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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 29 มกราคม 2563 
      

 ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว  

สนง.กกต.  
เลขที่ 

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 7/2563 การประกาศผลการค านวณ 
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 
 
ไทยรัฐออนไลน์ 

กกต. คิด ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ ท.ธ.
หวนคืน-ปชป.หลุด 1 ที ่
พลิก!!กกต.ค านวณปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ 
'ส.ส. 3 วัน' 
กกต. ค านวณปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ 'พีระ
วิทย์'คัมแบ็ก 
กกต. ค านวณปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ ปชป.
เสียงหาย 1  
กกต. ค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ 
ประชาธิปัตย์ลด “พีระวิทย์” 

7 
 
8 
 

10 
 

12 
 

13 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ “สจ.เซ้ม” ยิ้มรับหลัง กกต. ค านวณใหม่ท าหลุด ส.ส.บัญชีรายชื่อ 15 
2 มติชนออนไลน์ “พีระวิทย์” ตื่นเต้น เข้าสภารายงานตัว ได้กลับเป็น ส.ส.อีกครั้ง 16 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พีระวิทย์' คัมแบ็กเชื่อคราวนี้อยู่ยาวเพราะหนุน บิ๊กตู่! 17 
4 สยามรัฐออนไลน์ "พีระวิทย์" บอกตื่นเต้นมาเป็น ส.ส. อีกรอบ 18 
5 แนวหน้าออนไลน์ 'เสี่ยไก่ชน'ไม่เสียใจหลุดปาร์ตี้ลสิต์ ประกาศเตรียมลงสู ้ส.ส.เขต 19 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ 'จักพันธ์' ส.ส.7 วันไม่ตกใจหลุดเก้าอ้ี ลั่นรอลง ลต.สมัยหน้า 20 
7 แนวหน้าออนไลน์ 'วิเชียร'เผย พปชร. ส่ง'เพชรภมูิ'ลงลต.ซ่อม ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร 21 
8 มติชนออนไลน์ พท. ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม จ.ก าแพงเพชร 22 
9 มติชนออนไลน์ “พปชร.” เคาะชื่อส่ง “เพชรภูมิ” เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร 23 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ พปชร. ส่ง 'เพชรภูมิ' ชิงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 24 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

    

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เพ่ือไทย ซัด ระบบค านวณ สส.บัญชีรายชื่อเพ้ียน 25 
12 แนวหน้าออนไลน์ ‘เสื้อแดง’พร้อม. ‘ฟอร์ด’ ขยับหา 500 สมาชิกพรรค 4 เดือน ต้องเสร็จ 26 
13 มติชนออนไลน์ ‘นิพิฏฐ์’ แจงที่มาที่ไป จับโป๊ะเสียบบัตรแทนกันได้ 27 
14 สยามรัฐออนไลน์ "ชวน" ลุ้นศาล รธน. รับไม่รับค าร้องปมเสียบบัตรแทนกันหรือไม่ 28 
15 ไทยรัฐออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ไม่จบ แหกมติเสยีงข้างมาก เล่น "บิ๊กตู"่ สอบปมถวายสัตย์ฯ 29 
16 ไทยรัฐออนไลน์ มีตติ้ง ปชป.ชื่นมื่น รุ่นใหญ่มาเพียบ แนะกล้าเปลี่ยนแปลง-ปฏิรูปพรรค 32 
17 ไทยรัฐออนไลน์ นายกรัฐมนตรี วอน ศาลรัฐธรรมนูญ-สภาผ่าวิกฤติงบ 38 
18 ไทยรัฐออนไลน์ อนุดิษฐ์ จี้ บิ๊กตู่ แสดงภาวะผู้น า หาทางออก "ชัตดาวน์" งบฯปี 63 39 
19 ไทยรัฐออนไลน์ ธนกร เชื่อ รัฐไม่หวั่น ศึกซักฟอก "บิ๊กตู่" อัด "พิชัย" อย่ามีโทสาคติ 40 
20 ไทยรัฐออนไลน์ "ชวน" รับ รอผลพิจารณา ศาลรธน.รับวินิจฉัย ปมเสียบบัตรแทนกัน 

หรือไม่ 
41 

21 สยามรัฐออนไลน์ ชุมสายฯ ชี้ ระบบค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสเพี้ยน ท า ส.ส.ไร้เสถียรภาพ
ต้องแก้ไข 

42 

22 MGR ออนไลน์ ปชป. แฉอีก ส.ส.พัทลุง ภูมิใจไทย เสียบบัตรแทนกัน จี้สภาตรวจสอบ 43 
    

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ประชาธิปไตยปราบโกง 44 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วันที่ 29 มกราคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป     
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง โดยม ีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร นายธนบูรณ์ 
สินมานะ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าแพงเพชร    
ให้การต้อนรับ  ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
 ตรวจเยีย่มการรบัสมัคร ส.ส. จ.ก าแพงเพชร เขตเลอืกตัง้ที ่2  

แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พบปะ :   นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ.ส านัก
ประชาสัมพันธ์  มาพบปะพูดคุยข้อกฎหมาย ระเบียบและการท างานของ กกต. กับ บก.ข่าวในเครือไทยรัฐ กรุ๊ป โดยมี 
นายสุชิน  ติยวัฒน์ บก.ข่าวหน้า 1 นสพ.ไทยรัฐ พร้อม บก.ข่าวต่างๆ ร่วมรับฟัง ที่ สนง.นสพ. ไทยรัฐ

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
 พบปะสรา้งสมัพนัธ์สือ่มวลชน “หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั” 
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   พรุ่งนี้มีอะไร    
   

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 30 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
30 มกราคม 

2563 

09.30 น. ห้อง 701 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ ฯ  
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. คิด ส.ส. ปารต์ี้ลสิต์ใหม่ ท.ธ.หวนคืน-ปชป.หลุด 1 ที ่
อังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 17.03 น. 

 
เมื่อวันที่  28 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารเรื่อง 

“การประกาศผลการค านวณจ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่” โดยระบุว่า ภายหลังศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาว่า นาย
ชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 2 จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ทุจริตเลือกตั้ง และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษานั้น ท าให้กกต.ต้องค านวณหาจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองใหม่ โดยวิธีน าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่
ได้รับจากการเลือกตั้ง ส.ส.เขต เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 และการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.62 
มาเป็นฐานคะแนนในการค านวณหาจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูปด้วย 

ขณะเดียวกันได้น าคะแนนของนายชาติชาย จ านวน 19,711 คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศของ
พรรคประชาธิปัตย์ ในการค านวณเพ่ือหาจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 ซึ่งท าให้พรรค
ประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อลดลง 1 คน จากเดิม 20 คน เหลือ 19 คน ขณะที่ พรรคไทรักธรรม 
ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ 1 คน ทั้งนี้ กกต. ได้แจ้งให้นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ซึ่งเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ล าดับที่ 1 ให้มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับนายพีระวิทย์ เคยหลุดจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ จากค านวณ ส.ส.ครั้งหนึ่งแล้ว หลัง
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพียง 3 วัน เช่นเดียวกันกับครั้งนี้ ที่นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับการเลื่อนล าดับขึ้นมาท าหน้าที่แทนนายกรณ์ จาติกวณิช ที่ลาออกไป ต้องหลุดจาก
ต าแหน่ง ส.ส. ทั้งที่เพ่ิงเดินทางเข้ารายงานตัวต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/754446 
 
 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/754446
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หนา้แรก / การเมือง  

 

 

พลิก!!กกต.ค านวณปาร์ต้ีลิสตใ์หม่ 'สส.3วนั' ส้มหล่นคืนสภา-ปชป.แหว้'เส่ียไก่ชน'หลุด 
วนัองัคาร ท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.15 น. 

กกต.ประกาศผลค านวณส.ส.บัญชีรายช่ือใหม่ ส่งผลปชป.ลด1คน ท าให้"เสี่ยไก่ชน"ส.ส.ใหม่หลุดทันที ด้านไท
รักธรรม"พีระวิทย์"ได้สถานะส.ส.กลับคืนมา 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า กกต.มีมติ
ประกาศผลการค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ หลังจากศาลฎีกามีค าพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของ 
นายชาติชาย วรพิพัฒน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษา
จากกรณีปราศรัยใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จเพ่ือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) ของ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.โดยวิธีการค านวณเป็นไปตามมาตรา 131 ของกฎหมายเดียวกัน คือ น าคะแนนรวมทั้ง
ประเทศที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้ง ส.ส.
เขต 8 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งครบทั้ง 350 เขตเลือกตั้ง ในวันที่ 28 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูป ด้วยนั้น มาเป็นตัวตั้ง แล้วตัดคะแนนของนายชาติชาย ที่
ได้รับในการเลือกตั้งเขต 2 จ.จันทบุรี จ านวน 19 ,711 คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศ ของพรรค
ประชาธิปัตย์ แล้วคิดค านวณตามมาตรา 129 วรรคสี่ และวรรคห้า 

ซึ่งปรากฏผลการค านวณท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลดลงจากเดิม 
20 คน เหลือ 19 คน และพรรคไทรักธรรม จากที่ไม่ได้รับจัดสรร ก็ได้รับการจัดสรรหา ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพ่ิมจ านวน 1 
คน คือ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ล าดับที่ 1 ซึ่งสามารถมา
รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ส.ส. 6/5) จากส านักงาน กกต.ได้ทันทีตั้งแต่เวลา 08.30 - 
16.30 น. 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
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ทั้งนี้ การค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ใหม่ครั้งนี้ ไม่มีการน าผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 นครปฐม แทนต าแหน่งที่ว่าง 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 และการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 22 ธั นวาคม มารวม
ค านวณด้วย เนื่องจากการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างทั้ง 2 ครั้ง ไม่ได้เป็นผลจากมีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามที่
มาตรา 131 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ก าหนด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับนายพีระวิทย์ เคยได้รับจัดสรรเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ มาแล้ว หลังการประกาศผลการ
เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 แต่ก็เป็น ส.ส.อยู่ได้เพียง 65 วัน ก็ต้องพ้นจากการเป็น ส.ส.เนื่องจากมีการ
เลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 แทนต าแหน่งที่ว่าง และมีการน าผลคะแนนมาค านวณใหม่ ส่งผลให้นายพีระวิทย์ กลับไป
เป็นผู้สมัครอยู่ในบัญชีของพรรคไทรักธรรม เช่นเดิม 

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ที่จ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องลดลงนั้น ท าให้ปัจจุบัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ล าดับสุดท้ายของ
พรรค ก็คือ นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ซึ่งเพ่ิงเข้ามาท าหน้าที่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 แทน นายกรณ์ จาติกวณิช 
ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ก็ต้องพ้นจากต าแหน่ง และกลับไปเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 
เช่นเดิม 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469273 

https://www.isranews.org/isranews/84994-isranewss-84994.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/469273
https://www.isranews.org/isranews/84994-isranewss-84994.html
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กกต. ค านวณปาร์ตี้ลสิต์ใหม่ 'พีระวิทย์'คัมแบก็-' ส.ส.ไก่ชน' ปชป.เกา้อี้กระเด็น 

วันที ่28 ม.ค. 2563 เวลา 17:08 น. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังศาลฎีกามีค าพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครส.ส.จันทบุรี
เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ 10ปี โดยมีวิธีการค านวณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 วรรคสอง ดังนี้ 

1. น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากการ
เลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ครบ 350 เขตเลือกตั้ง มาเป็น
ฐานคะแนนในการค านวณเพ่ือหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรค
ประชาชนปฏิรูปด้วย 

2. การค านวณเพ่ือหาจ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องน าคะแนนของ 
นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.จันทบุรี จ านวน 19,711 
คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศ ของพรรคประชาธิปัตย์ ในการค านวณเพ่ือหาจ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  

3. ค านวณจ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 129 วรรคสี่ และวรรคห้า ปรากฏผลการค านวณท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ดังนี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ลดลง จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจ านวน 20 คน 
เหลือ 19 คน โดยคนที่ต้องหลุดไปคือ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์  หรือ สจ.เซ้ม อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) เขต อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเจ้าของโกวเซ้มฟาร์ม ฟาร์มไก่ชนที่เพ่ิงเข้ามาเป็นส.ส.แทน 
นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ลาออก เพียง 12 วัน 
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ขณะที่ พรรคไทรักธรรม ได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ จ านวน 1 คน จากเดิมที่ไม่ได้รับการ
จัดสรร ซึ่ง กกต.ได้แจ้งให้ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรัก
ธรรม ล าดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรจากการค านวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง นับ
แต่วันนี้เป็นต้นไป 

ส าหรับ นายพีระวิทย์ เคยหลุดจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เพียง 3 วัน ซึ่งขณะนั้น นายพีระวิทย์ ได้มีการแถลงร้องขอความเป็นธรรมด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/613098#cxrecs_s 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/613098#cxrecs_s
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กกต. ค านวณปาร์ตี้ลสิต์ใหม่ ปชป.เสียงหาย 1 หัวหน้า "ไทรักธรรม" คืนสภา 
เผยแพร่: 28 ม.ค. 2563 18:52   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มติ กกต.ประกาศผลการค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ หลังผู้สมัคร ปชป.ถูกเพิกถอนสิทธิ กระทบท า ส.ส.
ใหม่ "จักรพันธ์" หลุด เป็น ส.ส.เพียง 10 วันหลัง"กรณ์"ลาออก หัวหน้าพรรคไทรักธรรมส้มหล่นกลับมาเป็น ส.ส.
อีกรอบ 
  วันนี้ (28ม.ค.) ส านักงาน กกต.ได้ชี้แจงว่า กกต.มีมติประกาศผลการค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ 
หลังจากศาลฎีกามีค าพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.
จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษาจากกรณีปราศรัยใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
เพ่ือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง( 5) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยวิธีการค านวณ
เป็นไปตามมาตรา 131 ของกฎหมายเดียวกัน คือน าคะแนนรวมทั้งประเทศที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้ง
ส.ส.แบบแบ่งเขตเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 และการเลือกตั้งส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 ที่กกต.ประกาศผล
การเลือกตั้งครบทั้ง 350 เขตเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ค. 62 ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูปด้วยนั้นมาเป็นตัว
ตั้ง แล้วตัดคะแนนของนายชาติชาย ที่ได้รับในการเลือกตั้งเขต 2 จ.จันทบุรี จ านวน 19,711 คะแนน ออกจากผลรวม
คะแนนทั้งประเทศ ของพรรคประชาธิปัตย์ แล้วคิดค านวณตามมาตรา 129 วรรคสี่และวรรคห้า ซึ่งปรากฏผลการ
ค านวณที่เปลี่ยนแปลงไป โดย พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อลดลงจากเดิม 20 คนเหลือ 19 คน
และ พรรคไทรักธรรมจากที่ไม่ได้รับจัดสรร ก็ได้รับการจัดสรรหาส.ส.บัญชีรายชื่อเพ่ิมจ านวน 1 คน คือ นายพีระวิทย์ 
เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคล าดับที่ 1 ซึ่งสามารถมารับหนังสือรับรองการ
ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ( ส.ส. 6/5) จากส านักงาน กกต.ได้ทันทีตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
  ทั้งนี้การค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ครั้งนี้ไม่มีการน าผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 นครปฐม แทนต าแหน่งที่ว่าง
เมื่อวันที่ 23 ต.ค.62 และการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น แทนต าแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. มารวมค านวณด้วย
เนื่องจากการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างทั้ง 2 ครั้ง ไม่ได้เป็นผลจากมีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามที่มาตรา 131 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ก าหนด 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000009216 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000009216
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28 ม.ค. 2563 16:16 น. 

กกต. ค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ประชาธิปัตย์ลด “พีระวิทย์” ได้คัมแบ็ก 
 

 

 

 

 

 

 

กกต. ค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ท าให้ประชาธิปัตย์ลดลง 1 ต าแหน่ง ขณะที่ “พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค” พรรคไท

รักธรรม คัมแบ็กได้เป็น ส.ส.อีกรอบ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังศาลฎีกามีค าพิพากษาว่า นายชาติชาย วรพิพัฒน์ กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) 

โดยการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมือง เพือ่จูงใจผู้มี

สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นการกระท าของผู้คัดค้านดังกล่าวย่อมเป็นการกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่ง

คะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ให้เพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย มีก าหนดสิบปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่ง นั้น 

กกต. จึงมีมติให้ค านวณเพ่ือหาจ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมีวิธีการค านวณ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 วรรคสอง 

ดังนี ้

1. น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รั บจากการ

เลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ เมื่อ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ครบ 350 เขตเลือกตั้ง มาเป็น
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ฐานคะแนนในการค านวณเพื่อหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรค

ประชาชนปฏิรูปด้วย 

2. การค านวณเพ่ือหาจ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องน าคะแนนของ 

นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.จันทบุรี จ านวน 19,711 

คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศ ของพรรคประชาธิปัตย์ ในการค านวณเพื่อหาจ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

3. ค านวณจ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 129 วรรคสี่ และวรรคห้า ปรากฏผลการค านวณท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ดังนี ้

3.1 พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ลดลง จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจ านวน 20 

คน เหลือ 19 คน 

3.2 พรรคไทรักธรรม ได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ จ านวน 1 คน จากเดิมท่ีไม่ได้รับการจัดสรร 

อย่างไรก็ตาม กกต. จึงขอแจ้งให้ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 

พรรคไทรักธรรม ล าดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรจากการค านวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ มารับหนังสือรับรองการได้รับ

เลือกตั้ง นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า นายพีระวิทย์ เคยหลุดจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

สภาผู้แทนราษฎรเพียง 3 วัน ซึ่งขณะนั้น นายพีระวิทย์ ได้มีการแถลงร้องขอความเป็นธรรมด้วย.  

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1758273  
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28 ม.ค. 2563 19:17 น. 

“สจ.เซ้ม” ยิ้มรับหลัง กกต. ค านวณใหม่ท าหลุด ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ 
 

 

 

 

 

 

 

“สจ.เซ้ม - จักพันธ์” ยิ้มรับผล หลัง กกต. เผยผลค านวณใหม่ท าหลุด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เผย 

สมัยหน้าพร้อมลงแบบแบ่งเขต  

วันที่ 28 ม.ค. 2563 นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ หรือ สจ.เซ้ม ให้สัมภาษณ์ในงานเลี้ยงพรรคประชาธิปัตย์ 

ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ส่งผลใหม่พรรคประชาธิปัตย์ ต้อง

เหลือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 19 จาก 20 คน จึงท าให้ นายจักรพันธ์ ที่เพ่ิงจะได้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่นานนี้ต้องหลุดจาก

ต าแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ส่วน นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค จากพรรคไทรักธรรม ก็ได้กลับมาเป็น 

ส.ส.อีกครั้ง 

นายจักพันธ์ เปิดเผยว่า พอจะรู้บ้าง แต่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อถามว่ารอลุ้นไหม ก็ต้องดูว่ามีคนลาออกหรือไม่ 

แต่หากไม่มีใครลาออกตนเองก็อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว อีกทั้งเลือกตั้งสมัยหน้าคงจะไม่ลง ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่

จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 แทน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันตนมีการลงพื้นที่อยู่ตลอดในช่วงนี้ ทั้งนี้ ไม่หนักใจแม้เจ้าของ

พื้นที่ตอนนี้จะเป็น ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ เพราะขึ้นอยู่กับประชาชนจะเป็นผู้เลือก ทั้งนี้ ตั้งแต่เข้ารับต าแหน่ง 

ส.ส. ก็ยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่เมื่อไม่ได้เป็น ส.ส.แล้วก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนออกด้วย ดังนั้น คงต้องยื่นไป

พร้อมกันทั้งเข้าและออก 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1758523 
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“พีระวิทย์” ตื่นเต้น เข้าสภารายงานตัว ได้กลบั
เป็น ส.ส.อีกครั้ง เตรียมน าคณะกลองยาวแก้บน 
วนัท่ี 29 มกราคม 2563 - 11:07 น.  

 

 

“พีระวิทย์” พรรคไทรักธรรม เข้าสภารายงานตัว หลังได้กลับมาเป็น ส.ส.อีกครั้ง ม่ันใจ ไม่หลุดส.ส.เพราะการ
ค านวนอีก 

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ให้สัมภาษณ์
ก่อนไปรายงานตัวต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ถึงการได้เข้ามาเป็นส.ส.อีกครั้งหลังจากได้เป็นส.ส.เพียง 3 
วัน ว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเป็นส.ส.อีกครั้ง จากการที่หยุดไป 7-8 เดือน ตนไม่ได้หยุดท าหน้าที่ของ
ส.ส. โดยลงพ้ืนที่ตลอด เพราะว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาเป็นส.ส. และวันนี้ก็ได้กลับมาแล้ว โดยตนได้ไปบนที่วัดสะตือ 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือให้ได้กลับมาจริงๆ ซึ่งจะต้องน าคณะกลองยาวไปถวายแก้บน 

นายพีระวิทย์ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นจะอยู่กับกลุ่มกิจสังคมใหม่ เพราะที่ผ่านมากลุ่มนี้ไม่เคยทอดทิ้ง และในช่วง
บ่ายวันนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมาแสดงความยินดีในฐานะที่ตน
เป็นน้องชาย ทั้งนี้ ยืนยันจะอยู่ในฝั่งรัฐบาลและสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 
อย่างไรก็ตาม ถ้ามีโอกาสเลือกท างานในคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ก็จะเลือกคณะกมธ.วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
รวมทั้งอยากเข้าไปร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยเฉพาะประเด็นค านวณสัดส่วนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์  เพราะตนได้รับ
ผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรง 

นายพีระวิทย์ กล่าวต่อว่า ส าหรับค าร้องที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบการท าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรณี
การค านวณส.ส.พึงมีนั้น ทั้งป.ป.ช.และผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งหนังสือชี้แจงกลับมาแล้วว่า กกต.ได้ท าหน้าที่ตาม
ขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ จึงถือว่าเรื่องร้องเรียนจบไป หรือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือตนแพ้ ดังนั้นจึงไม่ติดใจกับกรณี
ดังกล่าวแล้ว 
“มั่นใจว่าจะไม่หลุดจากต าแหน่งส.ส.อีกอย่างแน่นอน เพราะกรณีค าร้องพิจารณาใบเหลืองของในนายกรุงศรีวิไล สุทิน
เผือก อดีตส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ศาลฎีกาได้นัดไต่สวนคู่ความทั้งสองฝ่ายในช่วงเดือนมีนา และจากนั้น
คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาอีกประมาณ 1 เดือน จึงมั่นใจว่าศาลฎีกาจะตัดสินค าร้องดังกล่าวนี้เสร็จ สิ้นหลังวันที่ 
24 มีนาคม 2563 ซึ่งจะครบก าหนด 1 ปี ที่กฎหมายก าหนดให้มีการค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ได้ ” นายพีระวิทย์ 
กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1927888 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1927888
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/29-9.jpg
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'พีระวิทย์' คัมแบ็กเชื่อคราวน้ีอยู่ยาวเพราะหนุน บิ๊กตู่! 
29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:50 น.        

 

 
 

29 ม.ค.2563 -  นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนไปรายงาน
ตัวต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถึงการได้เข้ามาเป็น ส.ส.อีกครั้งหลังจากได้เป็น ส.ส.เพียง 3 วัน ว่า รู้สึก
ตื่นเต้นและดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเป็น ส.ส.อีกครั้ง จากการที่หยุดไป 7-8 เดือน ก็ไม่ได้หยุดท าหน้าที่ของส.ส. โดยลง
พ้ืนที่ตลอด เพราะหวังว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาเป็น ส.ส. และวันนี้ก็ได้กลับมาแล้ว โดยได้ไปบนที่วัดสะตือ จังหวัดสระบุรี 
เพ่ือให้ได้กลับมาจริงๆ ซึ่งจะต้องน าคณะกลองยาวไปถวายแก้บน 
  นายพีระวิทย์ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นจะอยู่กับกลุ่มกิจสังคมใหม่ เพราะที่ผ่านมากลุ่มนี้ไม่เคยทอดทิ้ง และในช่วง
บ่ายวันนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จะมาแสดงความยินดีในฐานะที่เป็นน้องชาย ทั้งนี้ ยืนยันจะ
อยู่ในฝั่งรัฐบาลและสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีโอกาส
เลือกท างานในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ก็จะเลือกคณะ กมธ.วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งอยากเข้าไปร่วมแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยเฉพาะประเด็นค านวณสัดส่วน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เพราะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรง 
  นายพีระวิทย์ กล่าวต่อว่า ส าหรับค าร้องที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบการท าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณี
การค านวณ ส.ส.พึงมีนั้น ทั้ง ป.ป.ช.และผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งหนังสือชี้แจงกลับมาแล้วว่า กกต.ได้ท าหน้าที่ตาม
ขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ จึงถือว่าเรื่องร้องเรียนจบไป หรือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือแพ้ ดังนั้นจึงไม่ติดใจกับกรณี
ดังกล่าวแล้ว 
  “มั่นใจว่าจะไม่หลุดจากต าแหน่ง ส.ส.อีกอย่างแน่นอน เพราะกรณีค าร้องพิจารณาใบแดงของในนายกรุงศรีวิไล 
สุทินเผือก อดีต ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ศาลฎีกาได้นัดไต่สวนคู่ความทั้งสองฝ่ายในช่วงเดือนมีนาคม และจากนั้น
คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาอีกประมาณ 1 เดือน จึงมั่นใจว่าศาลฎีกาจะตัดสินค าร้องดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นหลังวันที่ 
24 มีนาคม 2563 ซึ่งจะครบก าหนด 1 ปี ที่กฎหมายก าหนดให้มีการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ได้”  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55774 

https://www.thaipost.net/main/detail/55774
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"พีระวิทย์" บอกตื่นเตน้มาเป็น ส.ส. อีกรอบ พร้อมกอดคอกลุ่มกิจสงัคมใหม ่
สยามรัฐออนไลน์ 29 มกราคม 2563 10:50 การเมือง  

 

 

 
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่รัฐสภา นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าหพรรคไทรักธรรม ให้

สัมภาษณ์ก่อนไปรายงานตัวต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ถึงการได้เข้ามาเป็นส.ส.อีกครั้งหลังจากได้เป็น
ส.ส.เพียง 3 วัน ว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเป็นส.ส.อีกครั้ง จากการที่หยุดไป 7 -8 เดือน ตนไม่ได้หยุด
ท าหน้าที่ของส.ส. โดยลงพ้ืนที่ตลอด เพราะว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาเป็นส.ส. และวันนี้ก็ได้กลับมาแล้ว โดยตนได้ไปบนที่
วัดสะตือ จังหวัดสระบุรี เพ่ือให้ได้กลับมาจริงๆ ซึ่งจะต้องน าคณะกลองยาวไปถวายแก้บน 
นายพีระวิทย์ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นจะอยู่กับกลุ่มกิจสังคมใหม่ เพราะที่ผ่านมากลุ่มนี้ไม่เคยทอดทิ้ง และในช่วงบ่ายวันนี้ 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จะมาแสดงความยินดีในฐานะที่ตนเป็นน้องชาย ทั้งนี้ ยืนยันจะอยู่ใน
ฝั่งรัฐบาลและสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีโอกาสเลือก
ท างานในคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ก็จะเลือกคณะกมธ.วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งอยากเข้าไปร่วมแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยเฉพาะประเด็นค านวณสัดส่วนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เพราะตนได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรง  
นายพีระวิทย์ กล่าวต่อว่า ส าหรับค าร้องที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 
และผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบการท าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรณีการ
ค านวณสส.พึงมีนั้น ทั้งป.ป.ช.และผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งหนังสือชี้แจงกลับมาแล้วว่า กกต.ได้ท าหน้าที่ตามข้ันตอนของ
รัฐธรรมนูญ จึงถือว่าเรื่องร้องเรียนจบไป หรือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือตนแพ้ ดังนั้นจึงไม่ติดใจกับกรณีดังกล่าวแล้ว  
“มั่นใจว่าจะไม่หลุดจากต าแหน่งสส.อีกอย่างแน่นอน เพราะกรณีค าร้องพิจารณาใบเหลืองของในนายกรุงศรีวิไล สุทิน
เผือก อดีตส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ศาลฎีกาได้นัดไต่สวนคู่ความทั้งสองฝ่ายในช่วงเดือนมีนา และจากนั้นคาดว่าจะ
ใช้เวลาในการพิจารณาอีกประมาณ 1 เดือน จึงมั่นใจว่าศาลฎีกาจะตัดสินค าร้องดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นหลังวันที่ 24 มีนาคม 
2563 ซึ่งจะครบก าหนด 1 ปี ที่กฎหมายก าหนดให้มีการค านวณสส.บัญชีรายชื่อใหม่ได้” นายพีระวิทย์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/129374 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/129374
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200129/fae4c9dddea1e87535199c5b9d038c3aeb2da9266298e4447874a04a8df59723.jpg?itok=lui0JRfc
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หนา้แรก / การเมือง  
 

 

 

 

 

 

'เส่ียไก่ชน'ไม่เสียใจหลุดปาร์ต้ีลิสต ์ประกาศเตรียมลงสู้ ส.ส.เขต 
วันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.20 น. 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศผลการค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ หลังจากศาลฎีกามีค าพิพากษาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นเวลา 10 
ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษาจากกรณีปราศรัยใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จเพ่ือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม ตาม
มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ส่งผลให้ตัวเองหลุดจาก ส.ส.ว่า ตนก็ไม่ได้เตรียมใจมาก่อน 
เหมือนกับตอนที่ตัวเองได้เป็น ส.ส.ก็ไม่คาดหวังว่าจะได้มาด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้ ตัวเองยังไม่ได้มีการด าเนินการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินตอนเข้ารับต าแหน่ง ก็ต้องมายื่นบัญชีฯ ตอนพ้นจากต าแหน่ง ซึ่ งต่อจากนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะท าหน้าที่ตรงไหน 
แต่ก็จะอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปแน่นอน 

"ผมก็ยังมีสถานะเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชื่อรายชื่อ ล าดับที่ 26 ซึ่งถ้ามีคนลาออก ตัวเองก็อยู่กับพรรคอยู่แล้ว ซึ่งสมัย
หน้า ตัวเองก็ได้ลงพ้ืนที่อย่างหนัก เพราะตนตั้งเป้าจะไปสมัคร ส.ส.ระบบเขต ถึงแม้ว่าคู่แข่งที่เป็น ส.ส.ปัจจุบันนั้น จะ
เป็นแกนน าพรรคฝ่ายค้าน แต่ตนก็พร้อมสู้เต็มที่" นายจักพันธ์ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469333 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/469333
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อังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 20.45 น.                                     
'จักพันธ์' ส.ส.7 วันไมต่กใจหลุดเก้าอี้ ลั่นรอลง ลต.สมัยหน้า 

 

                     
  

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศผลค านวณคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อ ล่าสุด ซึ่ง
ผลปรากฏว่านายจักพันธ์ต้องพ้นจากต าแหน่งส.ส.  ว่า หลังจากได้เป็น ส.ส 7 วันแล้วต้องกลายเป็นอดีตส.ส.ก็ไม่ได้ตกใจ
อะไร เพราะเป็นเรื่องปกติ ลาภ ยศ สรรเสริญ และตอนตนเข้ามาเป็นส.ส. ก็ไม่ ได้คิดว่าจะได้เป็นเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม 
ตนยังเดินหน้าท างานในพ้ืนที่ต่อไป โดยเตรียมตัวลงเลือกตั้งส.ส.ระบบเขตสมัยหน้า ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
แทนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะไปลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ 

นายจักพันธุ์ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่เข้ารับต าแหน่งส.ส.ยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน  แต่เมื่อไม่ได้เป็นส.ส.แล้ว ก็ต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนออกด้วย ดังนั้นคงต้องยื่นไปพร้อมกันทั้งเข้าและออก 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/754477 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/754477
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หนา้แรก / การเมือง  
 

'วิเชียร'เผย พปชร. ส่ง'เพชรภูมิ'ลงลต.ซ่อม ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร 
วนัองัคาร ท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.56 น. 
 

 

 

 
 

 
 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยภายหลังการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ ว่า ที่ประชุม กก.บห.มีมติส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม เขต 2 
จ.ก าแพงเพชร คือ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ บุตรชายของ นายไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.ก าแพงเพชร 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469348 
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พท. ไม่ส่งผูส้มัครเลือกตั้งซ่อม จ.ก าแพงเพชร เก็บแรงลุยพ้ืนที่ปากน้ า ขณะที่ ‘เสรีรวมไทย’ 
ขอลุยแทน 
วนัท่ี 29 มกราคม 2563 - 08:38 น.  

 

 
 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพ่ือไทย (พท.) ยังไม่มีท่าทีเคาะส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง
ซ่อม เขต 2 จ.ก าแพงเพชร เนื่องจาก 1.ทีมยุทธศาสตร์ของพรรค พท.ไม่ได้เข้ามาด าเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทั้งท่ีเป็น
หน้าที่หลักในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการท าศึกเลือกตั้ง ขณะที่ประธานยุทธศาสตร์ก็เดินทางไปต่างประเทศ ทั้งท่ีการ
สมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขตดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ 29 มกราคมนี้ 2.เลขาธิการพรรคไม่ได้ตั้งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมพรรคแต่
อย่างใด ในขณะที่ ส.ส.ภาคของพรรคต่างก็สอบถามผู้ใหญ่ในพรรคถึงเรื่องดังกว่าวว่าจะเอาอย่างไร แต่ก็ยังไม่มีค าตอบ
ให้ แต่ ส.ส. และสมาชิกในส่วนของภาคเหนือมีความต้องการที่จะให้พรรคส่งผู้สมัคร และ  

3.พ้ืนที่ จ.ก าแพงเพชร คู่แข่งมีคะแนนมากพอสมควรท าให้ต้องประเมินให้รอบคอบ รวมทั้งการพูดคุยในที่
ประชุม 7 พรรคฝ่ายค้านที่ผ่านมา พรรคเสรีรวมไทย (สร.) แสดงเจตนารมณ์จะส่งผู้สมัครลงชิงเก่าอ้ี ส.ส.ในเขตนี้ เมื่อ
ค านึกถึงปัจจัยที่พรรค พท.ก็ไม่มีตัวผู้สมัครในพ้ืนที่เพ่ือไปท้าชิง ดังนั้น คาดว่าพรรค พท.จะไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง จ.
ก าแพงเพชร เพ่ือเตรียมตัวเลือกตั้งซ่อม จ.สมุทรปราการ 
 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1927570 
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“พปชร.” เคาะช่ือส่ง “เพชรภูมิ” เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร 
วนัท่ี 28 มกราคม 2563 - 19:59 น.  
 
Facebook 

 
 

  เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 มกราคม ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการประชุมส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 
โดยมี นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพปชร. และในฐานะประธานวิปรัฐบาล ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 29 -31 มกราคม 2563 นี้  ซึ่งในที่ประชุมได้ก าชับ
ส.ส.ให้เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมย้ าเด็ดขาดเรื่องการเสียบบัตรแทนกัน ขออย่าให้ เกิดซ้ ารอยเหตุการณ์ที่ผ่าน
มา เนื่องจากเป็นที่จับจ้องและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก 
  เวลา 17.00 น.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
พรรคพปชร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ซึ่งมีแกนน าเข้า ร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพ่ือสรุป
รายชื่อผู้ที่พรรคจะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2   แทน พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.
ก าแพงเพชร โดยที่ประชุมมีมติส่งนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์บุตรชายพ.ต.ท.ไวพจน์ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ก่อนในช่วง
เย็น พล.อ.ประวิตร ได้ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เป็นครั้งแรก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น 
  

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1927170 
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พปชร. ส่ง 'เพชรภูมิ' ชิงเลือกตั้งซอ่มส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2  
อังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 19.50 น.                      

                     
 
  เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 28 ม.ค..ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โดยมี
นายวิรัช รัตนเศรษฐ  ประธานวิปรัฐบาล  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ในวันที่ 29 -31 ม.ค.นี้  ซึ่งในที่ประชุมได้ก าชับส.ส.ให้เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมย้ าเด็ดขาดเรื่อง
การเสียบบัตร อย่าให้เกิดซ้ ารอยเหตุการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นที่จับจ้องและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ 
  จากนั้นเวลา 17.00 น.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
พรรค เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีแกนน าเข้า ร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพ่ือสรุปรายชื่อผู้ที่พรรค
จะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2  แทน พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.ก าแพงเพชร โดยที่
ประชุมมีมติส่งนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ บุตรชายพ.ต.ท.ไวพจน์ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม   จากนั้นในช่วงเย็น พล.อ.
ประวิตร ได้ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เป็นครั้งแรก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/754473 
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เพื่อไทย ซัด ระบบค านวณ สส.บัญชีรายชื่อเพี้ยน สงสัยสถานะ "ไพบูลย์" 

 วันที ่29 ม.ค. 2563 เวลา 10:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ตามท่ี ศาลฎีกาพิพากษาเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งอดีตผู้สมัคร ส.ส.ปชป. จันทบุรี และ กกต. ได้คิดค านวณ สส.บัญชีรายชื่อใหม่ ตาม พรป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง สส.?พ.ศ.2561 มาตรา 129 วรรคสี่และวรรคห้า และมาตรา 131  เป็นเหตุให้ มี? สส.บางพรรคหลุดไป และ
บางพรรคได้? สส.เพ่ิม เห็นว่า พรบ.กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคิดค านวณ สส.บัญชีรายชื่อแปลกประหลาดแตกต่างไป
จากหลักการเป็นสากลที่เคยถือปฏิบัติ ท าให้สถานะของ สส.ขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้การเมืองไร้เสถียรภาพไปด้วย 
สมควรที่ทุกฝ่ายต้องเสนอแก้ไขโดยเร่งด่วน      

นายชุมสาย ยังกล่าวต่อว่า จากการที่ กกต.ต้องค านวณ สส .บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่นั้น ตน
ขอถามว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็น สส.บัญชีรายชื่อ ในนามพรรคอะไร เพราะพรรคประชาชนปฏิรูปเลิกไปแล้ว และ 
นายไพบูลย์ ก็ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ล าดับใดของ พรรคพปชร. ซึ่งทุกคะแนนที่เลือกนายไพบูลย์ ประชาชนเขาเลือก
พรรค ปชร.หากมีการค านวณใหม่ ตนจึง  สงสัยในสถานะของนายไพบูลย์ ว่าท าหน้าที่อะไรในสภา และในฐานะอะไร 
ซึ่ง ที่เคยอ้างว่ามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้น สามารถท าได้จริงหรือไม่ และ กกต. สภาผู้แทนฯ รวมทั้งพรรค 
พปชร.เอาอ านาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายบทใด ไปรับรองคุ้มครองสิทธิของนายไพบูลย์ 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/613154 
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หนา้แรก / การเมือง  

‘เส้ือแดง’พร้อม.???‘ฟอร์ด’ขยบัหา500สมาชิกพรรค 4 เดือน ตอ้งเสร็จรอรับเลือกตั้ง 
วันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.54 น. 
 

 

 

 
 
28 มกราคม 2563 นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ หรือ “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง” โพสต์เฟซบุ๊กถึงความคืบหน้าการจัดตั้ง

พรรคการเมือง “เส้นทางสีแดง” ว่า “ผมมารับหนังสือค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองจาก กกต. ที่ศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะ หนังสือลงวันที่ 28 ม.ค.2563 เวลา 13.45 น. เลขรับหนังสือ 1264 ภารกิจจากนี้ไปคือการเดินหน้า
หาสมาชิกร่วมก่อตั้งพรรคให้ได้ 500 คน พร้อมทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท เพ่ือจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
เส้นทางสีแดง เพ่ือรองรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป เป้าหมายนี้จะต้องเสร็จสิ้นใน 4 เดือน ขอขอบคุณเพ่ือนพ้องน้องพ่ีทุก
ท่านที่ให้การสนับสนุนครับ #พรรคเส้นทางสีแดง” 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469346 
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‘นิพิฏฐ’์ แจงท่ีมาท่ีไป จบัโป๊ะ
เสียบบตัรแทนกนัได ้เหตุจาก 
เจอโพสตโ์ชวท์างเฟซบุ๊ก 
วนัท่ี 29 มกราคม 2563 - 09:49 น.  

 

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง หน.พรรคประชาธิปัตย์ อดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์ข้อความ
ชี้แจงกรณีการออกมาเผยแพร่ มี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าตัวไม่อยู่ในวันโหวตพ.ร.บ.
งบประมาณ แต่กลับมีบัตรลงชื่อร่วมโหวต โดยเป็น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 2 ราย รายแรก พบรูปโพสต์ทางเฟซบุ๊กไปเปิด
งาน อีกราย ปลัดอ าเภอซึ่งเป็นเลขาผู้ว่าฯพัทลุง โพสต์ ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ เนื่องจากพาดพิงผม 1.สมัยรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ ผมก็ลงชื่อร้องการกดบัตรแทนกัน และผมไปเบิกความต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเอง จนศาลวินิจฉัยว่า “ร่าง 
พ.ร.บ.เป็นโมฆะ” 2.เรื่องนี้ ไม่ได้เริ่มด้วยการตั้งใจร้อง เพียงแต่เทศบาลที่ท่าน ส.ส.ไปเปิดงานน ารูปมาลง ตอนแรกผม
คิดว่าท่านลาการประชุม แต่ต่อมาปรากฏว่า บัตรของท่านยังท างานอยู่ที่สภา ผมก็เลยคิดว่า ครั้งหนึ่งผมเคยร้องการ
ท างานของ ส.ส.ครั้งนี้ก็คิดว่า เราก็ตรงไปตรงมาเมื่อมีข้อมูลก็ร้อง ใครจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรครับ 3.ส่วนเรื่อง คุณนาที รัช
กิจประการ ผมก็ไม่ตั้งใจและไม่มีข้อมูล เพราะไม่สนใจอะไร เพียงแต่ปลัดอ าเภอที่เป็นเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง เอารูปไปลงในเฟซว่าไปจีนกับคุณนาที ช่วงที่สภาประชุมงบประมาณ ผมตรวจสอบก็ปรากฏว่า บัตรคุณนาทียัง
ท างานอยู่ ผมก็แถลงข่าว แต่หลังจากแถลงข่าวคุณฉลองแล้ว 4.งบประมาณเป็นกฎหมายส าคัญที่สุด ไม่อยู่ หรือป่วย ก็
ลาได้ แต่การกดบัตรแทนกันมันเคยมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งศาลรัฐธรรมนูญถือว่า”ร้ายแรง” 5.ไม่รัก ไม่ชอบผมก็ไม่
เป็นไรครับ ตลอดเวลาที่ผมเป็นตัวแทนคนพัทลุง ผมท าเต็มท่ีตามความรู้ความสามารถผมแล้ว จนผมได้เป็นรัฐมนตรึของ
คนพัทลุง ซึ่งคนจนๆ นักกฎหมายจากบ้านนอกท าได้ขนาดนี้ ผมท าเต็มที่แล้วครับ หากไม่สบใจท่าน เพ ราะ
ความสามารถผมไม่พอผมต้องขออภัย 6.อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เป็น ส.ส. ถึงรัฐมนตรี ผมก็เคารพสิทธิของคนพัทลุงอย่างยิ่ง 
ไม่เคยให้ ส.ส.จังหวัดอ่ืน ใช้สิทธินั้นแทนคนพัทลุง 7.อย่ารังเกียจการตรวจสอบนักการเมืองเลยครับ คนพัทลุงเรา นักเลง 
ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูกไม่ใช่หรือครับ 8.อย่าห่วงงบประมาณและอย่าชี้น าให้คนเข้าใจผิด ต้องให้ประชาชน “ฉลาด” ครับ 
งบ’63 ยังไม่ใช้เลย แต่ข้าราชการ ก็เบิกเงินเดือนอยู่นี่ครับ โรงพยาบาลก็ยังจ่ายยาให้คนป่วยอยู่นี่ครับ อสม.ก็ได้
ค่าตอบแทนอยู่นี่ครับ ผู้สูงอายุก็ได้เบี้ยผู้สูงอายุอยู่นี่ครับ ถ้าท่านไม่ใช่ผู้รับเหมาเป็นแสนล้าน ท่านไม่กระทบครับ แต่ถ้า
ท่านเป็นผู้รับเหมาเป็นแสนล้าน ท่านอาจกระทบ เพราะอาจได้เงินช้าไป แต่ไม่นานครับ รัฐบาลมีทางแก้อยู่แล้ว 
กฏหมายรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้เสร็จใน 15 วัน ช้า 15 วัน คงไม่เป็นไรกระมังครับ เพราะช้ามาตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2562 แล้วครับ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1927676 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1927676
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/13-32.jpg
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"ชวน" ลุ้นศาล รธน. รบัไม่รับค าร้องปมเสียบบัตรแทนกันหรือไม ่
สยามรัฐออนไลน์ 29 มกราคม 2563 10:46 การเมือง  

 

 
  วันที่ 29 ม.ค.63 รัฐสภาได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ และทาเจลแอลกอฮอล์ กับบุคคลที่เข้ามาในอาคารรัฐสภา 
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้ามาที่อาคารรัฐสภา เพ่ือท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร โดยผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ และทาเจลแอลกอฮอล์ด้วย 

ทั้งนี้นายชวน ยังกล่าวถึงการยื่นค าร้องของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ขอให้วินิจฉัยกระบวนการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 กรณีเกิดเหตุเสียบบัตรแทนกันว่า วันนี้จะติดตามว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะพิจารณารับค าร้องหรือไม่ อย่าเพิ่งสมมุติว่าศาลไม่รับค าร้อง ทุกอย่างมีทางออก ไม่มีทางตัน  
ส่วนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น ยังไม่มีการนัดจากฝ่ายค้าน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง 
 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/129373 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/129373
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200129/f1f3268139f0aa6af334aa3eb065510b31223d39032d17a7baa6f04fa9a419c7.jpg?itok=d5xzQ7Xd
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28 ม.ค. 2563 14:29 น. 

 
 
 
 

"เสรีพิศุทธ"์ ไม่จบ แหกมติเสียงข้างมาก เล่น "บิ๊กตู่" สอบปมถวายสัตย์ฯ 
 
"เสรีพิศุทธ์" แหกมติเสียงข้างมากเล่นงาน "บิ๊กตู่" สอบปมถวายสัตย์ฯ ด้าน "ไพบูลย์" ชี้อาจผิดข้อ ก.ม.เล็ง
ตรวจสอบ เชิญสื่อร่วมสังเกตการณ์ 29 ม.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภา
ผู้แทนราษฎร ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นประธานกรรมาธิการฯ ได้บรรจุ
เรื่องตรวจสอบกรณีท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม น าคณะรัฐมนตรีกล่าวค าถวายสัตย์
ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ และไม่มีความชอบต่อการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระประชุมล าดับที่ 4.2 โดยได้เชิญ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 
เลขาธิการ ครม.ชี้แจงในเวลา 09.30 น. และเชิญ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ชี้แจงในเวลา 10.30 น. 
ทั้งนี้การบรรจุเรื่องตรวจสอบดังกล่าวนั้น ไม่ได้เป็นไปตามเสียงข้างมากของกรรมาธิการฯ ที่ลงมติให้ยุติเรื่องในการ
ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  

ด้าน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะกรรมาธิการฯ ให้สัมภาษณ์
ว่า การน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาทั้งๆ ที่กรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก ลงมติให้ยุติการตรวจสอบไปแล้วนั้น 
อาจจะท าให้มีปัญหาทางข้อกฎหมาย ดังนั้นก่อนการพิจารณาคงต้องถกเถียงกัน นอกจากนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้น
ยังพบว่า การประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมา กรรมาธิการฯ ไม่ได้พิจารณาหรือลงมติด้วยว่าจะเชิญบุคคลใดเข้าชี้แจงในวาระ
ดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้นตนคงต้องขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง และขอเชิญสื่อมวลชนเข้าสังเกตการณ์การประชุมของ
กรรมาธิการฯ ในวันที่ 29 ม.ค.นี้ ด้วย  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1758156  

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1758156
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29 ม.ค. 2563 10:42 น. 

มีตติ้ง ปชป.ชื่นมื่น รุ่นใหญ่มาเพียบ แนะกล้าเปลี่ยนแปลง-ปฏิรูปพรรค 
 

 

 

 

 

 

 

 

"ประชาธิปัตย์" มีตติ้ง อดีต ส.ส.รุ่นใหญ่มาเพียบ "เฉลิมชัย" ลั่นพาพรรคเดินหน้าให้ดีที่สุด "จุรินทร์" เผยที่มา

การจัดงาน "ไตรรงค์" ชี้ต้องปฏิรูปสังคายนาพรรค แนะอย่ารวมศูนย์ เพราะไร้นายทุน จวก ส.ส.ในสภาบางกลุ่มกาลกิณี 

"มาร์ค" ย้ าความต่าง ปชป.-พรรคอื่น ลั่นต้องสู้เพื่อความถูกต้อง 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวานนี้ (28 ม.ค.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ 

ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้อดีต ส.ส.ของพรรคร่วมรับประทานอาหารเย็นในชื่องาน 

"รวมกันเป็นเกลียวเหนียวแน่นเป็นประชาธิปัตย์" โดยมีอดีต ส.ส.และ ส.ส.ของพรรคจากทุกภาค เดินทางมาร่วมงานกว่า 

80 คน อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯและอดีตหัวหน้าพรรค นายไตรรงค์ 

สุวรรณคีรี นายไพฑูรย์ แก้วทอง นายเจริญ คันธวงค์ นายช านิ ศักดิเศรษฐ์ นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ โดยจัดรวบงานเลี้ยง

เนื่องในโอกาสปีใหม่และเทศกาลตรุษจีนในคราวเดียวกัน 

โดย นายเฉลิมชัย กล่าวในงานตอนหนึ่งว่า ตนอยู่กับหัวหน้าพรรคแต่ละคนไม่เคยขัดใจหัวหน้าพรรค และทุ่มเท

ให้พรรคแถวหน้า เพราะนี่คือบ้านของเรา ในระหว่างการบริหารงานอาจจะผิดพลาดบ้าง ต้องขออภัย และพร้อมจะจัด

งานพบปะพี่น้องสมาชิกพรรคให้มากขึ้น และจะเดินตามผู้น าพรรค แต่ส าหรับตนแค่พบปะเจอะเจอก็รักแล้ว ยืนยันว่า

งานนี้ได้นัดหมายอดีต ส.ส.และอดีตผู้สมัคร ส.ส.ไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ช่วงหลังปีใหม่จะนัดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และ

โดยปกติก็ได้มีการประสานงานกันอยู่แล้ว 

"สมาชิกที่ยังอยู่กับพรรคในวันนี้ ก็อยู่ด้วยอุดมการณ์และความเข้าใจ เพ่ือให้พรรคและประเทศเดินหน้าและ

ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ทั้งนี้พรรคเราเป็นสถาบัน และเชื่อว่าความเป็นประชาธิปัตย์จะอยู่ในสายเลือดของทุกคน หรือ
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แม้กระทั่งสมาชิกที่ลาออกไปแล้ว ก็ยังมีความผูกพันกับพรรค แม้ไม่สามารถยืนยันได้ว่า หลังจากนี้จะมีสมาชิกพรรค

ลาออกเพ่ิมอีกหรือไม่ แต่ยืนยันว่าจะพยายามท าพรรคให้ดีทีสุ่ด และจะน าพาพรรคเดินไปข้างหน้า" นายเฉลิมชัย กล่าว 

จากนั้น นายจุรินทร์ กล่าวบนเวทีว่า งานในวันนี้เกิดขึ้นจากที่ไปร่วมรับประทานอาหารกับเพ่ือนอดีต ส.ส.จาก

หลายภาคและหลายโอกาส ซึ่งหลายคนเสนอว่าจะท าอย่างไรให้ทุกคนมาเจอกัน พูดคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา จึงเป็น

ทีม่าของการจัดงานนี้ 

ขณะที่ นายไตรรงค์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอพูดตรงๆ ว่าที่ผ่านมาพรรคไม่ค่อยดี หลายคนก็ทราบอยู่แล้วว่ามีการ

ลาออก ตนก็ต้องมาทบทวน เพราะเราน าของฝรั่งมาใช้แล้ว พวกเรามีจิตวิญญาณมากน้อยแค่ไหน ในสหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ เขาก็เลือกหัวหน้าพรรคแต่ไม่ค่อยขัดแย้ง หลังจากเลือกตั้งเสร็จเขาจะรวมเป็นหนึ่ง เพ่ือสู้กับพรรคอ่ืน คนที่

ลาออกไปเราไปต าหนิไม่ได้ เพราะเขาอาจมีเหตุผลส่วนตัวบางประการที่เขาเล่าให้ฟัง แต่ตนพิสูจน์ให้เขาเห็นไม่ได้ 

ดังนั้นจึงต้องเข้าใจกันด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตย ซึ่งจิตใจของคนอาจคิดได้ แต่คนเหลืออยู่จะต้อง

ปรับปรุงอย่าอ้างว่าพรรคอยู่มากว่า 70 ปีแล้ว ต้องรักษาประเพณี เพราะหากอ้างถึง 70 ปี เราก็ไปไม่รอด ต้อง

เปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นก็ไม่เจริญ และพรรคก็ไปไม่รอด ดูอย่าง นายเติ้ง เสี่ยวผิง จะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องรอจนกว่า 

นายเหมา เจ๋อตุง ตาย จงึเอาแนวความคิดของตัวเองมาใช้ได้ แต่เราไม่ต้องรอให้ใครตาย เราต้องปฏิรูปสังคายนาพรรค 

นายไตรรงค์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมานายจุรินทร์ไปเป็นหัวพรรค ไปตรวจราชการที่ไหนก็เรียกผู้อาวุโสมาพูดคุย 

ซึ่งท าถูกแล้ว แต่ยังไม่พอ ทั้งนี้ต้องขอบคุณนายจุรินทร์ท าหน้าที่หัวหน้าพรรคค่อนข้างดี ในเรื่องสมาชิกสัมพันธ์ แต่ไม่

พอส าหรับโลกอนาคต ต้องมีการแบ่งอ านาจหน้าที่ หัวหน้าพรรคท าคนเดียวไม่ทัน ไม่เช่นนั้นจะเป็นลักษณะรวมศูนย์ 

ต้องกระจายอ านาจออกไป ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าหัวหน้าพรรคหาคะแนนเสียงทั่วทุกจังหวัด โดยเฉพาะพรรค

ประชาธิปัตย์เราไมม่ีนายทุนพรรค เมื่อไม่มีทุนทางการเมืองต้องแข่งกับพรรคอ่ืน แล้วจะเอาชนะท่ีหนึ่งได้อย่างไร ตนเชื่อ

ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีใครสามารถเอาเงินมาซื้อได้ ดังนั้นเราต้องศึกษาดูพรรคการเมืองใหญ่ๆ เช่น พรรคอัมโน่ ที่

ประสบความส าเร็จว่าเขาแบ่งความรับผิดชอบอย่างไร กระจายอ านาจอย่างไรถ้าเราคิดแต่รวมศูนย์อย่างเดียว โดยไม่

กระจายอ านาจก็ไปไม่รอด เพราะพรรคการเมืองมีมากขึ้นคนเก่งมากขึ้นมาลงการเมืองมากขึ้น คนชั่วก็มาลงการเมือง

มากเช่นกัน และปัจจุบันเป็นที่น่าอดสู ที่ ส.ส.จ านวนมากในรัฐสภาที่ถูกประชาชนประณามว่าเป็นกาลกิณีของประเทศ 

เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศ ตนโชคดีที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ต้องไปร่วมกับพวกกาลกิณี พวกเราต้องปรับตัว

ว่า อะไรควรพูดไม่ควรพูด บางคนพูดแล้วท าให้ประเทศเสียหายอย่างเรื่องไวรัสโคโรน่าก็มาให้สัมภาษณ์ ไม่รักษาหน้า

รักษาตาของประเทศเอาเรื่องโลกมาเล่นการเมือง 

"ผมไม่ได้รัก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แต่เขามาอย่างถูกต้องตาม

รัฐธรรมนูญ และที่พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ที่เราท านี้ถูกต้องแล้วไม่ต้องไปฟังใคร

วิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของพรรคถือว่าดีที่สุดแลว้ ยืนยันว่าแบบอ่ืนท าให้เสียหายมาก แต่

แบบนี้เสียหายน้อยที่สุด เพราะตนเคยบริหารแบบนี้มาก่อน ดังนั้นต่อไปทุกคนมีอะไรก็ต้องอยู่กันแบบพี่แบบน้องรักษา

น้ าใจกันแบบนี้ต่อไป" นายไตรรงค์ กล่าว 
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ด้าน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนดีใจที่ได้พบกับทุกคน และยังมีโอกาสพบปะพูดคุยกับพวกเราอยู่เป็นระยะ 

รวมถึงยังติดตามการเมืองมาด้วยความห่วงใย ขอให้ก าลังใจกับทุกคนที่ท างานทั้งรัฐมนตรีและส.ส. รวมถึงอดีต ส.ส.ที่มี

บางคนได้ไปช่วยงานกระทรวงต่างๆ และบางคนที่ยังต้องท างานหนักอยู่ในพื้นที่ ตามแบบฉบับนักการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย ถ้าพวกเราตั้งใจทุ่มเทท างาน คงจะช่วยท าให้หลายสิ่งหลายอย่างประสบความส าเร็จตามความตั้งใจของ

พวกเรา 

"ทั้งนี้พอเริ่มต้นปีนี้ก็ดูจะเป็นงานหนักเอามากๆ เพราะมีเรื่องที่จะเป็นปัจจัยให้เราต้องช่วยกันท างานให้

บ้านเมือง ภายใต้ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากล าบาก ทั้งโลกภายนอกที่มีความขัดแยง้ทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 

รวมถึงมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นได้ในหลายๆส่วน อีกทั้ง เรายังได้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

บ้านเมืองมีภาวะเศรษฐกิจและภัยแล้ง จึงขอให้ทุกคนท างานหนัก ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองไทยยังไม่ดีขึ้น เรา

เป็นพรรคการเมืองทีต่่อสู้ยืนหยัดเรื่องความถูกต้องมาตลอด และต้องเป็นหลักให้กับบ้านเมืองให้ได้ ดังนั้นอะไรที่ผิด เรา

ก็ต้องกล้าบอกว่ามันผิด มิฉะนั้นเราจะไม่แตกต่างจากพรรคอื่นๆ ประชาชนอาจเสียงไม่ดังมากนัก แต่ลึกๆแล้วคนส่วน

ใหญ่ยังหวังที่จะเห็นนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ดี การที่พรรคเราสามารถอยู่มาได้ 70 กว่าปี เพราะเรามีความ

แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆ ซึ่งได้ล้มหายตายจากไปมากแล้ว เพราะเรายึดถือความถูกต้อง และเป็นที่พึ่งของ

ประชาชนได้ ซึ่งเรามั่นใจว่าถ้าเราสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ เราจะสามารถยืนหยัดต่อสู้ทางการเมืองได้ ทั้งนี้ตนยืนยัน

ว่าหากใครต้องการให้ตนให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า ตนก็ยินดีเสมอ" นายอภิสิทธิ์ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1758931 
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 29 ม.ค. 2563 05:20 น. 

นายกรัฐมนตรี วอน ศาลรัฐธรรมนูญ-สภาผ่าวิกฤติงบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมมือหาทางออกให้กับประเทศชาติ รับมีปัญหารุมเร้า! 

“ประยุทธ์” หวังสภา-ศาล รธน.จับมือผ่าทางตันงบฯ 63 วอนทุกฝ่าย ท าให้ประเทศและประชาชนเดือดร้อน 
น้อยที่สุด “บิ๊กป้อม” ปล่อยผี ส.ส.เสียบบัตร ไม่ต้องปรามโตๆกันแล้ว “เฉลิมชัย” ยัน พรรคร่วมเสียงไม่แตก “ส.ว.เสรี” 
เตือนอย่า โยนภาระให้ศาล รธน. รอดูอาจไม่รับวินิจฉัยส่งเรื่องกลับก็ได้ บิ๊กรัฐบาลประสานเสียง พร้อมรับศึกซักฟอก 
“สนธิรัตน์” มัดมือพรรคร่วมช่วยกันแจง “ผู้กองนัส” ผวาถูกถล่มปมเดิม “เหลิม” ปราม “ลุงตู่” ถ้าดุมาเจอสวน พท.
จองกฐิน มท.1 ปมโรงไฟฟ้าขยะ กกต.หั่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. ไปให้ “ไทรักธรรม” องค์กรต้านคอร์รัปชันกระทุ้งธรร
มาภิบาลรัฐไทย ฉะตั้งคนมีประวัติมาปราบโกง “บิ๊กตู่” รับไทยยังไม่หมดทุจริต ทุกฝ่ายเฝ้าจับตาดูว่าในวันที่ 29 ม.ค.นี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีความชัดเจนอย่างไร ต่อค าร้องของ ส.ส.ที่ขอให้วินิจฉัยว่ากระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หลังเกิดกรณีอ้ือฉาว ส.ส.รัฐบาลเสียบบัตรลงคะแนนแทน
กัน เพื่อผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ 
“ประยุทธ์” บอกปัญหามีไว้แก้ 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ม.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีคณะบุคคลทยอยเข้า
พบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อาทิ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และ รมว.พาณิชย์ น าผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) เพ่ือประชาสัมพันธ์งาน อัตลักษณ์แห่ง
สยาม ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-2 ก.พ. ที่ศูนย์การประชุมไบเทค โดยมีครูวีระ มีเหมือน ครูศิลป์ของแผ่นดิน
ประจ าปี 2552 มาเชิดหนังใหญ่ ตอน “ทศกัณฐ์สั่งเมือง” บทสูงสุดของการแสดงหนังใหญ่ และเม่ือบทสุดท้ายที่มีค าร้อง
ว่า “แย้มยิ้มลืมโศกสลด” นายกฯได้ขอเข้าไปลองเชิดพร้อมร้องว่า “ก็ลืมโศกสลด” พร้อมกล่าวว่าทุกอย่างมีปัญหา
อุปสรรค แต่ต้องเดินหน้าแก้ปัญหากันไป เพราะปัญหามีไว้ให้แก้ 
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ร่วมร าลึกวันทหารผ่านศึก 

ต่อมาคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น าคณะนักวิจัยน าเสนอผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นในกิจกรรม วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 อาทิ ลูกบอลดับเพลิง จากนั้นนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม น าคณะสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีเพ่ือการบริการภาครัฐ มาแสดงผลงาน อาทิ หุ่นยนต์
ตรวจหาและกู้วัตถุระเบิด โดยนายกฯได้ทดลองบังคับหุ่นยนต์ดั งกล่าวด้วย ต่อมาที่ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก น าคณะเข้าประชาสัมพันธ์ เนื่อง
ในสัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-3 ก.พ. โดยนายกฯได้ร่วมบริจาคอุดหนุนซื้อดอกป๊อป
ปี้ และเชิญชวนประชาชนช่วยอุดหนุน และติดดอกป๊อปปี้ เพ่ือร าลึกถึงทหารผ่านศึก 
หวังทุกฝ่ายช่วยกันหาทางออก 

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม ครม. ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเสนอให้น าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 เข้าสู่สภาเพ่ือลงมติใหม่อีกครั้งว่า คงต้องรอค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อน รัฐบาลได้ศึกษาหา
แนวทางไว้บ้างแล้ว ข้อกังวลที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติและศาลรัฐธรรมนูญ ต้องหาทางออกให้ประเทศ
ร่วมกัน มั่นใจว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกัน ร่วมกันคิดร่วมกันท า ช่วยกันหาทางออกจากวิกฤติในขณะนี้ หวังว่าทุกฝ่ายจะ
ตั้งใจท าให้ประเทศและประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ในภาวะที่มีปัญหารุมเร้ามากมายขณะนี้ 
ไม่ต้องปราม ส.ส.โตๆกันแล้ว 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมพรรคพลังประชารัฐที่จะมีขึ้นจะน าปัญหา
เรื่องการเสียบบัตรแทนกันมาหารือหรือไม่ว่า ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นระเบียบของสภาฯ และเป็นเรื่องของ ส.ส. ส่วน
จะต้องกวดขัน ส.ส.เพ่ิมเติมหรือไม่นั้น คิดว่าทุกคนโตๆแล้ว อายุมากแล้ว การเข้ามาเป็น ส.ส.ได้ก็ต้องรู้อะไรควรหรือไม่
ควร คงไม่ต้องไปพูดอะไรมาก 
“เสี่ยต่อ” ยันพรรคร่วมเสียงไม่แตก 

ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ฝากให้พรรคประชาธิปัตย์ไปจัดการภายใน
พรรคหลังมีผู้ออกมาแฉ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสียบบัตรแทนกันว่า “เดี๋ยวเขาก็คงจะได้คุยกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เอง” เมื่อถามถึงการเตรียมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นาย
เฉลิมชัยตอบว่า เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนหนึ่งเราต้องรับผิดชอบร่วมกัน เมื่อถามย้ าว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะเสียงแตก
หรือไม่ นายเฉลิมชัยตอบว่า ไม่หรอก ยังเหนียวแน่นแน่นอน 
รอดูศาล รธน.อาจตีเรื่องกลับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวว่า ความจริงการลงมติของ ส.ส. หรือ ส.ว. เป็นการใช้อ านาจสูงสุดของ
ประเทศ การท าหน้าที่ในสภาจึงเป็นเอกสิทธิ์ที่องค์กรอ่ืนใดจะเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงไม่ได้ หากมีปัญหาใดเกิดขึ้น
ระหว่างการท าหน้าที่ของแต่ละสภา สภาแห่งนั้นต้องแก้ไขปัญหากันเอง เช่นเดียวกับการลงมติรับร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 
แล้วพบว่ามีการลงคะแนนแทนกัน สภานั้นต้องแก้ปัญหากันเอง เช่น ให้มาลงคะแนนใหม่ หรือวินิจฉัยว่าบัตรนั้นเป็น
บัตรเสีย หรือเป็นคะแนนเสีย แล้วแยกคะแนนนั้นออกไป ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญมาคอยแก้ปัญหา หรือ
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แนะน าการท างานให้ หรือให้คอยก ากับบอกว่าอะไรถูกหรือผิด โดยสภาไม่ตัดสินปัญหาทั้งที่เห็นชัดๆว่ามันผิด ศาล
รัฐธรรมนูญใช่ว่าจะท าอะไรได้ทุกเรื่อง เรื่องที่จะส่งมาควรเป็นเรื่องขัดรัฐธรรมนูญ หรือเป็นทางตันหาทางออกไม่ได้ ท า
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมาใช้อ านาจสภา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญคงไม่ประสงค์เช่นนั้น เพียงแต่สมาชิกสภาไม่ยอมรับอ านาจ
ตัวเอง งานในสภาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องแก้ให้ยุติในสภาเอง ไม่ใช่ให้ศาลรัฐธรรมนูญคอยแก้ปัญหาให้ ส่วนศาล
รัฐธรรมนูญจะส่งเรื่องคืนสภาให้ไปแก้ปัญหาในเรื่องนี้กันเองก่อนหรือไม่ คงต้องดูกันต่อไป 
“บิ๊กตู”่ พร้อมแจงศึกซักฟอก 

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมรับมือการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจที่พุ่งเป้ามาที่ 3 ป. ว่า ทุกคนพร้อมชี้แจง ได้สั่งการในที่ประชุม ครม.ไปแล้ว ให้รัฐมนตรีได้ช่วยกัน
ชี้แจง การอภิปรายเป็นเรื่องของค าถามในเชิงอภิปราย คนที่ถามไม่ฟังค าตอบมักออกห้องประชุมไป คนตอบก็ตอบไป 
ประชาชนที่รับฟังอยู่ที่บ้านต้องตั้งสติรับฟังให้ดีว่าอะไรจริง ไม่จริง ที่ผ่านมารัฐบาลท าเต็มที่ในทุกเรื่อง วันนี้เราเข้าสู่
กระบวนการประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้ง การตรวจสอบผ่านสภาและองค์กรอิสระเป็นไปตาม
ขั้นตอน ตนปฏิบัติตามมาตลอด ไม่เคยหาวิธีหลบเลี่ยง ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นตนและรัฐบาล 
 
“ป้อม” ม่ันใจไม่ถูกน็อกคาเวที 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวว่า การที่ฝ่ายค้านประกาศมั่นใจว่ามีหมัดน็อกรัฐบาลได้นั้น จะมา
น็อกได้อย่างไร เราท าตามขั้นตอนทุกอย่าง และจะชี้แจงไปตามนั้น เรามั่นใจเนื่องจากทุกคนท างานมา 6 เดือนกว่าแล้ว 
มีความตั้งใจท างานเพ่ือประชาชน ไม่น่ามีอะไรต้องห่วง ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่จะถูก
อภิปรายด้วยนั้น ต้องไปถาม ร.อ.ธรรมนัสเอง 
พรรคร่วมต้องช่วยกันชี้แจง 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ต้องรอดูว่าพรรคฝ่ายค้าน
จะยื่นอภิปรายใครบ้าง พรรคพลังประชารัฐเตรียมความพร้อมไว้แล้ว รัฐมนตรีคนใดจะถูกอภิปรายก็เตรียมข้อมูลไว้คอย
สนับสนุนในการชี้แจง เมื่อถามว่าจะหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายสนธิรัตน์ตอบว่า ต้องขอดูรายชื่อก่อนว่าใคร
ถูกอภิปรายบ้าง เกี่ยวข้องกับพรรคไหนค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกครั้ง พรรคร่วมรัฐบาลต้องร่วมมือร่วมใจกันตอบข้อ
ซักถามของฝ่ายค้าน เมื่อถามว่าพรรคแกนน าจะส่งสัญญาณถึงพรรคร่วมรัฐบาลเพ่ือลงคะแนนไปทิศทางเดียวกันหรือไม่ 
ขณะนี้ถูกมองว่าเกิดปัญหาระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทย นายสนธิรัตน์ตอบว่า พรรคร่วมรัฐบาลไม่มี
ปัญหาอะไร คิดว่ามีความเข้าใจร่วมกัน ความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมดา แต่การลงมติจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
“ผู้กองนัส” ผวาถูกถล่มปมเดิม 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทราบอยู่แล้วว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ยืนยันมาตลอด
ว่าพร้อมถูกตรวจสอบจากฝ่ายค้าน ไม่หนักใจอะไร เพราะโดนอะไรมาเยอะจึงพร้อมในทุกสถานการณ์ สิ่งใดที่เคยชี้แจง
ไปแล้วก็ไม่ควรเอามาพูดใหม่ จะพูดในกรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาว่าได้ท าอะไรให้ประชาชนบ้าง เมื่อถามถึงกรณี 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่า ก าลังรอหลักฐานจากต่างประเทศ เพ่ือ
จะน ามาประกอบการอภิปราย ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า เป็นเรื่องของฝ่ายตรวจสอบ 
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“เหลิม” ปราม “ลุงตู”่ ถ้าดุมีสวน 
พรรคเพ่ือไทย มีการประชุมคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย เตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.ต.อ.

เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานฯ กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กรุณาหุบปากบ้าง พวกตนอ่านกฎหมายเป็น 
ประเด็นรัฐธรรมนูญมาตรา 143 ออกมาพูดเร็วเกินไป เรื่องนี้ใช้ในกรณีปกติ แต่การเสียบบัตรแทนกัน เรียกว่าทุจริต 
รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลสีเทา รัฐมนตรีบุกรุกป่าเงียบ ส.ส.บุกรุกที่ดินเงียบ แต่พอฝ่ายค้านท าอะไรบ้างกลับตามจี้เอาตาย 
หายใจดังยังไม่ได้ วันนี้พ่ีน้องประชาชนส่งข้อมูลมามากมาย เพราะเขาเกลียดรัฐบาลนี้ นายวิษณุช่วยสะกิดนายกฯ ทีว่า 
หมดยุคมาตรา 44 ต้องเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยเต็มตัวแล้ว พล.อ.ประยุทธ์อย่ามาโกรธพรรคเพ่ือไทย พวกเราเป็นฝ่าย
ค้านไม่ใช่พวกสอพลอ แล้วอย่ามาดุแบบที่ดุนักข่าว ถ้าดุก็สวนไป พวกตนไม่ใช่ทหารเกณฑ์ในบ้าน ต้องพูดกันด้วย
หลักฐานตรงไปตรงมา ถ้าฟ้าดินมีจริงหลังการอภิปรายขอให้รัฐบาลชุดนี้หายนะ 
ยันไม่มีล็อบบี้ปล่อย “บิ๊กป้อม” 

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวต่อว่า ยืนยันว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ท าให้พ่ีน้องประชาชนผิดหวัง ขอให้ฝ่ายค้านได้ท าหน้าที่ 
ไม่ต้องให้ทนายหน้าหอ ให้พวกม้าไม่มีชั้นออกมาพูดว่าฝ่ายค้านไม่มีข้อมูล ถ้าไม่มีข้อมูลจะยื่นญัตติอภิปรายได้อย่างไร 
เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่เลื่อนญัตติหลายครั้ง เพราะมีการมาล็อบบี้ไม่ให้อภิปราย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
ฯ ร.ต.อ.เฉลิมตอบว่า ไม่มีการล็อบบี้ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ไม่มีข้อมูลว่าจะอภิปรายเรื่องอะไร ถ้าพรรคอื่นมีข้อมูล และขอใส่ชื่อ
ก็เอา เรากลัวเสียฟอร์มว่าถ้าไม่มีข้อมูลอะไร แล้วไปพูดในสภาฯ จะโดนด่าอีก 
“เสรีพิศุทธ์” ไม่จบปมถวายสัตย ์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 29 ม.ค. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธาน กมธ. ได้บรรจุเรื่องการตรวจสอบนายกฯ 
น า ครม.กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ เข้าสู่การพิจารณา โดยเชิญนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 
เลขาธิการ ครม. และนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภามาชี้แจง แม้ว่าในการประชุม กมธ.สัปดาห์ ที่แล้ว ที่
ประชุมจะมีมติเสียงข้างมากให้ยุติการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวไปแล้วก็ตาม นายไพบูลย์ นิติตะวัน กมธ. จากพรรคพลัง
ประชารัฐ กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าการยืนยันพิจารณาเรื่องดังกล่าวถือว่ามีปัญหาข้อกฎหมาย 
อนค.ช าแหละบริหารผิดพลาด 
น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า พรรคเตรียมข้อมูลรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย เช่น พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ภาพรวมจะไม่เน้นแค่การเปิดโปงทุจริต หรือการใช้อ านาจมิ
ชอบ แต่เป็นเรื่องการบริหารประเทศในทางที่ผิดพลาด ความไร้วิสัยทัศน์น าพาประเทศจนไปผิดทิศผิดทาง ที่อาจสร้าง
ความเสียหายมากกว่าการทุจริตหรือใช้อ านาจในทางมิชอบอีก เราต้องการท าให้ประชาชนเห็นว่าความผิดพลาดในการ
บริหารของรัฐบาล น ามาซึ่งความเสียหายต่อผลประโยชน์และเกียรติภูมิของชาติ และภาษีประชาชนมากแค่ไหน ส่วน
ความคืบหน้าในคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ หลังทีมทนายความไปยื่นเอกสารร้องขอให้ศาลเปิดการไต่สวนพยานหลักฐาน 
เพ่ือให้เรื่องนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนต่อสาธารณชน เราคาดหวังว่าจะเปิดให้มีการไต่สวนพยานหลักฐาน และที่หวังเป็น
อย่างยิ่งคือให้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกเอกสารหลุดที่ปรากฏต่อสาธารณะมาจากทาง กกต.ด้วย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพิจารณาคดี 
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“ประวิตร” ทุบโต๊ะดันลูก “ไวพจน์” 
อีกเรื่อง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการ

วางตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 ว่า ต้องให้กรรมการบริหารพรรคเป็นผู้คัดเลือกบุคคล เราเสนอ
ชื่อไปแล้วแต่ต้องประชุมกันอีกครั้ง พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ของตน ต้องดูแล เมื่อถามว่า ยังคงส่งนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ 
บุตรชาย พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ลงอยู่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า เป็นชื่อที่เสนอไป การประชุมวันนี้คงเคาะชื่อ 
และตนจะเข้าร่วมประชุมด้วยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า เชื่อว่าไม่
มีปัญหา สามารถพูดคุยกันได้ภายในพรรค คาดว่าวันนี้ได้บทสรุป เพ่ือน ารายชื่อส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารพรรค 
ปัด “จุรินทร์” นัดเคลียร์ใจ ปชป. 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการเชิญอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรับประทาน
อาหารเย็นวันที่ 28 ม.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ว่า เป็นการนัดพบปะพูดคุยกันไม่ได้มีนัยเรื่องในพรรค
ทั้งสิ้น เป็นเรื่องปกติที่หัวหน้าพรรคจะนัดอดีต ส.ส. แกนน าพรรคแต่ละภาค แต่ละกลุ่มสลับกันไป ที่ผ่านมานัดพบปะ
พูดคุยกับอดีต ส.ส. อดีตผู้สมัครใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคอีสาน และ กทม. พูดคุยเรื่องการท างานน าพรรคก้าว
ไปข้างหน้า หลายคนที่ไม่มีต าแหน่งเป็นทางการ แต่ทุกคนพร้อมท างานสนับสนุนหัวหน้าพรรคอย่างเต็มที่ มีเอกภาพไม่
มีความขัดแย้งใดๆท้ังสิ้น 
แกนน าห่วงเลือดไหลไม่หยุด 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า การนัดอดีต ส.ส.พรรคร่วมรับประทานอาหารเย็นของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการนัดรวมอดีต ส.ส.พรรคทุกภาคเป็นครั้งแรกหลังการเลือกตั้ง ที่พรรคพ่ายแพ้จากเคย
มี ส.ส. 165 คน เหลือ 53 คน และมีสมาชิกระดับแม่เหล็กหลายคนทยอยลาออก รวมถึงบรรดาอดีตผู้สมัคร ส.ส.โนเนม 
ที่นัดลาออกเป็นกลุ่มๆแบบเลือดไหลไม่หยุด เกรงว่าจะ มีทยอยลาออกอีก จึงมีเสียงเรียกร้องของอดีต ส.ส.ส่วนใหญ่ ให้
ผู้บริหารพรรคเข้ามาดูแลเอาใจใส่พบปะพูดคุยท าความเข้าใจให้เกิดความอบอุ่น ไม่ใช่ทอดทิ้งให้ไร้บทบาท ที่ผ่านมา
แกนน าพรรคที่เป็นรัฐมนตรีมีเวลาให้กับพรรคค่อนข้างน้อย จนนายจุรินทร์ถึงขนาดต้องก าชับให้ ส.ส.และอดีต ส.ส.ที่
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในกระทรวงต่างๆเข้าร่วมการประชุม ส.ส. 
กกต.หั่น ส.ส.บัญชีรายช่ือ ปชป. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงาน กกต.เผยแพร่เอกสารข่าว เรื่องประกาศผลการค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ใหม่ ภายหลังศาลฎีกามีค าพิพากษาว่า นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จันทบุรี เขต 2 พรรค
ประชาธิปัตย์ ทุจริตเลือกตั้ง และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี ท าให้ กกต.ต้องค านวณหาจ านวน 
ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคใหม่ โดยวิธีน าคะแนนรวมทั้งประเทศที่ทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ที่ได้รับจากการเลือกตั้ง ส.ส.เขต เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 และการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 มาเป็นฐานค านวณ 
และน าคะแนนของนายชาติชาย จ านวน 19,711 คะแนนออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศ ท าให้พรรคประชาธิปัตย์
ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อลดลง 1 คน จากเดิม 20 คน เหลือ 19 คน ส่งผลให้นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับการเลื่อนล าดับขึ้นมาแทนนายกรณ์ จาติกวณิช ที่ ลาออกไป ต้องหลุดจาก
ต าแหน่ง ส.ส. ขณะที่พรรคไทรักธรรมได้รับจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ 1 คน โดย กกต.แจ้งให้นายพีระวิทย์ เรื่องลือ
ดลภาค ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ล าดับที่ 1 ให้มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งแล้ว 
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ACT กระทุ้งธรรมาภิบาลรัฐไทย 
วันเดียวกัน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง “เรียกหาธรรมาภิบาล

และความจริงใจของทุกภาคส่วนในการต่อสู้ปราบปรามการทุจริตคดโกงกรณีแต่งตั้ง กมธ.ป.ป.ช. ในสภาผู้แทนราษฎร” 
ระบุว่า จากการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) 
ชุดปัจจุบัน ที่สร้างความเคลือบแคลงสับสนในสังคมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประวัติ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของบาง
คน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่าธรรมาภิบาลของ กมธ.ป.ป.ช. เป็นความหวังของประชาชนที่จะช่วยตรวจสอบ
แก้ไขคอร์รัปชัน ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยส านึกว่าเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่ใครนึก
จะท าอะไรก็ได้ แต่ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เคารพกติกา มุ่งมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมเหนืออ่ืนใด ส่วนธรรมาภิบาลของ
พรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในการเป็นตัวแทน ดังนั้นทุกพรรคการเมืองจึงควรส่ง
คนเก่งคนดี มีวุฒิ-ภาวะ คนที่สังคมยอมรับว่ามือสะอาดไม่ด่างพร้อย 
ฉะตั้งคนมีประวัติมาปราบโกง 

“ที่ส าคัญต้องเป็นคนที่เห็นความส าคัญของภารกิจต่อต้านคอร์รัปชัน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ส าคัญนี้ เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีและสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคมธรรมาภิบาลของรัฐบาล ส าหรับรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับการแต่งตั้ง กมธ.ป.ป.ช. แต่ในฐานะหน่วยงานสูงสุดของประเทศที่ดูแลประชาชนคนไทยทุกชีวิต นอกเหนือจากการ
ขับเคลื่อนนโยบายแล้ว การเลือกคนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ถือว่ามีความส าคัญยิ่ง ดังนั้นจึงพึงระลึกว่าการแต่งตั้งผู้ที่มี
พฤติกรรมขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมที่ขัดแย้งต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติต่อประชาชน
เจ้าของประเทศ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯขอเป็นตัวแทนสังคมเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงจุดยื นที่
สะท้อนธรรมาภิบาลและความจริงจังในการต่อสู้ปราบปรามผู้โกงชาติ ด้วยการชี้แจงต่อสังคมถึงการตัดสินใจเพ่ือกอบกู้
ความเชื่อมั่นศรัทธา ส าคัญที่สุดต้องให้เกียรติต่อความรู้สึกของคนไทยที่นับวันจะหมดความหวัง ต่อความจริงใจในการ
ต่อสู้” แถลงการณ์ระบุ 
“บิ๊กตู”่ รับไทยยังไม่หมดทุจริต 

ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีองค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสนานาชาติ ประกาศค่าคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (CPI) ค.ศ.2019 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน อยู่ล าดับที่ 101 
จาก 180 ประเทศ ว่า เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแต่อยากเรียนว่าหากเราเอาข้อมูลมาจาก 9 แหล่ง ของเราดีขึ้น 5 ต่ าลง 
4 ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย เราพยายามท าเต็มที่ จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมามีด าเนินคดีข้าราชการระดับสูงจ านวนมาก
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ควรน าส่วนนี้มาพิจารณาด้วย บางทีตรวจสอบการให้สินบนจากบริษัทต่างๆ จริงหรือไม่จริงบางที
เราตรวจสอบไม่ได้ หากจริงก็ต้องลงโทษ อย่างไรก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังมีสถานการณ์ลักษณะนั้นอยู่ แต่วันนี้ได้
ย้ าไปแล้วการบริการประชาชน การอ านวยความสะดวกที่บางทียอมจ่าย 3 พันบาท 5 พันบาท ถ้าตรวจสอบพบ
ด าเนินการทันที ร้องเรียนเข้ามาได้ เมื่อมีคนให้มีคนรับต้องช่วยกันทั้ง 2 ฝ่าย 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1758751 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1758751
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29 ม.ค. 2563 09:45 น. 

อนุดิษฐ์ จี้ บิ๊กตู่ แสดงภาวะผู้น า หาทางออก "ชัตดาวน์" งบฯปี 63 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการเพื่อไทย ตอกย้ าการ “ชัตดาวน์” งบประมาณปี 63 เกิดจากการเสียบบัตรแทน
กันของ ส.ส.รัฐบาล ไม่เกี่ยวฝ่ายค้าน จี้ นายกฯ แสดงภาวะผู้น า หาทางออก-ลงโทษผู้ท าผิด 

วันที่ 29 ม.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ยืนยันว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความ
ล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 เกิดข้ึนจากปัญหาการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ไม่ใช่การเล่นการเมือง
ของฝ่ายค้านที่น าเรื่องดังกล่าวมาตรวจสอบอย่างที่มีความพยายามบิดเบือนกัน 

ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้น ารัฐบาล รวมทั้งหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลที่ลูกพรรค
ตัวเองเสียบบัตรแทนกัน จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ โดยจะต้องตรวจสอบและมีมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดกับ 
ส.ส.ที่โดดประชุมและทิ้งบัตรไว้ให้คนอ่ืนลงคะแนนแทน จนกลายเป็นการ “ชัตดาวน์งบฯ 63” อยู่ในขณะนี้ 

“ถ้าเรื่องแค่นี ้ผู้น าทั้ง 2 พรรคตรวจสอบไม่ได้ว่าใครเป็นคนเสียบบัตรแทน ส.ส.ที่โดดประชุม อาจหมายถึงการ
สมรู้ร่วมคิดหรือเข้าข่ายช่วยกันปกปิดความจริง แล้วอย่างนี้ประชาชนจะไว้ใจให้บริหารประเทศต่อไปได้อย่างไร ” น.อ.
อนุดิษฐ์ กล่าว 

น.อ.อนุดิษฐ์ ยังฝากไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ด้วยว่า ควรแสดงภาวะผู้น าในการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องนี้อย่าง
จริงจัง หลังจากประชาชนผิดหวังในทุกๆ เรื่องมาแล้ว ซึ่งการใช้งบประมาณปี 2563 จะล่าช้าออกไปแค่ไหน ก็ข้ึนอยู่กับ
การกล้าตัดสินใจของผู้น า แต่หากยังล่าช้าออกไปเรื่อยๆ ก็จะยิ่งเป็นการซ้ าเติมภาวะเศรษฐกิจจนอาจผงกหัวไม่ข้ึน 

“หากงบปี 63 จะต้องล่าช้าออกไปอีก 2-3 เดือน รัฐบาลก็ควรเปิดเผยแผนส ารองออกมาให้ชัดเจน เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน หากไม่มีงบฯลงทุนใหม่ ก็จะกระทบกับแผนการลงทุน ซึ่งเป็น
ความหวังเดียวที่ยังเหลือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หลังจากการส่งออกและการท่องเที่ยวอาจต้องดับเกือบสนิทจาก
ปัญหาค่าเงินบาทและไวรัสโคโรน่า” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1758870 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1758870
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29 ม.ค. 2563 11:35 น. 

ธนกร เชื่อ รัฐไม่หวั่น ศึกซักฟอก "บิ๊กตู่" อัด "พิชัย" อย่ามีโทสาคติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนกร" ไม่แปลกใจ ชี้ "เฉลิม" ขู่จนเคยชิน ม่ันใจรัฐบาลไม่หายนะ เหมือนรัฐบาลในอดีต เปรียบ "บิ๊กตู่" ทองแท้
ย่อมไม่กลัวไฟลน เย้ย ระวังอุบไต๋ซักฟอก จนลืมเสียเอง 

วันที่ 29 ม.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่น
ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า รัฐบาลพร้อมที่จะชี้แจง และมั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สามารถชี้แจงได้อย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลท างานตรงไปตรงมา ยึด
ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก ท างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่มี
แน่นอน ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายในเรื่องความล้มเหลวในการบริหารงานนั้น เป็นมุมมองของฝ่ายค้าน และถือ
เป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงให้พ่ีน้องประชาชนได้เข้าใจ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลท างานอย่างเต็มที่ในทุกเรื่อง ไม่ได้
ล้มเหลว เพียงแต่อาจจะยังประชาสัมพันธ์ไม่มากพอเท่านั้น 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย 
กล่าวหารัฐบาลว่าสีเทา และฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดนั้น ตนไม่แปลกใจและชินกับพฤติกรรมชอบข่มขู่ของ ร.ต.อ.เฉลิม 
ยืนยันว่า รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของพ่ีน้องประชาชนทุกคน ไม่ได้เป็นรัฐบาลสีเทา รัฐบาลจึงไม่หายนะแน่ ไม่เหมือนรัฐบาล
ในอดีตที่มีการทุจริตคอร์รัปชันจนต้องหายนะ มีรัฐมนตรีต้องติดคุก บางคนก็หนีไปคนละทิศละทาง  

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ติดตามข่าว ข้อมูลการอภิปรายในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเก่า ที่พ่ีน้องประชาชนทราบอยู่
แล้ว ยังไม่มีอะไรใหม่ ร.ต.อ.เฉลิม คงอุบไว้เป็นความลับ เพราะท่านโหมโรงไว้เยอะ แต่ระวังว่า จะเผลอลืมเสียเอง 
อย่างไรก็ตาม ตนมั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ เปรียบเสมือนทองแท้ ย่อมไม่กลัวไฟลน 
 
อ้างอิง ; https://www.thairath.co.th/news/politic/1758981 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1758981
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29 ม.ค. 2563 11:15 น. 

"ชวน" รับ รอผลพิจารณา ศาลรธน.รับวินิจฉยั ปมเสียบบัตรแทนกนั หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผย รอผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญ กรณีรับค าร้องพิจารณาเหตุเสียบ
บัตรแทนกันหรือไม่ ขณะที่ฝ่ายค้านยังไม่นัดยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

วันที่ 29 ม.ค. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเกี่ยวกับการติดตามผลยื่นค าร้องของ ส.ส. 
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ขอให้วินิจฉัยกระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
กรณีเกิดเหตุเสียบบัตรแทนกัน ว่า วันนี้จะติดตามว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับค าร้องหรือไม่ ขออย่าเพ่ิงสมมติว่า
ศาลไม่รับค าร้อง ทุกอย่างมีทางออก ไม่มีทางตัน ส่วนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยังไม่มีการนัดจากฝ่ายค้าน หากมี
ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

นายชวน กล่าวต่อว่า ส่วนเดินทางเข้ามาที่อาคารรัฐสภา เพ่ือท าหน้าที่ประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
โดยผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ และทาเจลแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนๆ ที่เข้ามาในอาคารรัฐสภา กรณีการเฝ้า
ระวังและตั้งจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ด าเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ว (24 ม.ค.) 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic 
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ชุมสายฯ ชี ้ระบบค านวณ ส.ส.ปาร์ตีล้ิสเพี้ยน ท า ส.ส.ไรเ้สถียรภาพต้องแก้ไข 
สยามรัฐออนไลน์ 29 มกราคม 2563 10:07 การเมือง  

 

 

 

 
ชุมสายฯ ชี ้ระบบค านวณ สส.ปาร์ตี้ลิสเพี้ยน ท า สส.ไร้เสถียรภาพต้องแก้ไข ด่วน สงสัยสถานะ ไพบูลย์ฯ ถาม เอา
อ านาจใดรับรองฯ  

วันที่ 29 ม.ค.2563 นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทยกล่าวว่า ตามที่ ศาลฎีกาพิพากษาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งอดีตผู้สมัคร ส.ส.ปชป. จันทบุรี และ กกต. ได้คิดค านวณ สส.บัญชีรายชื่อใหม่ ตาม พรป.ว่าด้วย
การเลือกตั้ง สส.พ.ศ.2561 มาตรา 129 วรรคสี่และวรรคห้า และมาตรา 131 เป็นเหตุให้ มี สส.บางพรรคหลุดไป และ
บางพรรคได้ สส.เพ่ิม เห็นว่า พรบ.กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคิดค านวณ สส.บัญชีรายชื่อแปลกประหลาดแตกต่างไป
จากหลักการเป็นสากลที่เคยถือปฏิบัติ ท าให้สถานะของ สส.ขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้การเมืองไร้เสถียรภาพไปด้วย 
สมควรที่ทุกฝ่ายต้องเสนอแก้ไขโดยเร่งด่วน 

นายชุมสายฯ ยังกล่าวต่อว่า จากการที ่กกต.ต้องค านวณ สส .บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่นั้น ตน
ขอถามว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็น สส.บัญชีรายชื่อ ในนามพรรคอะไร เพราะพรรคประชาชนปฏิรูปเลิกไปแล้ว และ 
นายไพบูลย์ฯ ก็ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ล าดับใดของ พรรคพปชร. ซึ่งทุกคะแนนที่เลือกนายไพบูลย์ฯ ประชาชนเขาเลือก
พรรค ปชร.หากมีการค านวณใหม่ ตนจึง สงสัยในสถานะของนายไพบูลย์ฯ ว่าท าหน้าที่อะไรในสภา และในฐานะอะไร 
ซึ่ง ที่เคยอ้างว่ามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้น สามารถท าได้จริงหรือไม่ และ กกต. สภาผู้แทนฯ รวมทั้งพรรค 
พปชร.เอาอ านาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายบทใด ไปรับรองคุ้มครองสิทธิของนายไพบูลย์ นายชุมสายฯ กล่าว 
 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/129367 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/129367
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200129/4829472d1a4fcec0365d24722dd04473a99f50bd931984b11d88d2082bdd0eb8.jpg?itok=2VbkfVH-
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ปชป. แฉอีก ส.ส.พัทลงุ ภูมิใจไทย เสียบบัตรแทนกัน จี้สภาตรวจสอบ 
เผยแพร่: 29 ม.ค. 2563 11:29   ปรับปรุง: 29 ม.ค. 2563 11:59   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (29 ม.ค.) น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะตัวแทนประชาชน แถลง
ข่าวน าหลักฐานเปิดเผยถึงการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ว่า ส.ส.คนดังกล่าวไม่ได้อยู่ใน
ห้องประชุมสภา ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ขณะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 โดยตนได้ไปตรวจสอบ
พบว่า ส.ส.คนดังกล่าวมีไฟลต์บินช่วงเวลา 20.50 น.ถึง 22.15 น. ของสายการบินนกแอร์ ซึ่งเดินทางจากสนามบินดอน
เมือง กรุงเทพฯ ไปยังสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอให้อีสภามีการตรวจสอบการท าหน้าที่ เพราะสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรท างานอยู่บนภาษีของประชาชน 

เมื่อถามว่าการออกมาครั้งนี้จะยิ่งท าให้รอยร้าวระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยยิ่งร้าวขึ้นหรือไม่ น.ส.สุ
พัชรีกล่าวว่า ตนไม่ได้มาในนามพรรค แต่มาในนามส่วนตัว ตามท่ีประชาชนร้องเรียนมา 
ทั้งนี้ มีรายงานว่าบุคคลที่กล่าวอ้างถึง คือ นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย 
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บทบรรณาธิการ : ประชาธิปไตยปราบโกง 
ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ 

ยอมรับว่า “การเมือง” เป็นหนึ่งในหลายปัจจัย ที่ท าให้ดัชนีรับรู้การทุจริตของไทยได้คะแนนต่ าในปี 2562 จากผลการ
ส ารวจใน 180 ประเทศทั่วโลก ไทยได้อันดับที่ 101 ลดลงจากเดิมที่ได้อันดับ 99 แต่คะแนนยัง 36 เท่าเดิม 

ผลการส ารวจครั้งล่าสุด ประเทศที่ได้คะแนนต่ ากว่า 50 มีถึง 2 ใน 3 แสดงว่าส่วนใหญ่สอบตก เช่นเดียวกับ
ประเทศไทยที่สอบตกซ้ าซาก เลขาธิการ ป.ป.ช.ชี้แจงว่าองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (ทีไอ) ใช้ข้อมูล 3 แหล่ง 
ข้อมูลด้านความสามารถในการแข่งขัน ไทยได้ 45 คะแนน สะท้อนถึงภาครัฐจริงจังในปัญหาการทุจริต 

แต่ไทยได้คะแนนในประเด็นการเมืองในระดับต่ า ด้านความโปร่งใสและหลักนิติธรรม ได้ 38 คะแนน เนื่องจาก
ผู้เชี่ยวชาญมองว่า ข้าราชการไทยใช้ทรัพย์สินราชการ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากขึ้น ส่วนด้านประชาธิปไตย การถ่วงดุล
ของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้แค่ 20 คะแนน 

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือทีไอ เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ติดตามศึกษาและส ารวจความโปร่งใส 
ความไม่โปร่งใส หรือการทุจริตโกงกินทั่วโลก กลุ่มประเทศอาเซียนมีหลายประเทศที่ได้คะแนนดีกว่าไทย เช่ น สิงคโปร์ 
(85 คะแนน) ได้อันดับ 4 ของโลก ตามด้วยบรูไนที่ 35 และ 60 คะแนน 

กลุ่มอาเซียนยังมีอีกประเทศหนึ่ง ที่สอบผ่าน ได้แก่ มาเลเซีย ได้อันดับที่ 51 และ 53 คะแนน ตามด้วย
อินโดนีเซีย อันดับที่ 85 และ 40 คะแนน ติมอร์เลสเต อันดับที่ 93 และ 38 คะแนน ตามด้วยเวียดนามที่แซงไทยขึ้นมา
เป็นอันดับที่ 96 ได้ 37 คะแนน ไทยร่วงเป็นอันดับที่ 101 แต่ยังชนะพม่า ลาว และกัมพูชา ไม่ถึงกับโดดเดี่ยว 

จากค าชี้แจงของเลขาธิการ ป.ป.ช. เห็นได้ชัดว่าองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับโลก ยึดถือความ
โปร่งใสในการบริหารประเทศ ความเป็นประชาธิปไตย และการตรวจสอบถ่วงดุล ระหว่างสามอ านาจ เป็นดัชนีชี้วัด
ความสุจริตในการปกครองประเทศ แต่ประเทศไทยสอบตกซ้ าซากติดต่อกันหลายปี 

เนื่องจากนานาอารยประเทศ ไม่ได้วัดความเป็นประชาธิปไตยแค่ด้วยการเลือกตั้ง แม้ไทยจะเพ่ิงเลือกตั้งไปเมื่อ
เดือนมีนาคม 2562 แต่ก็ยังสอบตก เพราะไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้ แม้รัฐบาลจะเคยประกาศให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็น “วาระแห่งชาติ” และบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1757948 
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