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ข่าวประจ าวันที่ 31 มกราคม 2563 
      

 ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที่ ข่าว  

สนง.กกต.  
เลขที่ 

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 8/2563 ก ก ต .  แ ก้ ร ะ เ บี บ บ ฯ 
“ เ ลื อ ก ตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น ” 
ค ำนวณผลต่ำงจ ำนวน
รำษฎรในกำรแบ่งเขต
เลือกตั้ง   

เดลินิวส์ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
 
 
กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต. แก้ระเบียบฯเลือกตั้งท้องถิ่น 
กกต.  แก้กฎกำรค ำนวณผลต่ ำ ง
จ ำนวนรำษฎร ในกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง
ท้องถิ่นใหม ่
กกต. ประกำศแจ้ง แก้ระเบียบฯ 
"เลือกตั้ งท้องถิ่น" ค ำนวณผลต่ำง
จ ำนวนรำษฎรในกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง 

6 
7 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ ใกล้เข้ำมำแล้ว กกต.ออกระเบียบแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น 9 
2 เนชั่นออนไลน์ "รำชกิจจำฯ" เผยประกำศระเบียบ กกต. เลือกตั้งท้องถิ่นฯ 11 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ "รำชกิจจำฯ" เผยประกำศระเบียบ กกต. เลือกตั้งท้องถิ่นฯ 16 
4 ไทยรัฐออนไลน์ รำชกิจจำฯ เผยแพร่ประกำศเปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริหำร                  

ไทยศรีวิไลย์-เสรีรวมไทย 
17 

5 Sanook ออนไลน์ ฟังกันหรือยัง "เพลงมำร์ช กกต." ชำวเน็ตแห่แซว ฟังแล้วได้
บรรยำกำศย้อนยุค 

19 

6 แนวหน้ำออนไลน์ ฉลอง’ รอด!! กกต. ยกค ำร้อง ‘นิพิฏฐ์’ กล่ำวหำทุจริตซื้อเสียง 20 
7 แนวหน้ำออนไลน์ วุ่นไม่เลิก! 30 พรรคเล็กฮือร้อง กกต. ค้ำนรับรอง ‘ไพบูลย์’เป็น ส.ส.  21 
8 แนวหน้ำออนไลน์ ปิยบุตร แพลม!ที่ฝร่ังเศส ส.ส. มอบอ ำนำจ เสียบบัตรแทนกันได้ 22 
9 แนวหน้ำออนไลน์ น่ำคิด ‘ไพศำล’ติง! ป่วนท ำงำน กมธ. ป.ป.ช. น่ำละอำยรังเกียจ  24 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอำล่ะสิ! 30 พรรคกำรเมืองแห่ร้อง กกต.  ค้ำนรับรอง 'ไพบูลย์' เป็น ส.ส. 25 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' ยก ส.ส.ฝร่ังเศสสำมำรถลงคะแนนแทนกันได้ 26 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 ข่ำวสดออนไลน์ ไม่พบชื่อ “เจ๊นำที” ส.ส. เสียบบัตรแทน-ตัวอยู่เมืองจีน ส่งศำลฯ “ชวน” ตอบอึกอัก! 28 
13 มติชนออนไลน์ 30 พรรคเล็ก ร้องกกต. ค้ำนรับรอง “ไพบูลย์ นิติตะวัน”เป็นส.ส. 33 
14 สยำมรัฐออนไลน์ "30 พรรคเล็ก" ร้องกกต.คัดค้ำน รับรอง "ไพบูลย์" เป็นส.ส.บัญชีรำยชื่อ 35 
15 สยำมรัฐออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์ิ" ตั้งค ำถำมกลับ ศำล รธน.ที่มำจำกไหนเหตุตีตกค ำร้อง

เสียบบัตรแทน 
37 

16 ไทยรัฐออนไลน์ “เต้” ชวน “พีระวิทย์” ร่วมกลุ่ม 3 พรรค รับส่งข้อมูลศึกซักฟอกให้ฝ่ำยค้ำน 38 
 

 
 บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ อนำคตใหม่แฉลำกไส้ 2 ส.ส.รัฐ กดบัตรแทนกัน 39 
2 ไทยรัฐออนไลน์ กล้ำได้กล้ำเสีย : มำถึงตรงนี้ได้อย่ำงไร? 46 
3 แบไต๋ออนไลน์ เพลงมำร์ชคืออะไร ? ท ำไม กกต. ถึงต้องใช้เพลงมำร์ช 48 
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วันที่  31 มกรำคม 2563 นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นวิทยำกรงำนเสวนำ                                 
หัวข้อ "กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือขององค์กรอิสระ : กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ" ณ ห้องนนทบุรี 1 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มเปน็วทิยากรงานเสวนา : การบรูณาการความรว่มมอืขององคก์รอสิระ 

31 ม.ค. 2563 
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วันที่ 29 มกรำคม 2563 ตัวแทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรติดตำม 
เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ  เพ่ือรำยงำนควำมคืบหน้ำ            
กำรด ำเนินงำนโครงกำร "โรงเรียนประชำธิปไตย" น ำโดย ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม                    
ควำมเป็นพลเมือง ณ ห้องประชุม 2405 ชั้น 24 อำคำรสุขประพฤติ รัฐสภำ 

 
 
 

ตวัแทนส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
รว่มประชมุคณะอนกุรรมาธกิารติดตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏริปู

ประเทศ และการด าเนนิการตามยทุธศาสตรช์าติ 
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พฤหัสบดีที่ 30 มกรำคม 2563 เวลำ 14.29 น.  

กกต. แก้ระเบียบฯเลือกตั้งท้องถิ่น 
"กกต."แก้ระเบียบฯ เลือกตั้งท้องถิ่น ก ำหนดผลต่ำงรำษฎรในกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่เกินร้อยละสิบของค่ำเฉลี่ยรำษฎร
หนึ่งเขต พร้อมเพ่ิมตัวแทนอปท.ร่วมแบ่งเขต  

 

 
 
  เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่ำ เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่ำนมำ กกต.ได้
ประกำศระเบียบ กกต.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ 13 วรรคสอง (ค) และบทเฉพำะกำล โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำเพ่ือให้มีผลใช้
บังคับต่อไป ทั้งนี้ส ำหรับสำระส ำคัญในกำรแก้ไขระเบียบดังกล่ำว ให้ยกเลิกควำมในข้อ 13 วรรคสอง (ค) โดยใช้ข้อควำม
ดังนี้ "(ค) ทุกรูปแบบต้องมีจ ำนวนรำษฎรในเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันโดยผลต่ำงของจ ำนวนรำษฎรระหว่ำงเขตเลือกตั้งไม่
ควรเกินร้อยละสิบของอัตรำค่ำเฉลี่ยรำษฎรหนึ่งเขต ยกเว้นกำรแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุจ ำเป็นหรือมีข้อจ ำกัดต้องระบุ
เหตุผลโดยละเอียดไว้ด้วย เช่น ถูกจ ำกัดด้วยลักษณะภูมิประเทศ  

นอกจำกนี้ให้เพ่ิมเติมบทเฉพำะกำล "ข้อ 232 ในกำรเตรียมกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นส ำหรับกำร
เลือกตั้งคร้ังแรกภำยหลังพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบ
คณะกรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ กำร
ด ำเนินกำรตำมข้อ 13 วรรคสำม ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ประกอบด้วย
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นประเภทละหนึ่งคน ดังนี้ ผู้แทนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบำลนคร ผู้แทนเทศบำลเมือง ผู้แทนเทศบำลต ำบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนถิ่นรูปแบบ
อ่ืน และในกำรประชุมของคณะกรรมกำรแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งมอบหมำยตัวแทนเข้ำร่วมประชุมชี้แจงให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะประกอบกำร
พิจำรณำแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/754783 

https://www.dailynews.co.th/politics/754783
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วันที่ 30 มกรำคม 2563 - 10:57 น.  

กกต. แก้กฎการค านวณผลต่างจ านวนราษฎร ในการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่นใหม ่

 

 
 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1930540 
 
 
  

 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1930540
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30 มกรำคม 2563  

กกต. ประกำศแจ้ง แก้ระเบียบฯ 'เลือกต้ังทอ้งถิน่' 
 
 
 
 
 
กกต. ประกำศแจ้ง แก้ระเบียบฯ "เลือกตั้งท้องถิ่น" ค ำนวณผลต่ำง
จ ำนวนรำษฎรในกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แจ้งว่ำ 
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ประกำศ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อ 13 วรรคสอง (ค) และบทเฉพำะกำล โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำเพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไป 
ส ำหรับสำระส ำคัญในกำรแก้ไขระเบียบดังกล่ำว ให้ยกเลิกควำมในข้อ 13 วรรคสอง (ค) โดยใช้ข้อควำมดังนี้ “(ค) ทุก
รูปแบบต้องมีจ ำนวนรำษฎรในเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันโดยผลต่ำงของจ ำนวนรำษฎรระหว่ำงเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อย
ละสิบของอัตรำค่ำเฉลี่ยรำษฎรหนึ่งเขต ยกเว้นกำรแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุจ ำเป็นหรือมีข้อจ ำกัดต้องระบุเหตุผลโดย
ละเอียดไว้ด้วย เช่น ถูกจ ำกัดด้วยลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น” 
นอกจำกนี้ให้เพ่ิมเติมบทเฉพำะกำล “ข้อ 232 ในกำรเตรียมกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นส ำหรับกำรเลือกตั้ง
คร้ังแรกภำยหลังพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ.2562 และระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ กำร
ด ำเนินกำรตำมข้อ 13 วรรคสำม ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ประกอบด้วย
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นประเภทละหนึ่งคน ดังนี้ ผู้แทนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบำลนคร ผู้แทนเทศบำลเมือง ผู้แทนเทศบำลต ำบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนถิ่นรูปแบบ
อ่ืน และในกำรประชุมของคณะกรรมกำรแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งมอบหมำยตัวแทนเข้ำร่วมประชุมชี้แจงให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะประกอบกำร
พิจำรณำแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย” 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864279 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864279
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วนัศุกร์ ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563, 08.34 น. 
 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต. เลือกตั้งท้องถิ่นฯ 
วันที่ 31 มกรำคม 2563 เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ควำมว่ำ 
โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้มีควำมชัดเจนและเหมำะสมยิ่งขึ้น 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2560 ประกอบมำตรำ 9 มำตรำ 19 มำตรำ 20 และมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ“ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกควำมในข้อ 13 วรรคสอง (ค) และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน“(ค) ทุกรูปแบบต้องมีจ ำนวนรำษฎรใน

เขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันโดยผลต่ำงของจ ำนวนรำษฎรระหว่ำงเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละสิบของอัตรำค่ำเฉลี่ยรำษฎร
หนึ่งเขต ยกเว้นกำรแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุจ ำเป็นหรือมีข้อจ ำกัดต้องระบุเหตุผลโดยละเอียดไว้ด้วย เช่น ถูกจ ำกัดด้วย
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ 232 ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “ข้อ 232 ในกำรเตรียมกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นส ำหรับกำร
เลือกตั้งคร้ังแรกภำยหลังพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ กำร
ด ำเนินกำรตำมข้อ 13 วรรคสำม ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ประกอบด้วย
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นประเภทละหนึ่งคน ดังนี้ ผู้แทนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด 
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ผู้แทนเทศบำลนคร ผู้แทนเทศบำลเมือง ผู้แทนเทศบำลต ำบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน และ
ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งมอบหมำยตัวแทนเข้ำร่วมประชุมชี้แจงให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะประกอบกำร
พิจำรณำแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย 

ประกำศ ณ วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ.  2563 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
   

 

 

 
 
 
 
 
อ้ำงอิง  
 
 
: https://www.naewna.com/politic/469869 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/469869
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ใกล้เข้ามาแล้ว กกต.ออกระเบียบแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น 
30 มกรำคม 2020 เวลำ 19:18 น. 
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ราชกิจจานุเบกษาเผยระเบียบแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63  รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้มีควำมชัดเจนและเหมำะสมยิ่งขึ้น 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐ และมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๑๓ วรรคสอง (ค) และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน “(ค) ทุกรูปแบบต้องมีจ ำนวนรำษฎรในเขต
เลือกตั้งใกล้เคียงกันโดยผลต่ำงของจ ำนวนรำษฎร ระหว่ำงเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละสิบของอัตรำค่ำเฉลี่ยรำษฎรหนึ่งเขต 
ยกเว้นกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่มีเหตุจ ำเป็นหรือมีข้อจ ำกัดต้องระบุเหตุผลโดยละเอียดไว้ด้วย เช่น ถูกจ ำกัดด้วยลักษณะภูมิ
ประเทศ เป็นต้น ” 
 ข้อ ๔ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๓๒ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ “ข้อ ๒๓๒ ในกำรเตรียมกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นส ำหรับกำรเลือกตั้งคร้ังแรก 
ภำยหลังพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ 
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 กำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๓ วรรคสำม ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ประกอบด้วยตัวแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นประเภทละหนึ่งคน ดังนี้ 
 ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ผู้แทนเทศบำลนคร ผู้แทนเทศบำลเมือง ผู้แทนเทศบำลต ำบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รูปแบบอ่ืน และในกำรประชุมของคณะกรรมกำรแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำจังหวัดแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งมอบหมำยตัวแทนเข้ำร่วมประชุม ชี้แจงให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ
ประกอบกำรพิจำรณำแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย ” 
ประกำศ ณ วันที่  ๒๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 อิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 ............... 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ  นอกจำกระเบียบแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น  กกต.ยังได้ออกระเบียบ ว่ำด้วยกำรจัดยำนพำหนะโดย
หน่วยงำนของรัฐ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรจัดยำนพำหนะ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งของหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญติั การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดว้ย  
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ระเบียบกกต.ว่าดว้ยการจดัยานพาหนะอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ิน  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/009/T_0019.PDF 

 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/government_inside/5821#.XjLUf_AeT_s.lineme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/009/T_0019.PDF
https://www.nationweekend.com/content/government_inside/5821#.XjLUf_AeT_s.lineme
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ศุกร์ที่ 31 มกรำคม 2563 เวลำ 08.03 น. 

"ราชกิจจาฯ" เผยประกาศระเบียบ กกต. เลือกตั้งท้องถิ่นฯ 
 

 
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ซึ่งระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป โดยมีสำระส ำคัญที่ให้ยกเลิกควำมในข้อ 13 วรรคสอง (ค) โดยใช้ข้อควำมดังนี้ "ทุกรูปแบบต้องมี
จ ำนวนรำษฎรในเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันโดยผลต่ำงของจ ำนวนรำษฎรระหว่ำงเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของ
อัตรำค่ำเฉลี่ยรำษฎรหนึ่งเขต ยกเว้นกำรแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุจ ำเป็นหรือมีข้อจ ำกัดต้องระบุเหตุผลโดยละเอียดไว้ด้วย 
เช่น ถูกจ ำกัดด้วยลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น"  
นอกจำกนี้ยังก ำหนดว่ำ ในกำรเตรียมกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นส ำหรับกำรเลือกตั้งคร้ังแรก ภำยหลัง
พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับด ำเนินกำรตำมข้อ 13 วรรคสำม 
ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งให้ประกอบด้วยตัวแทน อปท.ที่เป็น
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นประเภทละ 1 คน ได้แก่ ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ผู้แทนเทศบำล
นคร ผู้แทนเทศบำลเมือง ผู้แทนเทศบำลต ำบล ผู้แทนอปท.รูปแบบอ่ืน  และในกำรประชุมของคณะกรรมกำรแบ่งเขต
เลือกตั้ง ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแจ้งอปท. ที่มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งมอบหมำยตัวแทนเข้ำร่วมประชุม
ชี้แจงให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะประกอบกำรพิจำรณำแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/754888 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/754888
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ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารไทยศรีวิไลย์-เสรรีวมไทย 
ไทยรัฐออนไลน์30 ม.ค. 2563 11:30 น. 

 

 

 
รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ประกำศ เปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริหำรพรรคไทยศรีวิไลย์ และพรรคเสรีรวมไทย 
วันที่ 30 ม.ค. 2563 รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เร่ือง  กำรเปลี่ยนแปลง
กรรมกำรบริหำรพรรคไทยศรีวิไลย์ และ กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริหำรพรรคเสรีรวมไทย โดยหัวหน้ำพรรคไทยศรี
วิไลย์ได้มีหนังสือแจ้งต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 กรณี นำยอธิวัฒน์ บุญชำติ ได้ลำออกจำกต ำแหน่งรองโฆษกพรรคไทยศรีวิไลย์ ตำมหนังสือ
ลำออก ลงวันที่ 26 ตุลำคม 2562 ท ำให้ควำมเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคสิ้นสุดลงเฉพำะตัว ตำมข้อบังคับพรรคไทยศรี
วิไลย์ พ.ศ.2561 ข้อ 29 วรรคหนึ่ง (2) ดังนั้น จึงท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคไทยศรีวิไลย์คงเหลือจ ำนวน 15 คน 
ได้แก่ 
1. นำยมงคลกิตติ์ สุขสินธำรำนนท์ หัวหน้ำพรรค  
2. พลโท อัศวิน รัชฎำนนท์ รองหัวหน้ำพรรค  
3. นำงสำวภคอร จันทรคณำ รองหัวหน้ำพรรค  
4. นำยวิวัฒน์ เจริญพำณิชย์ศิริ เลขำธิกำรพรรค  
5. นำยจ ำรูญศักดิ์ จันทรมัย รองเลขำธิกำรพรรค  
6. นำยศยุน ชัยปัญญำ รองเลขำธิกำรพรรค  
7. นำงสำวชุติมำ โชคอำรีย์ เหรัญญิกพรรค  
8. นำงสำวกฤษยำกร สรชัย ผู้ช่วยเหรัญญิก  
9. นำงสำวอริญรดำ สำระชัย นำยทะเบียนสมำชิกพรรค  
10. นำยสรกฤช จันทรคณำ โฆษกพรรค  
11. นำยอภิรักษ์ อินดี รองโฆษกพรรค  
12. นำยกิตติ ชูติกมลธรรม กรรมกำรบริหำรพรรค  
13. นำยอนวรรช ศรีค ำเงิน กรรมกำรบริหำรพรรค  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/009/T_0088.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/009/T_0088.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/009/T_0090.PDF
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14. นำยสุวรรณ บัวโรย กรรมกำรบริหำรพรรค  
15. นำยศฤงคำร ข่ำยสุวรรณ์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
ขณะที่ พรรคเสรีรวมไทย ก็มีหนังสือแจ้งต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 กรณี นำยธีรวิทย์ จำรุวัฒน์ ลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคเสรีรวมไทย 
หนังสือลำออก ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2562 ท ำให้ควำมเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคสิ้นสุดลงเฉพำะตัวตำมข้อบังคับพรรค
เสรีรวมไทย พ.ศ.2561 ข้อ 24 ดังนั้น จึงท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคเสรีรวมไทยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 14 คน ได้แก ่
1. พลต ำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรค  
2. นำยเรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้ำพรรค  
3. นำยวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้ำพรรค  
4. นำยประสงค์ บูรณ์พงศ์ รองหัวหน้ำพรรค  
5. นำยนิมิต จันทน์วิมล รองหัวหน้ำพรรค  
6. นำงสำวธนพร โสมทองแดง รองหัวหน้ำพรรค  
7. นำยวัชรำ ณ วังขนำย เลขำธิกำรพรรค  
8. นำงสำวนภำพร เพ็ชร์จินดำ รองเลขำธิกำรพรรค  
9. นำยชัชวำลย์ วำณิชย์ศรีรัตนำ เหรัญญิกพรรค  
10. พลต ำรวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี นำยทะเบียนสมำชิกพรรค  
11. นำยปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรค  
12. นำยจริน ศิริ กรรมกำรบริหำรพรรค  
13. นำยอนุกูล แพรไพศำล กรรมกำรบริหำรพรรค  
14. นำยเพชร เอกก ำลังกุล กรรมกำรบริหำรพรรค 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1759906 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1759906
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ฟังกันหรือยัง "เพลงมาร์ช กกต." ชาวเน็ตแห่แซว ฟังแล้วได้บรรยากาศย้อนยุค 

 

 
สนบัสนุนเน้ือหา 
 

   เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2563 ในช่อง YouTube "PR ECT Thailand" ช่องประชำสัมพันธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คลิปที่เป็นมิวสิกวิดีโอ "เพลงมาร์ช กกต." ซึ่งขับร้องโดย วงดนตรีกรม
ประชาสัมพันธ์ ประพันธ์ค ำร้องและท ำนองโดย เกรียงศักดิ์ ไชยรังสินนท์ เรียบเรียงโดย ผดุง จิระกาล และ วิชัย 
ต่อเนื่อง 
   อย่ำงไรก็ตำม กระแสของชำวเน็ตที่เข้ำมำฟังเพลงดังกล่ำว ส่วนใหญ่ไปในทำงข ำขัน แซวเร่ืองเนื้อหำของเพลง 
รวมทั้ งดนต รีและกำรอัด เสี ยงที่ ค่ อนข้ำงย้ อนยุค ไม่ทันสมัย เท่ ำที่ ควร นอกจำกนี้  ช่อง  RAP AGAINST 
DICTATORSHIP เจ้ำของบทเพลง "ประเทศกูมี" ยังเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นสั้นๆ ว่ำ "แวะมาข าครับ" อีกด้วย 
อ้ำงอิง : https://www.sanook.com/news/8022230/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://campus.sanook.com/1380493/
https://www.sanook.com/news/election/
http://www.sanook.com/news/8021282/
http://video.sanook.com/
http://music.sanook.com/
http://music.sanook.com/
http://music.sanook.com/
https://www.sanook.com/news/8022230/
http://news.sanook.com/
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หนา้แรก / การเมือง  

‘ฉลอง’ รอด!! กกต. ยกค าร้อง‘นิพิฏฐ์’  
กล่าวหาทุจริตซ้ือเสียง 
วนัพฤหสับดี ท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.45 น. 

 
วันที่ 30 มกรำคม 2563 เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต. ยกค ำร้อง

กรณีนำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.เขต 2 พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ถูกนำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ผู้สมัครส.ส. เขต 2 พัทลุง 
พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวหำกระท ำผิด พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.มำตรำ  73  วรรค 1 (1) และมำตรำ 78 

ค ำวินิจฉัย ระบุว่ำ จำกกำรไต่สวนและพยำนหลักฐำนต่ำงๆปกติ เห็นว่ำกรณีอ้ำงว่ำก่อนมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำร
เลือกตั้ง ส.ส.มีกลุ่มบุคคลเก็บรวบรวมส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง โดยมีข้อตกลงว่ำให้เลือกพรรคภูมิใจไทย 
แล้วจะได้ค่ำตอบแทนรำยละ 500 บำท ซึ่งผู้ร้องมีเพียงภำพถ่ำยแอพพลิเคชั่นไลน์ที่ปรำกฏภำพส ำเนำบัตรประชำชน ไม่
มีพยำนหลักฐำนอ่ืนใดมำสนับสนุน และจำกกำรให้ถ้อยค ำของพยำนได้ยินยอมให้มีกำรถ่ำยภำพบัตรประชำชน มีพยำน
เพียงรำยเดียวให้ถ้อยค ำว่ำมีกำรให้เงิน โดยถ้อยค ำของพยำนคนดังกล่ำวขัดแย้งกับถ้อยค ำของบุคคลในครอบครัวของ
พยำนเอง จึงมีน้ ำหนักน้อย 

ประกอบกับพยำนซึ่งเป็นผู้ถ่ำยส ำเนำบัตรประชำชนต่ำงให้ถ้อยค ำว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เป็นกำรรวบรวม
รำยชื่อผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทย โดยไม่ได้มีกำรให้เงินหรือสัญญำว่ำจะให้แต่อย่ำงใด จึงยังฟังไม่ได้ว่ำนำยฉลอง กระท ำ
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย 

ส่วนที่อ้ำงว่ำก่อนมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง ได้มีนำยกเทศมนตรีบำงคนให้ประชำชนถ่ำยภำพบัตร
ประจ ำตัวประชำชนโดยมีภำพถ่ำยแอพพลิเคชั่นไลน์ข้อควำมท ำนอง “วันนี้พวกเรำร่วมด้วยช่วยกันได้ใกล้ๆ 25,000 
คะแนนแล้ว ขอให้ใช้เวลำที่มีขณะนี้หำเพ่ิมให้ได้ 30 ,000 คะแนน ฝำกธนำคำรไว้เลยหรือรดน้ ำใส่ปุ๋ยต่อเนื่อง ส่วน
คะแนนอีก 15,000 คะแนน จะเป็นเสียงที่ลอยมำ โดยใช้ธรรมชำติเมื่อใกล้ๆวันเลือกตั้งแล้วพวกผม ผู้รับหน้ำที่ทำง
กำรเมืองคร้ังนี้จะจัดกำรปูทำงให้สะดวกครับ” 

แต่ไม่มีพยำนหลักฐำนอ่ืนใดมำสนับสนุนว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้ต ำแหน่งหน้ำที่กระท ำกำรอย่ำงไร  และผู้ร้องอ้ำงว่ำ
ก ำนัน สำรวัตรก ำนันบำงคนให้ผู้ใหญ่บ้ำนถ่ำยภำพบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง   แต่ไม่มีพยำนหลักฐำนอ่ืน
ใดมำสนับสนุน  

จำกกำรไต่สวนนำยก อบต. ก ำนัน สำรวัตรก ำนัน ต่ำงก็ให้ถ้อยค ำปฏิเสธว่ำไม่ได้ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ ไปขอถ่ำยภำพ
บัตรประจ ำตัวประชำชนแต่อย่ำงใด และไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนว่ำมีกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่กระท ำกำรใดเพ่ือเป็นคุณ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคกำรเมืองใด ดังนั้นพยำนหลักฐำนจึงยังฟังไม่ได้ว่ำนำยฉลอง กระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยตำม
ค ำร้อง 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/469759 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/469759
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วนัพฤหสับดี ท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.33 น. 

 

วุน่ไม่เลิก! 30 พรรคเลก็ฮือร้อง กกต. คา้นรับรอง‘ไพบูลย’์เป็นสส. ซดัค านวณไม่ยดึรธน. 
30 มกรำคม 2563 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยก้องภพ วังสุนทร หัวหน้ำพรรคผึ้งหลวง ใน

ฐำนะรองประธำนกลุ่มพรรคสหมิตร ประกอบด้วย 30 พรรคกำรเมือง เดินทำงมำยื่นหนังสือต่อ กกต.เพ่ือคัดค้ำนกำร
ประกำศรับรองนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) หลังมีกำรค ำนวณส.ส.บัญชีรำยชื่อ
ใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกรำคม ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกนำยไพบูลย์ ไม่มีสถำนะเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำชน
ปฏิรูป เพรำะไม่ได้เป็นสมำชิกพรรคดังกล่ำวตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 
มำตรำ 56 (2) จึงเห็นว่ำประกำศผลกำรค ำนวณส.ส.บัญชีรำยชื่อของ กกต.เมื่อวันที่ 28 มกรำคม น่ำจะขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 91(5)  ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำมล ำดับหมำยเลขในบัญชีรำยชื่อส.ส.แบบบัญชี
รำยชื่อของพรรคกำรเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส. 

“วันที่ 28 มกรำคม 2563 ที่ กกต.ค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อใหม่ นำยไพบูลย์ไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อของ
พรรคประชำชนปฏิรูปแล้ว เนื่องจำกพรรคสิ้นสภำพ และนำยไพบูลย์ ไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค ขณะที่คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ต้องสังกัดพรรค เมื่อมีกำรค ำนวณใหม่นำยไพบูลย์ ต้องไม่ได้รับกำรจัดสรรเป็นส.ส. จึงอยำกให้ 
กกต.ส่งเร่ืองดังกล่ำวให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำกำรค ำนวณคะแนนใหม่ของ กกต. เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ ส ำหรับกำรค ำนวณของ กกต. เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 ถูกต้องทุกอย่ำง แต่วันที่ 28 
มกรำคม 2563 กกต.ค ำนวณตำมมำตรำ 91 (1) ถึง (4) แต่ละเว้นรัฐธรรมนูญมำตรำ 91(5) จึงอยำกให้ กกต.ด ำเนินกำร
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไป เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐำนที่ถูกต้อง” นำยก้องภพ กล่ำว 

นำยก้องภพ กล่ำวอีกว่ำ กำรค ำนวณคร้ังนี้ กกต.จะอ้ำงว่ำนำยไพบูลย์ ได้ย้ำยไปเป็นสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ
แล้วไม่ได้ เพรำะกำรค ำนวณคะแนนใหม่ในวันที่ 28 มกรำคม 2563 นำยไพบูลย์ ไม่ได้อยู่ในสถำนะผู้สมั คร ส.ส.บัญชี
รำยชื่อพรรคประชำชนปฏิรูป ถ้ำ กกต.จะตอบว่ำนำยไพบูลย์ ได้เป็น ส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคพลังประชำรัฐ ก็ไม่ได้ 
เพรำะนำยไพบูลย์ไม่ได้เป็น 1 ใน150 ของผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคพลังประชำรัฐ 

“สิ่งส ำคัญ คือ กำรค ำนวณใหม่จะต้องยึดตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 91 แม้ว่ำในกำรค ำนวณกกต.จะเอำคะแนนของ
พรรคประชำชนปฏิรูปมำร่วมค ำนวณด้วย เนื่องจำกกำรจะย้ำยพรรคของ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ที่จะยังคงสภำพกำรเป็น 
ส.ส.ควรย้ำยหลังกำรเลือกตั้งครบ 1 ปี คือ ผ่ำนพ้นข้อกฎหมำยที่ก ำหนดว่ำให้มีกำรค ำนวณบัญชีรำยชื่อผ่ำนพ้นไปแล้ว
คือเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563” นำยก้องภพ กล่ำว 

ด้ำนนำยไพบูลย์  ให้สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ ว่ำ เป็นสิทธิของผู้ร้องที่สำมำรถร้องได้ แต่คิดว่ำเป็นกำรร้องตำมควำม
เข้ำใจผิด ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย และมั่นใจว่ำจะไม่มีผลกระทบใดๆตำมมำอย่ำงแน่นอน เพรำะตนได้ตรวจสอบข้อ
กฎหมำยมำอย่ำงดีแล้ว เชื่อว่ำไม่มีผลอะไร 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/469755 

https://www.naewna.com/politic/469755
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ปิยบุตร แพลม!ท่ีฝร่ังเศส ส.ส. มอบอ านาจ เสียบบตัรแทนกนัได ้
วนัพฤหสับดี ท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.06 น. 
 

 
 “ปิยบุตร” ดักคอ ออกพรก.แก้ปัญหำงบ 63 ไม่ได้ ชี้ ม.143 ขัดรธน.ชัดเจน อ้ำงพรบ.ผ่ำนสภำแล้ว โทษ รัฐบำล

ปร่ิมน้ ำต้นตอเสียบบัตรแทน  
เมื่อวันที่ 30 มกรำคม นำยปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อและเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ โพสต์ข้อควำม

ลงเฟซบุ๊กแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีปัญหำกำรลงคะแนนกันของ ส.ส.ระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2563 โดยระบุว่ำ เมื่อช่วงหลำยวันที่ผ่ำนมำมีกรณีที่น่ำสนใจเกิดขึ้นในที่
ประชุมสภำ นั่นคือกำรเสียบบัตรแทนกัน ของ ส.ส. ในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เมื่อ
ต้นเดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ ท ำให้กลำยเป็นที่ถกเถียงและจับตำกันของหลำยฝ่ำยว่ำจะส่งผลอย่ำงไรต่อ พ.ร.บ.
งบประมำณแผ่นดินที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎรไปแล้ว กฎหมำยจะมีปัญหำหรือเปล่ำ และประเทศไทยจะ
มีงบประมำณใช้หรือไม่ 

นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ ผมขอเล่ำถึงกรณีของประเทศฝร่ังเศสก่อน ว่ำมีบทบัญญัติเป็นข้อบังคับไว้ชัดเจนว่ำ ส.ส. 
อำจมอบอ ำนำจให้ ส.ส. คนอ่ืนลงคะแนนแทนได้ ในกรณีดังนี้ 1. ป่วย อุบัติเหตุ เหตุร้ำยแรงเกี่ยวกับครอบครัว 2.ติด
ภำรกิจชั่วครำวที่มอบหมำยโดยรัฐบำล 3.ติดภำรกิจทำงทหำร 4. สภำมอบหมำยให้ไปปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับภำรกิจด้ำน
ต่ำงประเทศของสภำ 5. อยู่ในกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ ส ำหรับกรณี ส.ส. ในเขตเลือกตั้งนอกดินแดนฝร่ังเศสหรือ
ดินแดนโพ้นทะเล 6.เหตุสุดวิสัย ตำมท่ีส ำนักงำนสภำฯ เห็นชอบ  

นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ ในส่วนของประเทศไทยนั้นข้อบังคับกำรประชุมสภำในข้อที่ 80 เขียนเอำไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ
กำรออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถท ำแทนกันได้ นอกจำกนี้ ศำลรัฐธรรมนูญได้เคยมีค ำวินิจฉัยในประเด็นกำรออกเสียง
ลงคะแนนของสภำผู้แทนรำษฎรในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกรณี พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้ำนล้ำนบำทเพ่ือโครงสร้ำงพ้ืนฐำนใน
สมัยรัฐบำลเพ่ือไทย ไว้ในปี 2556-2557 ซึ่งแท้จริงแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทำงค ำวินิจฉัยแบบนี้ เพรำะเห็นว่ำหำกมี
กระบวนกำรกำรออกเสียงลงคะแนนที่ไม่ชอบ ก็ควรต้องตัดเอำคะแนนที่ไม่ชอบนั้นออกไปเท่ำนั้น ไม่ใช่ท ำให้ร่ำง
กฎหมำยทั้งฉบับนั้นต้องตกไปเพียงเพรำะมีกำรเสียบบัตรแทนกันแค่ไม่กี่คน โดยเฉพำะเมื่อตัดคะแนนที่ไม่ชอบออกไป
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แล้วไม่มีผลท ำให้คะแนนเสียงข้ำงมำกเปลี่ยนข้ำง ส่วนกำรลงโทษทำงวินัยต่อผู้กระท ำผิดนั้นควรเป็นหน้ำที่ของสภำ
ผู้แทนรำษฎรที่จะพิจำรณำลงโทษ  

“แต่หำกศำลรัฐธรรมนูญมีแนวทำงค ำวินิจฉัยปัดตกทั้งฉบับเช่นนี้มำแล้วในอดีต ก็เป็นที่น่ำติดตำมต่อไปเช่นกันว่ำ
จะวินิจฉัยกรณีที่เพ่ิงเกิดขึ้นนี้อย่ำงไรบ้ำง รอดหรือไม่รอด พระรำชบัญญัติจะตกไปเพรำะกระบวนกำรไม่ชอบด้วย
กฎหมำยตำมที่เคยวินิจฉัยไว้ในอดีตหรือไม่ และรัฐบำลจะมีทำงแก้ไขปัญหำนี้อย่ำงไร แต่ที่แน่ๆ คือข้อเสนอที่ชี้โพรงให้
รัฐบำลออกงบรำยจ่ำยประจ ำปีเป็น พระรำชก ำหนด แทน พระรำชบัญญัตินั้นท ำไม่ได้แน่นอน เพรำะในรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 141 ก็บัญญัติเอำไว้ชัดเจนว่ำต้องออกเป็นพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น” นำยปิยบุตร กล่ำว  

นำยปิยบุตร กล่ำวอีกว่ำ ตำมที่คุณวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ได้ออกมำให้ควำมเห็นว่ำหำกศำล
รัฐธรรมนูญปัดให้กฎหมำยงบประมำณตกไปทั้งฉบับนั้น ก็ให้ยกเอำรัฐธรรมนูญมำตรำ 143 มำใช้ โดยถือว่ำหำกสภำ
ผู้แทนรำษฎรพิจำรณำไม่เสร็จภำยใน 105 วัน ให้ถือว่ำเห็นชอบและด ำเนินกำรต่อไป แต่ผมก็เห็นว่ำเป็นไปไม่ได้อีก
เช่นกัน เพรำะกรณีที่เกิดขึ้นนั้นไม่เข้ำกับมำตรำ 143 เนื่องจำกร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ได้ผ่ำน
สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำแล้ว จนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่นำยกรัฐมนตรีจะทูลเกล้ำฯ เพ่ือให้พระมหำกษัตริย์ลงพระ
ปรมำภิไธยประกำศใช้ ซึ่งกรณีนี้ทั้งหมดไม่ใช่กรณีตำมมำตรำ 143 แน่นอน กำรกระท ำท ำเช่นนี้จะขัดรัฐธรรมนูญ
ชัดเจน  

“แต่ทั้งหมดนี้ที่ผมเล่ำไป ผมอยำกให้ทุกท่ำนได้คิดและมองภำพที่กว้ำงกว่ำนั้น ที่ว่ำลักษณะกำรท ำโจ๋งคร่ึมเป็นล่ ำ
เป็นสันกันกลำงสภำเช่นนี้เกิดจำกอะไร ผมเห็นว่ำลักษณะเช่นนี้เป็น “อำกำร” และ “ผลพวง” ของกำรที่รัฐบำลชุดนี้
เป็น “รัฐบำลเสียงข้ำงมำกแบบปร่ิมน้ ำ” อันเป็นผลร้ำยของ “รัฐธรรมนูญสืบทอดอ ำนำจ” ที่ออกแบบมำให้เป็นมีเสียง
ปร่ิมน้ ำ มีพรรคร่วมหลำยพรรค มีบำงคร้ังที่ฝ่ำยรัฐบำลแพ้โหวตในสภำ ท ำให้ต้องเข้มงวดกวดขันให้ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลทุก
คนต้องมำโหวต ไม่เช่นนั้นถ้ำผิดพลำดไปนิดเดียวก็อำจจะแพ้โหวตฝ่ำยค้ำนอีกได้ กำรเสียบบัตรแทนกัน จึงเกิดขึ้นอยู่
เป็นนิจ” นำยปิยบุตร ระบุ  

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/469740 
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น่าคิด ‘ไพศาล’ติง!ป่วนท างานกมธ.ป.ป.ช.น่าละอายรังเกียจ ท า‘ปชช.’ชิงชงั 
วนัพฤหสับดี ท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.53 น. 
 

 
 

 
เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2563 นำยไพศำล พืชมงคล อดีตกรรมกำรผู้ช่วยรองนำยกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ) โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุเนื้อหำว่ำ กำรป่วนกำรท ำงำนของคณะกรรมำธิกำร 
ปปช.เป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐสภำไทยที่น่ำละอำย น่ำรังเกียจอย่ำงยิ่งขนำดท่ำนประธำนชวนส่งสัญญำณไปเยี่ยม
ด้วยตนเองก็ยังเกิดเหตุขึ้นจนได้ประชำชนไม่ได้ชิงชังแค่คนป่วนนะครับ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/469733 
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เอาล่ะสิ! 30 พรรคการเมืองแห่รอ้ง กกต. 
 ค้านรับรอง 'ไพบูลย'์ เป็นส.ส.ปาร์ตีล้ิสต์  
30 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 15:37 น.        

 

30 ม.ค.63  - ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยก้องภพ วังสุนทร หัวหน้ำพรรคผึ้งหลวง ในฐำนะรอง
ประธำนกลุ่มพรรคสหมิตร ซึ่งประกอบไปด้วย 30 พรรคกำรเมือง เดินทำงมำยื่นหนังสือต่อกกต.เพ่ือคัดค้ำนกำร
ประกำศรับรองนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) หลังมีกำรค ำนวณส.ส.บัญชีรำยชื่อ
ใหม่ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่ำนมำ โดยอ้ำงว่ำ เนื่องจำกนำยไพบูลย์ ไม่มีสถำนะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค
ประชำชนปฏิรูป เพรำะไม่ได้เป็นสมำชิกพรรคดังกล่ำวตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 56 (2) และตำมประกำศผลกำรค ำนวณส.ส.บัญชีรำยชื่อของกกต.เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ประกอบกับ
เห็นว่ำกำรค ำนวณของกกต.เมื่อวันที่ 28 ม.ค. น่ำจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ 91 (5)  ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ตำมละดับหมำยเลขในบัญชีรำยชื่อส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.
แสดงว่ำในวันที่กกต.ค ำนวณใหม่นำยไพบูลย์ ไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคประชำชนปฏิรูปแล้ว เนื่องจำก
พรรคสิ้นสภำพ และนำยไพบูลย์ ไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อ ต้องสังกัดพรรค กำร
ค ำนวณใหม่นำยไพบูลย์ต้องไม่ได้รับกำรจัดสรรเป็นส.ส. จึงอยำกใหม่กกต.ส่งเร่ืองดังกล่ำวให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ
กำรค ำนวณคะแนนใหม่ของกกต.เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ 
 “กำรค ำนวณของกกต.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ถูกต้องทุกอย่ำง แต่คร้ังนี้กกต.ละเว้นรัฐธรรมนูญมำตรำ 91 (5) อยำก
ให้กกต. ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไป เพ่ือเป็นบรรทัดฐำนที่ถูกต้อง ” นำยก้องภพ กล่ำว 
 นำยก้องภพ กล่ำวอีกว่ำ กำรค ำนวณคร้ังนี้กกต.จะอ้ำงว่ำนำยไพบูลย์ ได้ย้ำยไปเป็นสมำชิกพรรคพปชร.แล้วไม่ได้ 
เพรำะกำรค ำนวณคะแนนใหม่ในวันที่ 28 ม.ค. นำยไพบูลย์ ไม่ได้อยู่ในสถำนะ ผู้สมัครส.สบัญชีรำยชื่อพรรคประชำชน
ปฏิรูป ถ้ำกกต.จะตอบว่ำนำยไพบูลย์ ได้เป็นส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคพปชร.ก็ไม่ได้  เพรำะนำยไพบูลย์ไม่ได้เป็น 1 ใน
150 ของผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคพปชร. เพรำะที่ส ำคัญคือกำรค ำนวณใหม่จะต้องยึดตำมมำตรำ 91 ของ
รัฐธรรมนูญต้องท ำใหม่ทั้งหมด เพรำะ(5) ของมำตรำดังกล่ำว ก ำหนดให้ผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อได้รับกำรเป็นส.ส.
ตำมล ำดับ แม้ว่ำในกำรค ำนวณกกต.จะเอำคะแนนของพรรคประชำชนปฏิรูปมำร่วมค ำนวณด้วย ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ 
91 ขำดเพียง(5) ที่นำยไพบูลย์ ไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคประชำชนปฏิรูปแล้ว อย่ำงไรก็ตำมนำยก้องภพ 
เห็นว่ำกำรจะย้ำยพรรคของส.ส.บัญชีรำยชื่อที่จะยังคงสภำพกำรเป็นส.ส. ควรย้ำยหลังกำรเลือกตั้งครบ 1 ปี คือผ่ำนพ้น
ข้อกฎหมำยที่ก ำหนดว่ำให้มีกำรค ำนวณบัญชีรำยชื่อผ่ำนพ้นไปแล้วคือเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55887 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55887
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'ปิยบุตร' ยก ส.ส.ฝรั่งเศสสามารถลงคะแนนแทนกันได้ 
30 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 14:54 น.        

 
30 ม.ค.63 - นำยปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อและเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ โพสต์ข้อควำมลงเฟซบุ๊กแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีปัญหำกำรลงคะแนนกันของส.ส.ระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2563 โดยระบุว่ำ เมื่อช่วงหลำยวันที่ผ่ำนมำมีกรณีที่น่ำสนใจเกิดขึ้นในที่ประชุมสภำ นั่นคือ
กำรเสียบบัตรแทนกัน ของ ส.ส. ในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เมื่อต้นเดือนมกรำคมที่
ผ่ำนมำ ท ำให้กลำยเป็นที่ถกเถียงและจับตำกันของหลำยฝ่ำยว่ำจะส่งผลอย่ำงไรต่อ พ.ร.บ.งบประมำณแผ่นดินที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎรไปแล้ว กฎหมำยจะมีปัญหำหรือเปล่ำ และประเทศไทยจะมีงบประมำณใช้หรือไม่ 
นำยปิยบุตร กล่ำว่ำ ผมขอเล่ำถึงกรณีของประเทศฝร่ังเศสก่อน ว่ำมีบทบัญญัติเป็นข้อบังคับไว้ชัดเจนว่ำ ส.ส. อำจมอบ
อ ำนำจให้ ส.ส. คนอ่ืนลงคะแนนแทนได้ ในกรณีดังนี้ 1. ป่วย อุบัติเหตุ เหตุร้ำยแรงเกี่ยวกับครอบครัว 2.ติดภำรกิจ
ชั่วครำวที่มอบหมำยโดยรัฐบำล 3.ติดภำรกิจทำงทหำร 4. สภำมอบหมำยให้ไปปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับภำรกิจด้ำน
ต่ำงประเทศของสภำ 5. อยู่ในกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ ส ำหรับกรณี ส.ส. ในเขตเลือกตั้งนอกดินแดนฝร่ังเศสหรือ
ดินแดนโพ้นทะเล 
 
6.เหตุสุดวิสัย ตำมท่ีส ำนักงำนสภำฯ เห็นชอบ  
นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ ในส่วนของประเทศไทยนั้นข้อบังคับกำรประชุมสภำในข้อที่ 80 เขียนเอำไว้อย่ำงชัดเจนว่ำกำร
ออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถท ำแทนกันได้ นอกจำกนี้ ศำลรัฐธรรมนูญได้เคยมีค ำวินิจฉัยในประเด็นกำรออกเสียง
ลงคะแนนของสภำผู้แทนรำษฎรในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกรณี พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้ำนล้ำนบำทเพ่ือโครงสร้ำงพ้ืนฐำนใน
สมัยรัฐบำลเพ่ือไทย ไว้ในปี 2556-2557 ซึ่งแท้จริงแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทำงค ำวินิจฉัยแบบนี้ เพรำะเห็นว่ำหำกมี
กระบวนกำรกำรออกเสียงลงคะแนนที่ไม่ชอบ ก็ควรต้องตัดเอำคะแนนที่ไม่ชอบนั้นออกไปเท่ำนั้น ไม่ใช่ท ำให้ร่ำง
กฎหมำยทั้งฉบับนั้นต้องตกไปเพียงเพรำะมีกำรเสียบบัตรแทนกันแค่ไม่กี่คน โดยเฉพำะเมื่อตัดคะแนนที่ไม่ชอบออกไป
แล้วไม่มีผลท ำให้คะแนนเสียงข้ำงมำกเปลี่ยนข้ำง ส่วนกำรลงโทษทำงวินัยต่อผู้กระท ำผิดนั้นควรเป็นหน้ำที่ของสภำ
ผู้แทนรำษฎรที่จะพิจำรณำลงโทษ  
"แต่หำกศำลรัฐธรรมนูญมีแนวทำงค ำวินิจฉัยปัดตกทั้งฉบับเช่นนี้มำแล้วในอดีต ก็เป็นที่น่ำติดตำมต่อไปเช่นกันว่ำจะ
วินิจฉัยกรณีที่เพ่ิงเกิดขึ้นนี้อย่ำงไรบ้ำง รอดหรือไม่รอด พระรำชบัญญัติจะตกไปเพรำะกระบวนกำรไม่ชอบด้วยกฎหมำย
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ตำมที่เคยวินิจฉัยไว้ในอดีตหรือไม่ และรัฐบำลจะมีทำงแก้ไขปัญหำนี้อย่ำงไร แต่ที่แน่ๆ คือข้อเสนอที่ชี้โพรงให้รัฐบำล
ออกงบรำยจ่ำยประจ ำปีเป็น พระรำชก ำหนด แทน พระรำชบัญญัตินั้นท ำไม่ได้แน่นอน เพรำะในรัฐธรรมนูญมำตรำ 
141 ก็บัญญัติเอำไว้ชัดเจนว่ำต้องออกเป็นพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น" นำยปิยบุตร กล่ำว  
นำยปิยบุตร กล่ำวอีกว่ำ ตำมที่คุณวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ได้ออกมำให้ควำมเห็นว่ำหำกศำลรัฐธรรมนูญปัด
ให้กฎหมำยงบประมำณตกไปทั้งฉบับนั้น ก็ให้ยกเอำรัฐธรรมนูญมำตรำ 143 มำใช้ โดยถือว่ำหำกสภำผู้แทนรำษฎร
พิจำรณำไม่เสร็จภำยใน 105 วัน ให้ถือว่ำเห็นชอบและด ำเนินกำรต่อไป แต่ผมก็เห็นว่ำเป็นไปไม่ได้อีกเช่นกัน เพรำะ
กรณีที่ เกิดขึ้นนั้นไม่เข้ำกับมำตรำ 143 เนื่องจำกร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ได้ผ่ำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำแล้ว จนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่นำยกรัฐมนตรีจะทูลเกล้ำฯ เพ่ือให้พระมหำกษัจริย์ลงพระ
ปรมำภิไธยประกำศใช้ ซึ่งกรณีนี้ทั้งหมดไม่ใช่กรณีตำมมำตรำ 143 แน่นอน กำรกระท ำท ำเช่นนี้จะขัดรัฐธรรมนูญชัดเจน 
"แต่ทั้งหมดนี้ที่ผมเล่ำไป ผมอยำกให้ทุกท่ำนได้คิดและมองภำพที่กว้ำงกว่ำนั้น ที่ว่ำลักษณะกำรท ำโจ๋งคร่ึมเป็นล่ ำเป็นสัน
กันกลำงสภำเช่นนี้เกิดจำกอะไร ผมเห็นว่ำลักษณะเช่นนี้เป็น “อำกำร” และ “ผลพวง” ของกำรที่รัฐบำลชุดนี้เป็น 
“รัฐบำลเสียงข้ำงมำกแบบปร่ิมน้ ำ” อันเป็นผลร้ำยของ “รัฐธรรมนูญสืบทอดอ ำนำจ” ที่ออกแบบมำให้เป็นมีเสียงปร่ิม
น้ ำ มีพรรคร่วมหลำยพรรค มีบำงคร้ังที่ฝ่ำยรัฐบำลแพ้โหวตในสภำ ท ำให้ต้องเข้มงวดกวดขันให้ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลทุกคน
ต้องมำโหวต ไม่เช่นนั้นถ้ำผิดพลำดไปนิดเดียวก็อำจจะแพ้โหวตฝ่ำยค้ำนอีกได้ กำรเสียบบัตรแทนกัน จึงเกิดขึ้นอยู่เป็น
นิจ" นำยปิยบุตร ทิ้งท้ำย 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55884 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55884
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ไม่พบชื่อ “เจ๊นาท”ี ส.ส.เสียบบัตรแทน-ตัวอยู่เมืองจีน ส่งศาลฯ “ชวน” ตอบอึกอัก! 
วันที่ 30 มกรำคม 2563 - 10:31 น.  

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เปิดเผยว่ำ ได้รับทรำบเร่ืองที่ศำล
รัฐธรรมนูญรับค ำร้องวินิจฉัยกรณีร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ตรำขึ้นโดยถูก
กฎหมำยหรือไม่ หลังปรำกฏเหตุกำรณ์ส.ส.เสียบบัตรแทนกันระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.ดังกล่ำวแล้ว 
ศำลฯ ยังได้ส่งค ำสั่งไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงภำยในวันที่ 4 ก.พ. ซึ่งในส่วนส ำนักเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้ให้
อ ำนำจเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรไปชี้แจง โดยไม่ต้องก ำชับอะไรเพิ่มเติม ทั้งนี้ นำยชวน ปฏิเสธที่จะตอบค ำถำมกรณี
ไม่มีชื่อ นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย ต้องไปชี้แจงต่อศำลฯ 
ด้ำนนำยสรศักดิ์ เพียรเวช เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงค ำร้องวินิจฉัยร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณฯ 2563 ที่ส่งศำล
รัฐธรรมนูญ ไม่มีชื่อนำงนำที รัชกิจประกำร ว่ำ เป็นเพรำะเร่ืองที่มีผู้เปิดเผยว่ำนำงนำที เดินทำงไปต่ำงประเทศ ระหว่ำง
กำรพิจำรณำผ่ำนร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณฯ ปี 2563 แต่ปรำกฏชื่อเป็นองค์ประชุม เพ่ิงมำถึงตน จึงยังไม่ได้ตรวจสอบกรณี
ดังกล่ำว 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับกำรตรวจสอบค ำร้องของกลุ่มส.ส.พรรคร่วมรัฐบำล และส.ส.พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่ยื่น
ผ่ำนสภำไปยังศำลรัฐธรรมนูญ พบมีกำรระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีเสียบบัตรแทนกัน เพียงชื่อของนำยฉลอง เทอด
วีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย เพียงคนเดียว 

 ไม่ไว้หน้า! รองหัวหน้า ปชป. แฉ ส.ส.ภูมิใจไทย โผล่เมืองนอก วันโหวต งบ63 
ทั้งค ำร้องของฝ่ำยค้ำนและฝ่ำยรัฐบำล ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญที่เรียกบุคคลให้มำชี้แจงเป็นหนังสือ 
ประกอบด้วย นำยสรศักดิ์ เพียรเวช, นำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ , น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปรำกำร พรรคพลัง
ประชำรัฐ และนำยสมบูรณ์ ซำรัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย 
รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ กำรมีชื่อของนำยสมบูรณ์ และน.ส.ภริม ต้องส่งค ำชี้แจงให้ศำลรัฐธรรมนูญด้วยนั้น เพรำะฝ่ำยค้ำนได้
ยื่นหลักฐำนประกอบค ำร้องเป็นคลิปที่ปรำกฏภำพของส.ส.ทั้ง 2 คน มีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนบุคคลอ่ืนด้วย 
ท ำให้ศำลรัฐธรรมนูญเรียกน.ส.ภริม และนำยสมบูรณ์ ให้ยื่นค ำชี้แจง ส่วนกรณีนำงนำที เป็นชื่ออยู่ในค ำร้องของพล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญตีตกค ำร้อง เพรำะมีลำยมือชื่อส.ส.ซ้ ำกับค ำร้องอ่ืน จึง
ไม่มีรำยชื่อนำงนำที ปรำกฏตำมกำรพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3490978 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3436089
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3490978
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/ไม่มีทำไม.jpg
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‘ชวน’ชี้ลงทุนระบบลงคะแนนใหม่แก้เสียบบตัรแทนไร้ประโยชน์ ทกุอย่างอยู่ท่ีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ส.ส. 
วันที่ 31 มกรำคม 2563 - 09:14 น.  

 
 

เมื่อเวลำ 08.30 น. วันที่ 31 มกรำคม นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีที่พรรค
อนำคตใหม่ออกมำเปิดเผยว่ำมีส.ส. พรรคพลังประชำรัฐเสียบบัตรแทนระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยเมื่อเดือน
สิงหำคม 2562 ที่ผ่ำนมำว่ำ เมื่อมีกำรออกเปิดเผยเช่นนี้แล้วจะมีผลในทำงกฎหมำยหรือไม่อย่ำงไรนั้นส่วนตัวยังไม่ทรำบ 
เพรำะปกติจะต้องรอให้ทำงสภำฯ รำยงำนเข้ำมำก่อน 
เมื่อถำมว่ำจะมีกำรตรวจสอบเพ่ิมเติมได้หรือไม่ นำยชวน กล่ำวว่ำ เร่ืองของงบประมำณก็เป็นเร่ืองของงบประมำณ ซึ่ง
จะเป็นไปตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญที่ส.ส.จะเข้ำชื่อกันเพ่ือส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
เมื่อถำมว่ำ ณ ตอนนี้มีกำรเปิดเผยกรณีท่ีส.ส.เสียบบัตรแทนกันจ ำนวนมำกแล้ว จะมีแนวทำงในกำร ก ำชับส.ส. อย่ำงไร 
นำยชวน กล่ำวว่ำ ต้องมีกำรตรวจสอบทุกกรณีที่ปรำกฏกำรเสียบบัตรแทนกันขึ้นมำ ส่วนใครจะมีเจตนำอย่ำงไรก็เป็น
เร่ืองหนึ่ง 

“กรณีท่ีตัวเองไม่อยู่ในห้องประชุมแต่ให้คนอ่ืนกดลงคะแนนแทน แน่นอนว่ำมีเจตนำ กรณีท่ีอยู่ด้วยกันแล้วฝำก
ให้คนอ่ืนกดลงคะแนนแทนเพ่ือควำมสะดวกนั้นเห็นว่ำ ตำมหลักให้คนอ่ืนกดลงคะแนนแทนย่อมไม่สำมำรถกระท ำได้ 
แต่กระนั้นก็ต้องดูที่เจตนำอีกคร้ังหนึ่ง” นำยชวน กล่ำว 
เมื่อถำมว่ำ จะมีแนวทำงกำรป้องกันในอนำคตอย่ำงไร นำยชวน กล่ำวว่ำ ที่ผ่ำนมำมีส.ส. เสนอแนวทำงรูปแบบกำร
ลงคะแนนใหม่ แต่เรำต้องดูว่ำควำมเป็นจริงในกำรลงทุนแบบนั้นหำกมำกเกินควำมจ ำเป็นก็ไม่มีประโยชน์ เพรำะควำม
จริงอยู่ที่หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ ส.ส.แต่ละคน เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นคร้ังนี้จะเป็นบทเรียนส ำหรับทุกคน เพรำะ
ตอนแรกอำจจะคิดว่ำไม่เป็นอะไร แต่ก็ต้องยอมรับว่ำห้องประชุมสภำที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ยังไม่มีควำม พร้อม เคร่ือง
ลงคะแนนไม่ครบตำมจ ำนวนส.ส. คำดว่ำสมัยประชุมหน้ำเดือนพฤษภำคม น่ำจะลดปัญหำกำรเสียบบัตรลงคะแนนแทน
กันได้  
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1933335 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1933335
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/S__13221912.jpg
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โพล - ส ำรวจควำมเห็น 

ผู้อ่านส่วนใหญ่ เห็นดว้ย กับการแก้ไขระบบการคิดค านวณ ส.ส. บญัชีรายชื่อ 
วนัท่ี 30 มกราคม 2563 - 21:34 น.  

 
 

จำกกรณีศำลฎีกำพิพำกษำเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอดีตผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) 
และ กกต. ได้ค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อใหม่ เป็นเหตุให้ มี ส.ส.บำงพรรคหลุดไป และบำงพรรคได้ ส.ส.เพ่ิม 
นั้นรองโฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) ได้เสนอแก้ไขหลักเกณฑ์ และกม.ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน เนื่องจำกท ำให้สถำนะของ 
ส.ส.ขำดเสถียรภำพ ส่งผลให้กำรเมืองไร้เสถียรภำพไปด้วย และเป็นระบบที่แปลกประหลำดต่อหลักปฏิบัติสำกล 
 มติชนออนไลน์ ขอสอบถามว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการแก้ไขระบบการคิดค านวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ เพราะ
เหตุใด 
ส ำหรับผลส ำรวจผ่ำนช่องทำงทวิตเตอร์ มติชนออนไลน์ มีผู้ร่วมโหวตกว่ำ 500 คร้ัง พบว่ำร้อยละ 82.3 เห็นด้วยในกำร
แก้ไขระบบกำรคิดค ำนวณ ส.ส. บัญชีรำยชื่อ และร้อยละ 17.7  ไม่เห็นด้วย  

 
ส่วนช่องทำงเฟซบุ๊กมติชนพบว่ำมีผู้ร่วมโหวตกว่ำ 1.9 พันคร้ัง พบว่ำร้อย84 เห็นด้วย กับกำรเสนอแก้ไขระบบกำรคิด
ค ำนวณ ส.ส. บัญชีรำยชื่อ และร้อยละ 16 ไม่เห็นด้วย 

https://www.matichon.co.th/matichon-poll
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/32320.0.jpg
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ทั้งนี้ส ำหรับเหตุผลส่วนใหญ่มองว่ำ วิธีกำรคิดค ำนวณดังกล่ำวนั้นค่อนข้ำงสับสน ไม่ควรเอำวิธีนี้มำใช้ตั้งแต่ต้นด้วยซ้ ำไป 
ควรเป็นแบบบัตรสองใบเลือกพรรคกับเลือก ส.ส. แบบเดิมดีที่สุด ถ้ำใช้แบบบัตรสองใบเหมือนเดิมคงไม่พิกลพิกำรแบบ
นี้หรอกกำรเมืองไทย ! 

 

นอกจากนีย้ังมีอกีหลายความเห็นที่น่าสนใจ อาทิ เช่น 
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อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/matichon-poll/news_1932945 
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30 พรรคเล็ก รอ้งกกต. ค้านรับรอง “ไพบูลย ์นิติตะวัน”เป็นส.ส. ชี้ กกต. 
ค านวณไม่ยึดรธน. 
วันท่ี 30 มกรำคม 2563 - 15:45 น.  
 
 

 

 

 
30 พรรคเล็ก ร้องกกต. ค้าน รับรองไพบูลย์ เป็นส.ส.บัญชีรายช่ือ ชี้ กกต.ค านวณไม่ยึดรัฐธรรมนูญ 91(5)  
เมื่อวันที่ 30 มกรำคม ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยก้องภพ วังสุนทร หัวหน้ำพรรคผึ้งหลวง ใน
ฐำนะรองประธำนกลุ่มพรรคสหมิตร ซึ่งประกอบไปด้วย 30 พรรคกำรเมือง เดินทำงมำยื่นหนังสือต่อกกต.เพ่ือคัดค้ำน
กำรประกำศรับรองนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) หลังมีกำรค ำนวณส.ส.บัญชี
รำยชื่อใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกรำคม ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกนำยไพบูลย์ ไม่มีสถำนะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค
ประชำชนปฏิรูป เพรำะไม่ได้เป็นสมำชิกพรรคดังกล่ำวตำมพ.ร.ป. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 56 (2) และตำม
ประกำศผลกำรค ำนวณส.ส.บัญชีรำยชื่อของกกต.เมื่อวันที่ 28 มกรำคม ประกอบกับเห็นว่ำกำรค ำนวณของกกต. เมื่อ
วันที่ 28 มกรำคม น่ำจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ 91 (5) ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำมละดับหมำยเลขใน
บัญชีรำยชื่อส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แสดงว่ำในวันที่กกต.ค ำนวณใหม่
นำยไพบูลย์ ไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคประชำชนปฏิรูปแล้ว เนื่องจำกพรรคสิ้นสภำพ และนำยไพบูลย์ 
ไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อ ต้องสังกัดพรรค กำรค ำนวณใหม่นำยไพบูลย์ต้องไม่ได้
รับกำรจัดสรรเป็นส.ส. จึงอยำกใหม่กกต.ส่งเร่ืองดังกล่ำวให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำกำรค ำนวณคะแนนใหม่ของกกต.
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ 
“กำรค ำนวณของกกต.เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 ถูกต้องทุกอย่ำง แต่คร้ังนี้กกต.ละเว้นรัฐธรรมนูญมำตรำ 91 (5) 
อยำกให้กกต. ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไป เพ่ือเป็นบรรทัดฐำนที่ถูกต้อง ” นำยก้องภพ กล่ำว 
นำยก้องภพ กล่ำวอีกว่ำ กำรค ำนวณคร้ังนี้กกต.จะอ้ำงว่ำนำยไพบูลย์ ได้ย้ำยไปเป็นสมำชิกพรรคพปชร.แล้วไม่ได้ เพรำะ
กำรค ำนวณคะแนนใหม่ในวันที่ 28 มกรำคม นำยไพบูลย์ ไม่ได้อยู่ในสถำนะ ผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคประชำชน
ปฏิรูป ถ้ำกกต.จะตอบว่ำนำยไพบูลย์ ได้เป็นส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคพปชร.ก็ไม่ได้ เพรำะนำยไพบูลย์ไม่ได้เป็น 1 ใน 
150 ของผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคพปชร. เพรำะที่ส ำคัญคือกำรค ำนวณใหม่จะต้องยึดตำมมำตรำ 91 ของ
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รัฐธรรมนูญต้องท ำใหม่ทั้งหมด เพรำะ(5) ของมำตรำดังกล่ำว ก ำหนดให้ผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อได้ รับกำรเป็นส.ส.
ตำมล ำดับ แม้ว่ำในกำรค ำนวณกกต.จะเอำคะแนนของพรรคประชำชนปฏิรูปมำร่วมค ำนวณด้วย ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ 
91 ขำดเพียง(5) ที่นำยไพบูลย์ ไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคประชำชนปฏิรูปแล้ว อย่ำงไรก็ตำมนำยก้องภพ 
เห็นว่ำกำรจะย้ำยพรรคของส.ส.บัญชีรำยชื่อที่จะยังคงสภำพกำรเป็นส.ส. ควรย้ำยหลังกำรเลือกตั้งครบ 1 ปี คือผ่ำนพ้น
ข้อกฎหมำยที่ก ำหนดว่ำให้มีกำรค ำนวณบัญชีรำยชื่อผ่ำนพ้นไปแล้วคือเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563 
ด้ำนนำยไพบูลย์ ให้สัมภำษณ์ ผ่ำนทำงโทรศัพท์ว่ำ เป็นสิทธิของผู้ร้องที่สำมำรถร้องได้ แต่คิดว่ำเป็นกำรร้องตำมควำม
เข้ำใจผิด ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย และม่ันใจว่ำจะไม่มีผลใดๆตำมมำอย่ำงแน่นอน เพรำะตนได้ตรวจสอบข้อกฎหมำยมำ
อย่ำงดีแล้ว เชื่อว่ำไม่มีผลอะไร 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1931672 
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"30 พรรคเล็ก" รอ้งกกต.คัดค้าน รับรอง "ไพบูลย์" เป็นส.ส.บัญชรีายชื่อ  
สยามรัฐออนไลน ์30 มกราคม 2563 15:42  

 

 
"30 พรรคเล็ก" ร้องกกต.คัดค้ำน รับรอง "ไพบูลย์" เป็นส.ส.บัญชีรำยชื่อ เนื่องจำกไม่มีสถำนะเป็นส.ส.พรรคประชำชน
ปฏิรูป ชี้ "กกต." ค ำนวณไม่ยึดรัฐธรรมนูญ 91(5)  

วันที่ 30 ม.ค.63 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยก้องภพ วังสุนทร หัวหน้ำพรรคผึ้งหลวง 
ในฐำนะรองประธำนกลุ่มพรรคสหมิตร ซึ่งประกอบไปด้วย 30 พรรคกำรเมือง เดินทำงมำยื่นหนังสือต่อกกต.เพ่ือคัดค้ำน
กำรประกำศรับรองนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) หลังมีกำรค ำนวณส.ส.บัญชี
รำยชื่อใหม่ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกนำยไพบูลย์ ไม่มีสถำนะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำชน
ปฏิรูป เพรำะไม่ได้เป็นสมำชิกพรรคดังกล่ำวตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 
มำตรำ 56 (2) และตำมประกำศผลกำรค ำนวณส.ส.บัญชีรำยชื่อของกกต.เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 

ประกอบกับเห็นว่ำกำรค ำนวณของกกต.เมื่อวันที่ 28 ม.ค. น่ำจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ 91 (5) ซึ่งบัญญัติไว้
ว่ำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำมละดับหมำยเลขในบัญชีรำยชื่อส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นส.ส.แสดงว่ำในวันที่กกต.ค ำนวณใหม่นำยไพบูลย์ ไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคประชำชน
ปฏิรูปแล้ว เนื่องจำกพรรคสิ้นสภำพ และนำยไพบูลย์ ไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
ต้องสังกัดพรรค กำรค ำนวณใหม่นำยไพบูลย์ต้องไม่ได้รับกำรจัดสรรเป็นส.ส. จึงอยำกใหม่กกต.ส่งเร่ืองดังกล่ำวให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำกำรค ำนวณคะแนนใหม่ของกกต.เมื่อวันทื่ 28 ม.ค. ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ 

“กำรค ำนวณของกกต.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ถูกต้องทุกอย่ำง แต่คร้ังนี้กกต.ละเว้นรัฐธรรมนูญมำตรำ 91 (5) 
อยำกให้กกต. ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไป เพ่ือเป็นบรรทัดฐำนที่ถูกต้อง ” นำยก้องภพ กล่ำว 
นำยก้องภพ กล่ำวอีกว่ำ กำรค ำนวณคร้ังนี้กกต.จะอ้ำงว่ำนำยไพบูลย์ ได้ย้ำยไปเป็นสมำชิกพรรคพปชร.แล้วไม่ได้ เพรำะ
กำรค ำนวณคะแนนใหม่ในวันที่ 28 ม.ค. นำยไพบูลย์ ไม่ได้อยู่ในสถำนะ ผู้สมัครส.สบัญชีรำยชื่อพรรคประชำชนปฏิรูป 
ถ้ำกกต.จะตอบว่ำนำยไพบูลย์ ได้เป็นส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคพปชร.ก็ไม่ได้ เพรำะนำยไพบูลย์ไม่ได้เป็น 1 ใน150 
ของผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคพปชร. เพรำะที่ส ำคัญคือกำรค ำนวณใหม่จะต้องยึดตำมมำตรำ 91 ของรัฐธรรมนูญ
ต้องท ำใหม่ทั้งหมด เพรำะ(5) ของมำตรำดังกล่ำว ก ำหนดให้ผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อได้รับกำรเป็นส.ส.ตำมล ำดับ แม้ว่ำ
ในกำรค ำนวณกกต.จะเอำคะแนนของพรรคประชำชนปฏิรูปมำร่วมค ำนวณด้วย ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ 91 ขำดเพียง(5) 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200130/363baff8fd22aabb198c452e360bcf5216fd91165128d64b04f2766ce4ff2e18.png?itok=D5hnN6Hq
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ที่นำยไพบูลย์ ไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคประชำชนปฏิรูปแล้ว อย่ำงไรก็ตำมนำยก้องภพ เห็นว่ำกำรจะย้ำย
พรรคของส.ส.บัญชีรำยชื่อที่จะยังคงสภำพกำรเป็นส.ส. ควรย้ำยหลังกำรเลือกตั้งครบ 1 ปี คือผ่ำนพ้นข้อกฎหมำยที่
ก ำหนดว่ำให้มีกำรค ำนวณบัญชีรำยชื่อผ่ำนพ้นไปแล้วคือเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 
ด้ำนนำยไพบูลย์ ให้สัมภำษณ์ ผ่ำนทำงโทรศัพท์ว่ำ เป็นสิทธิของผู้ร้องที่สำมำรถร้องได้ แต่คิดว่ำเป็นกำรร้องตำมควำม
เข้ำใจผิด ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย และม่ันใจว่ำจะไม่มีผลใดๆตำมมำอย่ำงแน่นอน เพรำะตนได้ตรวจสอบข้อกฎหมำยมำ
อย่ำงดีแล้ว เชื่อว่ำไม่มีผลอะไร 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/129720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/129720
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"เสรีพิศุทธิ"์ตั้งค าถามกลับศาล รธน.ทีม่าจากไหนเหตุตีตกค ารอ้งเสียบบัตรแทน  
สยำมรัฐออนไลน์ 30 มกรำคม 2563 11:14 กำรเมือง  

 

 
  เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่รัฐสภำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ิ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่ำวถึงกรณีที่ศำล
รัฐธรรมนูญไม่รับค ำร้องของพรรคเสรีรวมไทย ที่ขอให้วินิจฉัยว่ำกระบวนกำรตรำพ.ร.บ.งบประมำณจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ ปี 2563 ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ ว่ำ กรณีนี้นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เคยให้สัมภำษณ์ว่ำ 
หำกยื่นแค่ให้ตรวจสอบกำรเสียบบัตรแทนกัน อำจไม่สำมำรถเทียบเคียบกับกรณีที่ศำลตีตกร่ำง พ.ร.ก.กู้เงิน 2 ล้ำนล้ำน
บำทในอดีตได้ เนื่องจำกเหตุมีหลำยควำมผิด ตนเองจึงยื่นเร่ืองนำยกรัฐมรตรีถวำยสัตย์ไม่ครบแนบไปกับกำรเสียบบัตร
แทนกันด้วย ซึ่งหำกศำลไม่รับวินิจฉัยเร่ืองถวำยสัตย์ ก็ควรรับเร่ืองเสียบบัตรแทนกัน เพรำะตนเองยื่นหลักฐำนไปชัดเจน 
จึงขอถำมถึงท่ีมำของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญว่ำมำจำกไหน ซึ่งตนเองรู้สึกวังเวงแทนประเทศไทยที่มีศำลแบบนี้  
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/129632 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/129632
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200130/af76d827886dd4d457429879ca9c9542b1a37504b1874f7f78b1075e19bbae7c.jpg?itok=Fr3KD6X5
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30 ม.ค. 2563 13:02 น. 

“เต้” ชวน “พีระวิทย์” ร่วมกลุม่ 3 พรรค รบัส่งข้อมูลศึกซักฟอกให้ฝ่ายค้าน 
 
 
 
 
 
 
“มงคลกิตติ์” ชวน “พีระวิทย์” ร่วมเป็นกลุ่ม 3 พรรค ยอมรับส่งข้อมูลบางส่วนให้ฝ่ายค้านประกอบการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ เชื่อ ฝ่ายรัฐบาลเข้าใจ 

วันที่ 30 ม.ค. 2563 นำยมงคลกิตติ์ สุขสินธำรำนนท์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคไทยศรีวิไลย์ พ ร้อม
ด้วย นำยพิเชษฐ สถิรชวำล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคประชำธรรมไทย น ำ นำยพีระวิทย์ เร่ืองลือดลภำค ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ พรรคไทรักธรรม ติดป้ำยสติกเกอร์ตรำสัญลักษณ์พรรคที่ห้องท ำงำนในอำคำรรัฐสภำ โดยทั้ง 3 พรรคจะใช้
ห้องท ำงำนร่วมกัน ซึ่งเป็นห้องท ำงำนเดิมของพรรคฝ่ำยค้ำนอิสระก่อนหน้ำนี้ 

นำยมงคลกิตติ์ กล่ำวว่ำ กลุ่มนี้เรียกว่ำกลุ่ม 3 พรรค เป็นหนึ่งในแนวร่วมกลุ่ม 11 พรรค และกลุ่มกิจสังคมใหม่ 
ซึ่งพรรคเล็กทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นพรรคร่วมรัฐบำลด้วยกัน ไม่มีฝ่ำยค้ำนอิสระ ไม่มีรัฐบำลอิสระ และในส่วนกำรอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจยอมรับว่ำเป็นฝ่ำยรัฐบำลไม่สำมำรถอภิปรำยได้เหมือนกับฝ่ำยค้ำน แต่ก็มีกำรส่งข้อมูลบำงส่วนให้ นำยสุทิน 
คลังแสง ประธำนกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน หรือวิปฝ่ำยค้ำน เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบในฐำนะฝ่ำยนิติ
บัญญัติ หำกรัฐมนตรีคนใดมีหลักฐำนปรำกฏชัดว่ำทุจริตก็คงไม่สำมำรถยกมือสนับสนุนได้ เชื่อว่ำผู้ใหญ่ในรัฐบำลจะ
เข้ำใจ หำกมีปัญหำก็ควรปรับรัฐมนตรีให้เหมำะสม 

ทำงด้ำน นำยพีระวิทย์ ระบุว่ำ เบื้องต้นยังไม่มีกำรหำรือเกี่ยวกับภำพรวมกำรท ำงำน และจะพูดคุยกับ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภำยในวันนี้ ซึ่งเมื่ อช่วงเช้ำที่ผ่ำนมำได้เข้ำพบ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี โดยก ำชับให้ร่วมกันท ำงำนกับรัฐบำลขับเคลื่อนเปิดนโยบำยต่ำงๆ เพ่ือ
เดินหน้ำประเทศ. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1759950 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1759950
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31 ม.ค. 2563 05:30 น. 

อนาคตใหม่แฉลากไส้ 2 ส.ส.รัฐ กดบัตรแทนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดคลิปฟ้อง ‘ฝ่ายค้าน’ จองซักฟอก 9 รมต. 

แฉกันต่อเนื่อง ส.ส.รัฐบำลไร้จิตส ำนึก สอง ส.ส. อนค.จับผิดคะแนนผี “ธณิกำนต์” ตัวเดินสำยนอกสภำ แต่
กลับมีชื่อโหวตผ่ำนกฎหมำย อีกรำย “โกวิทย์” ลูกน้อง “ชัช” กดบัตรแทนเพ่ือน ชงตั้ง กมธ.สอบหำควำมจริง “ณัฐชำ” 
แสบให้ฉำยำ “รัฐบำลบัตรข้ำงมำก” “ปิยบุตร” รอดูศำล รธน.จะออกทำงไหน “เสรีพิศุทธ์” ฉะพวก ประหลำดท ำ 
กมธ.ป่วน ข้องใจศำล รธน.ไม่สอบ “นำที” เลขำสภำฯอ้ำงเฉยเร่ืองเพ่ิงมำถึง พท.ไม่ยอมยื่นศำล รธน.สอบเพ่ิม “นำที” 
ฝ่ำยค้ำนจ่อซักฟอก 9 รมต. พุ่งเป้ำ “บิ๊กตู่”-บริหำรล้มเหลว อนค.โวหมัดเด็ดน็อก “ผู้กองนัส” “ฉลอง” เฮ กกต.ยกค ำ
ร้อง โกงเลือกตั้ง 30 พรรคเล็กยื่น กกต.ค้ำน “ไพบูลย์” เป็น ส.ส.ส.ส.กดบัตรลงคะแนนแทนกันยังคงถูกแฉออกมำ
ต่อเนื่อง ล่ำสุดเป็น น.ส.ธณิกำนต์ พรพงษำโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ ไปปรำกฏตัวในงำนหนึ่ง แต่กลับมีชื่อ
โหวตเห็นชอบร่ำง พ.ร.บ.ฯ ในสภำฯ อีกรำย นำยโกวิทย์ พวงงำม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เสียบบัตรแทน
เพ่ือนช่วงโหวตร่ำง พ.ร.บ.งบฯ 63 
อนค.จับผิดคะแนนผี “ธณิกานต์” 

เมื่อเวลำ 11.00 น. วันที่ 30 ม.ค. ที่รัฐสภำ นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. และนำยธีรัจชัย พันธุมำศ 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ ร่วมแถลงข่ำวพร้อมน ำคลิปวิดีโอที่อ้ำงว่ำเป็นหลักฐำนเพ่ิมเติมในกำรเสียบบัตรแทน
กันของ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล มำเปิดให้สื่อมวลชนรัฐสภำได้ดู นำยณัฐชำกล่ำวว่ำ พรรคอนำคตใหม่มีหลักฐำนเป็นคลิปวิดีโอ
ของ น.ส.ธณิกำนต์ พรพงษำโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ ไปปรำกฏตัวในงำนแบ่งปันควำมรู้บทบำทแม่แห่งยุค
ดิจิทัล ที่สถำบันพัฒนำคุณภำพวิชำกำร แต่กลับมีชื่อโหวตลงคะแนนเห็นชอบร่ำงพ.ร.บ.เหรียญรำชรุจิ รัชกำลที่ 10 
ตอนเวลำ 13.42 น. ของวันที่ 8 ส.ค.2562 มีภำพไลฟ์สดของ น.ส.ธณิกำนต์อยู่ในงำนนั้น 
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ลูกน้อง “ชัช” กดบัตรแทนเพื่อน 
นำยณัฐชำกล่ำวอีกว่ำ นอกจำกนี้ ยังมีคลิปวิดีโอลักษณะคล้ำยนำยโกวิทย์ พวงงำม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลัง

ท้องถิ่นไท หยิบบัตรที่ซ่อนอยู่ในเอกสำรขึ้นมำเสียบที่เคร่ืองลงคะเเนน ระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ทั้งท่ีที่นั่งของพรรคพลังท้องถิ่นไทมีจ ำนวนที่นั่งและเคร่ืองเสียบบัตรเพียงพอต่อจ ำนวน ส.ส. ไม่
จ ำเป็นต้องฝำกบัตรลงคะแนนไว้กับ ส.ส.คนอ่ืน ข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรข้อ 80 ก ำหนดให้กำรออกเสียง
ลงคะแนนของ ส.ส.จะกระท ำแทนกันมิได้ แต่ยังกลับมีกำรลงคะแนนแทนกัน แสดงให้เห็นว่ำ ส.ส.ที่กระท ำกำรเหล่ำนี้
ไม่ได้เกรงต่อข้อบังคับ 
ให้ฉายารัฐบาลบัตรข้างมาก 

นำยณัฐชำกล่ำวต่อว่ำ จำกกรณีท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นว่ำกำรลงคะแนนแทนกันเป็นภำวะของรัฐบำลเสียงปร่ิมน้ ำ 
พรรคอนำคตใหม่ได้เสนอญัตติด่วนขอให้ที่ประชุมสภำฯตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญตรวจสอบกำรลงคะแนนแทนกัน
ของ ส.ส. เพ่ือให้เกิดบทลงโทษ และหำมำตรกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำในอนำคตต่อไป ที่ผ่ำนมำเมื่อเกิดเหตุกำรณ์
ท ำนองนี้หลำยคร้ัง อันเนื่องมำจำกข้อบังคับกำรประชุมสภำฯก ำหนดแต่ข้อห้ำม แต่ไม่ก ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน คิดว่ำ
หำกมีกำรก ำหนดบทลงโทษท่ีหนักและชัดเจน จะไม่มีกำรกระท ำดังกล่ำวเกิดขึ้นทั้งคนที่ฝำกบัตรและรับฝำกบัตร “วันนี้
ไม่ใช่แค่รัฐบำลเสียงปร่ิมน้ ำแต่เป็นรัฐบำลบัตรข้ำงมำกมำกกว่ำ เพรำะทุกญัตติ ทุกโอกำส จะเกิดกำรเสียบบัตรแทนกัน
เพ่ือเอำชนะทำงกำรเมือง หำกไม่แก้ไขจะไม่เกิดกำรถ่วงดุลตรวจสอบ เพรำะรัฐบำลจะชนะโหวตทุกคร้ังเสมอ” 
ชงตั้ง กมธ.สอบหาความจริง 

นำยธีรัจชัย พันธุมำศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ กล่ำวว่ำ กำรลงคะแนนแทนกันไม่สำมำรถกระท ำได้
ตำมรัฐธรรมนูญ ส.ส.ต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตและตรงไปตรงมำ ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม ร่ำง พ.ร.บ.งบฯ63 เป็น
กฎหมำยส ำคัญเกี่ยวข้องกับภำษีของประชำชน ส.ส.ต้องไม่ลงคะแนนแทนกัน กำรเสนอญัตติด่วนคร้ังนี้ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญได้รับค ำร้องเพ่ือวินิจฉัยควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของร่ำง พ.ร.บ.งบฯ 63 กระบวนกำรของ
ศำลรัฐธรรมนูญเป็นไปตำมอ ำนำจตุลำกำรที่จะท ำหน้ำที่ชี้ขำดข้อพิพำท แต่กำรเสนอญัตติด่วนของพรรคอนำคตใหม่ 
เพ่ือท ำควำมจริงให้ปรำกฏ และต้องกำรหำมำตรกำรป้องกันปัญหำในอนำคต  
 
“ปิยบุตร” รอดูศาล รธน.วินิจฉัย 
นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ โพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุว่ำ ข้อบังคับกำรประชุมสภำฯข้อที่ 80 เขี ยน
ไว้ชัดเจนว่ำ กำรออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถท ำแทนกันได้ ศำลรัฐธรรมนูญเคยมีค ำวินิจฉัยในประเด็นกำรออกเสียง
ลงคะแนนในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกรณีร่ำง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้ำนล้ำนบำท สมัยรัฐบำลเพ่ือไทย ไว้ในปี 2556-2557 
จริงๆแล้วตนไม่เห็นด้วยกับแนวทำงค ำวินิจฉัยแบบนี้ เพรำะเห็นว่ำหำกมีกระบวนกำรกำรออกเสียงลงคะแนนที่ไม่ชอบ 
ควรต้องตัดเอำคะแนนที่ไม่ชอบนั้น ออกไปเท่ำนั้น ไม่ใช่ท ำให้ร่ำงกฎหมำยทั้งฉบับต้องตกไป เพียงเพรำะมีกำรเสียบบัตร
แทนกันแค่ไม่ก่ีคน โดยเฉพำะเมื่อตัดคะแนนที่ไม่ชอบออกไปแล้วไม่มี ผลท ำให้คะแนนเสียงข้ำงมำกเปลี่ยนข้ำง ส่วนกำร 
ลงโทษทำงวินัยต่อผู้กระท ำผิดควรเป็นหน้ำที่ของสภำผู้แทนรำษฎรที่จะพิจำรณำลงโทษ แต่หำกศำลรัฐธรรมนูญมี
แนวทำงค ำวินิจฉัยมำแล้ว เป็นที่น่ำติดตำมต่อไปว่ำจะวินิจฉัยกรณีที่เพ่ิงเกิดขึ้นนี้อย่ำงไร 
ย้ าต้นตอพิมพ์เขียว รบ.ปริ่มน้ า 
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นำยปิยบุตรระบุอีกว่ำ ข้อเสนอที่ชี้โพรงให้ รัฐบำลออกเป็น พ.ร.ก.แทนนั้น ท ำไม่ได้แน่นอน เพรำะรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 141 บัญญัติไว้ชัดว่ำต้อง ออกเป็น พ.ร.บ.เท่ำนั้น และที่นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ยกรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 143 มำอ้ำง ก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน เพรำะร่ำง พ.ร.บ.งบฯได้ผ่ำนสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำแล้ว ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนที่นำยกฯเตรียมน ำขึ้นทูลเกล้ำฯเพ่ือให้พระมหำกษัตริย์ลงพระปรมำภิไธยประกำศใช้ จึงไม่เข้ำข่ำยตำม
รัฐธรรมนูญตำมมำตรำ 143 แน่นอน กำรกระท ำเช่นนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญชัดเจน ทั้งหมดนี้ เป็นอำกำรและผลพวงของ
รัฐบำลเสียงปร่ิมน้ ำ อันเป็นผลร้ำยของรัฐธรรมนูญสืบทอดอ ำนำจที่ออกแบบมำให้มีเสียงปร่ิมน้ ำ มีพรรคร่วมหลำยพรรค 
บำงคร้ัง ที่แพ้โหวตในสภำ ท ำให้ต้องเข้มงวดกวดขันให้ ส.ส. รัฐบำลทุกคนต้องมำโหวต ไม่เช่นนั้นถ้ำผิดพลำดไปนิดเดียว
อำจแพ้โหวตฝ่ำยค้ำนอีกได้ กำรเสียบบัตร แทนกันจึงเกิดข้ึนอยู่เป็นนิจ 
“เสรีพิศุทธ์” ข้องใจไม่สอบ “นาที” 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ิ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมไม่รับค ำร้องของ
พรรคเสรีรวมไทยที่ขอให้วินิจฉัยกระบวนกำรตรำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ 63 ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ว่ำ กรณีนี้นำยวิษณุ เครือ
งำม รองนำยกรัฐมนตรี เคยให้สัมภำษณ์ว่ำหำกยื่นแค่ให้ตรวจสอบกำรเสียบบัตรแทนกัน อำจไม่สำมำรถเทียบเคียงกับ
กรณีท่ีศำลตีตกร่ำง พ.ร.ก.กู้เงิน 2 ล้ำนล้ำนบำทในอดีตได้ เนื่องจำกเหตุนั้นมีหลำยควำมผิด จึงยื่นเร่ืองนำยกฯถวำยสัตย์
ฯไม่ครบแนบไปกับกำรเสียบบัตรแทนกันด้วย หำกศำลไม่รับวินิจฉัยเร่ืองถวำยสัตย์ฯ ก็ควรรับเร่ืองเสียบบัตรแทนกัน 
เพรำะยื่นหลักฐำนไปชัดเจน 
ฉะพวกประหลาดท า กมธ.ป่วน 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ยังกล่ำวถึงเหตุวุ่นวำยในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ที่เกิดโต้เถียงกันต่อหน้ำนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรว่ำ ส่วนตัวไม่ได้ไป
ทะเลำะด้วย บรรยำกำศเป็นไปได้ด้วยดี มีติดขัดบ้ำงหลังมอบหมำยงำนให้ น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ กมธ.จำกพรรคพลัง
ประชำรัฐ แต่ไม่รับมอบหมำยงำน หำกเป็นเช่นนี้ไม่สำมำรถร่วมท ำงำนกันได้ กมธ.ไม่ว่ำหญิงหรือชำย ควรเท่ำเทียมกัน 
มิเช่นนั้นจะเกิดค ำถำมต่อกำรท ำหน้ำที่ของสภำฯ กำรที่ประธำนสภำฯมำร่วมประชุมกับ กมธ.ด้วยตัวเอง เพรำะใน กมธ.
มีคนประหลำดๆ ท ำให้เกิดเร่ืองมำกมำย ท ำให้นำยชวนสนใจ และเชื่อ กมธ.ฝ่ำยรัฐบำลมีควำมพยำยำมจะปลดตนออก
จำกต ำแหน่งประธำน แต่เมื่อใช้เสียงในที่ประชุม กมธ.แล้วแพ้ ก็ไปใช้ เสียงข้ำงมำกในที่ประชุมสภำฯเพ่ือเอำใจเจ้ำนำย 
หวังว่ำครำวหน้ำจะได้ ต ำแหน่งรัฐมนตรี นอกจำกหน้ำด้ำนไม่รู้ใครด้ำนกันแน่ 
“ชวน” ปิดปากไร้ชื่อ “นาที” ถูกสอบ 

นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีมติรับค ำร้องขอให้วินิจฉัย
กระบวนกำรตรำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ 63 ตำมขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่ำ รับทรำบมติของศำลรัฐธรรมนูญ
แล้ว พร้อมกันนี้ศำลยังส่งค ำสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงภำยในวันที่ 4 ก.พ.นี้ ในส่วนของนำยสรศักดิ์ เพียรเวช 
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้ให้อ ำนำจเลขำธิกำรสภำฯไปด ำเนินกำรชี้แจง โดยไม่ต้องก ำชับอะไรเพิ่มเติม เมื่อถำมว่ำ 
กรณีไม่มีชื่อนำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย ต้องส่งค ำชี้แจง ทั้งที่ถูกตรวจสอบและพบว่ำให้
บุคคลอื่นใช้สิทธ์ิลงคะแนนแทน แต่นำยชวนปฏิเสธท่ีจะตอบค ำถำมดังกล่ำว 
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เลขาสภาฯอ้างเฉยเรื่องเพิ่งมาถึง 

ด้ำนนำยสรศักดิ์ เพียรเวช เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวว่ำ สำเหตุที่ยังไม่ตรวจสอบนำงนำทีนั้น เป็น
เพรำะเร่ืองเพ่ิงส่งมำถึงตน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับกำรตรวจสอบค ำร้องของกลุ่ม ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำลและ ส.ส.
กลุ่มพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่ยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญ พบว่ำมีกำรระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีกำรเสียบบัตรแทนกัน 
เพียงชื่อเฉพำะนำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย เพียงบุคคลเดียว ทั้งค ำร้องของฝ่ำยค้ำน และ
ฝ่ำยรัฐบำล แต่กำรที่มีชื่อของนำยสมบูรณ์ ซำรัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย และ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.
สมุทรปรำกำร พรรคพลังประชำรัฐ ต้องส่งค ำชี้แจงให้ศำลรัฐธรรมนูญด้วยนั้น เพรำะฝ่ำยค้ำนยื่นหลักฐำนประกอบค ำ
ร้องเป็นคลิปที่ปรำกฏภำพของ น.ส.ภริม และนำยสมบูรณ์ ที่มีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนบุคคลอ่ืนด้วย ท ำให้ศำล
รัฐธรรมนูญ เรียก น.ส.ภริม และนำยสมบูรณ์ ยื่นค ำชี้แจง ส่วนกรณีนำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค
ภูมิใจไทย มีชื่ออยู่ในค ำร้องของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญตีตกค ำร้อง 
เพรำะมีลำยมือชื่อ ส.ส.ลงซ้ ำกับค ำร้องอ่ืน จึงไม่มีรำยชื่อนำงนำทีปรำกฏตำมมติของศำลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 
พท.ชงศาล รธน.สอบเพิ่ม “นาที” 

ด้ำน นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ค ำร้องที่ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนยื่นไปยังศำลรัฐธรรมนูญ 
ไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคล แต่เรำชี้ให้เห็นว่ำกระบวนกำรพิจำรณำงบประมำณดังกล่ำว มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ขณะนั้น
เรำเน้นหลักฐำนที่มีควำมชัดเจน จึงยื่นในส่วน ส.ส.ที่มีหลักฐำนชัดเจนก่อน ทั้งนี้ฝ่ำยกฎหมำยอยู่ระหว่ำงท ำค ำร้องเพ่ือ
ขอเพ่ิมหลักฐำนใหม่ในกรณีนำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย โดยจะยื่นผ่ำนนำยชวน หลีกภัย 
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ในวันที่ 31 ม.ค. เพ่ือส่งต่อไปยังศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำเพ่ิมเติมตำมค ำร้องเดิมที่ยื่นไปก่อน
หน้ำนี้ 
กมธ.ป.ป.ช.ลุยสอบ “ชวน” ต่อ 

อีกเร่ือง นำยธีรัจชัย พันธุมำศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ ในฐำนะโฆษก กมธ. ป.ป.ช. แถลงว่ำ ที่
ประชุม กมธ.ได้พิจำรณำค ำร้องของตนขอให้ตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
ไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำฯข้อที่ 85 ระหว่ำงกำรพิจำรณำลงมติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำ
ผลกระทบจำกกำรกระท ำของ คสช. และมำตรำ 44 เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 ที่ประธำนสภำฯวินิจฉัยให้ลงคะแนนใหม่ 
ทั้งท่ีไม่ควรให้คนที่ไม่เคยลงคะแนนเข้ำมำลงคะแนน ท ำให้ฝ่ำยรัฐบำลไประดมคนมำลงคะแนนจนเอำชนะไปได้ เป็นกำร
ท ำลำยกำรประชุมสภำฯและวัฒนธรรมประชำธิปไตยที่ต้องเคำรพเสียงส่วนใหญ่ โดย กมธ.มีมติเชิญนำยวันมูหะมัดนอร์ 
มะทำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำชำติ ในฐำนะอดีตประธำนรัฐสภำ นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิป รัฐบำล และ
นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน ผอ.ส ำนักกฎหมำย สภำผู้แทนรำษฎร เลขำธิกำรหรือรองเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในวันประชุม มำให้ข้อมูล ยืนยันว่ำไม่ได้มีเจตนำเอำผิดหรือสร้ำงควำมคลำงแคลงใจให้กับ
นำยชวน แต่ท ำเพ่ือให้เกิดกำรวำงมำตรฐำนที่ดี 
อนค.โวหมัดเด็ดน็อก “ผู้กองนัส” 

นำยธีรัจชัยยังกล่ำวอีกว่ำ ในฐำนะประธำนอนุกรรมำธิกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.
เกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองคดียำเสพติด ขณะนี้ตรวจสอบและเก็บหลักฐำนข้อมูลต่ำงๆได้มำกระดับหนึ่ง พร้อมอภิปรำย
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ไม่ไว้วำงใจ ร.อ.ธรรมนัสได้ โดยได้รับข้อมูลจำกศำลประเทศออสเตรเลียมำเรียบร้อยแล้ว จะท ำให้ควำมจริงปรำกฏ
ชัดเจนมำกขึ้น ทั้งในแง่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย สำมำรถโต้แย้งในสิ่งที่ ร.อ.ธรรมนัสชี้แจงมำทั้งหมดได้ แม้สุดท้ำย
แล้วจะโหวตแพ้ แต่ข้อมูลที่มีจะชี้ให้เห็นว่ำมีควำมชอบธรรมทำงจริยธรรมหรือไม่ สุ ดท้ำยแล้วจะมีกำรอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจ ร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ข้ึนอยู่กับมติพรรคฝ่ำยค้ำน 
ฝ่ายค้านสรุปแล้วซักฟอก 9 รมต. 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ล่ำสุดพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้ข้อสรุปแล้ว คำดว่ำจะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล
ในวันที่ 31 ม.ค. ขณะนี้อยู่ระหว่ำงประสำนกับสภำฯ เพ่ือขอยื่นญัตติในเวลำ 11.00 น. โดยมีรัฐมนตรีที่จะถูกจะ
อภิปรำยทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม 2.นำยวิษณุ เครืองำม รอง
นำยกฯ 3.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย 4.นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ 5.นำยดอน ปรมั ตถ์วินัย 
รมว.ต่ำงประเทศ 6.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ 7.นำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง 8.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ 
รมช.เกษตรฯ และ 9.นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯและ รมว.สำธำรณสุข 
พุ่งเป้า “บิ๊กตู”่–บริหารล้มเหลว 

ส ำหรับประเด็นที่จะใช้อภิปรำยนั้นประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเร่ืองภำพรวมควำมล้มเหลวในกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจที่ล้มเหลว นำยวิษณุ ประเด็นกำรท ำลำยหลักนิติรัฐนิติธรรม พล.อ.อนุ
พงษ์ ประเด็นกำรทุจริตโรงไฟฟ้ำขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำยสมคิด ประเด็นกำรแก้ปัญหำ
เศรษฐกิจที่ล้มเหลว และกำรเอ้ือประโยชน์ให้นำยทุนในโครงกำรอีอีซี นำยดอน ประเด็นกำรท ำหนังสือถึง พล.อ.
ประยุทธ์ขอให้รัฐบำลยุติกำรฟ้องร้องคดีอำญำบริษัทฟิลลิป มอร์ริส พล.อ.ประวิตร ประเด็นล็อกสเปกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในหน่วยงำนควำมมั่นคง นำยอุตตม ประเด็นควำมล้มเหลวกำรบริหำรประเทศด้ำนเศรษฐกิจ และปล่อยให้มีเร่ืองทุจริต
ในกระทรวง ร.อ.ธรรมนัส ประเด็นกำรแก้ปัญหำที่ดิน ส.ป.ก. รวมถึงคุณสมบัติกำรเป็นรัฐมนตรี และนำยอนุทิน มีเร่ือง
กำรท่องเที่ยวที่หดหำยกำรออกมำตรกำรดูแลและป้องกันโรคที่ล้มเหลว รวมถึงกรณีกำรถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกำร
รับสัมปทำนของภำครัฐ และข้อมูลที่ส่อว่ำเข้ำข่ำยพยำยำมทุจริตกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม 
“ฉลอง” เฮ กกต.ยกค าร้องโกงเลือกตั้ง 
วันเดียวกัน ส ำนักงำน กกต.เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต. เร่ืองกำรเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 ตำมนำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 
รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ อดีต ส.ส.พัทลุง ยื่นค ำร้องกล่ำวหำนำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง พรรค
ภูมิใจไทย กระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มีกำรให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
เพ่ือจูงใจให้คนลงคะแนนเสียงให้ โดย กกต.พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่ำนำยฉลองกระท ำกำรฝ่ำฝืน 
พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง ทั้งนี้ กกต.เห็นว่ำที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำมีกลุ่มบุคคลเก็บรวบรวมส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนโดยมีข้อตกลงว่ำให้เลือกพรรคภูมิใจไทย แล้วจะได้รับค่ำตอบแทนรำยละ 500 บำท มีเพียง
ภำพถ่ำยแอปพลิเคชันไลน์ ไม่มีพยำนหลักฐำนอ่ืนมำสนับสนุน จำกกำรไต่สวนพยำนต่ำงให้ถ้อยค ำว่ำยินยอมให้ถ่ำยรูป
บัตรประชำชน แต่มีพยำนรำยเดียวให้ถ้อยค ำว่ำมีกำรให้เงิน ซึ่งขัดแย้งกับถ้อยค ำของบุคคลในครอบครัวพยำนเอง จึงมี
น้ ำหนักน้อย พยำนหลักฐำนจึงรับฟังไม่ได้ว่ำกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย  
30 พรรคเล็กค้าน “ไพบูลย์” เป็น ส.ส. 
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ช่วงบ่ำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยก้องภพ วังสุนทร หัวหน้ำพรรคผึ้งหลวง ในฐำนะ
รองประธำนกลุ่มพรรคสหมิตร ประกอบด้วย 30 พรรคกำรเมืองขนำดเล็ก เข้ำยื่นหนังสือต่อ กกต.เพ่ือคัดค้ำนกำร
ประกำศรับรองนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ หลังมีกำรค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อใหม่ เมื่อ
วันที่ 28 ม.ค. เนื่องจำกนำยไพบูลย์ไม่มีสถำนะเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำชนปฏิรูป ประกอบกับเห็นว่ำ
กำรค ำนวณของ กกต.ดังกล่ำว น่ำจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมำตรำ 91 (5) ซึ่งบัญญัติว่ำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำมล ำดับ
หมำยเลขในบัญชีรำยชื่อ ส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อพรรคกำรเมืองนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แสดงว่ำในวันที่ กกต.
ค ำนวณใหม่ นำยไพบูลย์ไม่ได้เป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคประชำชนปฏิรูปแล้วเนื่องจำกพรรคสิ้นสภำพ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อต้องสังกัดพรรค กำรค ำนวณใหม่ นำยไพบูลย์ต้องไม่ได้รับกำรจัดสรรเป็น ส.ส. 
หำก กกต.จะตอบว่ำนำยไพบูลย์เป็น ส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคพลังประชำรัฐ ก็ไม่ได้ เพรำะนำยไพบูลย์ไม่ได้เป็น 1 ใน 
150 ของผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พปชร. 
จ้ีส่งศาล รธน.เป็นบรรทัดฐาน 

“อยำกให้ กกต.ส่งเร่ืองให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ กำรค ำนวณใหม่ของ กกต. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ถูกต้องตำม
กฎหมำยหรือไม่ เพ่ือเป็นบรรทัดฐำนที่ถูกต้อง และกำรจะย้ำยพรรคของ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ที่ยังคงสภำพกำรเป็น ส.ส.
ควรย้ำยหลังกำรเลือกตั้งครบ 1 ปี คือผ่ำนพ้นข้อกฎหมำยที่ก ำหนดว่ำให้มีกำรค ำนวณบัญชีรำยชื่อผ่ำนพ้นไปแล้ว คือ
วันที่ 24 มี.ค.2563” นำยก้องภพกล่ำว 
 
“ไพบูลย์” ไม่กังวลเช็ก ก.ม.ดีแล้ว 
ด้ำนนำยไพบูลย์ให้สัมภำษณ์ว่ำ เป็นสิทธิของผู้ร้องที่สำมำรถร้องได้ แต่คิดว่ำเป็นกำรร้องตำมควำมเข้ำใจผิด ไม่ถูกต้อ ง
ตำมกฎหมำย และม่ันใจว่ำจะไม่มีผลใดๆตำมมำแน่นอน เพรำะตนได้ตรวจสอบข้อกฎหมำยมำอย่ำงดีแล้ว เชื่อว่ำไม่มีผล
อะไร 
“คึก” ชี้แก้ รธน.ล้าง ส.ส.กาลกิณี 

ที่รัฐสภำ นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีนำยไตรรงค์ สุวรรณคีรี 
อดีตรองนำยกฯ ระบุภำพพจน์ของสภำฯชุดนี้น่ำอดสูที่มี ส.ส.จ ำนวนหนึ่งถูกประชำชนประณำมเป็นกำลกิณีของประเทศ
ว่ำ ทั้งหมดเกิดจำกผลพวงของรัฐธรรมนูญที่ใช้หลักคิด ต้องกำรให้ทุกคะแนนเสียงมีควำมหมำย ทุกคะแนนเสียงจะไม่ตก
น้ ำ ท ำให้มีกำรรวมทุกคะแนนมำสะท้อนเจตนำรมณ์ให้ ส.ส.เป็นตัวแทนของกลุ่มนั้นๆในนำม ส.ส.ระบบบัญชีรำยชื่อ 
เป็นที่มำของกำรมีพรรคเล็กพรรคน้อยจ ำนวนมำก จนท ำให้สภำฯชุดนี้มี ส.ส.ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่มีควำมคิดแบบ
แปลกประหลำด แสดงออกมำหลำยรูปแบบ ผ่ำนสื่อต่ำงๆอยู่บ่อยๆ ฉะนั้นควรน ำเสนอจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญให้ กมธ.
วิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวบรวมข้อบกพร่องทั้งหมด น ำเสนอต่อ
สภำฯเพ่ือใช้ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
“เต้” ส่งข้อมูล รมต.ป้อน “สุทิน” 

นำยมงคลกิตติ์ สุขสินธำรำนนท์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคไทยศรีวิไลย์ พร้อมนำยพิเชษฐ สถิรชวำล ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคประชำธรรมไทย น ำนำยพีระวิทย์ เร่ืองลือดลภำค ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคไทรักธรรม ติดป้ำย
สติกเกอร์ตรำสัญลักษณ์พรรคที่ห้องท ำงำนในอำคำรรัฐสภำ โดยทั้ง 3 พรรคจะใช้ห้องท ำงำนร่วมกัน นำยมงคลกิตติ์ก
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ล่ำวว่ำ ขอให้เรียกกลุ่มนี้ว่ำกลุ่ม 3 พรรค เป็นแนวร่วมกลุ่ม 11 และกลุ่มกิจสังคมใหม่ เรำเป็นพรรคร่วมรัฐบำลด้วยกัน
ไม่มีฝ่ำยค้ำนอิสระ ไม่มีรัฐบำลอิสระ ส่วนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจแม้เรำจะไม่สำมำรถอภิปรำยได้ แต่มีกำรส่งข้อมูล
บำงส่วนให้นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน หำกรัฐมนตรีคนใดมีหลักฐำนปรำกฏชัดว่ำทุจริต คงไม่สำมำรถยกมือ
สนับสนุนได้ เชื่อว่ำผู้ใหญ่ในรัฐบำลจะเข้ำใจ หำกมีปัญหำก็ควรปรับ รัฐมนตรีให้เหมำะสม 

 
ปชป.โวยอดสมาชิกเพิ่ม 

นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรค
ประชำธิปัตย์คร้ังที่ 1/2563 ว่ำ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรค ย้ ำถึงกำรท ำงำนขับเคลื่อนของพรรค ให้สมำชิก
ทุกคนมีส่วนร่วมท ำงำนตำมหน้ำที่ เร่งจัดตั้งตัวแทนพรรคประจ ำจังหวัดและสำขำให้ครบทั้ง 350 เขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ใน
รอบหนึ่งเดือนที่ผ่ำนมำมีประชำชนสมัครเป็นสมำชิกมำกถึง 1,738 คน ท ำให้พรรคมียอดสมำชิกรวม 142,783 คน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1760510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1760510
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31 ม.ค. 2563 05:01 น. 

กล้าได้กล้าเสีย : มาถึงตรงนี้ได้อย่างไร? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แน่นอนว่ำผลกระทบจำกไวรัสโคโรนำหวัดพันธ์ุใหม่อันมีต้นต่อมำจำกเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน แต่ส่งผลมำถึง
ประเทศไทยที่ก ำลังแก้ไขกันอยู่ นักท่องเที่ยวจีนที่มำเที่ยวไทยนั้นโดยเฉพำะจำกเมืองอู่ฮั่นถือเป็นตัวเชื่อมต่อที่ต้องระวัง
มำกที่สุดซึ่งตัวเลขจำกทำงกำรจีนระบุว่ำออกจำกเมืองนี้ 5 ล้ำนคน 

จ ำนวนนี้มำเมืองไทยมำกที่สุดรำวหมื่นกว่ำคน นั่นแหละคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ใช่แค่
ไข้หวัดเท่ำนั้น แต่ที่จะตำมมำคือปัญหำกำรท่องเที่ยวของไทย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำกจีนเป็นหลัก คำดกันว่ำนักท่องเที่ยว
จะลดลง 1-2 ล้ำนคน คิดเป็น 0.5-2% จะท ำให้รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวลดลงรำวแสนล้ำนบำทนี่ก็เป็นอีกปัญหำที่
รัฐบำลจะต้องเตรียมกำรคิดและหำทำงออกเพ่ือผลที่จะตำมมำเสียแต่เนิ่นๆเพ่ือปรับนโยบำยและทิศทำงในกำรรองรับ 

มิฉะนั้นเศรษฐกิจก็จะจมลึกอำกำรหนักเข้ำไปอีก จะต้องท ำงำนคู่ขนำนกันไปทั้งสองปัญหำแต่ที่คนไทยท ำ
กันเองคือเร่ืองงบประมำณปี 63 ซึ่งล่ำช้ำไปหลำยเดือนแล้วจะต้องลุ้นกันว่ำที่สุดแล้วผลจะออกมำอย่ำงไร เป็นเร่ืองที่
หำกเกิดโมฆะก็ยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อแน่ 

หลังจำกที่เกิดเหตุกำรเสียบบัตรแทนกันในระหว่ำงกำรประชุมสภำผู้แทนฯเพ่ือพิจำรณำงบประมำณ โดย ส.ส. 
4 คน จำก 2 พรรคกำรเมือง คือ ภูมิใจไทย และพลังประชำรัฐที่สุด นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ ได้ยื่นค ำร้องต่อ
ศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้วินิจฉัยเร่ืองนี้ ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญได้พิจำรณำแล้วคือรับวินิจฉัยเร่ืองนี้และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
ชี้แจงได้ไม่เกินวันที่ 4 ก.พ.63 ซึ่งน่ำจะแยกออกเป็น 2 ประเด็น 

1.งบประมำณที่ผ่ำนสภำไปแล้วนั้นจะมีผลอย่ำงไร?  2.ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกันนั้นจะมีผลต่อกำรกระท ำ
อย่ำงไร? ทั้งสองประเด็นนี้ล้วนแยกกันไม่ออก เพรำะมีควำมสัมพันธ์และโยงใยกัน อันมำจำกผลที่มำจำกเหตุ  ยังมิอำจ
คำดกำรณ์ได้ว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมำอย่ำงใด แต่มีมุมมองคำดกำรณ์กันว่ำจะออกมำในลักษณะไหน 
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เช่น โมฆะทั้งฉบับ โมฆะบำงมำตรำที่เกิดปัญหำ ไม่โมฆะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปได้ ว่ำกันใหม่ทั้ง
กระบวนกำร หรือเอำผิด ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกัน แต่ปล่อยผ่ำน พ.ร.บ.งบประมำณปี 63 อ้ำงถึงรัฐธรรมนูญ ม.143 เพ่ือ
เปิดทำงให้ประเทศเดินหน้ำต่อไปได้ 

แต่ก็มีมุมมองที่ต่ำงไป... คือกำรมองว่ำประเด็นกำรเสียบบัตรแทนกันนั้น ศำลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยในรัฐบำล 
“ยิ่งลักษณ์” ท ำให้กฎหมำยฉบับนั้นตกไป และก ำลังมีกำรพิจำรณำเอำผิด ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนประเด็นที่มีกำรพูดถึงกัน
มำก คือกำรอ้ำงถึงข้อกฎหมำยที่ว่ำเมื่อ พ.ร.บ.งบประมำณ ซึ่งเป็นกฎหมำยส ำคัญเกี่ยวกับ “กำรเงิน” 

หำกมีปัญหำหรือไม่ผ่ำนสภำนั้น รัฐบำลจะต้องแสดงควำมรับผิดชอบ ด้วยกำร “ลำออก” หรือ “ยุบสภำ”ทุก
อย่ำงล้วนโยงใยกันไปหมด เพรำะพฤติกรรมของ ส.ส.ที่ไม่มีควำมรับผิดชอบ ไร้ส ำนึกต่อหน้ำที่และภำรกิจ ยิ่งเป็น ส.ส.
รัฐบำลก็ยิ่งไปกันใหญ่ บ้ำนเมืองจะวำยป่วงอย่ำงไร...วันนี้เรำคงได้ประสบกันแล้ว! 
 

“สายล่อฟ้า” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1759938  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1759938
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 เป็นเรื่องที่น่ำสนใจ ที่ในระยะหลังรำชกำรไทยสนใจท ำเพลงมำร์ชออกมำกัน อย่ำงในปีก่อนก็มีซิงเกิลที่ 10 
ของนำยกตู่ “มำร์ชไทยคือไทย” ที่มีท ำนองปลุกใจคล้ำยเพลงมำร์ชทหำร โดยมีเนื้อหำมุ่งเน้นควำมรักชำติและควำม
สำมัคคีของคนไทยในชำติ พร้อมเน้นย้ ำให้คนไทยช่วยปกป้องรักษำประเทศชำติ 
 จนมำล่ำสุดนี้ทำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ กกต. ก็ได้ปล่อยเพลงประจ ำองค์กรออกมำ
โดยใช้ชื่อว่ำ “เพลงมำร์ช กกต.”  บทเพลงมำร์ชควำมยำว 2.55 นำที อันมีท่วงท ำนองปลุกใจและเนื้อหำที่แสดงให้เห็น
ถึงควำมพยำยำมท ำงำนด้วยควำม “โปร่งใส” รับผิดชอบกำรเลือกตั้งเพ่ือให้มีควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม ท ำเมืองไทยให้ 
“สะอำด”  ท ำเลือกตั้งให้ “สุจริต”ทั้งบ้ำนเมือง ประเทศ “รุ่งเรือง” เพรำะกำรเมืองดี โดยบทเพลงนี้แต่งเนื้อร้องและ
ท ำนองโดย เกรียงไกร ไชยรังสินนท์ ขับร้องหมู่โดย วงดนตรีกรมประชำสัมพันธ์ และ เรียบเรียงโดย ผดุง จิระกำล และ 
วิชัย ต่อเนื่อง 
 ด้วยเหตุนี้เรำจึงสงสัย สนใจ และใฝ่ที่จะรู้ว่ำเพลงมำร์ชนั้นมีพลังอะไร ท ำไมทั้งท่ำนนำยก ฯ และ กกต. จึง
ได้อยำกใช้เพลงสไตล์นี้เพ่ือ “สื่อสำร” กับประชำชน เพ่ือว่ำเรำจะได้เข้ำใจจุดประสงค์ในกำรใช้เพลงมำร์ชได้ดีมำกยิ่งขึ้น 
 เพลงมำร์ช (March Music) เป็นประเภทหนึ่งของบทเพลงที่เรียกว่ำ Martial Music หรือ Military Music 
อันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพ่ือใช้ในกำรทหำร และมักจะบรรเลงโดยทหำรอำชีพที่เรียกว่ำ “นักดนตรีภำคสนำม (field 
musicians)” 
 แรกเริ่มเดิมทีดนตรีแนวนี้นั้นหยิบยืมมำจำกอำณำจักรออตโตมัน (Ottoman Empire) ในศตวรรษที่ 16 
ว่ำกันว่ำชำวออโตมันเป็นชนกลุ่มแรกในโลกที่เริ่มมีวงทหำรมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งเรียกว่ำ วง “mehter” หรือ 
“Janissary” ตัวเพลงมีลักษณะเสียงแหลมมักจะรวมเอำกลองทุ้ม , แตร (boru), ระฆัง (Bells), สำมเหลี่ยม หรือ กิ่ง 
และฉำบ (zil) รวมไปถึงเครื่องมือดั้งเดิมอ่ืน ๆ อีกมำกมำย 
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 ดนตรีจำกวง “mehterân” (วงทหำรแบบออตโตมัน) ได้ส่งอิทธิพลต่อดนตรีคลำสสิกในยุโรป มีนัก
ประพันธ์เพลงคลำสสิกหลำยท่ำนในอดีตที่แต่งบทเพลงที่ได้อิทธิพลจำกเพลงทหำรของออตโตมัน อำทิ โยเซฟ ไฮเดิน , 
โวล์ฟกัง อะมำเดอุส โมซำร์ท , ลุดวิก ฟำน เบโธเฟน และท่ำนอื่น ๆ อีกมำกมำย 
 ในดนตรีคลำสสิกเรำสำมำรถพบอิทธิพลของเพลงมำร์ชได้ใน ดนตรีในฉำกแต่งงำนจำกอุปรำกรเรื่อง  
Lohengrin (1850) ของ ริชำร์ด วำกเนอร์   “Eroica Symphony” ซิมโฟนีหมำยเลข 3 ของเบโธเฟน “Marche 
Militaire” ของ ฟรำนซ์ ชูเบิร์ต  “Marche funèbre” ใน “Sonata in B flat minor” ของ โชแปง และ “Funeral 
March” ใน “Saul” โอรำทอริโอเรื่องยิ่งใหญ่ของ จอร์จ ฟริดริก แฮนเดิล 
จนมำในยุคศตวรรษที่ 20 ก็มีนักดนตรีคนส ำคัญคือ จอห์น ฟิลิป ซูซำ นักประพันธ์ดนตรีทหำรคนส ำคัญของอเมริกำที่
ได้รับฉำยำว่ำ “รำชำแห่งเพลงมำร์ช” เจ้ำของบทเพลงมำร์ชประจ ำชำติอเมริกำอย่ำง “The Stars and Stripes 
Forever” 
ลักษณะเด่นของเพลงมาร์ช 
 เพลงมำร์ชสำมำรถเขียนได้ในทุกสัดส่วนจังหวะ (time signature) แต่ที่นิยมกันมำกที่สุดคือ สัดส่วนแบบ 
4/4 และ 2/2 หรือ 6/8 แต่ถึงอย่ำงนั้นเพลงมำร์ชยุคใหม่มักจะเขียนในสัดส่วนแบบ 1/2 หรือ 2/4 โดยมี เทมโป 
(tempo) หรือควำมเร็วในกำรเล่นเครื่องดนตรี อยู่ที่รำว ๆ 120 บีทต่อนำที (bpm) เพ่ือให้เข้ำกับจังหวะกำรเดินของ
ทหำร แต่ถ้ำเป็นพวก funeral march หรือมำร์ชที่ใช้บรรเลงในกำรเดินน ำขบวนแห่ศพจะมีเทมโปที่ช้ำลงเป็นรำว ๆ 60 
bpm โดยจุดเด่นของเพลงมำร์ชนั้นจะสังเกตได้ง่ำย ๆ จำกกำรเน้นที่จังหวะแรกของห้องเพลงเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรก ำกับ
จังหวะกำรเดินแถวของทหำรนั่นเอง 
การเน้นจังหวะแบบเพลงมาร์ช 
เพลงมำร์ชไทย 
 เพลงมำร์ชในไทยมักจะแต่งขึ้นและใช้ตำมวัตถุประสงค์ดั้งเดิมนั่นก็คือ ใช้ส ำหรับกิจกำรของทหำรในเหล่ำ
ทัพต่ำง ๆ  โดยบทเพลงจะมีเนื้อหำปลุกใจและสะท้อนเกียรติของทหำรในเหล่ำทัพนั้น ตัวอย่ำงเช่น บทเพลงมำร์ชที่รู้จัก
ดีที่สุดในไทยคือ “มำร์ชรำชวัลลภ” (Royal Guards March) เป็นเพลงพระรำชนิพนธ์ล ำดับที่ 7 ของพระบำทสมเด็จ
พระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงพระรำชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. 2491 ชื่อ “รำชวัลลภ” และ
พระรำชทำนให้เป็นเพลงประจ ำกรมทหำรรำบที่ 1 มหำดเล็กรักษำพระองค์ เพ่ือไว้ใช้ในพิธีสวนสนำม พันตรี ศรีโพธิ์ ทศ
นุต แต่งค ำร้องภำษำไทยถวำย และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พระเจนดุริยำงค์ (ปิติ วำทยกร) ช่วยตรวจทำน และ
ได้พระรำชทำนนำมเพลงพระรำชนิพนธ์นี้ว่ำ “มำร์ชรำชวัลลภ” (The Royal Guards March) เมื่อ พ.ศ. 2495 เนื้อหำ
ของเพลงเป็นกำรย้ ำเตือนถึงหน้ำที่อันทรงเกียรติของทหำรรำชวัลลภรักษำพระองค์นั่นคือ พิทักษ์รักษำองค์รำชำ องค์
รำชินีและพระบรมวงศำนุวงศ์ 
เรำจะคุ้นเคยบทเพลงนี้ดีเพรำะจะได้ยินทุกครั้งที่ข่ำวในพระรำชส ำนักมำ 
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 นอกจำกมำร์ชรำชวัลลภแล้วก็ยังมี “มำร์ชธงไชยเฉลิมพล” (The Colours March) บทเพลงพระรำช
นิพนธ์ล ำดับที่ 17 ทรงพระรำชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2495 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ พระรำชทำนแก่กองทัพไทย เพ่ือใช้ใน
กำรเชิญธงไชยเฉลิมพลในพิธีกำรของกองทัพ 
 ส่วนกองทัพบกก็มี “มำร์ชกองทัพบก” เพลงมำร์ชประจ ำกองทัพบกไทย ประพันธ์ขึ้นในช่วงก่อน พ.ศ. 
2500 ท ำนอง เรียบเรียงเสียงประสำน โดย นำรถ ถำวรบุตร ค ำร้อง โดย แก้ว อัจฉริยะกุล อันมีเนื้อร้องวรรคแรกว่ำ 
“เกิดเป็นชำยเชื้อชำติชำญ ทหำรบกไทย เก่งกำจใจฉกรรจ์”  
  ยังมีเพลงมำร์ชที่ท ำนองประพันธ์ขึ้นโดย นำรถ ถำวรบุตร และเนื้อร้องโดย แก้ว อัจฉริยกุล ในช่วงเวลำ
ใกล้เคียงกับ “มำร์ชกองทัพบก” ก็คือเพลง “มำร์ชพิทักษ์สันติรำษฎร์” หรือ มำร์ชต ำรวจ ซึ่งมักเรียกกันว่ำ เพลงเกียรติ
ต ำรวจของไทย ตำมเนื้อร้องวรรคแรกท่ีร้องว่ำ “เกียรติต ำรวจของไทย เกียรติวินัยกล้ำหำญมั่นคง” เป็นเพลงปลุกใจและ
เพลงมำร์ชประจ ำต ำรวจไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอันมำก 
 นอกจำกสถำบันทหำรและต ำรวจแล้ว อีกสถำบันหนึ่ งที่ ใช้ เพลงมำร์ชกันอย่ำงแพร่หลำยก็คือ 
“สถำบันกำรศึกษำ” ด้วยว่ำโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนและมหำวิทยำลัยทั่วไทย มักจะใช้เพลงมำร์ชเป็นเพลงประจ ำ
สถำบันอันจะส่งเสริมให้เกิดควำมรักและซำบซึ้งในสถำบันกำรศึกษำนั้น ๆ ที่เรำสังกัดอยู่ 
ท าไม กกต. ถึงใช้เพลงมาร์ช 
  ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่ำสนใจว่ำท ำไม “กกต.” ซึ่งไม่ใช่องค์กรทำงทหำรหรือต ำรวจจึงใช้เพลงมำร์ช อย่ำง
ซิงเกิล “มำร์ชไทยคือไทย” นั้นยังพอเข้ำใจได้ เพรำะนำยกตู่หรือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นั้นก็ เป็นทหำรและ
เติบโตมำในวัฒนธรรมแบบทหำร กำรที่จะได้รับอิทธิพลของเพลงมำร์ชและอยำกจะแต่งเพลงมำร์ชนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยำก
ต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ อีกท้ังเนื้อหำของเพลง “มำร์ชไทยคือไทย” นั้นก็ยังสะท้อนปรัชญำของเพลงมำร์ชนั่นคือกำรปลุก
ใจและตอกย้ ำให้เห็นถึงควำมส ำคัญของสถำบันใดสถำบันหนึ่ง ซึ่งในท่ีนี้คือสถำบันชำติโดยมุ่งเน้นควำมรักชำติและควำม
สำมัคคีของคนไทยในชำติ พร้อมเน้นย้ ำให้คนไทยช่วยปกป้องรักษำประเทศชำติ 
 แต่ส ำหรับ “เพลงมำร์ช กกต.” ที่มีเนื้อร้องวรรคแรกว่ำ “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง รวมพลัง 
ท ำงำนด้วยควำมโปร่งใส” นั้นคำดว่ำ ทำง กกต.คงอยำกใช้จิตวิญญำณแบบเพลงมำร์ชที่มีท่วงท ำนองฮึกเหิมแบบทหำร 
มำปลุกเร้ำอำรมณ์เรำให้ตื่นตัวและเพลิดเพลินไปกับกำรฟังสำรที่สื่อผ่ำนเนื้อร้องอันเป็นใจควำมส ำคัญที่ทำง กกต. 
อยำกจะประชำสัมพันธ์ นอกจำกนี้ยังอำจใช้เพ่ือเน้นย้ ำถึงควำมรู้สึกของกำรเป็น “สถำบัน” หรือ “องค์กร” ที่มี
อุดมกำรณ์และแนวทำงอันชัดเจน 
 มีข้อน่ำสนใจที่เพลงมำร์ชมักจะถูกใช้เป็นสื่อเชื่อมโยงคนใน “สถำบัน” เข้ำด้วยกันและรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เฉกเช่นที่สถำบันทหำรและสถำบันกำรศึกษำใช้เพ่ือให้เกิดควำมสำมัคคี รักในสถำบัน และเข้ำใจในอุดมกำรณ์
ของสถำบันนั้น ๆ ซึ่งคนในสถำบันจะมีส่วนเข้ำถึงสิ่งเหล่ำนี้ผ่ำนกำรร้องเพลงมำร์ชของสถำบันดังที่เรำทั้งหลำยต่ำงเคย
ประสบพบเจอมำในชีวิต 
 แต่ในกรณี “เพลงมำร์ชกกต.” นั้นกลุ่มเป้ำหมำยคือประชำชนคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งแตกต่ำงจำก
เป้ำหมำยของเพลงมำร์ชอ่ืน ๆ ที่มักเป็นคนในสถำบันนั้นและเชื่อมโยงกันผ่ำนกำรร้องเพลงดังที่ได้กล่ำวมำ ด้วยเหตุนี้จึง
เป็นกำรยำกท่ีจะท ำให้คนไทยรู้สึก “อิน” กับ “เพลงมำร์ชกกต.” เพรำะนอกจำกเรำจะไม่ใช่คนในองค์กรแล้ว ยังไม่ 
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มีสิ่งที่ท ำให้เรำรู้สึกเชื่อมโยง (หรือเชื่อมั่น) กับองค์กรได้เลย เพียงล ำพังเนื้อเพลงที่พูดถึงอุดมกำรณ์หรือแนวทำงเพียง
อย่ำงเดียวนั้นคงยำกท่ีจะท ำให้ใคร “อิน” ได ้
 แต่มองในแง่หนึ่ง ”เพลงมำร์ชกกต.” ก็มีควำมน่ำสนใจเพรำะได้เดินตำมแบบเพลงมำร์ชสไตล์วินเทจ ใช้
วิธีกำรมิกซ์เสียงแบบดั้งเดิมที่ให้อำรมณ์รำวกับเรำก ำลังฟังผ่ำนแผ่นเสียง หรือ ผ่ำนสถำนีวิ ทยุ ฟังแล้วให้บรรยำกำศ 
“ย้อนยุค” ได้ดีจริง ๆ นอกจำกนี้ยังมีจังหวะที่เร้ำใจ อำจใช้ปลุกใจเวลำเดินไปเลือกตั้งได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ยังมี
เนื้อหำสะท้อนให้เห็นถึงกำรทุ่มเทท ำงำนอย่ำง “โปร่งใส” รับผิดชอบกำรเลือกตั้งเพ่ือให้มี “ควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม” ท ำ
เมืองไทยให้ “สะอำด”  ท ำเลือกตั้งให้ “สุจริต”ทั้งบ้ำนเมือง ประเทศ “รุ่งเรือง” เพรำะกำรเมืองดี แต่ละ keywords 
นั้นเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งผองต้องกำรทั้งนั้นเลย ซึ่งหลังจำกปล่อยเพลงนี้ออกมำได้ไม่นำนก็มีผู้ฟังชำวไทยเข้ำมำแสดงควำม
คิดเห็นมำกมำยซึ่งรวมไปถึงกลุ่มแรปเปอร์ต้ำนเผด็จกำรอย่ำง “Rap Against Dictatorship” และตอนนี้ยอดวิวก็ทะลุ 
6,000 วิวไปแล้ว ใครยังไม่ได้ฟังสำมำรถเข้ำไปรับฟังและรับชม MV ที่สมำชิก กกต. ชุดใหญ่มำร่วมแสดงด้วยได้เลยครับ 
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