOJhXJMgdqWjMfxu44gMuuTLTM3y6uYxB29kef6C_m_dgcjWr6I9Jz6_msuS5Q4P-WePNhKjOXEfDfe497Y7ILBBZWDfXTY9BMxUBVoFQ7AL5SP4FhVF2Z7u-F6FGK6yQ2jpRErNB3tdSLwWOTg_Ljda0L3kirYHLiFoILtQA8gkH3GTs73g-sidDJIGz1-4vmJbMiRgREIrPRc1gFAL73fatKRsPf_f3kyceJ5BdLM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2287975534786167/posts/2606152522968465/?d=n
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ตีตกทุกกรณี! ไม่มีหลกัฐาน กกต. นบัคะแนนหน่วยเลือกตัง้ 2 นครปฐมพลาด-             

แกห้มดแลว้  

วนัพุธ ท่ี 08 เมษายน 2563 เวลา 12:41 น.  

 
        

ตีตกหมดทุกกรณี! กกต.ชี้ไม่มีหลักฐานรับฟังได้ว่า กกต.นครปฐม นับคะแนนหน่วยเลือกตั้งในเขต 2 จ.
นครปฐมผิดพลาด เหตุเม่ือได้รับการทักท้วงได้แก้ไขตัวเลขทันที 

 ผูส่ื้อขา่วรายงานว่า เมื่อวนัท่ี 8 เม.ย. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค า

วินิจฉยั กกต. ท่ี 29/2563 กรณีการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตท่ี 2 จ.นครปฐม โดยก่อนประกาศ

ผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจงัหวดั (กกต.จงัหวดั) นครปฐม และเจา้หน้าท่ี กกต.นครปฐม ถูก

กล่าวหาวา่ กระท าการฝ่าฝืน พ.ร.บ.วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 119 กรณี

จงใจนับบตัรเลือกตั้งหรือคะแนนใหผิ้ดไปจากความเป็นจริง หรือกระท าดว้ยประการใดโดยมิไดม้ีอ านาจกระท า

โดยชอบดว้ยกฎหมายใหบ้ตัรเลือกตั้งช ารุดหรือเป็นบตัรเสีย หรือกระท าการแก่บตัรเสียใหเ้ป็นบตัรท่ีใชไ้ด ้หรือ

อ่านบตัรเลือกตั้งผิดไปจาความจริง หรือท างานรายการเลือกตั้งไมต่รงกบัความจริง แบ่งเป็น 5 กรณี 

1.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งท่ี 7 ม.7 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม เขต 2 จ.

นครปฐม มีจ านวนบตัรเลือกตั้ง 543 ใบ ไม่ตรงกบัจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตน 533 ราย โดประธาน

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี 7 ใหถ้อ้ยค าว่า ไดร้ับแจง้เบ้ืองตน้ว่ามีบัตรเลือกตั้ง 533 ใบ และผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 533 ราย แต่เมื่อทบทวนตรวจสอบอีกครั้งพบว่า จ านวนบตัรเลือกตั้งไม่ตรงกบัจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิ 10 

ใบ จึงแกไ้ขตวัเลขเป็น 543 ใบ แต่มิไดแ้กไ้ขจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง และจากการตรวจสอบบญัชีรายช่ือผูม้ีสิทธิ

เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งท่ี 7 พบว่าจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิมีจ านวน 543 ราย ตรงกบัจ านวนบตัร อีกทั้งการนับ

คะแนนไม่มีการทักทว้งการปฏิบติัหน้าท่ี ประกอบกบัไม่มีพยานหลกัฐานรบัฟังไดว้่าจงใจนับบตัรเลือกตั้งหรือ

คะแนนใหผิ้ดจากความเป็นจริง พยานหลกัฐานจึงรบัฟังไมไ่ดว้า่กระท าผิดตามขอ้กล่าวหา 

2.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งท่ี 4 ม.4 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน เขต 2 จ.

นครปฐม มีจ านวนบัตรเลือกตั้ง 528 ใบ รวมกับจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ 140 ใบ ไม่ตรงกับจ านวนบัตร

เลือกตั้งท่ีไดร้บัการจดัสรร 680 ใบ โดยประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี 4 ใหถ้อ้ยค าว่า กรณีดงักล่าว

เกิดจากการค านวณโดยน าจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งตามบญัชีรายช่ือทั้งหมด 668 ราย ลบดว้ยจ านวนผูม้ีสิทธิ

เลือกตั้งมาแสดงตน 528 ราย จึงเหลือบตัรเลือกตั้ง 140 ใบ และทราบภายหลงัว่าจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีเหลือ

จะไดจ้ากการน าจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดร้บัจัดสรรไปลบดว้ยจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีใช ้และจากการตรวจสอบ

แบบรายงานผลการนับคะแนน จ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีเหลือ 140 ใบ มิไดก้ระทบต่อจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งท่ีมา

แสดงตน บัตรเลือกตั้งท่ีใช ้รวมถึงบัตรดี บัตรเสีย อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทักทว้งการปฏิบัติหน้าท่ี 
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ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจงใจนับบัตรเลือกตั้ งหรือคะแนนให้ผิดจากความเป็นจริง 

พยานหลกัฐานจึงรบัฟังไมไ่ดว้า่กระท าผิดตามขอ้กล่าวหา 

3.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งท่ี 5 ม.5 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน เขต 2 จ.

นครปฐม มีจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีใช ้395 ใบ ไมต่รงกบัจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 393 ราย โดยประธานกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี 5 ใหถ้อ้ยค าว่า เมื่อน าเอกสารเก่ียวกบัการเลือกตั้งไปส่ง กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งท่ี 2 

ไดร้ับแจง้ว่า ตัวเลขจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช ้393 ใบไม่ถูกตอ้ง จึงไดต้รวจสอบอีกครั้งแลว้พบว่า ระบุตัวเลข

ดังกล่าวผิดพลาดไป และไดม้ีการแกไ้ขตัวเลขใหต้รงกับบัตรเลือกตั้งท่ีใชไ้ปจริง 395 ใบแลว้ อีกทั้งการนับ

คะแนนไม่มีการทักทว้งการปฏิบติัหน้าท่ี ประกอบกบัไม่มีพยานหลกัฐานรบัฟังไดว้่าจงใจนับบตัรเลือกตั้งหรือ

คะแนนใหผิ้ดจากความเป็นจริง พยานหลกัฐานจึงรบัฟังไมไ่ดว้า่กระท าผิดตามขอ้กล่าวหา 

4.กรณีรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 ม.1 ต.หว้ยมว่ง อ.ก าแพงแสน เขต 2 

จ.นครปฐม มีจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีใช ้482 ใบ ไม่ตรงกบัจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตน 480 ราย โดย

ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 ใหถ้อ้ยค าว่า เมื่อน าเอกสารเก่ียวกับการเลือกตั้งไปส่งให ้กกต.

ประจ าเขตเลือกตั้งท่ี 2 ไดร้บัแจง้ว่าตัวเลขผิดพลาด จึงไดต้รวจสอบบตัรดี บตัรเสีย และบตัรท่ีไม่เลือกผูใ้ดอีก

ครั้ง และไดม้ีการแกไ้ขจ านวนบตัรเลือกตั้งใชจ้าก 480 ใบ เป็น 482 ใบ จากการจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

482 ราย ตรงกบัจ านวนบตัรเลือกตั้งดังกล่าว อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทกัทว้งการปฏิบติัหน้าท่ี ประกอบ

กบัไมม่ีพยานหลกัฐานรบัฟังไดว้่าจงใจนับบตัรเลือกตั้งหรือคะแนนใหผิ้ดจากความเป็นจริง พยานหลกัฐานจึงรบั

ฟังไมไ่ดว้า่กระท าผิดตามขอ้กล่าวหา 

5.กรณีผู้รอ้งเรียน กล่าวอา้งว่าได้รับคะแนน ส.ส. ของหน่วยเลือกตั้งท่ี 10-13 ต.สระพัฒนา อ.

ก าแพงแสน เขต 2 จ.นครปฐม เพียง 2 คะแนน ทั้งท่ีหน่วยเลือกตั้งอ่ืน ๆ ผูร้อ้งไดร้บัคะแนนเฉล่ีย 70 คะแนน 

การนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งท่ี 10 จึงมีความผิดพลาด จากการสืบสวนไม่มีพยานหลกัฐานรบัฟังได้

ว่า มีการนับบตัรเลือกตั้ง ส.ส. หน่วยท่ี 10 ไม่ตรงกบัความจริง ประกอบกบัขอ้กล่าวอา้งของผูร้อ้งเป็นเพียงการ

คาดเดาโดยไมม่ีพยานสนับสนุน พยานหลกัฐานจึงรบัฟังไมไ่ดว้า่กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตามขอ้กล่าวหา  

ขอ้เท็จจริงจึงรบัฟังไมไ่ดว้า่ ผูถู้กรอ้ง (กกต.จงัหวดันครปฐม) กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ ตาม

ค ารอ้งแต่อยา่งใด 

 

อา้งอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/87381-isranews-59.html 
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กกต.ยกค ารอ้งคะแนนเขยง่ เหตไุรห้ลกัฐานว่าจงใจนับผิด 

                   

 
  กกต.ยกค ารอ้งคะแนนเขย่ง ปมกล่าวหา กกต.นครปฐม นับคะแนนผิดพลาดหลายหน่วย เหตุช้ีแจง

ความผิดพลาดได-้ไม่มีหลกัฐานว่าจงใจนบัผิด 

พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.13 น.                      

                                                  

          เมื่อวนัท่ี 8 เม.ย. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉยั กกต. ท่ี 29/2563 

กรณีการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตท่ี 2 จ.นครปฐม โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.จังหวดั 

นครปฐม และเจา้หน้าท่ี กกต.นครปฐม ถูกกล่าวหาว่า กระท าการฝ่าฝืน พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญ 

(พ.ร.ป.)ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 119 กรณีจงใจนับบตัรเลือกตั้งหรือ

คะแนนใหผิ้ดไปจากความเป็นจริง หรือกระท าดว้ยประการใดโดยมิไดม้ีอ านาจกระท าโดยชอบดว้ยกฎหมายให้

บตัรเลือกตั้งช ารุดหรือเป็นบตัรเสีย หรือกระท าการแก่บตัรเสียใหเ้ป็นบตัรท่ีใชไ้ด ้หรืออ่านบตัรเลือกตั้งผิดไปจา

ความจริง หรือท างานรายการเลือกตั้งไมต่รงกบัความจริง รวม 5 กรณี 

คือ 1.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งท่ี 7 เขต 2 จ.นครปฐม มีจ านวนบตัรเลือกตั้ง 543 ใบ 

ไม่ตรงกบัจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตน 533 ราย โดยประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี 7 ให้

ถอ้ยค าวา่ ไดร้บัแจง้เบ้ืองตน้ว่ามีบตัรเลือกตั้ง 533 ใบ และผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 533 ราย แต่เมื่อทบทวนตรวจสอบ

อีกครั้งพบว่า จ านวนบตัรเลือกตั้งไม่ตรงกบัจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิ 10 ใบ จึงแกไ้ขตวัเลขเป็น 543 ใบ แต่มิไดแ้กไ้ข

จ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง และจากการตรวจสอบบญัชีรายช่ือผูม้ีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งท่ี 7 พบวา่จ านวนผู้

มาใชสิ้ทธิมีจ านวน 543 ราย ตรงกับจ านวนบัตร อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทักทว้งการปฏิบัติหน้าท่ี 

ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจงใจนับบัตรเลือกตั้ งหรือคะแนนให้ผิดจากความเป็นจริง 

พยานหลกัฐานจึงรบัฟังไมไ่ดว้า่กระท าผิดตามขอ้กล่าวหา  

 2.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งท่ี 4 เขต 2 จ.นครปฐม มีจ านวนบตัรเลือกตั้ง 528 ใบ 

รวมกับจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ 140 ใบ ไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดร้ับการจัดสรร 680 ใบ โดย

ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี 4 ใหถ้อ้ยค าวา่ เกิดจากการค านวณโดยน าจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งตาม

บญัชีรายช่ือทั้งหมด 668 ราย ลบดว้ยจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตน 528 ราย จึงเหลือบตัรเลือกตั้ง 140 

ใบ และจากการตรวจสอบแบบรายงานผลการนับคะแนน จ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีเหลือ ไมไ่ดก้ระทบต่อจ านวนผูม้ี

สิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตน บตัรเลือกตั้งท่ีใช ้รวมถึงบตัรดี บตัรเสีย อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทักทว้งการ
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ปฏิบติัหน้าท่ี ประกอบกบัไม่มีพยานหลกัฐานรบัฟังไดว้่าจงใจนับบตัรเลือกตั้งหรือคะแนนใหผิ้ดจากความเป็น

จริง พยานหลกัฐานจึงรบัฟังไมไ่ดว้า่กระท าผิดตามขอ้กล่าวหา                      

3.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งท่ี 5 เขต 2 จ.นครปฐม มีจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีใช ้395 ใบ 

ไม่ตรงกบัจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 393 ราย โดยประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี 5 ใหถ้อ้ยค าว่า เมื่อ

น าเอกสารเก่ียวกบัการเลือกตั้งไปส่ง กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งท่ี 2 ไดร้บัแจง้ว่า ตวัเลขจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีใช ้

393 ใบไม่ถูกตอ้ง จึงไดต้รวจสอบอีกครั้งแลว้พบว่า ระบุตวัเลขดงักล่าวผิดพลาดไป และไดม้ีการแกไ้ขตวัเลขให้

ตรงกบับตัรเลือกตั้งท่ีใชไ้ปจริง 395 ใบแลว้ อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทกัทว้งการปฏิบติัหน้าท่ี ประกอบกบั

ไม่มีพยานหลกัฐานรบัฟังไดว้า่จงใจนับบตัรเลือกตั้งหรือคะแนนใหผิ้ดจากความเป็นจริง พยานหลกัฐานจึงรบัฟัง

ไมไ่ดว้า่กระท าผิดตามขอ้กล่าวหา  

4.กรณีรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เขต 2 จ.นครปฐม มีจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีใช ้

482 ใบ ไมต่รงกบัจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตน 480 ราย โดยประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี 

1 ใหถ้อ้ยค าว่า เมื่อน าเอกสารเก่ียวกบัการเลือกตั้งไปส่งให ้กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งท่ี 2 ไดร้ับแจง้ว่าตัวเลข

ผิดพลาด จึงไดต้รวจสอบบตัรดี บตัรเสีย และบตัรท่ีไมเ่ลือกผูใ้ดอีกครั้ง และไดม้ีการแกไ้ขจ านวนบตัรเลือกตั้งใช้

จาก 480 ใบ เป็น 482 ใบ จากการจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 482 ราย ตรงกบัจ านวนบตัรเลือกตั้งดงักล่าว 

อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทกัทว้งการปฏิบติัหน้าท่ี ประกอบกบัไม่มีพยานหลกัฐานรบัฟังไดว้่าจงใจนับบัตร

เลือกตั้งหรือคะแนนใหผิ้ดจากความเป็นจริง พยานหลกัฐานจึงรบัฟังไมไ่ดว้า่กระท าผิดตามขอ้กล่าวหา 

และ 5.กรณีผูร้อ้งเรียน กล่าวอา้งว่าไดร้ับคะแนน จากหน่วยเลือกตั้งท่ี 10-13 เพียง 2 คะแนน ทั้งท่ีหน่วย

เลือกตั้งอ่ืน ๆ ผูร้อ้งไดร้บัคะแนนเฉล่ีย 70 คะแนน การนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งท่ี 10 จึงมีความ

ผิดพลาด จากการสืบสวน ไม่มีพยานหลกัฐานรบัฟังไดว้า่การนับบตัรเลือกตั้ง ส.ส. หน่วยท่ี 10 ไม่ตรงกบัความ

จริง ประกอบกบัขอ้กล่าวอา้งของผูร้อ้งเป็นเพียงการคาดเดาโดยไม่มีพยานสนับสนุน พยานหลกัฐานจึงรบัฟัง

ไม่ไดว้่ากระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตามขอ้กล่าวหา ขอ้เท็จจริงจึงรบัฟังไม่ไดว้่ากกต.จงัหวดันครปฐมกระท าการ

อนัเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ ตามค ารอ้งแต่อยา่งใด จึงมีค าสัง่ใหย้กค ารอ้ง. 

 

 อา้งอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/767771 
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‘ชวน’ ยนัสภาไม่บงัคบัหกัเงิน-ส.ส.ลงพ้ืนท่ีอยูแ่ลว้ ช้ี ปชป. 

โดนหกัเขา้พรรคเหลือ 6 หม่ืน 

วนัท่ี 8 เมษายน 2563 - 12:56 น.  

 
 

“ชวน” ยนัสภาผูแ้ทนฯไมคิ่ดหกัเงินเดือนสูโ้ควิด-19 ช้ี  ส.ส.ลงพ้ืนท่ีช่วยชาวบา้นอยูแ่ลว้ 

เมื่อวนัท่ี 8 เม.ย. เวลา 11.50 น. ท่ีรฐัสภา นายชวน หลีกภยั ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร กล่าวถึงการหกั

เงินเดือนส.ส. เพ่ือบริจาคช่วยแกปั้ญหาวิกฤตโควิด -19 วา่ ส่วนตวัคิดวา่นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดมา ซ่ึงแต่ละ

ฝ่ายก็เขา้ไปช่วยเหลือ เช่น บริจาคหรือดว้ยวิธีใดก็ตาม ถือเป็นเร่ืองท่ีดีทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสมาชิกควรปฎิบติัก็ดี

แลว้ อยา่งตนเองในฐานะประธานก็ไดเ้ร่ียไรเงินจากคณะท างานของตนและพรรคพวก จนไดเ้งินมาประมาณ 4 

แสนกวา่บาท เพ่ือไปบริจาคใหก้บัโรงพยาบาล 4 แห่ง ส่วนส.ส.แต่ละคนอยูใ่นพ้ืนท่ีดูแลชาวบา้นและมีค่าใชจ้่าย

ในการดูแลประชาชนในเขตของเขาเป็นจ านวนมาก 

“วนัน้ีมีการส่งขอ้ความแจง้มาวา่มีความกงัวลเร่ืองข่าวท่ีไปก าหนดใหม้ีการหกัเงินเดือนดงัน้ันผมขอ

ยืนยนัวา่สภาไมม่ีความคิดน้ี เพราะทราบดีกวา่ ส.ส.ดูแลประชาชนอยูแ่ลว้ อยากจะบอกวา่เงินเดือน ส.ส.เมื่อหกั

ภาษีและหกัเงินเขา้พรรคแลว้ส าหรบับางพรรค เหลือเงินไมถึ่งแสนบาท มีประมาณ 8 หมื่นบาท ส าหรบัพรรค

ประชาธิปัตย ์ส.ส.บญัชีรายช่ือ เมื่อหกัเงินเขา้พรรคแลว้ ก็เหลือประมาณ 6 หมื่นบาท ไมไ่ดเ้ป็นแสนอยา่งท่ีคน

ทัว่ไปเขา้ใจ แต่ส.ส.แต่ละคนฐานะก็แตกต่างกนั คนท่ีมีความพรอ้มมีฐานะดีก็มีส่วนร่วมในการช่วยส่วนรวมก็เป็น

เร่ืองดี ควรช่ืนชม แต่โดยส่วนตวัผม ไมบ่งัคบัและไม่ใหห้กัเงินเดือน ส.ส.เพราะผมรูว้า่ขณะน้ีเขาก็ช่วยเหนือ

มากกวา่เงินเดือนท่ีหกัอยูแ่ลว้ ขออยา่งเดียวในภาวะท่ีมีปัญหาท่ีตอ้งร่วมมือกนั ทุกคนตอ้งตระหนักวา่แต่ละคนมี

หนา้ท่ีอะไร แลว้ท าหน้าท่ีน้ันใหดี้ท่ีสุด ดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต ไมว่า่เป็นนักการเมือง หรือขา้ราชการ หรือนัก

ธุรกิจ ไมใ่ช่คา้ก าไรเกินควร หรือไปกกัตุนสินคา้ ไดก้ าไรเป็นพนัลา้นบาท บริจาค 1 ลา้นบาท อยา่งน้ีก็ไมม่ี

ความหมายอะไร หรือเอาเปรียบชาวบา้นขายของเกินราคาท่ีก าหนด แลว้เอาเงินนอ้ยนิดมาบริจาค อยา่งน้ีไม่

น่าช่ืนชมอะไร” นายชวนกล่าว 

   นายชวนกล่าวต่อวา่ส่วนท่ีทางส.ว.จะด าเนินการขอความร่วมมือเพ่ือหกัเงินเดือนน้ันก็เป็นการ

ด าเนินการของวุฒิสภากนัเอง ซ่ึงท่ีผ่านมาก็ทราบวา่ไดม้ีการด าเนินการมาเป็นระยะแลว้ แต่ยืนยนัวา่จะไมม่ีการ

หกัเงินเดือนของส.ส.อยา่งแน่นอน ก็ขอใหส้.ส.ไดเ้ขา้ใจ เพราะเขา้ใจดีว่าส.ส.ใชเ้งินในการดูแลประชาชนใน

สถานการณเ์วลาน้ีอยูแ่ลว้ 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2128852 

ส านักข่าววไทยโพสต ์: https://www.thaipost.net/main/detail/62513 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2128852
https://www.thaipost.net/main/detail/62513
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/77-2.jpg
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มงคลกิตติ์ โชวต์วัอยา่ง ส.ส. บริจาคเงินเดือน 1.1 แสน ยาว 36 เดือน กว่า 4 ลา้น 

8 เมษายน 2563 - 20:23 น.  

 
เปิดอ่าน 2,406 คร้ัง 
'มงคลกิตติ์' โชวต์วัอย่างส.ส.ที่ดี บริจาคเงินเดือนส.ส. 1.1 แสน ยาว 36 เดือน กว่า 4 ลา้นบาท สูภ้ัย 

'โควิด'  

    มงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์  ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์  โพสต์เฟซบุ๊ก  ว่า 

      พรุ่งน้ี 10.00 น. ผมจะเดินทางไป สภาผูแ้ทนราษฏร เพ่ือไปเซ็นเอกสารมอบอ านาจใหห้กัเงินเดือน+

เงินประจ าต าแหน่ง ส.ส.(หลงัจากหกัประกนัสงัคม หกั ณ ท่ีจ่าย หกัสมทบกองทุนเงินบ านาญ ส.ส.) ต่อ

เดือน 113,560 บาท ทุกเดือนจนยุบสภาหรือหมดวาระ ประมาณ 36 เดือน หรือ 3 ปี เพ่ือใหเ้ขา้"กองทุน

สมทบเพื่อป้องกันโควิด–19" ตั้งแต่งวด 30 เม.ย.63-31 มี.ค.66 เป็นตน้ไป จึงเรียนแจง้ประชาชนทราบ 

 

                            

  

 

อา้งอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/426750?adz= 
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'เอ่ียม' ยืนยนัส.ส.เพื่อไทย สละเงินเดือนโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ ส่วน ส.ว.ที่ไม่ยอมให้

หกัเงินเดือนเพราะไม่ไดม้าจากเลือกตั้ง 

08 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:54 น.      

 

         8 เม.ย.63 - นายอนุสรณ ์เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงขอ้เสนอจากภาคประชาสงัคมใหห้กั

เงินเดือน ส.ว. ไปแกปั้ญหาการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ว่า กระแสสังคมท่ีออกมากดดัน สะทอ้นว่า

ประชาชนรูสึ้กอย่างไร ต่อความจ าเป็นของการมีส.ว.หรือมองไม่เห็นประโยชน์ของการท าหน้าท่ีส.ว. ประชาชน

รับรูโ้ดยทัว่ไปว่าส.ว.ชุดน้ีมีท่ีมาอย่างไร 6 ใน 10 กรรมการสรรหาส.ว.กลับสรรหาตัวเองมาเป็นส.ว.เสียเอง 

ประชาชนตั้งค าถามว่า เป็นส.ว.ของพล.อ.ประยุทธ ์เพ่ือพล.อ.ประยุทธ ์โดยพล.อ.ประยุทธ ์ตั้งมาเพ่ือจะมาโหวต

พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา เป็นนายกรฐัมนตรีสืบทอดอ านาจเท่าน้ัน นอกเหนือจากน้ัน ก็ไม่มีงานท าเป็นเร่ือง

เป็นราว เงินเดือนส.ว.1คนและทีมงาน รบัรายไดเ้ดือนละ 250,000 บาท ส.ว.250 คน เงินเดือนจากภาษีของ

ประชาชนท่ีตอ้งจ่าย คือเดือนละ 62,500,000 บาท ในขณะท่ีบางส่วนเป็นนายทหาร เป็นอดีตขา้ราชการ มี

รายไดห้ลกัแสนต่อเดือนอยู่แลว้ แต่ก็มารบัรายได ้2 ทาง วนัน้ีประชาชนท่ีเคยดูแลส.ว.เดือดรอ้นจากมหาวิกฤต

โควิด ก็อยู่ท่ีสปิริต จิตส านึก และการแสดงน ้าใจต่อพ่ีน้องประชาชนในยามท่ีประชาชนเดือดรอ้นของส.ว.ตอนจะ

โหวตพล.อ.ประยุทธ ์เป็นนายกฯ พรอ้มเพรียงแข็งขนั พอสงัคมกดดนั ใหต้ดัเงินเดือนส.ว.กลบัโบย้กนัไปมา เช่ือ

วา่จากน้ีไปกระแสกดดนัใหต้ดัเงินเดือนส.ว.จากประชาชนจะมากขึ้ นเร่ือยๆ 

         เมื่อถามวา่มีเสียงเรียกรอ้งใหต้ดัเงินเดือนส.ส.ไปช่วยดว้ยหรือไม ่นายอนุสรณก์ล่าวว่า ส.ส.พรรคเพ่ือไทย 

ทั้งท่ีประกาศหรือไม่ประกาศสละเงินเดือน แต่โดยธรรมชาติ ไดส้ละเงินอยู่แลว้ ทั้งการจดัหาหน้ากากอนามยั 

เจลแอกอฮอลล์า้งเมือ การจดัหาอาหารส่งใหป้ระชาชน โดยธรรมชาติส.ส.ท่ีมาจากประชาชน ก็สละเงินเดือน

ช่วยเหลือประชาชนอยูแ่ลว้ ส่วนท่ีบอกวา่สว.ไมย่อมใหต้ดัเงินเดือน เพราะสว.ไมไ่ดม้ากจากการเลือกตั้ง ไมไ่ดย้ึด

โยงกบัประชาชน ทั้งน้ีการเสนอตดัเงินเดือนส.ส.แลว้ไปโปะเป็นงบประมาณเพ่ือน าไปช่วยเหลือ หรือใหส้.ส.ตัด

เงินเดือน แลว้ไปช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีเลย เขา้ใจวา่อยา่งหลงั น่าจะช่วยเหลือประชาชนไดม้ากกวา่ 

 

อา้งอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62522 
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หนำ้แรก / กำรเมือง  

'อนุสรณ์' ช้ีสังคมกดดนัตดัเงิน ส.ว. สะท้อน ปชช. มองไม่เห็นประโยชน์ 
วนัพธุ ท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563, 14.40 น. 
 

 

 

 
เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2563 นายอนุสรณ ์เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี มีขอ้เสนอใหห้กั

เงินเดือน ส.ว.ไปแกปั้ญหาการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ว่า กระแสสังคมท่ีออกมากดดัน สะทอ้นว่า

ประชาชนรูสึ้กอย่างไร ต่อความจ าเป็นของการมี ส.ว.หรือมองไม่เห็นประโยชน์ของการท าหน้าท่ี ส.ว.ประชาชน

รบัรูโ้ดยทัว่ไปว่า ส.ว.ชุดน้ีมีท่ีมาอย่างไร 6 ใน 10 กรรมการสรรหา ส.ว.กลบัสรรหาตวัเองมาเป็น ส.ว.เสียเอง 

ประชาชนตั้งค าถามว่า เป็น ส.ว.ของ พล.อ.ประยุทธ ์เพ่ือ พล.อ.ประยุทธ ์โดย พล.อ.ประยุทธ ์คือ ตั้งมาเพ่ือจะ

มาโหวต พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา เป็นนายกรฐัมนตรี สืบทอดอ านาจเท่าน้ันเอง นอกเหนือจากน้ันก็ไม่มีงาน

ท าเป็นเร่ืองเป็นราว 

เงินเดือน ส.ว.1 คน และทีมงาน รบัรายไดเ้ดือนละ 250,000 บาท ส.ว.250 คน เงินเดือนจากภาษีของ

ประชาชนท่ีตอ้งจ่าย คือ เดือนละ 62,500,000 บาท ในขณะท่ีบางส่วนเป็นนายทหาร เป็นอดีตขา้ราชการ มี

รายไดห้ลกัแสนต่อเดือนอยูแ่ลว้ แต่ก็มารบัรายได ้2 ทาง วนัน้ีประชาชนท่ีเคยดูแล ส.ว.เดือดรอ้นจากมหาวิกฤต

โควิด ก็อยูท่ี่สปิริต จิตส านึก และการแสดงน ้าใจต่อพ่ีนอ้งประชาชนในยามท่ีประชาชนเดือดรอ้นของ ส.ว. 

"ตอนจะโหวต พล.อ.ประยุทธ ์เป็นนายกฯ พรอ้มเพรียงแข็งขนั พอสงัคมกดดนัใหต้ดัเงินเดือน ส.ว.กลบัโบย้

กนัไปมา เช่ือวา่จากน้ีไปกระแสกดดนัใหต้ดัเงินเดือน ส.ว.จากประชาชนจะมากขึ้ นเร่ือยๆ" นายอนุสรณ ์กล่าว 

 

 

อา้งอิง : https://www.naewna.com/politic/484949 
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โวยแลว้ถอย'ส.ว.กิตติศกัด์ิ' 

8 เมษายน 2563 - 13:40 น.  

 
Share to Facebook137Shar e to Twi tterShar e to LIN E 

เปิดอ่าน 4,544 คร้ัง 

โวยแลว้ถอย'ส.ว.กิตติศกัด์ิ' คอลมัน.์..  ท่องยุทธภพ  โดย...  ขุนน ้าหมึก  

          เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2563 พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ไดท้ าหนังสือถึงสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) ทุกคน เพ่ือให ้ส.ว.มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา วิกฤตการณโ์ควิด โดยขอให ้ส.ว.ทุกคน ร่วมกนั

บริจาคเงินขั้นต า่ คนละ 50,000 บาท เป็นกองทุนบรรเทาทุกขข์องประชาชนในนามของวุฒิสภา โดยจะมี

การหกัเงินจ านวนดังกล่าว จากเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งประจ าเดือนเมษายน 2563 

          ดราม่าหกัเงินเดือน 

          ถัดมา "กิตติศกัด์ิ รตันวราหะ" ส.ว.คนดัง ไดแ้สดงความเห็นว่า ตนไม่เห็นดว้ย หากจะให ้ ส.ว.

สละเงินเดือนทั้งหมดไปช่วยแกไ้ขสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือโควิด ต่อให ้ส.ส.,ส.ว.สละเงินเดือน 3 เดือน 

ก็ไดเ้งินมากสุดแค่ 300 กว่าลา้นบาท ไม่สามารถน าไปแกไ้ขอะไรไดม้าก 

 

          ส.ว.ชาวพิจิตรคนน้ี ยงับอกว่า อย่าแค่เอามนัทางการเมือง ท่ีผ่านมา ส.ว.ทุกคนสละเงินเดือน

บางส่วนน าไปบริจาค และซ้ือของ หน้ากากแจกชาวบา้นท ากันเป็นประจ าอยู่แลว้ แต่ไม่ประกาศตัวเป็นข่าว  

          พลันท่ีข่าวน้ีเผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์ ปรากฏการณ์ทัวร์ลง ส.ว.เมืองชาละวนัก็ตามมา เสียงสวดช

ยนัโตจากประชาชนดงัไปทัว่แผ่นดิน 

          เชา้วนัที่ 8 เมษายน 2563 “ส.ว.กิตติศ ักด์ิ” ใหส้มัภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทัว่ไทย Inside 

Thailand ทางช่อง 30 อสมท พยายามอธิบายว่า มิไดค้ดัคา้นการหกัเงินเดือน ส.ว.เขา้กองทุนช่วยโควิด แต่

ไม่อยากเห็นการเล่นการเมือง โดยน าเร่ืองการบริจาคเงินเดือนมาหาเสียง 

          อย่างไรก็ตาม เมื่อประธาน ส.ว. มีมติหกัเงินเดือนเขา้กองทุน ตนก็น้อมรับและยินดีสละเงินเดือน

ตามท่ีประธาน ส.ว.แจง้มา 

          ส.ว.สายชาวนาร าพึงว่า ส.ว.หรือ ส.ส.มิไดร้ า่รวยทุกคน บางคนมีรายไดจ้ากเงินเดือนอย่างเดียว   
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   กิตติศกัด์ิคือใคร? 

          "ส.ว.กิตติศกัด์ิ" พ้ืนเพเป็นคนพิจิตร เคยเล่นการเมืองทอ้งถ่ิน และมีบทบาททางการเมืองช่วงท่ี 

กปปส. จดัการชุมนุมใหญ่ 

          “กิตติศักด์ิ” ในนามประธานเครือข่ายชาวนาภาคเหนือตอนล่าง 5 จงัหวดั ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ

เครือข่ายชาวนาไทย ของ ระวี รุ่งเรือง จดัการชุมนุมทวงเงินจ าน าขา้วจากรฐับาลยิ่งลกัษณ์  

          ตน้ปี 2557 กิตติศักด์ิและระวีน าชาวนาภาคกลางบุกกระทรวงพาณิชย ์ประกาศปักหลักประทง้วง 

จนกว่ายิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ปฏิบติัหน้าท่ีนายกรฐัมนตรี จะลาออกจากต าแหน่ง 

          เมื่อคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เขา้ควบคุมอ านาจการปกครอง ก็มีชื่อ “กิตติศักด์ิ รตันว

ราหะ” เป็นสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) นัยว่า เป็น สนช.สายชาวนา 

          ช่วงที่เป็น สนช. กิตติศักด์ิไดร้บัมอบหมายใหเ้ขา้ไปท าหน้าที่กาวใจ จดัการปัญหาขดัแยง้ที่วดับาง

คลาน หรือวดัหลวงพ่อเงิน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

          แกนน าชาวนา(การเมือง)ไดร้ับการแต่งตั้งเป็น ส.ว.อีกครั้ง บทบาท ส.ว.กิตติศักด์ิ ท่ีโด่งดังในสภาฯ

คือ การช้ีหน้าด่า ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายคา้นว่า “ส.ส.ขี้ ขา้โจร” ตอบโตก้รณี ส.ส.บางคนประนาม ส.ว.เป็นสภา

ทหารเกณฑ ์

          ลีลาการเมืองของ ส.ว.กิตติศักด์ิจะออกแนวลูกทุ่ง สไตลค์นจริงเมืองพิจิตร 

 

 

อา้งอิง : https://www.youtube.com/watch?v=alnViFazzZ0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=alnViFazzZ0
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'สมพงษ'์ ช้ีวิกฤตพิสูจนฝี์มือผูน้ าอดั 'บ๊ิกตู'่ ยงัไม่เห็นทิศทางปรบั' งบ63-เงินกู'้สู ้ 

โควิด-19 

08 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:51 น.      

 

         08 เม.ย.2563 -  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) และผู้น าฝ่ายคา้นในสภา

ผูแ้ทนราษฎร โพสตเ์ฟซบุ๊กในหวัขอ้ “รฐับาลตอ้งเคร่งครดั บริหารงบประมาณและใชเ้งินอนาคตของประชาชน

อยา่งมีทิศทาง มียุทธศาสตร ์และมีประสิทธิภาพ” ระบุวา่ วนัน้ีเรามีโจทยใ์หญ่ส าคญั 2 ประการ ท่ีก าลงัคุกคาม

โลกและประเทศไทย คือ  

1) วิกฤติ “โควิด-19” การติดเช้ือและความเจ็บป่วยท่ีก าลงัก่อผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของผูค้นทั้ง

โลกอย่างรุนแรง รวดเร็ว การขยายตวัในปริมาณและพ้ืนท่ีในวงกวา้งระดบัโลก จนคาดเดาไม่ไดว้่ารฐับาลแต่ละ

ประเทศจะสามารถจดัการและประคบัประคองสถานการณท่ี์เลวรา้ยเช่นน้ีใหป้ระชาชนในประเทศของตนเผชิญ

อนัตรายและสูญเสียนอ้ยท่ีสุดไดอ้ยา่งไร 

2) วิกฤติ “เศรษฐกิจ” ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการระบาดของไวรสั “โควิด-19” อนัเป็นผลท่ีตามมาและ

จะก่อผลสะเทือนท่ีขยายวงกวา้งไปทั้งโลก สถานการณ์เศรษฐกิจของแทบทุกประเทศไม่สามารถด าเนินไปใน

ทิศทางเดิมไดอี้ก เกิดปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่ ทั้งปัญหาแรงงาน การยุติการลงทุน การท่องเท่ียว การเดินทาง

ส่ือสารระหว่างกนัของประชาชนมีแนวโน้มว่าจะก่อใหเ้กิดวิกฤติท่ีทับซอ้นเขา้มาคุกคามประเทศต่างๆ รวมถึง

ประเทศไทยดว้ยวิกฤติทั้งสองน้ี ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโลกครั้งใหญ่ และมีผลกระทบต่อทุกคน ทุกกลุ่ม ทุก

ชนชั้น มากเกินกว่าจะคาดคิด... หากรฐับาลหรือผูน้ าประเทศใดไม่มีศักยภาพมากเพียงพอท่ีจะสามารถกอบกู ้

วิกฤติครั้งน้ีใหผ่้านพน้ไปได ้ผลท่ีติดตามมาจะส่งผลเสียหายต่อประชาชนในประเทศน้ันอยา่งรุนแรงยิ่ง 

สถานการณด์งักล่าว คือขอ้ทา้ทายภาวะการน าท่ีมีศกัยภาพ ท่ีไม่ใช่เพียงการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าแต่เพียงอย่าง

เดียว หากแต่เป็นการทดสอบวิสัยทัศน์ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตว่า ผู้น ามีความสามารถในการน า

ความรูด้า้นการบริหาร ประสานกับความรูเ้ฉพาะทางจากวิชาชีพท่ีเช่ียวชาญ การจัดการงบประมาณและ

ทรพัยากรทุกดา้นท่ีจ าเป็น มีความเป็นผูน้ าท่ีสามารถส่ือสารอย่างน่าเช่ือถือในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสรา้ง

ความเช่ือมัน่ใหป้ระชาชนในประเทศของตนอยา่งไร 

จากวิกฤติโควิด-19 ครั้งน้ี เราไดเ้ห็นความโดดเด่นในการแกไ้ขปัญหาของผูน้ าหลายประเทศ ท่ีแสดงถึง

ศักยภาพการบริหารประเทศภายใตภ้าวะวิกฤติ ซ่ึงมีความชดัเจน เด็ดขาด ตรงไปตรงมา มองเห็นภาพรวมทั้ง
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ระบบในการแกไ้ขปัญหา ท าใหค้นทั้งประเทศมีความเช่ือมัน่และไวว้างใจ สามารถท าให้ผูค้นพรอ้มท่ีจะมีส่วน

ร่วมกบัรฐับาลในการแกไ้ขปัญหาท่ีก าลงัเผชิญ 

ผูน้ าประเทศต่างๆ ทัว่โลก ก าลงักา้วเขา้สู่บททดสอบส าคญั ถึงความสามารถในการบริหารประเทศยามวิกฤติ 

และต่างก าลงัพยายามใชทุ้กวิถีทางในการบริหารจดัการประเทศของตน ใหก้า้วพน้ปัญหา และเลือกใชม้าตรการ

ต่างๆ เพ่ือแกไ้ขสถานการณ ์และร่วมประคบัประคองประเทศใหพ้น้วิกฤติ 

ผมขอยกตัวอย่างประเทศใกลบ้า้นเราอย่างเช่นสิงคโปร์ วนัน้ีเขารับมือกับวิกฤติโดยบริหารงบประมาณของ

ประเทศจ านวนมากถึง 3 หมื่นกว่าลา้นดอลลารส์หรฐั เพ่ือน ามากระตุน้และเตรียมรบัมือกบัวิกฤติเศรษฐกิจท่ี

เกิดขึ้ น โดยมุ่งรับมือกับความถดถอยทางเศรษฐกิจของโลกท่ีก าลังจะมาถึง และเตรียมรับมือกับวิกฤติท่ีเป็น

ผลกระทบจากการระบาดท่ีรา้ยแรงของ “โควิด-19” โดยใชน้โยบาย 3 ประสาน คือ นโยบายการเงินการคลงั 

นโยบายสาธารณสุขท่ีสูก้บัการระบาดของโรค และนโยบายการช่วยเหลือดูแลหน่วยธุรกิจต่างๆ ทุกระดับของ

ประเทศ พรอ้มกบัการประคบัประคองเยียวยาประชาชนและคนยากคนจนของสิงคโปรใ์หอ้ยู่รอดได ้นัน่เพราะ

เขาใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรมนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นพลงัส าคญัส าหรบัการฟ้ืนฟูและผลกัดนัใหป้ระเทศกลบัคืนสู่

ภาวะปกติไดโ้ดยเร็ว ดว้ยการใชศ้กัยภาพและทรพัยากรท่ีมีอยู่ทั้งหมด มาทุ่มเท เตรียมรบัมือและฟ้ืนฟูประเทศ 

เพ่ือเตรียมกา้วเขา้สู่บริบทใหมท่างเศรษฐกิจของโลกในอนาคตอนัใกลท่ี้ก าลงัจะมาถึง 

         อย่างไรก็ตาม สถานการณส์รา้ง “ผูน้ า” ฉนัใด สถานการณก็์พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวของ “ผูน้ า” 

ไดฉ้นัน้ัน 

เมื่อมองกลบัมาท่ีสถานการณข์องประเทศไทยเราในวนัน้ี จึงเป็นบททดสอบส าคญัต่อ “นายกรฐัมนตรี

และคณะรฐัมนตรี” วา่มีศกัยภาพเพียงพอในการเป็นผูน้ าในยามวิกฤติหรือไม ่และจะสามารถน าพาประเทศของ

เราใหก้า้วขา้มพน้วิกฤติไดห้รือไม่ อย่างไร ซ่ึงผมไดเ้คยบอกกล่าวไปแลว้ว่าในฐานะผูน้ าฝ่ายคา้น เร าพรอ้ม

ร่วมมือกบัรฐับาลอยา่งเต็มท่ี 

         หากแต่วนัน้ี เรายงัไม่เห็นถึงความชดัเจนของรฐับาลในนโยบายส าคญัดา้นการเงินการคลงั ว่ามีแผนจะ

จัดการปรับเปล่ียนการใชง้บประมาณปี 2563 อย่างไร เพ่ือแกปั้ญหาวิกฤติทั้งทางชีวิต สุขภาพ การป้องกัน

ตนเอง และการเร่งเยียวยาชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนท่ีมีรายไดน้้อยซ่ึงไดร้ับผลกระทบอย่างหนัก 

รวมทั้งหน่วยเศรษฐกิจ บริษัท หา้งรา้นในระดับต่างๆ ท่ีตอ้งมีมาตรการการดูแลไม่ใหเ้สียหายมากจนเกินไป 

เพราะส่งผลผูกพนักบัพนักงาน แรงงานจ านวนมหาศาล รวมถึงกลุ่มเกษตรกรในภาคการผลิตท่ีขาดการดูแลและ

ประกนัรายได ้รฐับาลควรมีแผนการเตรียมความพรอ้มเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในมิติต่างๆ ของประเทศ คู่ขนาน

ไปกบัการแกว้ิกฤติสุขภาพ โดยควรก าหนดทิศทางใหช้ดัเจนว่า จะมีนโยบายเตรียมพรอ้มเศรษฐกิจของประเทศ

ในทุกภาคส่วนอย่างไร เพ่ือใหป้ระชาชนเห็นแนวโน้มและจงัหวะกา้วของชีวิตในอนาคต พรอ้มกบัการเตรียมการ

รบัมือเศรษฐกิจครวัเรือนของตนอยา่งมีความหวงั 

นอกจากผมจะยงัไมเ่ห็นความชดัเจนในการปรบังบประมาณปี 2563 แลว้ ผมยงัมีความเป็นห่วงต่อการท่ีรฐับาล

เตรียมการจะขอออกพระราชก าหนดส าคญัทางการเงิน โดยเฉพาะพระราชก าหนดกูเ้งิน ซ่ึงหากไม่มีการจดัการ

ท่ีมีคุณภาพ เราอาจจะเพ่ิมความเส่ียงในการน าเงินเก็บกอ้นใหญ่อนัเป็นเงินในอนาคตของประเทศ มาใชอ้ย่าง

ขาดหลกัประกนั ผมพรอ้มสนับสนุนหากรฐับาลน าเงินจ านวนน้ีไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของประเทศและพ่ีน้อง

ประชาชนอย่างมีแผน อย่างเป็นระบบ ครบถว้นรอบดา้น ทัว่ถึง และโปร่งใส อนัจะเป็นผลต่อการเยียวยาชีวิต

ใหก้บัคนไทยทุกชนชั้น ทั้งแผ่นดิน 
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        แต่วนัน้ี...ผมยงัไม่เห็นแผนการใชง้บประมาณท่ีชดัเจนเลยครบั ผมขออนุญาตส่งเสียงเตือนรฐับาลอย่าง

จริงจงั เพราะน่ีคือ “เร่ืองส าคญัอยา่งยิ่งของประเทศ” ผมอยากเห็นการบริหารประเทศ ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาได้

ทนัเวลาและเท่าทนัสถานการณ ์ไม่อยากเห็นการบริหารงาน ท่ีไรทิ้ศทาง ไรยุ้ทธศาสตร ์ท าลายอนาคต ท าลาย

โอกาสของประเทศ และท าลายความเป็นอยูท่ี่ดีของพ่ีนอ้งประชาชน 

         ผมและพรรคร่วมฝ่ายคา้น รวมทั้งประชาชนคนไทยจะเฝ้าติดตามการบริหารงานของนายกรฐัมนตรีและ

คณะรฐัมนตรีอยา่งใกลชิ้ด และหวงัวา่เสียงสะทอ้นของพวกเรา จะน าไปสู่การสรา้งการมีส่วนร่วม ท่ีรฐับาลพึงรบั

ฟัง เพ่ือใหป้ระเทศไทยผ่านพน้วิกฤติครั้งน้ีไปไดอ้ยา่งดี 

อา้งอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62462 
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โควดิท ำเดือดรอ้นถว้นหนำ้ กลุ่มคนท่ีไม่เดือดรอ้นเลยคือนักกำรเมือง ท ำไมจึงไม่คิดเสียสละ 

จากขอ้เสนอของ สิระ เจนจาคะ สส.กทม.พรรคพลงัประชารฐั ขอใหห้กัเงินเดือนนักการเมือง สส. และสว. เพ่ือน า

งบประมาณเหล่าน้ีไปช่วยสนับสนุนในการต่อสูก้บัโรคโควิด-19 ท าใหม้ีความเห็นหลากหลายตามมา 

วา่กนัตามจริง การหกัเงินเดือน ครม.หรือนักการเมือง อาจไม่ใช่สาระส าคญัหรือหลกัการในการสูก้บัโควิด แต่ใน

สถานการณท่ี์ภาคเอกชนและประชาชนเดือดรอ้น ขอ้เสนอของ สิระ จึงน่าสนใจยิ่ง 

เป็นความน่าสนใจในแง่ของจิตวิทยา ในเมื่อประชาชนตกงาน รอรบัเงินเยียวยาจากรฐับาล หากเป็นบุคคลทัว่ไปท่ี

เขา้เกณฑก็์ไดเ้ดือนละ 5 พนับาท เป็นเวลา 6 เดือน รวม 30,000 บาทท่ีจะตอ้งกินตอ้งใชท้ั้งครอบครวั 

 ส่วนธุรกิจก็ไดร้บัการเยียวยาจากเจา้หน้ี แลว้แต่ธนาคาร จะมีขอ้ก าหนดก็ลดหลัน่กนัไป 

ธุรกิจส่วนใหญ่ตอ้งปิดตวัเองลง เพราะไม่สามารถฝ่าวิกฤติน้ีไปได ้ก็ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือตามสมควร 

ในเมื่อคนทุกกลุ่มในประเทศน้ีเดือดรอ้นกนัถว้นหน้า แลว้กลุ่มคนท่ีไม่เดือดรอ้นเลยคือ นักการเมือง เพราะยงัรบั

เงินเดือนและรบัสวสัดิการครบทุกอยา่ง 

จึงมีค าถามมาจาก สิระ วา่ท าไมจึงไมคิ่ดเสียสละ 

ล่าสุด ชวน หลีกภยั ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ยืนยนัว่า ไมม่ีการหกัเงินเดือนสส. พรอ้มกบัอา้งว่า สส.มีรายจ่ายทาง

อ่ืนหรือมีการบริจาคช่วยทางออ้มอยูแ่ลว้ วา่อย่างน้ัน 

ขณะท่ีเรายงัไมไ่ดย้ินวา่ ฝั่งสว.ว่าอยา่งไร มีเพียงสว.บางคนบอกว่า ไมย่อมใหต้ดัเงินเดือนเพราะเขาจน 

มาดูกนัว่าบรรดานักการเมืองรบัเงินเดือนกนัเท่าไหร่ 
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จะเห็นว่า ในแต่ละเดือนนายกฯ ประธานสภา ประธานวุฒิสภา รับเงินเดือนร่วมแสนกว่าบาท ต่างกันลิบลับกับ

ชาวบา้นท่ีรอความหวงั 5 พนับาท 

ขณะเดียวกนั มีขอ้เสนอมาว่า หากจะตดัเงินเดือนนักการเมือง ก็ควรตดัเงินเดือนองคก์รอิสระทั้งหมดดว้ยเพ่ือใหเ้กิด

ความเป็นธรรม ตั้งปปช. คตง. กกต. ศาลรฐัธรรมนูญเป็นตน้ 

ขอ้เสนอของ สิระ จะเป็นหมนั หรือเป็นเพียงแค่กระแสท่ีลอยไปตามลมแลว้ก็หายไป หรือว่าเราจะยงัมีความหวงักับ

ความ "เสียสละ" ของนักการเมืองไทยหรือไม.่ 

 

อา้งอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/9428?line= 
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หนังสือพมิพ์คมชัดลึก ลึกกว่าข่าว โดย “พญาเสือ” 
เขา้เวร หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ  ท าท่าจะไปได้สวย ก็ตัวเลขผูต้ิดเช้ือรายใหม่ ลดลงใน2วันหลังจากประกาศ

เคอรฟิ์ว  4 ทุ่ม ถึงต ี 4  ถา้เป็นแบบน้ีแสดงว่ามาถูกทาง อาจไมต่อ้งใชย้าแรงเพ่ิมอย่างเคอรฟิ์ว 24 ชัว่โมง 

 เพราะการท่ี จุฬา สุขมานพ แห่งการบินพลเรือน ประกาศเล่ือนการปิดสนามบินออกไปอีกถึง18เมษายนน้ันถูกตอ้ง

แลว้ ดงัท่ี “พญาเสือ”เคยเขียนติงเอาไวว้่า จะปิดอะไรแต่ 3 วนั มนัขยกัขย่อน ไม่สามารถตา้นเช้ือท่ีมากบัเคร่ืองบิน

ได ้สุดทา้ยก็ปิดไปถึง 18 เมษายน 

 วิธีน้ีน่าจะเป็นวิธีท่ี นายกฯลุงตู ่เลือกใช ้เพราะดีกว่าการปิดประเทศ หากปิดประเทศจะท าใหก้ารขนส่งทุกทางหยุด

ลงทนัที แต่การปิดแค่สนามบิน ไม่รบัเคร่ืองบินพาณิชย ์และส าหรบัขนส่งหรือคารโ์ก ้ก็ยงัด าเนินการไดเ้พราะไม่ได้

ขนคน จริงไหม แบบน้ีเศรษฐกิจก็ไมไ่ดห้ยุดชะงกัหรือเสียหาย 

 ”พญาเสือ” แอบลุน้ว่า หากภายในสปัดาหน้ี์ ตวัเลขผูติ้ดเช้ือรายใหม่ลดลง จะท าใหก้ารบริหารจดัการขึ้ น เคอรฟิ์ว

ของ นายกฯลุงตู่ ตอ้งมีต่อไปยาวๆอย่างน้อยก็ 3 - 4 เดือน จึงจะจดัการกบัพวกท่ีชอบแพร่เช้ือได ้ไม่งั้นงานหนักจะ

ไปตกกบัหมอและพยาบาล 

วนัก่อน “พญาเสือ” เสนอใหน้ายกฯตดัเงินเดือนตวัเองและครม. รวมถึงเงินเดือน สส. สว. และขา้ราชการทุก

คน แต่ยงัไม่มีเสียงฮืออือออกมาจากครม. ก็ปรากฏว่า สส.กทม.คนดัง สิระ เจนจาคะแห่งพลงัประชารฐั ทะลุกลาง

ปลอ้งเลยว่า ใหต้ดัเงินเดือนขา้ราชการการเมืองทั้งหมดถือว่ากลา้หาญชาญชยัทีเดียว 

 ”พญาเสือ”ขอยกน้ิวให ้เพราะเมื่อมีวิกฤติโควิด บรรดาสส.และสว.หายหนา้ไปหมดเลย ไม่มีใครจะ”เสียสละ”

เพ่ือบา้นเมืองและส่วนรวม ก็เห็นแต่สส.สิระ น่ีแหละ นอกจากจะพูดแลว้ ยงัลงมือท าดว้ยการตระเวนแจกน ้ายาฆ่า

เช้ือโควิด ในพ้ืนท่ีเขตจตุจกัรและหลกัส่ี แจกไปแจกมา ปรากฏว่า มีชาวบา้นในเขตดอนเมือง ขา้มาขอน ้ายาจาก

สส.สิระ 
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 ฮดัเชย้! แบบน้ีจะหยามหน้า “เก่ง การุณ โหสกุล” เจา้ของพ้ืนท่ีดอนเมือง จากเพื่อไทย เกินไปหรือเปล่า ยอมได้

ไง หรืออาจจะเป็นเพราะว่า สส.เก่ง ไม่มีน ้ายา ชาวบา้นเห็นว่า สส.สิระ น ้ายาเยอะ เลยมาขอรบัแจกยิ่งทั้ง เก่ง 

การุณ และ สส.สิระ เป็นไมเ้บ่ือไมเ้มากนัอยู ่งานน้ีมีเอาคืน 

แต่ไหนๆก็ไหนๆ “พญาเสือ” ขอยุเลยว่า สมยัหน้า พรรคพลงัประชารฐั ช่วยส่ง สส.สิระ ไปลงสมคัรเขตดอนเมือง 

ชนกบั เก่ง การุณ เลย เอาใหรู้ด้ ารูแ้ดงว่าใครหมู่ใครจ่า “พญาเสือ” ไดย้ินเสียง สส.สิระ แวว่ๆมาเหมือนกนัว่า อยาก

ขา้มหว้ยไปโค่นแชมป์ดอนเมืองเหมือนกนั รบัรองว่า หากเลือกตั้งครั้งหน้า สส.สิระ ไดข้า้มไปลงแข่งกบั เก่ง กา

รุณจริงๆมนัยิ่งกว่าไทยไฟต ์

 อีกคนท่ีคอยแตะเบรกบรรดานักการเมืองฝ่ายคา้นท่ีเอาแต่พูด เอาแต่วิจารณ ์แต่ไมช่่วยลงมือท าเลยก็คือ “แรมโบอ้ิ

สาน” สุภรณ ์อตัถาวงศ ์ผูช้่วยรฐัมนตรีประจ าตวันายกฯ แมจ้ะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัศูนยโ์ควิดโดยตรง แต่เมื่อเห็นสส.

ฝ่ายคา้นวิจารณ์การท างานของ นายกฯ หมอ และพยาบาล “แรมโบอ้ิสาน”ก็จะออกมาโตทุ้กเม็ด ไล่ตั้งแต่ สุดา

รตัน ์เกยุราพนัธุ ์วฒันา เมืองสุขไปจนถึงเกลอเก่าอย่าง ณฐัวุฒิ ใสยเก้ือ เรียกว่าไดผ้ลเพราะ พวกดีแต่ปาก ไม่

ค่อยกลา้ออกมาวิจารณท์ าใหน้ายกฯเสียสมาธอีิกเลย 

 ”พญาเสือ”ก็เห็นดว้ย เพราะโควิดเป็นเรื่องโรคระบาดตอ้งปล่อยใหผู้ช้ านาญคือหมอและพยาบาลท างาน ส่วน

รฐับาลมีหน้าท่ีใหก้ารสนับสนุน ดงัน้ันความเห็นหรือขอ้เสนอของฝ่ายคา้น หากอยากช่วยก็ท าเป็นหนังสือส่งไปถึง

นายกฯได ้ไม่ตอ้งออกมาเล่นการเมืองใหช้าวบา้นเอือมระอา สภาเปิดเมื่อไหร่ค่อยไปพูดในน้ัน ตอนน้ีหุบปากไวดี้

ที่สุด 

อา้งอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/9397?line= 
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