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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 27 มนีาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 

ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  (กกต.)               
ลงนำมในประกำศส ำนักงำน กกต. เรื่องรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับ
กำรศึกษำอบรมหลักสูตร กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง  
รุ่นที่ 11 (พตส.11) ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่มีผู้ผ่ำน          
กำรคัดเลือกจ ำนวน 120 คน ทั้งนักกำรเมือง สมำชิกวุฒิสภำ ตัวแทน
หน่วยงำนรำชกำรและภำคเอกชน โดยตัวแทนจำกพรรคกำรเมือง ได้แก่
น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ร.อ.จองชัย            
วงศ์ทรำยทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชำรัฐ น.ส.พัชรินทร์ ข ำศิริพงษ์ 
ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ น.ส.ภำดำท์ วรกำนนท์ ส.ส.กทม.            
พรรคพลังประชำรัฐ 

4 
6 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เปิดยอดเงินบริจำคพรรคกำรเมืองเดือน ม.ค.-ก.พ. พบอดีตพรรคอนำคตใหม่ 

ยอดสูงสุด 
8 

2 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ภรรยำ-น้อง “ธนำธร” บริจำคร่วม 13 ล้ำน ก่อน อนค.ถูกยุบ 10 
3 แนวหน้ำออนไลน์ ตอกฝำโลง 'อนค.' !!! แฉ 2 เดือนก่อนโดนยุบ พบเมีย-น้อง 'ธนำธร' 

บริจำคเงิน13 ล้ำน 
12 

4 แนวหน้ำออนไลน์ รำชกิจจำฯประกำศพรรค'พปชร.-เสรีรวมไทย' เปลีย่นแปลง
กรรมกำรบรหิำร 

14 

5 ไทยรัฐออนไลน์ พรรคภรำดรภำพ เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรใหม่ “พันธ์ยศ” หลุดเลขำฯ 15 
6 มติชนออนไลน์  อดีตรอง หน.เศรษฐกิจใหม่ น ำทีมร้อง กกต. 17 
7 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ พรรคเศรษฐกิจใหมร่้อง กกต. สอบปมประชุมใหญ่เลือกหัวหน้ำพรรคไม่ชอบ 18 
8 คมชัดลึกออนไลน์ เศรษฐกิจใหม่ ป่วนไม่เว้นวรรคโควิด 19 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "อดีต รองหน.เศรษฐกิจใหม่" ยื่น กกต. สอบจัดประชุมไม่ชอบ 20 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
10 MGR ออนไลน์ อดีตรอง หน.ศก.ใหม่ ยื่น กกต. สอบปัญหำภำยในพรรค 21 
11 แนวหน้ำออนไลน์ 'ศูนย์โควิด' ชี้ไม่รู้ตัวเลขจบลงตรงไหน ถ้ำ ปชช. ไม่สมัครใจอยู่บ้ำน 22 
12 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ชวน’ เตือน สส. ระวังตัวลงพ้ืนที่พบปชช. ‘สิระ’ จี้สั่งปิดสภำชั่วครำว 24 
13 สยำมรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่" ให้ก ำลังใจ จนท. ทุกส่วน ที่ใช้ พรก. ฉุกเฉินวันแรก 27 
14 มติชนออนไลน์ “ชูศักดิ์” เห็นต่ำง “วิษณุ” ชี้ หำกจ ำเป็น อำจประชุมใหญ่พรรคกำรเมือง

หลังเดือน เม.ย. ได้ 
29 

15 ไทยรัฐออนไลน์ ศม.บี้ กกต. สอบเลือก กก.บห. มิชอบ 30 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์ ข้อเสนอแก้ ม.128 ของ พ.ร.ป. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 31 
2 เนชั่นออนไลน์ เปิดรำยชื่อ 'ส.ส.-ส.ว.' สูงวัยเสี่ยงติดเชื้อไวรัส 34 
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กำรเมือง : 26 มี.ค. 2020 14:09:37 

เลื่อนรายงานตัว-เปิดอบรมหลักสตูร พตส.11 

 

 

 
 
 
 

 
ส ำนักงำนกกต. 26 มี.ค.-กกต.เลื่อนวันรำยงำนตัวนักศึกษำหลักสูตร พตส.11 จำกวันที่ 2-3 เม.ย.ออกไปไม่มีก ำหนด 
จนกว่ำสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโควิดจะคลี่คลำย 
  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ลงนำมในประกำศส ำนักงำนกกต. เรื่อง
รำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตร กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง  รุ่นที่ 11    
(พตส.11) ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจ ำนวน 120 คน ทั้งนักกำรเมือง สมำชิกวุฒิสภำ 
ตัวแทนหน่วยงำนรำชกำรและภำคเอกชน โดยตัวแทนจำกพรรคกำรเมือง ได้แก่น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.รำชบุรี 
พรรคพลังประชำรัฐ ร.อ.จองชัย วงศ์ทรำยทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชำรัฐ น.ส.พัชรินทร์ ข ำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. 
พรรคพลังประชำรัฐ น.ส.ภำดำท์ วรกำนนท์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐ  

นำยสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น พรรคพลังประชำรัฐ นำยคงกฤษ ฉัตรมำลีรัตน์ ส.ส.ระนอง พรรคภูมิใจไทย 
นำยจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย   นำยยศวัฒน์ มำไพศำลสิน ส.ส.กำญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย นำย
วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล พรรคภูมิใจไทย นำยอำสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย                  
นำยชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธำนี พรรคเพื่อไทย นำยอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.รำชบุรี พรรคประชำธิปัตย์  

สมำชิกวุฒิสภำ(ส.ว.) พล.อ.กนิษฐ์ ชำญปรีชำ นำงเบญจรัตน์ จริยธำรำสิทธิ์ นำยประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 
หน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น นำยประหยัด พวงจ ำปำ รองเลขำธิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พล.ต.ต.หญิง 
ขวัญตำ เจษฎำนนท์ รองผู้บัญชำกำรต ำรวจสันติบำล ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ นำยจำตุรนต์ ไชยะค ำ ผู้อ ำนวยกำรกอง
หนังสือเดินทำง กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ พ.ต.อ.จ ำลอง งำมเนตร รองผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล 3 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ นำยชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล ผู้พิพำกษำศำลฎีกำ พล.ต.ท.ณัฐธร เพรำะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติ นำยเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นำยกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตำก นำยวิชัย เอ้ืออังคณำกุล ประธำนศำล
อุทธรณ์ นำยโอภำส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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  นำยกิตติศักดิ์ เย็นนำนนทน์ รองนำยกสมำคมธุรกิจกำรค้ำบริกำรและผลิตภัณฑ์ผสมผสำน นำงชมัยพร หนุน
ภักดี ที่ปรึกษำมูลนิธิแพทย์เพ่ือปวงประชำ นำยนรวิชญ์ หล้ำแหล่ง กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท อำภำวิชญ์ ทนำยควำม 
จ ำกัด นำยศุภชัย จงศุภวิศำลกิจ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรตลำด  บริษัททิพยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)  น.ส.
สิริพร สงบธรรม เลขำธิกำรสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นต้น  
   ทั้งนี้ ส ำนักงำนกกต.ก ำหนดวันรำยงำนตัวของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรศึกษำอบรมวันที่ 2-3 เมษำยน 
2563 แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (โควิด-19) ส ำนักงำนกกต.พิจำรณำแล้วเห็น
ควรเลื่อนวันรำยงำนตัวและจะติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด จนกว่ำจะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ และจะประกำศก ำหนด
วันรำยงำนตัวและวันเปิดกำรศึกษำอบรมต่อไป.-ส ำนักข่ำวไทย   
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e7c5531e3f8e40af942a8fa 
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เปิดชื่อ พ.ต.ส.11 หลักสูตรกกต. ส.ส.พปชร.-ภท. เรียนเพียบ  
เลื่อนรายงานตัว รอไวรัสคลี่คลาย 
วันที่ 26 มีนำคม 2563 - 12:58 น. 

 

 

 

 

เปิดรายชื่อ พ.ต.ส.11 หลักสูตรกกต. ส.ส.พปชร. -ภท. ร่วมเรียนเพียบ เลื่อนก าหนดวันรายงานตัว-เปิดอบรม รอ
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย 

เมื่อวันที่ 26 มีนำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำ   พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุม
มำ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ลงนำมในประกำศส ำนักงำน กกต. เรื่อง รำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับ
กำรศึกษำอบรมหลักสูตร กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 หรือ “พตส.11 ″  ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  โดยประกำศรำยชื่อจ ำนวน 120 คน  มีทั้งนักกำรเมืองจำกพรรคกำรเมือง สมำชิกวุฒิสภำ 
ตัวแทนหน่วยงำนรำชกำร และภำคเอกชน  อำท ิ

ตัวแทนจำกพรรคกำรเมือง น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ร.อ.จองชัย วงศ์ทรำยทอง 
ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชำรัฐ น.ส.พัชรินทร์ ข ำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ น.ส.ภำดำท์ วรกำนนท์ ส.ส.
กทม.พรรคพลังประชำรัฐ นำยสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น พรรคพลังประชำรัฐ นำยคงกฤษ ฉัตรมำลีรัตน์ ส.ส.ระนอง 
พรรคภูมิใจไทย นำยจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย นำยยศวัฒน์ มำไพศำลสิน ส.ส.กำญจนบุรี พรรค
ภูมิใจไทย นำยวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล พรรคภูมิใจไทย นำยอำสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจ
ไทย นำยชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธำนี พรรคเพื่อไทย นำยอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.รำชบุรี พรรคประชำธิปัตย์ 

ตัวแทนสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) พล.อ.กนิษฐ์ ชำญปรีชำ นำงเบญจรัตน์ จริยธำรำสิทธิ์ นำยประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  
ตัวแทนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ อำทิ นำยประหยัด พวงจ ำปำ รองเลขำธิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
พล.ต.ต.หญิง ขวัญตำ เจษฎำนนท์ รองผู้บัญชำกำรต ำรวจสันติบำล ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ นำยจำตุรนต์ ไชยะค ำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองหนังสือเดินทำง กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ พ.ต.อ.จ ำลอง งำมเนตร รองผู้บัญชำกำร
ต ำรวจนครบำล 3 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ นำยชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล ผู้พิพำกษำศำลฎีกำ พล.ต.ท.ณัฐธร เพรำะสุนทร 
ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ นำยเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นำยกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตำก นำยวิชัย เอ้ืออังคณำ
กุล ประธำนศำลอุทธรณ์ นำยโอภำส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/32-14.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

นำยกิตติศักดิ์ เย็นนำนนทน์ รองนำยกสมำคมธุรกิจกำรค้ำบริกำรและผลิตภัณฑ์ผสมผสำน นำงชมัยพร หนุน
ภักดี ที่ปรึกษำมูลนิธิแพทย์เพ่ือปวงประชำ นำยนรวิชญ์ หล้ำแหล่ง กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท อำภำวิชญ์ ทนำยควำม 
จ ำกัด นำยศุภชัย จงศุภวิศำลกิจ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรตลำด บริษัททิพยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) น.ส.
สิริพร สงบธรรม เลขำธิกำรสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นต้น 
ทั้งนี้ ส ำนักงำนกกต.ได้ก ำหนดวันรำยงำนตัวของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตรดังกล่ำวในวัน
พฤหัสบดีที่ 2 เมษำยนและวันศุกร์ที่ 3 เมษำยน 2563 แต่เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ หรือ โควิด-19 ส ำนักงำนกกต.จึงได้พิจำรณำเห็นควรเลื่อนวันรำยงำนตัวโดยจะติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด 
จนกว่ำจะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติและจะประกำศก ำหนดวันรำยงำนตัวและวันเปิดกำรศึกษำอบรมต่อไป 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2091388 
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เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือน ม.ค.-ก.พ. พบอดตีพรรคอนาคตใหม่ ยอดสูงสุด 
วันที่ 26 มีนำคม 2563 - 16:32 น. 

 

 

 

 

เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมือง เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ อดีตพรรคอนาคตใหม่ พบช่ือ “ภรรยา-น้อง” ธนาธร
ร่วมบริจาคด้วย ขณะที่ กกต.ด าเนินการตรวจสอบเอกสารงบการเงินที่พรรคส่งมาร่วม 10 กล่อง ก่อนส่ง สตง.ช าระ
บัญชี 

เมื่อวันที่ 26 มีนำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซต์ของส ำนักงำน กกต.ได้เผยแพร่ข้อมูลเงินบริจำคแก่พรรค
กำรเมืองของเดือนมกรำคม และกุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งพบว่ำในส่วนของอดีตพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) ที่ศำลรัฐธรรมนูญ
มีค ำสั่งยุบพรรคไปเมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์นั้น มียอดได้รับบริจำคสูงกว่ำพรรคกำรเมืองอ่ืนๆ โดยเดือนมกรำคม มีพรรค
กำรเมืองได้รับบริจำคทั้งสิ้นจ ำนวน 11 พรรค โดยอดีตพรรคอนำคตใหม่มียอดรับบริจำครวม 13,847,251 บำท โดยใน
จ ำนวนนี้ 10 ล้ำนบำท ได้รับบริจำคจำกนำงรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยำของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำ
พรรคอนำคตใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกรำคม นำยสถำพร ติยะวัชรพงศ์ บริจำค 2 ล้ำนบำท และนำยพัฒนพงศ์ หนูอุดม 
บริจำค 1.5 ล้ำนบำท 

ขณะที่พรรคประชำธิปัตย์ มียอดบริจำค 1,502,000 บำท พรรคชำติไทยพัฒนำมียอดบริจำค 2,119,960 บำท 
โดยในจ ำนวนนี้นำยเจษฎำ ศิริวันสำณฑ์ บริจำค 1,047,096 บำท พรรคประชำชำติ มียอดบริจำค 225,000 บำท พรรค
ประชำธรรมไทย 15,000 บำท พรรคประชำภิวัฒน์ 364,000 บำท พรรคพลังประชำรัฐ 10,000บำท พรรคภรำดรภำพ 
1 แสนบำท พรรครวมพลังประชำชำติไทย 3 หมื่นบำท พรรคพลังท้องถิ่นไทย 180,000 บำท พรรคเสรีรวมไทย 
180,000 บำท 

ขณะที่เดือนกุมภำพันธ์ มีพรรคได้รับบริจำคทั้งสิ้นจ ำนวน 11 พรรค โดยอดีตพรรคอนำคตใหม่ มียอดรับบริจำค
รวม 4,035,000.08 บำท โดยในจ ำนวนนี้ 3.2 ล้ำนบำทเป็นกำรรับบริจำคจำกนำยบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ น้องชำยของ
นำยธนำธร เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ ขณะที่พรรคประชำธิปัตย์มียอดบริจำค 1,318,000 บำท พรรคประชำชำติ 
280,000บำท พรรคพลังปวงชนไทย 270,000 บำท พรรคภรำดรภำพ 1 แสนบำท พรรคเสรีรวมไทย 180,000บำท 
พรรคประชำนิยม 1 แสนบำท พรรคประชำธรรมไทย 25,000 บำท พรรคประชำกรไทย 17,000 บำท พรรครวมพลัง
ประชำชำติไทย 14,500 บำท พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย 6 หมื่นบำท 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/05/68-6.jpg
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  ทั้งนี้ เงินที่พรรคอนำคตใหม่ได้รับบริจำคนี้ถูกรวมเป็นรำยได้ของพรรค ที่หลังศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรค 
ทำงอดีตพรรคอนำคตใหม่ก็ได้มีกำรน ำส่งบัญชี งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมทั้งเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรเงินของพรรค
ทั้งหมดมำยังกกต.เมื่อวันที่ 20 มีนำคม รวมกว่ำ 10 กล่อง ขณะนี้อยู่ระหว่ำงส ำนักงำนกกต.เร่งกำรตรวจสอบ และท ำ
ส ำเนำ เนื่องจำกกกต.อำจต้องมีกำรด ำเนินคดีอำญำกับคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ก่อนน ำส่งให้ส ำนั กงำนตรวจเงิน
แผ่นดินช ำระบัญชี โดยหลังกำรช ำระบัญชีเมื่อได้หักหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยแล้วมีทรัพย์สินเหลือเท่ำใด กกต.ก็จะมีกำร
พิจำรณำว่ำทรัพย์สินส่วนไหน จ ำนวนเท่ำใดที่จะโอนให้กับมูลนิธิกระจกเงำ ซึ่งเป็นองค์กรสำธำรณกุศลตำมที่ข้อบังคับ
พรรคอนำคตใหม่ระบุไว้ และส่วนใดถือเป็นเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่พรรคได้มำโดยฝ่ำฝืน ไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยพรรคกำรเมืองที่ต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 
  

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2092853 
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การเมือง 26 มี.ค. 2020 13:41:48 

ภรรยา-น้อง “ธนาธร” บริจาคร่วม 13 ล้าน ก่อน อนค.ถูกยุบ 
กกต. 26 มี.ค.- พบเงินบริจำคอดีต อนค.  2 เดือนก่อนถูกยุบ  ภรรยำ-น้อง “ธนำธร”  บริจำคร่วม 13 ล้ำน  

ขณะที่  กกต.เร่งตรวจสอบเอกสำรงบกำรเงินที่พรรคส่งมำ  ก่อนส่ง สตง.ช ำระบัญชี 
เว็บไซด์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ (26 มี.ค.) เผยแพร่ข้อมูลเงินบริจำคแก่พรรค

กำรเมืองของเดือนมกรำคม และกุมภำพันธ์   พบว่ำในส่วนของอดีตพรรคอนำคตใหม่ ที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรค 
เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์  มียอดได้รับบริจำคสูงกว่ำพรรคกำรเมืองอ่ืน ๆ โดยเดือนมกรำคม  ที่มีพรรคกำรเมืองได้รับ
บริจำค จ ำนวน 11 พรรค   อดีตพรรคอนำคตใหม่มียอดรับบริจำครวม 13,847,251 บำท   ในจ ำนวนนี้ 10 ล้ำนบำท  
ได้รับบริจำคจำกนำงรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยำของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่   เมื่อ
วันที่ 13 มกรำคม  นำยสถำพร ติยะวัชรพงศ์ บริจำค 2 ล้ำนบำท  และนำยพัฒนพงศ์ หนูอุดม บริจำค 1.5 ล้ำนบำท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะที่ พรรคประชำธิปัตย์ มียอดบริจำค 1,502,000 บำท  พรรคชำติไทยพัฒนำ มียอดบริจำค 2,119,960 
บำท   ในจ ำนวนนี้ นำยเจษฎำ ศิริวันสำณฑ์ บริจำค 1,047,096บำท    พรรคประชำชำติ มียอดบริจำค 225,000บำท 
พรรคประชำธรรมไทย 15,000 บำท  พรรคประชำภิวัฒน์ 364,000 บำท  พรรคพลังประชำรัฐ 10,000บำท   พรรค
ภรำดรภำพ 1 แสนบำท  พรรครวมพลังประชำชำติไทย 30,000 บำท พรรคพลังท้องถิ่นไทย 180,000 บำท  พรรคเสรี
รวมไทย 180,000 บำท 
  ขณะที่ เดือนกุมภำพันธ์  มีพรรคได้รับบริจำค จ ำนวน 11 พรรค โดยอดีตพรรคอนำคตใหม่ มียอดรับบริจำค
รวม 4,035,000.08 บำท  ในจ ำนวนนี้ 3.2 ล้ำนบำท เป็นกำรรับบริจำคจำกนำยบดินทร์ธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  น้องชำยของ
นำยธนำธร เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์    ขณะที่ พรรคประชำธิปัตย์ มียอดบริจำค  1,318,000 บำท  พรรคประชำชำติ 

https://www.mcot.net/category/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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280,000บำท พรรคพลังปวงชนไทย 270,000บำท  พรรคภรำดรภำพ  100,000 บำท  พรรคเสรีรวมไทย 180,000บำท  
พรรคประชำนิยม 100,000 บำท พรรคประชำธรรมไทย 25,000บำท พรรคประชำกรไทย 17,000 บำท  พรรครวม
พลังประชำชำติไทย 14,500บำท  พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย 60,000 บำท   
   ทั้งนี้ เงินที่พรรคอนำคตใหม่ได้รับบริจำคนี้ ถูกรวมเป็นรำยได้ของพรรค  ที่หลังศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบ
พรรค    อดีตพรรคอนำคตใหม่ก็ได้มีกำรน ำส่งบัญชีงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน   รวมทั้ง เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน
ของพรรคทั้งหมดมำยัง กกต. เมื่อวันที่ 20 มีนำคม  รวมกว่ำ 10 กล่อง   ขณะนี้อยู่ระหว่ำงส ำนักงำน กกต.เร่งกำร
ตรวจสอบ และท ำส ำเนำ  เนื่องจำก กกต.อำจต้องมีกำรด ำเนินคดีอำญำกับคณะกรรมกำรบริหำรพรรค  ก่อนน ำส่งให้
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ช ำระบัญชี โดยหลังกำรช ำระบัญชี เมื่อได้หักหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยแล้ว มีทรัพย์สิน
เหลือเท่ำใด  กกต.จะมีกำรพิจำรณำว่ำ ทรัพย์สินส่วนไหน จ ำนวนเท่ำใด ที่จะโอนให้กับมูลนิธิกระจกเงำ ซึ่งเป็นองค์กร
สำธำรณกุศลตำมที่ข้อบังคับพรรคอนำคตใหม่ระบุไว้  และส่วนใดถือเป็นเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่พรรคได้มำ
โดยฝ่ำฝืน  ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยพรรคกำรเมือง ที่ต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง  
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e7c4eace3f8e40af942a8b1 
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หนา้แรก / การเมือง 

 

ตอกฝาโลง'อนค.'!!! แฉ2เดือนก่อนโดนยุบ พบเมีย-น้อง'ธนาธร'บริจาคเงิน13ล้าน 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2563, 17.07 น. 

ก่อนยุบ"อนาคตใหม่"2เดือน พบเมียและน้อง"ธนาธร"บริจาคเงินร่วม13ล้าน ด้าน"กกต."เร่งตรวจสอบ
เอกสารงบการเงินที่พรรคส่งมาร่วม10กล่อง ก่อนส่งสตง.ช่วยช าระบัญชี 

เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2563 เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลเงินบริจำคแก่
พรรคกำรเมืองของเดือน ม.ค.และ ก.พ.ซึ่งพบว่ำในส่วนของอดีตพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) ที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบ
พรรคไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ.มียอดได้รับบริจำคสูงกว่ำพรรคกำรเมืองอ่ืนๆ โดยเดือน ม.ค.มีพรรคกำรเมืองได้รับบริจำค
ทั้งสิ้นจ ำนวน 11 พรรค โดยอดีตพรรคอนำคตใหม่ มียอดรับบริจำครวม 13,847,251 บำท โดยในจ ำนวนนี้ 10 ล้ำน
บำท ได้รับบริจำคจำก นำงรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยำของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคต
ใหม่ เมื่อวันที่ 13 ม.ค.นำยสถำพร ติยะวัชรพงศ์ บริจำค 2 ล้ำนบำท และนำยพัฒนพงศ์ หนูอุดม บริจำค 1.5 ล้ำนบำท 
ขณะที่ พรรคประชำธิปัตย์ มียอดบริจำค 1,502,000 บำท พรรคชำติไทยพัฒนำ มียอดบริจำค 2,119,960 บำท โดยใน
จ ำนวนนี้ นำยเจษฎำ ศิริวันสำณฑ์ บริจำค 1,047,096 บำท พรรคประชำชำติ มียอดบริจำค 225,000 บำท พรรค
ประชำธรรมไทย 15,000 บำท พรรคประชำภิวัฒน์ 364,000 บำท พรรคพลังประชำรัฐ 10,000 บำท พรรคภรำดรภำพ 
1 แสนบำท พรรครวมพลังประชำชำติไทย 3 หมื่นบำท พรรคพลังท้องถิ่นไทย 180,000 บำท พรรคเสรีรวมไทย 
180,000 บำท 

ขณะที่ เดือน ก.พ.มีพรรคได้รับบริจำคทั้งสิ้นจ ำนวน 11 พรรค โดยอดีตพรรคอนำคตใหม่ มียอดรับบริจำครวม 
4,035,000.08 บำท โดยในจ ำนวนนี้ 3.2 ล้ำนบำท เป็นกำรรับบริจำคจำก นำยบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ น้องชำยของ
นำยธนำธร เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ขณะที่พรรคประชำธิปัตย์ มียอดบริจำค 1,318,000 บำท พรรคประชำชำติ 280,000 
บำท พรรคพลังปวงชนไทย 270,000 บำท พรรคภรำดรภำพ 1 แสนบำท พรรคเสรีรวมไทย 180,000 บำท พรรค
ประชำนิยม 1 แสนบำท พรรคประชำธรรมไทย 25,000 บำท พรรคประชำกรไทย 17,000 บำท  พรรครวมพลัง
ประชำชำติไทย 14,500 บำท  พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย 6 หมื่นบำท 

ทั้งนี้ เงินที่พรรคอนำคตใหม่ได้รับบริจำคนี้ถูกรวมเป็นรำยได้ของพรรค ที่หลังศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรค ทำง
อดีตพรรคอนำคตใหม่ก็ได้มีกำรน ำส่งบัญชีงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินของพรรค

https://www.naewna.com/index.php
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ทั้งหมด มำยัง กกต.เมื่อวันที่ 20 มี.ค.รวมกว่ำ 10 กล่อง ขณะนี้อยู่ระหว่ำงส ำนักงำน กกต.เร่งกำรตรวจสอบ และท ำ
ส ำเนำ เนื่องจำก กกต.อำจต้องมีกำรด ำเนินคดีอำญำกับคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ก่อนน ำส่งให้ส ำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ช ำระบัญชี โดยหลังกำรช ำระบัญชี เมื่อได้หักหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยแล้วมีทรัพย์สินเหลือเท่ำใด กกต.ก็จะมี
กำรพิจำรณำว่ำทรัพย์สินส่วนไหน จ ำนวนเท่ำใด ที่จะโอนให้กับมูลนิธิกระจกเงำ ซึ่งเป็นองค์กรสำธำรณกุ ศลตำมที่
ข้อบังคับพรรคอนำคตใหม่ระบุไว้ และส่วนใดถือเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีพรรคได้มำโดยฝ่ำฝืน ไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยพรรรคกำรเมือง ที่ต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/481957 
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ราชกิจจาฯประกาศพรรค'พปชร.-เสรีรวมไทย' เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2563, 15.06 น. 

วันที่ 26 มีนำคม 2563 เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่อง กำร
เปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ ควำมว่ำ  

ตำมที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองได้มีประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลง 
กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2561 จึงท ำให้มีคณะกรรมกำรบริหำร พรรคพลังประชำ
รัฐ คงเหลือจ ำนวนทั้งสิ้น 23 คน นั้น 

บัดนี้  หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐได้มีหนังสือแจ้งต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ตำมมำตรำ 38 แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นำยชำญกฤช เดชวิทักษ์ นำยณพพงศ์ ธี
ระวร นำงวลัยพร รัตนเศรษฐ นำยสุรพร ดนัยตั้งตระกูล นำยองอำจ ปัญญำชำติรักษ์ และนำงสำวธณิกำนต์ พรพงษำ
โรจน์ ขอลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ ตำมหนังสือลำออก ลงวันที่ 20 ธันวำคม 2562 ท ำ
ให้ควำมเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง สิ้นสุดลงเฉพำะตัวตำมข้อบังคับพรรคพลังประชำรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 14 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลง
กรรมกำรบริหำรพรรคเสรีรวมไทย  

ตำมที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองได้มีประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลง 
กรรมกำรบริหำรพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 จึงท ำให้มีคณะกรรมกำรบริหำร พรรคเสรีรวมไทย 
จ ำนวนทั้งสิ้น 14 คน นั้น 

บัดนี้ พรรคเสรีรวมไทยได้มีหนังสือแจ้งต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นำยจริน ศิริ ลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคเสรีรวม
ไทย ตำมหนังสือลำออก ลงวันที่ 20 ธันวำคม 2562 ท ำให้ควำมเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคสิ้นสุดลงเฉพำะตัว ตำม
ข้อบั งคับพรรคเสรีรวมไทย พ.ศ.  2561 ข้อ 24 ดั งนั้น  จึ งท ำ ให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคเสรี รวมไทย  
มีจ ำนวนทั้งสิ้น 13 คน  
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/481900 
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26 มี.ค. 2563 17:42 น. 

พรรคภราดรภาพ เลือกตั้งคณะกรรมการบรหิารใหม่ “พันธ์ยศ” หลุดเลขาฯ 
 
 
 
 
 
 

ภราดรภาพ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเป็น “รชฏ” หลัง “ม.ร.ว.ด ารงดิศ” 
ลาออก ทางด้าน “พันธ์ยศ อคัรอมรพงศ์” ที่เคยตกเป็นกระแสเกี่ยวโยงหน้ากากอนามัย หลุดต าแหน่งเลขาฯ 

รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและ
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคภรำดรภำพ มีเนื้อหำระบุดังนี้ 

ตำมที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองได้มีประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลง
กรรมกำรบริหำรพรรคภรำดรภำพ ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2562 จึงท ำให้มีคณะกรรมกำรบริหำร พรรคภรำดรภำพ 
คงเหลือจ ำนวนทั้งสิ้น 14 คนนั้น 

บัดนี้  หัวหน้ำพรรคภรำดรภำพได้มีหนังสือแจ้งต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ตำมมำตรำ 38 แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 กรณี ประชุมใหญ่วิสำมัญ พรรคภรำดรภำพ ครั้ง
ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562 มีมติเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อบังคับ พรรคภรำดรภำพ พ.ศ.2562 และ
เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคภรำดรภำพชุดใหม่ ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อบังคับพรรคภรำดรภำพ พ.ศ.2562 ดังนี้ ข้อบังคับพรรคภรำดรภำพ พ.ศ.2562 
(ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) 
  ด้วยที่ประชุมใหญ่วิสำมัญพรรคภรำดรภำพ ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  10 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อบังคับพรรค เพ่ือให้เป็นไปตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง พ.ศ.2560 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับพรรคภรำดรภำพ พ.ศ.2562” (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) 
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับพรรคกำรเมืองนี้นับตั้งแต่ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมใหญ่และมีผลสมบู รณ์ เมื่อได้

รับทรำบกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงจำกนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เป็นต้นไป 
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 ข้อ 3 ให้เพ่ิมเติมข้อควำมใน หมวดที่ 14 ข้อ 124 แห่งข้อบังคับพรรคภรำดรภำพ พ.ศ.2562 ให้ใช้ควำมตำม
ต่อไปนี้ 

หมวดที่ 14 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พรรค  

“ข้อ 124 ให้หัวหน้ำพรรคมีหน้ำที่แต่งตั้งประธำนยุทธศำสตร์พรรค เพ่ือก ำหนดแนวทำง และวำงยุทธศำสตร์ 
ด้ำนกิจกรรมและวำงแผนกำรหำเสียงเลือกตั้ง โดยให้ประธำนยุทธศำสตร์แต่งตั้ง คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคได้ตำม
ควำมเหมำะสม” 
 2. หม่อมรำชวงศ์ด ำรงดิศ ดิศกุล หัวหน้ำพรรคภรำดรภำพ ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง หัวหน้ำพรรคภรำดรภำพต่อ
ที่ประชุมใหญ่ จึงท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคภรำดรภำพสิ้นสุดลงทั้งคณะ ตำมข้อบังคับพรรคภรำดรภำพ พ.ศ.
2561 ข้อ 24 และข้อ 25 จ ำนวน 14 คน ประกอบด้วย 
 (1) หม่อมรำชวงศ์ด ำรงดิศ ดิศกุล หัวหน้ำพรรค (2) นำยอนุมัติ ศำสนูปถัมภ์ รองหัวหน้ำพรรค (3) นำยสมศักดิ์ 
มีชัย รองหัวหน้ำพรรค (4) นำยพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขำธิกำรพรรค (5) นำยนิธิพล รวำนนท์ รองเลขำธิกำรพรรค (6) 
นำยอนิรุธ อธิวัฒนำนนท์ รองเลขำธิกำรพรรค (7) นำยเอนก สนำมชัย รองเลขำธิกำรพรรค 

 (8) นำยนิรัช ข ำกลิ้ง รองเลขำธิกำรพรรค (9) นำงสำวศจีกำญจน์ สรรพช่ำง เหรัญญิกพรรค (10) นำยสันทัด 
อัศวมั่นคงเจริญ รองเหรัญญิกพรรค (11) นำงสำวหทัยทิพย์ ฤทัยกุล ผู้ช่วยนำยทะเบียนสมำชิกพรรค (12) นำยสุรภำส 
วิเชียร โฆษกพรรค (13) นำยธีระวัฒน์ ไกรเจริญ รองโฆษกพรรค (14) นำยสมชำย พวงมำลัย กรรมกำรบริหำรพรรค 

3. ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคภรำดรภำพชุดใหม่ จ ำนวน 14 คน ประกอบด้วย(1) 
ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร หัวหน้ำพรรค (2) นำยบุญญำ หลีเหลด รองหัวหน้ำพรรค (3) นำวำอำกำศโท รวยลำภ 
เอ่ียมทอง รองหัวหน้ำพรรค (4) นำยสมบูรณ์ จิตตระบูรณ์ เลขำธิกำรพรรค (5) นำยสมชำย พวงมำลัย รองเลขำธิกำร
พรรค (6) นำยนูรุดดีน ดะแซสำเมำะ รองเลขำธิกำรพรรค (7) นำงสำวศจีกำญจน์ สรรพช่ำง เหรัญญิกพรรค 

(8) ว่ำที่ร้อยตรีสมนึก กล้ำหำญ ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค (9) นำยนิรัช ข ำกลิ้ง นำยทะเบียนสมำชิกพรรค (10) 
นำงสำวณัฐยำ ประอยู่เจริญ ผู้ช่วยนำยทะเบียนสมำชิกพรรค (11) นำยสุรภำส วิเชียร โฆษกพรรค (12) นำยวรเชษฐ จ ำ
ภู่ รองโฆษกพรรค (13) ร้อยโทประพนธ์ ละออกุล ผู้อ ำนวยกำรพรรค (14) นำยภัทรพิสิฐ บุญใช้ กรรมกำรบริหำรพรรค 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1804908 
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อดตีรองหน.เศรษฐกิจใหม่ น าทีมร้อง กกต. ประชุมใหญเ่ลอืกหัวหนา้พรรคไม่ชอบดว้ย กม. 
วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 - 14:20 น. 

 
 
“อดีตรองหัวหน้ำเศรษฐกิจใหม่” น ำทีมร้องกกต. สอบกำรประชุมใหญ่เลือกหัวหน้ำพรรคไม่ชอบ เปรียบเหมือนโควิด-
19 หำกไม่ด ำเนินกำรพรรคอำจถูกยุบได้ 
         เมื่อเวลำ 11.30 น. วันที่ 26 มีนำคม ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) นำยเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีต
รองหัวหน้ำพรรคเศรษฐกิจใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนเศรษฐกิจใหม่ประมำณ 10 คน เข้ำยื่นเรื่องต่อ กกต. เพ่ือขอให้
ตรวจสอบ กำรประชุมใหญ่ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2562, ธันวำคม 2562 และ กุมภำพันธ์ 2563 
ซึ่งมีควำมพยำยำมของกลุ่มบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรพรรค โดยในกำรประชุมใหญ่เพ่ือเลือก
กรรมกำรบริหำรพรรค มีกำรปิดกั้นสมำชิกพรรคไม่ให้เข้ำร่วมประชุม แต่พบว่ำมีกำรจ้ำงให้ชำวบ้ำนเข้ำร่วมประชุมเพ่ือ
ยกมือโหวตเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค ทั้งที่ไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค นอกจำกนั้นยังพบว่ำมีกำรปลอมแปลงลำยเซ็นของ
สมำชิกพรรคอีกด้วย โดยเรื่องดังกล่ำว กกต.ได้สั่งให้กำรประชุมครั้งนั้นเป็นโมฆะแล้ว แต่หลังจำกนั้นกลุ่มว่ำที่
กรรมกำรบริหำรพรรคดังกล่ำว กลับมีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพรรค โดยมีกำรปิดศูนย์ประสำนงำนพรรค
ที่เดิมมีกว่ำ 70 แห่ง แต่ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 10 แห่ง และมีกำรเปลี่ยนสมำชิกพรรคที่เป็นเจ้ำหน้ำที่สำขำของพรรคทั่ว
ประเทศ รวมทั้งมีกำรขับสมำชิกออกจำกพรรค เนื่องจำกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคและสมำชิกพรรคหลำยคน พยำยำม
ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกพรรค แต่บำงส่วนไม่สำมำรถตรวจสอบได้ จึงเชื่อว่ำอำจจะถูกตัดชื่อออกหรือเปลี่ยนบุคคลไป
แล้ว 

โดยนำยเกียรติภูมิ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้เหมือนโควิด-19 ในพรรคเศรษฐกิจใหม่ หำกไม่ด ำเนินกำรอำจจะท ำให้พรรค
ถูกยุบได้ เพรำะเป็นกำรท ำให้พรรคเสียหำยทั้งที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่มีควำมผิด เพียงแต่มีกลุ่มคนที่ต้องกำร
ผลประโยชน์ในกำรร่วมรัฐบำลเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมก่อนหน้ำนี้สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ทั่วประเทศได้มีกำรปลดว่ำที่
กรรมกำรบริหำรพรรคชุดปัจจุบันออกจำกต ำแหน่ง และได้มีกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคที่จัดกันเอง ได้เลือกตนเองเป็น
หัวหน้ำพรรคแล้ว และตนพร้อมที่จะน ำพำพรรคเศรษฐกิจใหม่ในอนำคต 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2091803 
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พรรคเศรษฐกิจใหม่ ร้อง กกต.สอบปมประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคไม่ชอบ 
กำรเมือง : 26 มี.ค. 2020 14:07:56 
      
ส ำนักงำน กกต.26 มี.ค.-“เกียรติภูมิ”  อดีตรองหัวหน้ำเศรษฐกิจใหม่  ร้อง กกต.สอบปมประชุมใหญ่เลือกหัวหน้ำพรรค
ไม่ชอบ-ยุบสำขำพรรค ถอดสมำชิกพรรค  หวั่นท ำพรรคถูกยุบ 
  เมื่อเวลำ 11.30 น. นำยเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีตรองหัวหน้ำพรรคเศรษฐกิจใหม่  พร้อมด้วยตัวแทนพรรค
เศรษฐกิจใหม่ประมำณ 10 คน  เข้ำยื่นเรื่องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้ตรวจสอบ กำรประชุมใหญ่
ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2562, ธ.ค.2562 และ ก.พ.2563  ซึ่งมีควำมพยำยำมของกลุ่มบุคคลที่จะ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรพรรค  โดยในกำรประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค  มีกำรปิดกั้นสมำชิก
พรรคไม่ให้เข้ำร่วมประชุม  แต่พบว่ำมีกำรจ้ำงให้ชำวบ้ำนเข้ำร่วมประชุม  เพ่ือยกมือโหวตเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค  
ทั้งท่ีไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค   นอกจำกนั้นยังพบว่ำมีกำรปลอมแปลงลำยเซ็นของสมำชิกพรรคด้วย 
  นำยเกียรติภูมิ กล่ำวว่ำ เรื่องดังกล่ำว กกต.ได้สั่งให้กำรประชุมครั้งนั้นเป็นโมฆะแล้ว และหลังจำกนั้นกลุ่มว่ำที่
กรรมกำรบริหำรพรรคฯ กลับเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพรรค ด้วยกำรปิดศูนย์ประสำนงำนพรรค  ที่เดิมมีกว่ำ 70 แห่งทั่ว
ประเทศ   ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 10 แห่ง  และมีกำรเปลี่ยนสมำชิกพรรคที่เป็นเจ้ำหน้ำที่สำขำของพรรคทั่วประเทศ  
รวมทั้งขับสมำชิกออกจำกพรรค เนื่องจำกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคและสมำชิกพรรคหลำยคน  พยำยำมตรวจสอบรำยชื่อ
สมำชิกพรรค แต่บำงส่วนไม่สำมำรถตรวจสอบได้   จึงเชื่อว่ำอำจจะถูกตัดชื่อออกหรือเปลี่ยนบุคคลไปแล้ว 
  “ปัญหำของพรรคเรื่องนี้เหมือนเชื้อโควิด-19 ในพรรคเศรษฐกิจใหม่  หำกไม่ด ำเนินกำรอำจจะท ำให้พรรคถูก
ยุบได้ เพรำะท ำให้พรรคเสียหำย  ทั้งที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่มีควำมผิด  เพียงแต่มีกลุ่มคนที่ต้องกำรผลประโยชน์ในกำร
ร่วมรัฐบำลเท่ำนั้น” นำยเกียรติภูมิ กล่ำว 
  นำยเกียรติภูมิ ยังกล่ำวว่ำ ก่อนหน้ำนี้สมำชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ทั่วประเทศได้ปลด  ว่ำที่กรรมกำรบริหำร
พรรคชุดปัจจุบันออกจำกต ำแหน่ง และได้จัดประชุมสมำชิกพรรคที่จัดกันเอง  ได้เลือกตนเป็นหัวหน้ำพรรคแล้ว  และ
ตนพร้อมที่จะน ำพำพรรคเศรษฐกิจใหม่ในอนำคต.-ส ำนักข่ำวไทย 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e7c54cce3f8e40af8427eba 
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26 มีนำคม 2563 - 16:15 น.  

เศรษฐกิจใหม่ ป่วนไมเ่ว้นวรรคโควิด 
 

 
 
 
"โควิด-19 ในพรรคเศรษฐกิจใหม่" อดีตรองหน.พรรคยื่นกกต.สอบจัดประชุมไม่ชอบ-ยุบสาขาพรรคเหลือไม่ถึง 10 
แห่ง หว่ันท าพรรคถูกยุบ 
          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) - 26 มี.ค.63 นำยเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีตรองหัวหน้ำพรรคอนำคต
ใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนพรรคเศรษฐกิจใหม่ประมำณ 10 คน เข้ำยื่นเรื่องต่อ กกต. เพ่ือขอให้ตรวจสอบ กำรประชุมใหญ่
ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2562 , ธ.ค.2562 และ ก.พ.2563 ซึ่งมีควำมพยำยำมของกลุ่มบุคคลที่จะ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรพรรค โดยในกำรประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค มีกำรปิดกั้นสมำชิก
พรรคไม่ให้เข้ำร่วมประชุม 
           หลังจำกนั้นกลุ่มว่ำที่กรรมกำรบริหำรพรรคดังกล่ำว กลับมีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรค โดยมี
กำรปิดศูนย์ประสานงานพรรคที่เดิมมีกว่า 70 แห่ง แต่ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 10 แห่ง และมีกำรเปลี่ยนสมำชิกพรรคที่
เป็นเจ้ำหน้ำที่สำขำของพรรคทั่วประเทศ รวมทั้งมีกำรขับสมำชิกออกจำกพรรค เนื่องจำกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคและสมำชิก
พรรคหลำยคน พยำยำมตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกพรรค แต่บำงส่วนไม่สำมำรถตรวจสอบได้  จึงเชื่อว่ำอำจจะถูกตัดชื่อ
ออกหรือเปลี่ยนบุคคลไปแล้ว 
          นำยเกียรติภูมิ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้เหมือนโควิด-19 ในพรรคเศรษฐกิจใหม่ หำกไม่ด ำเนินกำรอำจจะท ำให้พรรค
ถูกยุบได้ เพรำะเป็นกำรท ำให้พรรคเสียหำยทั้งที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่มีควำมผิด  เพียงแต่มีกลุ่มคนที่ต้องกำร
ผลประโยชน์ในกำรร่วมรัฐบำลเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมก่อนหน้ำนี้สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ทั่วประเทศได้มีกำรปลดว่ำที่
กรรมกำรบริหำรพรรคชุดปัจจุบันออกจำกต ำแหน่ง และได้มีกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคที่จัดกันเอง ได้เลือกตนเองเป็น
หัวหน้ำพรรคแล้ว และตนพร้อมที่จะน ำพำพรรคเศรษฐกิจใหม่ในอนำคต 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/424580 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/424580
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26 มีนำคม 2563  

"อดตี รองหน.เศรษฐกจิใหม่" ยื่น กกต.สอบจัดประชุมไม่ชอบ-ยุบสาขาพรรคเหลือไม่ถึง 10 
แห่ง หวั่นท าพรรคถูกยุบ 

 
 
  เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 นำยเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีตรองหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนพรรค
เศรษฐกิจใหม่ประมำณ 10 คน เข้ำยื่นเรื่องต่อ กกต. เพ่ือขอให้ตรวจสอบ กำรประชุมใหญ่ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อ
วันที่ 31 ส.ค.2562, ธ.ค.2562 และ ก.พ.2563 ซึ่งมีควำมพยำยำมของกลุ่มบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำร
พรรค โดยในกำรประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค มีกำรปิดกั้นสมำชิกพรรคไม่ให้เข้ำร่วมประชุม หลังจำก
นั้นกลุ่มว่ำที่กรรมกำรบริหำรพรรคดังกล่ำว  กลับมีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพรรค โดยมีกำรปิดศูนย์
ประสำนงำนพรรคที่เดิมมีกว่ำ 70 แห่ง แต่ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 10 แห่ง และมีกำรเปลี่ยนสมำชิกพรรคที่เป็นเจ้ำหน้ำที่
สำขำของพรรคทั่วประเทศ รวมทั้งมีกำรขับสมำชิกออกจำกพรรค เนื่องจำกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคและสมำชิกพรรคหลำยคน 
พยำยำมตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกพรรค แต่บำงส่วนไม่สำมำรถตรวจสอบได้  จึงเชื่อว่ำอำจจะถูกตัดชื่อออกหรือเปลี่ยน
บุคคลไปแล้ว 

นำยเกียรติภูมิ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้เหมือนโควิด-19 ในพรรคเศรษฐกิจใหม่ หำกไม่ด ำเนินกำรอำจจะท ำให้พรรคถูก
ยุบได ้เพรำะเป็นกำรท ำให้พรรคเสียหำยทั้งที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่มีควำมผิด เพียงแต่มีกลุ่มคนที่ต้องกำรผลประโยชน์
ในกำรร่วมรัฐบำลเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมก่อนหน้ำนี้สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ทั่วประเทศได้มีกำรปลดว่ำที่กรรมกำรบริหำร
พรรคชุดปัจจุบันออกจำกต ำแหน่ง และได้มีกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคท่ีจัดกันเอง ได้เลือกตนเองเป็นหัวหน้ำพรรคแล้ว 
และตนพร้อมที่จะน ำพำพรรคเศรษฐกิจใหม่ในอนำคต 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872825 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872825
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เผยแพร่: 26 มี.ค. 2563 14:49   ปรับปรุง: 26 มี.ค. 2563 16:02   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

อดีตรอง หน.ศก.ใหม่ ย่ืน กกต. สอบปัญหาภายในพรรค หวั่นถูกยุบเพราะหวังร่วมรัฐบาล 
 

 
 
อดีตรอง หน.เศรษฐกิจใหม่ ร้อง กกต.สอบปมประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคไม่ชอบ ยุบสาขาพรรค ถอดสมาชิก
พรรค หวังประโยชน์ร่วมรัฐบาล เปรียบไม่ต่างจากเชื้อโควิด-19 หว่ันท าพรรคถูกยุบ 
  วันนี้ (26 มี.ค.) นำยเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีตรองหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่  พร้อมด้วยตัวแทนพรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ ประมำณ 10 คน เข้ำยื่นหนังสือต่อ กกต.เพ่ือขอให้ตรวจสอบกำรประชุมใหญ่ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 31 
ส.ค. 2562, ธ.ค. 2562 และ ก.พ. 2563 ซึ่งมีควำมพยำยำมของกลุ่มบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรพรรค 
โดยในกำรประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค มีกำรปิดกั้นสมำชิกพรรคไม่ให้เข้ำร่วมประชุม แต่พบว่ำมีกำร
จ้ำงให้ชำวบ้ำนเข้ำร่วมประชุมเพ่ือยกมือโหวตเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคทั้งที่ไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค นอกจำกนั้นยัง
พบว่ำมีกำรปลอมแปลงลำยเซ็นของสมำชิกพรรคด้วย โดยเรื่องดังกล่ำว กกต.ได้สั่งให้กำรประชุมครั้งนั้นเป็นโมฆะแล้ว 
หลังจำกนั้นกลุ่มว่ำที่กรรมกำรบริหำรพรรคฯ กลับมีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพรรค ด้วยกำรปิดศูนย์
ประสำนงำนพรรค ที่เดิมมีกว่ำ 70 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 10 แห่ง และมีกำรเปลี่ยนสมำชิกพรรคที่เป็น
เจ้ำหน้ำที่สำขำของพรรคทั่วประเทศ รวมทั้งมีกำรขับสมำชิกออกจำกพรรค เนื่องจำกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคและสมำชิกพรรค
หลำยคน พยำยำมตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกพรรค แต่บำงส่วนไม่สำมำรถตรวจสอบได้ จึงเชื่อว่ำอำจจะถูกตัดชื่อออกหรือ
เปลี่ยนบุคคลไปแล้ว 

“ปัญหำของพรรคเรื่องนี้เหมือนเชื้อโควิด-19 ในพรรคเศรษฐกิจใหม่ หำกไม่ด ำเนินกำรอำจจะท ำให้พรรคถูกยุบ
ได้ เพรำะเป็นกำรท ำให้พรรคเสียหำย ทั้งท่ีพรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่มีควำมผิด เพียงแต่มีกลุ่มคนที่ต้องกำรผลประโยชน์ใน
กำรร่วมรัฐบำลเท่ำนั้น” 

นำยเกียรติภูมิยังกล่ำวว่ำ ก่อนหน้ำนี้สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ทั่วประเทศได้มีกำรปลดว่ำที่กรรมกำรบริหำร
พรรคชุดปัจจุบันออกจำกต ำแหน่ง และได้มีกำรจัดประชุมสมำชิกพรรคท่ีจัดกันเอง ได้เลือกตนเองเป็นหัวหน้ำพรรคแล้ว 
และตนพร้อมที่จะน ำพำพรรคเศรษฐกิจใหม่ในอนำคต 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000030712 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000030712
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หนา้แรก / การเมือง 

'ศูนย์โควิด' ชี้ไม่รู้ตัวเลขจบลงตรงไหน ถ้า ปชช.ไม่สมัครใจอยู่บ้าน ศุกร์หน้าติดเชื้อหมื่นราย 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2563, 15.22 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศบค. ระดมสรรพก าลัง ก าหนด 6 แนวทาง  สู้โควิด-19 “ผบ.สส.” แจงคลอดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เหตุคนไม่
ปรับตัว ขู่หากยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม ศุกร์หน้าคนติดเชื้อเฉียดหม่ืน วอนปชช.สมัครใจอยู่บ้าน ก่อนบังคับปิดประเทศ 

เมื่อเวลำ 13.00 น.วันที่ 26 มีนำคม 2563 ที่ท ำเนียบรัฐบำล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด19. ) หรือ ศบค. แถลงผลกำรประชุม ว่ำ ในที่ประชุมนำยกฯได้
แจ้งถึงสำระส ำคัญกำรแพร่ระบำดสถำนกำรณ์โควิด-19  ด ำเนินมำถึงจุดที่รัฐบำลจ ำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.กำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือระดมทุกสรรพก ำลังหยุดยั้งกำรแพร่ระบำดและบรรเทำผลกระทบที่เกิดข้ึน 

โดยนำยกฯให้แนวทำงกำรท ำงำน 6 ข้อ คือ 1.ให้ผู้รับผิดชอบงำนแต่ละด้ำนเสนอแผน และแนวทำงปฏิบัติโดย
ละเอียด 2. ให้บูรณำกำรจัดระบบควำมร่วมมือดึงทุกภำคส่วนในสังคม  3. ติดตำมผลกระทบที่เกิดกับประชำชนทุกกลุ่ม
จำกกำรประกำศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และเสนอแนวทำงแก้ปัญหำพร้อมกับมำตรกำรเยียวยำ  4.ให้ควำมเชื่อมั่นระบบ
กำรแพทย์ต่อประชำชน พร้อมระดมสรรพก ำลัง ทั้งบุคลำกรทำงกำรแพทย์ทั้งจำกรัฐและเอกชน ซึ่งวันนี้ที่ประชุมเน้นย้ ำ
เรื่องเวชภัณฑ์ สถำนพยำบำล ที่ขำดแคลนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรจึงต้องประสำนกับภำคส่วนต่ำงๆทั้ง
กระทรวงกำรคลัง กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือละในข้อกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคในกำรน ำเข้ำ เป็นต้น  5. เน้นสื่อสำรในยำม
วิกฤติ ประสำนผู้เชี่ยวชำญ นักชิชำกำร และสื่อมวลชน เพ่ือให้ควำมรู้กับประชำชน โดยเฉพำะกำรเว้นระยะห่ำงของ
บุคคลในสังคม   และ 6. เรื่องงบประมำณขอให้ทุกส่วนรำชกำร ปรับแผนโครงกำร เพ่ือเน้นเพ่ิมประสิทธิภำพงำนด้ำน
สำธำรณสุข 

นพ.ทวีศิลป์ กล่ำวต่อว่ำ นอกจำกนั้น ปลัดกระทรวงต่ำงๆได้น ำเสนอปัญหำและแนวทำงแก้ไขในสน่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ซึ่งกำรประชุมวันนี้ภำพรวมได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนเป็นอย่ำงดี และยังมีรัฐมนตรีว่ำกำรทุกกระทรวง
เข้ำร่วม  โดยในภำคนโยบำยและภำคปฏิบัติลงรำยละเอียดกันทุกเรื่อง โดยเฉพำะสำระส ำคัญ เรื่องอุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์ที่ใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคให้ออกไปจำกแผ่นดินไทย เรื่องนี้ลงรำยละเอียดเป็นอย่ำงมำก และได้รำยงำนเพ่ือให้ลด
ข้อจ ำกัดต่ำงๆ เรื่องกำรน ำเข้ำ เรื่องภำษี และกำรจัดส่ง ซึ่งล้วนถูกแก้ไขแล้วทั้งสิ้น 
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ทั้งนี้ นำยกฯให้แนวทำงกำรประชุมของศบค.ในช่วงต้นให้มีประชุมศบค.ทุกวันใช้เวลำวันละ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้กำร
ท ำงำนกระชับ และกลับไปปฏิบัติ  อย่ำงไรก็ตำมส ำคัญท่ีสุด นำยกฯห่วงใยสุขภำพประชำชนทุกคน แต่ประชำชนต้องให้
ควำมร่วมมือตำมข้อปฏิบัติต่ำงๆ ช่วยให้เรำผ่ำนพ้นวิกฤติโควิด-19ไปได้ด้วยดี  โดยเฉพำะกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมจะ
ท ำให้โรคระบำดยุติโดยเร็ว 

นพ.ทวีศิลป์ กล่ำวอีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ในทีประชุมไม่ได้พิจำรณำออกข้อก ำหนดเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด รวมถึงเรื่อง
กำรออกเคอร์ฟิวหรือห้ำมประชำชนออกจำกบ้ำนในเวลำที่ก ำหนดก็ยังไม่ ได้มีกำรหำรือในที่ประชุมวันนี้ แต่แนวทำง
ต่ำงๆมีกำรเสนอมำหลำกหลำย เพ่ือเป็นทำงเลือกจำกมำตรกำรเบำไปหำหนัก ถ้ำประชำชนร่วมมือก็ไม่ต้องใช้กฎอะไร
มำบังคับเลย 

ด้ำน พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด (ผบ.สส.) ในฐำนะผู้รับผิดชอบด้ำนควำมมั่นคง กล่ำวว่ำ 
ขณะมีกำรจัดตั้งจุดควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศแล้ว 357 จุด เจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่จะ
เป็นต ำรวจและฝ่ำยปกครองมีทหำรเข้ำร่วมเพียง 7 จุดในกทม. ซึ่งจุดตรวจดังกล่ำวจะดูแลให้ประชำชนปฏิบัติตำม
ข้อแนะน ำที่สำธำรณสุข เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม และกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หลังจำกนี้ถ้ำมีกำรก ำหนดข้อ
ปฏิบัติเพ่ิมเติม เช่น ถ้ำกระกระทรวงพำณิชย์ก ำหนดสินค้ำควบคุมเพ่ิมเติมก็จะตรวจตรำตรงนี้ ซึ่งกำรคัดกรองจะต้อง
ค่อยเป็นค่อยไป 

ยืนยันเรำจะอ ำนวยควำมสะดวกประชำชนให้ได้มำกที่สุด ที่ผ่ำนมำภำครัฐเชิญชวนให้ประชำชนปฏิบัติตัวป้องกัน
โรคหลำยอย่ำง แต่ทุกคนยังใช้ชีวิตปกติ จึงท ำให้ตัวเลขสูงขึ้น หลังจำกนี้ถ้ำเชิญชวนแล้วไม่ปฏิบัติ รณรงค์แล้วไม่ท ำ
ตัวเลขก็จะยิ่งสูงขึ้น และไม่รู้ตัวเลขจะจบตรงไหน จึงเป็นที่มำของกำรก ำหนดมำตรกำรขณะนี้ยังไม่ปิดประเทศ ปิดเมือง 
และปิดกำรสัญจร แต่ถ้ำพฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนและตัวเลขสูงขึ้นก็จะน ำไปสู่กำรปิดประเทศ ผลกระทบด ำเนินชีวิตของ
ประชำชนจะสูงขึ้น 

“ถ้ำไม่ปิดประเทศโดยบังคับ โดยประชำชนสมัครใจปิดตัวเองไม่ไปไหนมำไหน ไม่ดีกว่ำหรือ มำถึงตรงนี้ทุกคน
อยำกให้โควิด-19 ผ่ำนพ้น”พล.อ.พรพิพัฒน์ กล่ำว 

พล.อ.พรพิพัฒน์ กล่ำวต่อว่ำ วันนี้อยำกขอควำมร่วมมือนำยจ้ำง หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำแนวทำงเหลื่อมเวลำ 
ลดเวลำกำรท ำงำน ป้องกันกำรรวมตัวกันเป็นจ ำนวนมำก วันพฤหัสบดีคิด วันศุกร์สั่ง เสำร์ และอำทิตย์ก็ขอให้อยู่กับ
บ้ำน ถ้ำทุกคนท ำด้วยควำมสมัครใจตำมค ำแนะน ำอยำกให้รอดูผลที่จะเกิดขึ้น เพรำะตัวเลขนับพันที่เกิดข้ึนในขณะนี้เกิด
จำกควำมหละหลวม ไม่ท ำตำมค ำแนะน ำเมื่อ 10 วันก่อน สิ่งที่จะท ำวันนี้ก็จะส่งผลถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อใน 10 วันข้ำงหน้ำ 
และจำกกำรประเมินถ้ำทุกคนท ำตำมค ำแนะน ำแพทย์อย่ำงเคร่งครัดผู้ติดเชื้อจนถึงวันศุกร์หน้ำจะอยู่ที่  2 พันรำย แต่ถ้ำ
ไม่ปรับวิธีด ำเนินชีวิตตัวเลขจะสูงถึง 7,000-10,000 รำย 

เมื่อถำมว่ำ รัฐบำลสั่งห้ำมรวมตัวกันในวันที่ 3 มี.ค.แต่หลังจำกนั้นมีกำรจัดมวยท ำให้ผู้ที่ติดเชื้อจ ำนวนมำก  พล.อ.
พรพิพัฒน์ กล่ำวว่ำ มีเรื่องของอดีต และมีเรื่องของวันข้ำงหน้ำ สิ่งที่ตนพูด เป็นเรื่องของวันข้ำงหน้ำ แต่ยอมรับเกิดจำก
ควำมพบพร่องผู้ไม่รัดกุม ผู้เกี่ยวข้องจะตรวจสอบต่อไป และไม่ขอลงไปถึงส่วนที่ผ่ำนไปแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/481905 
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หนา้แรก / การเมือง 

‘ชวน’เตือนสส. ระวังตวัลงพ้ืนที่พบปชช. ‘สิระ’จี้สั่งปิดสภาชั่วคราว 
วันศุกร์ ที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 

 
 “ชวน”เล็งหำมำตรกำรรองรับประชุมสภำ หำกไวรัสโควิด-19 ยังระบำดยืดเยื้อ ส่งหนังสือเตือนสส.ให้ระวังตัว

ขณะลงพื้นที่ สั่งเลขำฯสภำศึกษำข้อกม.ปมประชุม กมธ.ลงมติผ่ำนวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ “สิระ”จี้“ปธ.สภำฯ”ใช้อ ำนำจสั่ง
ปิดสภำชั่วครำว อย่ำปล่อยให้สภำเป็นที่แพร่เชื้อโควิด ‘เทพไท’หนุนทุกฝ่ำยร่วมมือ’ศอฉ.’เต็มที่ แนะนักกำรเมืองหยุด
จ้อชั่วครำว ร่วมฝ่ำวิกฤตไปด้วยกัน“แรมโบ้”อัด’ฝ่ำยค้ำน’สมองคิดลบ ตลอดเวลำ วอน”หยุดพูด เพ่ือชำติ”ก่อนถูก
ปชช.สำปแช่ง 

เมื่อวันที่ 26 มีนำคม นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กรุงเทพมหำนคร พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.)กล่ำวถึงสถำนกำรณ์
ไวรัสโควิด-19 ว่ำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฏรควรประกำศปิดรัฐสภำเป็นกำรชั่วครำว เพ่ือไม่ให้เป็นที่
แพร่กระจำยเชื้อไวรัสเพรำะระบบคัดกรองที่สภำไม่สำมำรถเชื่อมั่นได้ 100%เป็นแค่ตรวจวัดไข้เบื้องต้น อีกทั้งกำรเปิด
ให้ประชุมกรรมำธิกำร(กมธ.)ต่อเนื่อง ท ำให้ สส.ต่ำงจังหวัด ต้องเดินทำงเข้ำมำใน กทม.หำกรับเชื้อเมื่ อกลับถึงจังหวัด
ตัวเองก็ไปแพร่เชื้อให้คนในจังหวัดอีก เพรำะเม่ือวันพุธที่25มี.ค.ผ่ำนมำยังมีประชุมกรรมำธิกำรหลำยคณะ ผมอยำกถำม
ว่ำส.ส.ต่ำงจังหวัดที่เดินทำงมำร่วมประชุม เมื่อกลับถึงยังจังหวัดของตัวเอง ได้มีกำรกักตัว 14วันหรือไม่ หำกมีกำรกักตัว 
จะท ำให้กำรท ำหน้ำที่ของ ส.ส.ท ำได้ไม่เต็มที่หรือไม่ ในสถำนกำรณ์เช่นนี้หน้ำที่ของ ส.ส. 
สิระจี้ชวนปิดสภาชั่วคราสกัดโควิด 

“ที่ส ำคัญที่สุดคือกำรดูแลพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของตัวเอง ถือเป็นกำรช่วยประเทศชำติอีกทำงหนึ่ง น่ำจะคุ้มค่ำกว่ำ
กำรเดินทำงมำประชุมแบบเสี่ยงโรค วันนี้มีประกำศ พรก.ฉุกเฉินไปแล้ว ท่ำนประธำนสภำฯต้องพิจำรณำเรื่องนี้อย่ำง
เร่งด่วน เพรำะถือเป็นอ ำนำจกำรตัดสินที่ประธำนสภำฯสำมำรถท ำได้ อย่ำปล่อยให้ไวรัสโควิดแพร่กระจำยไปต่ำงจังหวัด 
โดยมีต้นตอจำกรัฐสภำ และ สส.ที่ต้องมำร่วมประชุม ถ้ำหน่วยงำนรัฐไม่ปฎิบัติตำมรัฐบำล ผมคิดว่ำ จะเป็นเ รื่องเสื่อม
เสีย” นำยสิระ กล่ำว 

กมธ.น าร่องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่รัฐสภำ เกียกกำย ได้มีกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร(กมธ.)กำรสื่อสำรโทรคมนำคมและ

ดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม สภำผู้แทนรำษฎร โดยมี น.ส.กัลยำ รุ่งวิจิตรชัย เป็นประธำน กมธ.ซึ่งประชุมครั้งนี้ เป็น 
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ครั้งแรกที่คณะกรรมำธิกำรฯได้ทดลองใช้กำรประชุมผ่ำนระบบ Video Conference ผ่ำน Application Webex 
Meeting มีกรรมกำรส่วนหนึ่งประชุมในห้องและส่วนหนึ่งประชุมผ่ำนระบบ Video Conference โดยนำยชวน หลีกภัย 
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรได้เดินทำงเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในกำรประชุมครั้งนี้ด้วย 

โดยน.ส.กัลยำ กล่ำวว่ำช่วงนี้เป็นช่วงที่มีไวรัสโควิดระบำด จ ำเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสำรออนไลน์ผ่ำนระบบ 
Video Conference เพ่ือควำมปลอดภัย แต่ยังเป็นกังวลเรื่องข้อกฎหมำย แนวเรื่องกำรลงมติ หำกสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโควิด-19 ยืดเยื้อ จะก ำหนดรูปแบบในกำรประชุมอย่ำงไร 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เป็นที่สังเกตว่ำ กำรประชุมผ่ำนระบบ Video Conference ครั้งนี้ มีปัญหำเรื่องกำรสื่อสำร 
เสียงขำดหำย และ มีเสียงรบกวนเป็นระยะๆ 

ชวนไม่เห็นเสนอปิดสภาชั่วคราว 
จำกนั้น นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวภำยหลังร่วมสังเกตกำรณ์กำรประชุมของคณะ กมธ.

กำรสื่อสำรฯ ซึ่งใช้ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ว่ำ ต้องชื่นชมกรรมำธิกำรฯ ที่น ำแนวทำงกำรประชุมดังกล่ำว มำใช้เป็น
ต้นแบบกรรมำธิกำรชุดอ่ืนไปท ำตำม ส่วนที่มีข้อสงสัยในข้อกฎหมำย หำกมีกำรลงมติ จะมีผลหรือไม่นั้น นำยชวน กล่ำว
ว่ำได้ให้เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ไปพิจำรณำในรำยละเอียดข้อกฎหมำย และอุปสรรคแนวทำงในกำรใช้ระบบวีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ที่ใช้เฉพำะกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร 

ส่วนกรณี นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐเรียกร้องให้ใช้อ ำนำจประธำนสภำฯปิดรัฐสภำชั่วครำว
เพ่ือยุติพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด-19ในสภำนั้น ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวว่ำยังไม่ทรำบเรื่อง ยังไม่
เห็นประเด็นดังกล่ำว 

เลื่อนเปิดประชุมสภาฯไร้ข้อสรุป 
ส่วนข้อเสนอของ ส.ว.ที่ขอให้เลื่อนกำรเปิดสมัยประชุมสภำในเดือนพฤษภำคมนั้น ประธำนสภำผู้แทนฯ ยืนยันว่ำ

ได้ชี้แจงไปแล้วว่ำเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ ไม่สำมำรถเลื่อนได้ แต่หำกถึงวันเปิดสมัยประชุม แล้วไม่สำมำรถประชุมได้ แต่
โดยอ ำนำจของประธำนรัฐสภำสำมำรถสั่งงดกำรประชุม และเปิดประชุมเมื่อสถำนกำรณ์วิกฤตกำรระบำดของไวรัสโค
วิด-19คลี่คลำยได้ ส่วนตัวก็หวังว่ำในเดือนพฤษภำคม สถำนกำรณ์จะดีขึ้น แต่ส ำหรับกำรเตรียมประชุมสภำ
ผู้แทนรำษฎรในช่วงเปิดสมัยกำรประชุม เบื้องต้นได้ให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำฯ พิจำรณำวิธีกำรจัดประชุมที่เหมำะสม 
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป ก ำลังหำแนวทำงหำกสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด -19 ระบำดยืดเยื้อ โดยเตรียมไว้หลำย
แนวทำง 

ส่งหนังสือเตือนส.ส.ไม่ประมาท 
นำยชวนกล่ำวว่ำเมื่อวันที่ 25 มีนำคมที่ผ่ำนมำ ได้ท ำหนังสือไปถึงส.ส.เพ่ือให้ระวังตัวเพรำะพบว่ำมีส.ส.ลงพ้ืนที่

เพ่ือร่วมงำนต่ำงๆเช่น งำนศพ ใกล้ชิดกับประชำชนให้ระมัดระวัง กำรติดเชื้อ ให้ยึดแนวทำงรัฐบำลอย่ำงเคร่งครัด 
เพรำะกำรแพร่ระบำดกระจำยไปยังพ้ืนที่ต่ำงจังหวัดแล้ว หำก ส.ส.ติดเชื้อแต่ยังพบปะประชำชนอำจท ำให้เกิดกำรแพร่
ระบำดได้ ดังนั้นได้เตือนว่ำอย่ำประมำท ทั้งนี้ กำรท ำหนังสือเตือนให้ระวังตัวเป็นหนังสือฉบับที่2 ก่อนหน้ำนี้แจ้งให้ส.ส.
ร่วมให้ควำมรู้ ระวังตัว รักษำสุขภำพประชำชนในต่ำงจังหวัด 
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‘เทพไท’หนุนทุกฝา่ยร่วมมือ’ศอฉ.’ 
ด้ำนนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำวันนี้เป็นวันแรกที่ พ.ร.ก.กำรบริหำร

รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินของรัฐบำลมีผลบังคับใช้แล้ว อยำกจะให้ทุกฝ่ำยได้ให้ควำมร่วมมือปฏิบัติตำมประกำศของ 
ศอฉ.อย่ำงเคร่งครัดเพ่ือให้กำรแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสบควำมส ำเร็จโดยเร็วที่สุด และใน
สถำนกำรณ์เช่นนี้ อยำกจะเรียกร้องมำยังพ่ีน้องประชำชนโปรดให้ควำมร่วมมือกับ ศอฉ.ด้วยกำรพักผ่อนหรือท ำงำนอยู่
ที่บ้ำน 

แนะการเมืองหยุดจ้อชั่วคราว 
“ส่วนนักกำรเมืองก็อยำกจะขอควำมร่วมมือพักกำรใช้ฝีปำกในกำรตอบโต้กันไปมำโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

ต่อมำตรกำร กำรป้องกันไวรัสโควิด-19 แต่ถ้ำเป็นควำมเห็น หรือข้อเสนอในลักษณะสร้ำงสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อกำร
แก้ปัญหำ หรือเป็นปัญหำควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชนก็สำมำรถท ำได้ตำมปกติ ส่วนกำรแสดงควำมเห็นในทำง
กำรเมือง ลักษณะเสียดสี เหน็บแนม เย้ยหยัน หรือโจมตีกัน ก็ไม่ควรจะมีในสถำนกำรณ์ของบ้ำนเมืองเช่นนี้ ส่วนตัว
พร้อมให้ควำมร่วมมือกับศอฉ.อย่ำงเต็มที่ งดเว้นที่จะแสดงควำมเห็นทำงกำรเมือง งดเว้น จะเดินทำงไปที่ผู้คนจ ำนวน
มำก งดเว้นกำรใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง งดเว้นกำรลงพ้ืนที่ร่วมกิจกรรมกับประชำชนชั่วครำว ถ้ำคนไทยทุกคนเคร่งครัดต่อ
ตัวเอง และผู้อ่ืน ปัญหำกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19จะหยุดชะงักในทันที ขอให้ทุกฝ่ำยตระหนัก แต่อย่ำตื่น
ตระหนกต่อปัญหำที่เกิดข้ึน ขอให้เชื่อมั่นว่ำเรำคนไทยจะต้องก้ำวผ่ำนวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีทุกคน”นำยเทพไท ย้ ำ 

‘แรมโบ้’สวนฝ่ายค้านสมองคิดลบ 
ทำงด้ำนนำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรีกล่ำวว่ำรัฐบำลจีนได้จัดส่งเวชภัณฑ์ทำงกำร

แพทย์จ ำนวนมำกมำช่วยคนไทย ยิ่งเรำเป็นคนไทย ยิ่งต้องรักกันห่วงใยกัน ไม่ใช่มำคอยท ำลำยล้ำงกัน ขอชื่นชมคนไทย
ที่เสียสละอุทิศตนเป็นจิตอำสำยังมีผู้มีจิตใจงดงำมเสียสละมำกๆขึ้นทุกวัน หัวใจที่ยิ่งใหญ่คือพลังของคนไทยที่กล้ำแกร่ง
ในยำมคนไทยประสบภัยไวรัสร้ำยที่คุกคำมชีวิตประชำชน 

“แต่วันนี้ยังมีคนวิตกจริต คิดจะเกำะกระแสไวรัสโควิด-19ตีกินทำงกำรเมือง ขอเอ่ยชื่อเพ่ือให้สังคมคนไทยจดจ ำ
ชื่อไว้ ตรวจสอบพฤติกรรม อำทิ 1.นำยวัฒนำ เมืองสุข 2.นำยพิชัย นริพทะพันธุ์3.นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด 4.นำยพิธำ 
ลิ้มเจริญรัตน์ 5.พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 6.นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ7.นำยปิยบุตร แสงกนกกุล 8.น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช นี่
คือตัวอย่ำงรำยชื่อที่ขอให้พ่ีน้องจับตำมองดูไม่ว่ำรัฐบำล จะมีมำตรกำรอะไรออกมำ แม้แต่ประกำศ พรก.ฉุกเฉิน คน
เหล่ำนี้ ก็ไม่ยอมหยุดพูด เพ่ือชำติ”นำยสุภรณ์ ย้ ำ 

ฝากหญิงหน่อยช่วยเตือนฝ่ายค้าน 
“วันนี้คุณหญิงหน่อย ยังต้องขอบคุณรัฐบำลที่รับฟังปัญหำ ท่ำนนำยกฯก็ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ปัญหำ

จำกทุกคนอยู่แล้ว แต่อย่ำมำเที่ยวพูดตีกินทำงกำรเมือง ถ้ำอยำกจะเล่นกำรเมืองหรืออำฆำตส่วนตัวใดๆให้ผ่ำนพ้นภัย
ครั้งนี้ไปก่อนจะได้ไหม ค่อยไปอภิปรำยว่ำกันในสภำ ดีที่สุดครับฝำกขอบคุณหญิงหน่อยที่เข้ำใจรัฐบำลที่จ ำเป็นต้องใช้
มำตรกำรประกำศ พรก.ฉุกเฉินและยังได้เสนอแนะแนวทำงมำ 3ข้อ อยำกให้คุณหญิงฯช่วยท ำเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับ
คนเหล่ำนี้ ช่วยเตือนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่ออกพูดเหน็บแนมเสียดสี หยุดพูดบ้ำง เสียยังดีกว่ำ เดี๋ยวจะโดนประชำชนรุม
ถ ล่ ม ถ้ ำ ไ ม่ ห ยุ ด พู ด ป ร ะ ช ำ ช น จ ะ ส ำ ป แ ช่ ง เ อ ำ อ ย่ ำ ห ำ ว่ ำ ผ ม ไ ม่ เ ตื อ น น ะ ค รั บ ” น ำ ย สุ ภ ร ณ์ ก ล่ ำ ว 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/482023 

https://www.naewna.com/politic/482023
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"บิ๊กตู่" ให้ก าลังใจ จนท.ทุกส่วน ที่ใช้ พรก.ฉกุเฉินวันแรก ขอความร่วมมือ ปชช.10 ข้อ 
 สยำมรัฐออนไลน์  26 มีนำคม 2563 21:08 น.  กำรเมือง 

 
           

วันที่ 26 มี.ค.63 นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม ให้ก ำลังใจเจ้ำหน้ำที่ทุกส่วน ทั้งหมอ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ท้องถิ่น 
ฝ่ำยปกครอง และฝ่ำยควำมมั่นคง ที่เริ่มปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินวันแรกในวันนี้ และต้อง
ท ำงำนใกล้ชิดกับประชำชน ขอให้ระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัย มีควำมอดทน เสียสละ และให้อภัย พร้อมทั้งสั่งกำรผู้มี
อ ำนำจหน้ำที่ให้ด ำเนินกำร และขอควำมร่วมมือประชำชน 10 ข้อ ดังนี้ 

1. ให้ประชำชนงดหรือชะลอกำรเดินทำงไปต่ำงจังหวัด หำกมีควำมจ ำเป็นให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมโรค 
เช่น กักตัวเอง 14 วัน 

2. ให้ประชำชนใช้แอปพลิเคชันที่ทำงรำชกำรก ำหนด ส ำหรับผู้ที่เดินทำงกลับภูมิล ำเนำ เพ่ือติดตำมป้องกัน
ควบคุมโรค 

3. ให้ประชำชนร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ของตัวเองและครอบครัว 
4. ให้ประชำชนยึดหลักเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social distancing) อยู่ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1-2 เมตร และ

ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของแพทย์ 
5. ให้ประชำชนดูแลตัวเอง สวมหน้ำกำกอนำมัย ไม่ม่ัวสุม 
6. ให้เจ้ำหน้ำที่จัดหำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ยำ เวชภัณฑ์ และสถำนที่ให้เพียงพอกับผู้ป่วย 
7. ให้เจ้ำหน้ำที่ควบคุมรำคำสินค้ำ ไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อน เช่น รำคำไข่ไก่ ฯลฯ 
8. ให้เจ้ำหน้ำที่แก้ไขกฎระเบียบกำรจัดซื้อ และลดภำษีกำรน ำเข้ำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
9. ให้เจ้ำหน้ำที่เร่งประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหำร่วมกัน 
10. ให้เจ้ำหน้ำที่ดูแลช่วยเหลือคนไทยในต่ำงประเทศ และชำวต่ำงชำติในไทยท่ีมีใบอนุญำตให้ท ำงำน 

 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200326/ab2ed32a701b81ad67478c14a190ecfb5171d73442af7fd1d98b21520664d5fd.jpg?itok=-fRQmKur
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         ส ำหรับกำรติดตำมตัวผู้ที่เดินทำงกลับภูมิล ำเนำในต่ำงจังหวัดนั้น รัฐบำลได้ต่อยอดใช้ประโยชน์จำกแอปพลิเคชัน 
AOT Airports ที่ใช้ติดตำมตัวคนไทยที่เดินทำงเข้ำประเทศ โดยได้ปรับปรุงให้ใช้งำนสะดวกขึ้น เพ่ือให้แต่ละจังหวัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่ไปพบกับคนกลุ่มเสี่ยง และให้ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่ำว โดยระบุสถำนที่กักกันตัวเอง กักตัวเอง 14 วัน 
และทุกวันต้องรำยงำนตัวผ่ำนระบบ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสัญลักษณ์สีต่ำงๆ ว่ำ ยังคงกักกันตัวและปลอดภัย
หรือไม่ และหำกผู้ใช้ออกจำกสถำนที่กักกันเกิน 50 เมตร ไม่รำยงำนตัว หรือปิดแอป เจ้ำหน้ำที่จะทรำบข้อมูล และลงไป
ตำมหำตัวในพื้นที่ได้ทันที ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มน ำร่องใช้งำนแล้วที่ จ.บุรีรัมย์ 
นอกจำกนี้ ยังสำมำรถน ำไปประยุกต์ให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคงและฝ่ำยปกครองที่ประจ ำจุดตรวจคัดกรองกำรเดินทำง
ข้ำมจังหวัด ใช้ในกำรตรวจสอบว่ำบุคคลกลุ่มเสี่ยงได้รำยงำนตัวและกักกันตัวเองครบ 14 วันแล้ว ตำมมำตรฐำนกำร
ควบคุมโรคแล้วหรือไม่ได้อีกด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/142182 
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“ชูศักดิ์” เห็นต่าง “วษิณ”ุ ชี้ หากจ าเป็น อาจประชุมใหญ่พรรคการเมืองหลังเดือนเม.ย.ได้ 
วันที่ 26 มีนำคม 2563 - 17:40 น. 

 
ชูศกัด์ิ ศิรินิล (แฟ้มภาพ) 

 
“ชูศักดิ์” เห็นต่าง “วิษณุ” ชี้ หากจ าเป็นอาจประชุมใหญ่พรรคการเมืองหลังเดือนเม.ย.ได้ 

เมื่อวันที่ 26 มีนำคม นำยชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้ำพรรค และประธำนคณะท ำงำนฝ่ำยกฎหมำยพรรคเพ่ือไทย 
(พท.) ให้สัมภำษณ์กรณีที่พรรคกำรเมืองจะต้องจัดให้มีกำรประชุมใหญ่ภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี ในปีนี้ทุกพรรค
เจอปัญญำโควิด-19 อำจท ำให้ไม่อำจจัดประชุมได้ภำยในเวลำดังกล่ำวนั้น พรรคพท.ได้มีหนังสือสอบถำมไปยังกกต.
เช่นเดียวกันกับพรรคกำรเมืองอ่ืนๆว่ำหำกจัดประชุมไม่ได้จริงๆในสถำนกำรณ์ที่ยังมีกำรแพร่ระบำดของโรคอยู่ จะเลื่อน
กำรประชุมออกไปได้หรือไม่ หรือจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร ถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับค ำตอบจำก กกต. ทั้งนี้ ส่วนตั วมีควำมเห็น
ว่ำปกติกำรประชุมใหญ่จะมีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมไม่ต ำ่กว่ำ 200 คน จึงเป็นกำรรวมตัวของคนจ ำนวนมำก ต้องใช้ห้อง
ประชุม ถึงขณะนี้ทุกฝ่ำยหลีกเลี่ยง งด เลื่อนกำรที่จะเอำผู้คนจ ำนวนมำกๆมำอยู่รวมกัน กรรมำธิกำรของสภำ วงกำร
อ่ืนๆต่ำงก็หลีกเลี่ยงเช่นกัน ล่ำสุดข้อก ำหนดตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินก็ห้ำมมิให้ชุมนุม กระท ำกิจกรรมในสถำนที่
แออัด ตนเองเคยคิดเรื่องประชุมแบบสื่อสำรทำงใกล แต่คงล ำบำกเพรำะสมำชิกกระจำยอยู่เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
และหำกจะมีวำระเลือกตั้งกรำมกำรบริกำรพรรคด้วยซึ่งต้องประชุมลับและลงคะแนน ก็คงปฏิบัติไ ม่ได้ ซึ่งตนเอง
พยำยำมตรวจสอบกฎหมำยพรรคกำรเมืองอย่ำงละเอียด ก็ไม่ปฏิเสธว่ำเขียนไว้แบบไม่มียกเว้นให้จัดประชุมภำยในเดือน
เมษำยน ถ้ำไม่ท ำปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบำทตลอดเวลำที่ไม่ท ำ ที่น่ำสนใจกรณีนี้เป็นเหตุให้
สิ้นสภำพควำมเป็นพรรคกำรเมือง โดยกฎหมำยเขียนเหตุว่ำ ”ไม่จัดให้มีกำรประชุมใหญ่เป็นระยะเวลำติดต่อกันหนึ่งปี
โดยมิได้มีเหตุอันจะอ้ำงได้ตำมกฎหมำย” 

“ส่วนตัวจึงเห็นว่ำอย่ำงแรกพรรคกำรเมืองต้องมีเจตนำไม่จัดให้มีกำรประชุมใหญ่ ถ้ำมีเจตนำจะประชุมแต่
ประชุมไม่ได้ ไม่ควรจะถือว่ำพรรคกำรเมืองมีเจตนำกระท ำผิด อย่ำงที่สองยังเห็นว่ำหลักกฎหมำยทั่วไปเช่นควำมจ ำเป็น 
เหตุสุดวิสัย ต่ำงๆไม่จ ำเป็นต้องเขียนไว้ในกฎหมำย เพรำะถือเป็นหลักกฎหมำยทั่วไปที่ยกมำอ้ำงได้เสมอ เมื่อ ก.ก.ต. 
เองเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำนพรรคกำรเมือง และจะต้องเป็นผู้ชี้ผิดชี้ถูกต่อพรรคกำรเมือง เรื่องนี้ น่ำจะมีทำงออก
เพรำะมีเหตุผลที่จะอ้ำงได้ตำมท่ีกฎหมำยพรรคกำรเมืองเขียนไว้“ นำยชูศักดิ์ กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2093213 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2093213
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2016/01/1-13.jpg
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27 มี.ค. 2563 05:33 น. 
 
ศม.บี้ กกต.สอบเลือก กก.บห.มิชอบ 

ที่ส ำนักงำน กกต. นำยเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีตรองหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ พร้อมตัวแทนพรรคเศรษฐกิจใหม่ 
(ศม.) ประมำณ 10 คน เข้ำยื่นเรื่องต่อ กกต. ขอให้ตรวจสอบกำรประชุมใหญ่พรรคเศรษฐกิจใหม่  เมื่อวันที่ 31 ส.ค.
2562 เดือน ธ.ค.2562 และเดือน ก.พ.2563 มีควำมพยำยำมของกลุ่มบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำร
พรรค ในกำรประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค มีกำรปิดกั้นสมำชิกพรรคไม่ให้เข้ำร่วมประชุม แต่พบว่ำมีกำร
จ้ำงให้ชำวบ้ำนเข้ำร่วมประชุมเพ่ือยกมือโหวตเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค ทั้งที่ไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค และยังพบว่ำมี
กำรปลอมแปลงลำยเซ็นสมำชิกพรรคด้วย โดย กกต.ได้สั่งให้กำรประชุมครั้งนั้นเป็นโมฆะแล้ว แต่ยังคงมีควำมพยำยำม
จำกกลุ่มบุคคลดังกล่ำวด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพรรค หำกเรำไม่ด ำเนินกำรอะไรอำจท ำให้ พรรคถูกยุบได้ 
เพียงแค่กลุ่มคนที่ต้องกำรผลประโยชน์ในกำรร่วมรัฐบำลเท่ำนั้น 

 
เร่งสอบบัญชีพรรคก่อนส่ง สตง. 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนเพ่ิมเติมว่ำ เงินที่พรรคอนำคตใหม่ได้รับบริจำคนี้ถูกรวมเป็นรำยได้ของพรรค หลังศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรค อดีตพรรคอนำคตใหม่ได้น ำส่งบัญชีงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเงินของพรรคทั้งหมดมำยัง กกต. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. รวมกว่ำ 10 กล่อง อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบและท ำส ำเนำ 
เนื่องจำก กกต.อำจต้องด ำเนินคดีอำญำกับคณะกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ก่อนน ำส่งให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน ช ำระบัญชี โดยหลังกำรช ำระบัญชีเมื่อได้หักหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยแล้ว มีทรัพย์สินเหลือเท่ำใดจะโอนให้กับมูลนิธิ
กระจกเงำ ตำมข้อบังคับพรรคอนำคตใหม่ระบุไว้ ส่วนใดถือเป็นเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำย ต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1805209 
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26 มีนำคม 2020 เวลำ 13:28  

ข้อเสนอแก ้ม.128 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลอืกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
การค านวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อโดย กกต. มีความคลุมเครือ และขาดค าอธิบายท่ีชัดเจน 

กำรค ำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรำยชื่อ (ส.ส. บ/ช) โดย กกต. ส ำหรับกำรเลือกตั้ง ส.ส. ในเดือนมีนำคม 2562 มี
ควำมคลุมเครือ และขำดค ำอธิบำยที่ชัดเจน จึงควรมีกำรทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 128 ของ พ.ร.ป. ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น ส ำหรับค ำอธิบำยประกอบข้อเสนอนี้ ขอให้อ่ำนบทควำม “กำรค ำนวณ 
ส.ส. แบบบัญชีรำยชื่อ (ส.ส. บ/ช)” ซึ่งเป็นคู่ประกอบของบทควำมนี้ อย่ำงไรก็ดี ขออธิบำยเรื่องกำรค ำนวณ ส.ส. บ/ช 
โดยสังเขปไว้บ้ำงในที่นี้ 

อุปมำอุปมัยว่ำเรำมีขนมเค้กก้อนหนึ่ง ที่จะต้องแบ่งอย่ำงยุติธรรมระหว่ำงผู้ที่ร่วมกันท ำให้เกิดขนมเค้กก้อนนี้ 
อุปมำผู้ที่ท ำให้เกิดขนมว่ำเป็นพรรคกำรเมือง (เจ็ดสิบกว่ำพรรคที่ส่งผู้สมัครในกำรเลือกตั้งครั้งที่แล้ว) และอุปมำตัวเค้ก
ว่ำประกอบด้วยคะแนนของทุกพรรคมำรวมกันเป็นเค้กก้อนใหญ่ เรำเริ่มต้นด้วยกำรแบ่งเค้กเป็นห้ำร้อยส่วน เพรำะ
ต้องกำร ส.ส. 500 คน ส่วนของเค้กที่ได้จำกกำรแบ่งห้ำร้อยส่วน เรียกว่ำ โควต้ำ เทียบได้กับ ส.ส. หนึ่งคน 

นอกจำกจะแบ่งเป็นโควต้ำแล้ว เรำต้องแบ่งตำมพรรคด้วย กำรจัดสรร ส.ส. ให้พรรคใดในเบื้องต้นต้องเป็นไป
ตำมจ ำนวนเต็มของโควต้ำก่อน พรรคที่มีคะแนนมำก ก็ได้รับกำรจัดสรร ส.ศ. พึงมีเบื้องต้น เป็นสัดส่วนที่มำก ส่วนเศษ
คะแนนก็เก็บไว้ก่อน ในกำรเลือกตั้งครั้งที่แล้ว มี 16 พรรค ที่ได้รับกำรจัดสรร ส.ส. พึงมีเบื้องต้นตำมสัดส่วนของคะแนน 
เป็นจ ำนวน 476 คน ส่วนห้ำสิบกว่ำพรรคที่เหลือมีคะแนนต่ ำกว่ำโควต้ำ จึงไม่ได้รับกำรจัดสรรในรอบนี้ ทุกพรรคต่ำงมี
เศษที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมจ ำนวนเต็ม เศษที่เหลือของทุกพรรคมำรวมกัน (ขอเรียกว่ำ “เศษทุกพรรค”) ย่อมเท่ำกับ
จ ำนวน ส.ส. ที่ยังไม่ได้จัดสรร ในตัวอย่ำงนี้คือ 500 – 476 = 24 คน 

อย่ำงไรก็ดี โดยที่พรรคเพ่ือไทยได้รับกำรจัดสรรในรอบแรกตำมสัดส่วนเท่ำกับ 111 ที่นั่ง ถ้ำสมมุติพรรคเพ่ือ
ไทยได้ ส.ส. เขต 111 คน ก็พอดี คือไม่ต้องจัดสรร ส.ส. บ/ช เพ่ิมให้อีกแล้ว เรำก็เอำ ส.ส. 24 คนที่ยังขำด ไปจัดสรร
ให้แก่พรรคที่มีเศษมำกกว่ำพรรคอ่ืน พรรคละหนึ่งคนตำมล ำดับ จนครบ 24 พรรค กำรจัดสรรก็เรียบร้อย มีเรื่องยุ่งยำก
นิดหน่อยถ้ำมีพรรคใดพรรคหนึ่งหรือหลำยพรรคที่มี ส.ส. เขตเกินกว่ำ ส.ส. พึงมีเบื้องต้นที่จัดสรรตำมสัดส่วนคะแนนใน
รอบแรกดังกล่ำว ขอเรียกว่ำกรณีเช่นนี้ว่ำมี “ส.ส. เกิน” (มี overhang) เนื่องจำกกฎหมำยเขียนว่ำ จะไปลดจ ำนวน 
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ส.ส. เขตของพรรคที่มี ส.ส. เกินไม่ได้ พรรคเหล่ำนี้จะไม่ได้รับกำรจัดสรรในรอบสอง (ส.ส. บ/ช เท่ำกับศูนย์) จ ำนวน 
ส.ส. บ/ช ที่จะจัดสรรในรอบท่ีสองจึงเท่ำกับผลต่ำงที่เท่ำกับ “เศษทุกพรรค - ส.ส. ส่วนเกิน” (คน) 

ถ้ำผลต่ำงนี้มีค่ำเป็นบวก หมำยควำมว่ำ ส.ส. พึงมีเบื้องต้นยังไม่ถึง 500 คน ก็ให้จัดสรร ส.ส. บ/ช โดยกำรปัด
เศษขึ้น จนครบ ในกรณีที่ “เศษทุกพรรค” เท่ำกับ “ส.ส. ส่วนเกิน” ผลต่ำงดังกล่ำวจะเท่ำกับศูนย์ หมำยควำมว่ำ ส.ส. 
พึงมีเบื้องต้น จะเท่ำกับ 500 คนพอดีตั้งแต่รอบแรก 

กรณีท่ี “ผลต่ำง” เป็นลบ (“ส.ส. ส่วนเกิน” มำกกว่ำ “เศษทุกพรรค”) หมำยควำมว่ำต้องลดจ ำนวน ส.ส. พึงมี
เบื้องต้นที่จัดสรรในรอบแรกลง กฎหมำยเขียนว่ำให้ใช้บัญญัติไตรยำงค์ เพ่ือเพ่ิม “โควต้ำ” (คะแนนที่เทียบกับ ส.ส. พึง
มีเบื้องต้น 1 คน ให้มีค่ำสูงขึ้น) กำรจัดสรรก็จะลงตัว สังเกตว่ำในกรณีที่ใช้บัญญัติไตรยำงค์ ต้องเอำตัวคูณไปคูณกับตัว
เลขที่มีเศษทศนิยม จึงจะตรงกับคะแนนดิบของพรรค 

ถ้ำใช้จ ำนวนเต็ม จะตรงกับคะแนนเฉพำะส่วนที่เอำไปจัดสรรเป็น ส.ส. พึงมีเบื้องต้น เมื่อท ำกำรคูณแล้ว ถ้ำยัง
ได้ ส.ส. พึงมีเบื้องต้นสูงกว่ำ 500 คน กฎหมำยน่ำจะอนุญำตให้ลดค่ำตัวคูณลงได้เล็กน้อย ดังนั้น เมื่อใช้ตัวคูณแล้ว ส.ส. 
พึงมีเบื้องต้นจะเท่ำกับหรือต่ ำกว่ำ 500 คน เพียงเล็กน้อย ถ้ำจ ำเป็นก็ใช้กำรปัดเศษขึ้นดังที่เคยใช้ในกรณีที่ ส.ส. พึงมี
เบื้องต้นยังขำดอยู่ กำรขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 128 ในที่นี้ ก็ด้วยควำมหวังว่ำสภำผู้แทนรำษฎรจะรับไว้พิจำรณำ 
โดยเห็นว่ำเรื่องนี้เป็นส ำคัญ ทั้งนี้ เพื่อควำมเที่ยงธรรมในกำรค ำนวณ ส.ส. บุญชีรำยชื่อในโอกำสต่อไป ข้อเสนอมีดังนี้- 

“มำตรำ ๑๒๘ ในกรณีที่มีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว กำรค ำนวณหำ จ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของแต่ละพรรคกำรเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรำยชื่อจะพึงได้รับ ให้ค ำนวณ
ตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้ โดยปกติให้ใช้เลขจ ำนวนเต็ม โดยเฉพำะในกรณีที่หน่วยนับเป็นคน ในกรณีที่ใช้มีเศษให้ใช้ทศนิยม
สี่ต ำแหน่ง 

(๑) น ำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคกำรเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรำยชื่อได้รับ  จำกกำรเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหำรด้วยห้ำร้อยอันเป็นจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดของสภำผู้แทนรำษฎร (๒) น ำผลลัพธ์ตำม (๑) ไปหำร
จ ำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคกำรเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต 
จ ำนวนที่ได้รับให้ถือเป็นจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พรรคกำรเมืองนั้นจะพึงมีได้เบื้องต้น และเมื่อได้ค ำนวณตำม 
(๕) (๖) หรือ (๗) ถ้ำมีแล้ว จึงให้ถือว่ำเป็นจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พรรคกำรเมืองนั้นจะพึงมีได้ 

(๓) น ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พรรคกำรเมืองจะพึงมีได้เบื้องต้นตำม (๒) ลบด้วยจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคกำรเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้งผลลัพธ์คือ
จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองนั้นจะได้รับเบื้องต้น(๔) ถ้ำไม่มีพรรคกำรเมืองใดมี
สมำชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมำกกว่ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่
พรรคกำรเมืองนั้นจะพึงมีได้ตำมเบื้องต้นตำม (๒) ภำยใต้บังคับ  

(๕) ให้จัดสรรจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองจะได้รับให้ครบหนึ่งร้อยห้ำสิบ
คน โดยจัดสรรให้พรรคกำรเมืองตำมผลลัพธ์ตำม (๓) เป็นจ ำนวนเต็มก่อนหำกยังไม่ครบจ ำนวนหนึ่งร้อยห้ำสิบคน ให้
พรรคกำรเมืองที่มีเศษจำกกำรค ำนวณมำกที่สุดได้รับกำรจัดสรร จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อเพ่ิม
อีกหนึ่งคนตำมล ำดับจนครบจ ำนวนหนึ่งร้อยห้ำสิบคน ในกรณีมีเศษเท่ำกัน ให้ใช้วิธีกำรจับสลำกด ำเนินกำรตำม (๖) (๕) 
ถ้ำพรรคกำรเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ำกับหรือสูงกว่ำจ ำนวน
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สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พรรคกำรเมืองนั้นจะพึงมีได้เบื้องต้นตำม (๒) ให้พรรคกำรเมืองนั้นมีสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรตำมจ ำนวนที่ได้รับจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบบัญชีรำยชื่อ และให้น ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคกำรเมืองที่มี
จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ำกับหรือต่ ำกว่ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พรรค
กำรเมืองนั้นจะพึงมีได้เบื้องต้นตำม (๒) ตำมอัตรำส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคกำรเมืองใดดังกล่ำวมีสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรเกินจ ำนวนที่จะพึงมีได้ตำม (๒) โดยจัดสรรให้พรรคกำรเมืองตำมผลลัพธ์ตำม (๓) เป็นจ ำนวนเต็มก่อน และ
พิจำรณำก่อนว่ำกรณีใดสำมำรถจัดสรรจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อได้ครบหนึ่งร้อยห้ำสิบคน เพ่ือ
จะได้ไม่ต้องใช้เศษมำค ำนวณ กรณีใดจัดสรรจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อได้ไม่ครบหนึ่งร้อยห้ำสิบ
คน เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรตำม (๖) หรือกรณีใดจัดสรรจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อได้เกินกว่ำร้อยห้ำ
สิบคน เพื่อจะได้ด ำเนินกำรตำม (๗) 

 (๖) ในกรณีที่จัดสรรจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อตำม (๕) ได้ไม่ครบหนึ่งร้อยห้ำสิบคน ให้
พรรคกำรเมืองที่มีเศษจำกกำรค ำนวณมำกที่สุดได้รับกำรจัดสรรจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อเพ่ิม
อีกหนึ่งคนตำมล ำดับจนครบจ ำนวนหนึ่งร้อยห้ำสิบคน กรณีที่เศษที่เหลือของแต่ละพรรคกำรเมืองเท่ำกันจนท ำให้ไม่
สำมำรถจัดสรรสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อได้ครบจ ำนวนหนึ่งร้อยห้ำสิบคน ให้น ำค่ำเฉลี่ยคะแนนของแต่
ละพรรคกำรเมืองต่อจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พึงมีหนึ่งคนมำพิจำรณำ โดยหำกพรรคกำรเมืองใดมีค่ำเฉลี่ย
คะแนนของพรรคกำรเมืองต่อจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พึงมีหนึ่งคนมำกกว่ำพรรคกำรเมืองอ่ืน ให้พรรค
กำรเมืองนั้นมีสิทธิได้รับกำรจัดสรรสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อเพ่ิมอีกหนึ่งคน และหำกยังมีจ ำนวน
ค่ำเฉลี่ยดังกล่ำวเท่ำกันอีก ให้ใช้วิธีจับสลำก 

(๗) ในกรณีที่เมื่อค ำนวณตำม (๕) แล้วปรำกฏว่ำพรรคกำรเมืองทุกพรรคได้รับจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบบัญชีรำยชื่อรวมกันแล้วเกินหนึ่งร้อยห้ำสิบคน ให้ด ำเนินกำรค ำนวณปรับจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ
บัญชีรำยชื่อใหม่โดยค ำนวณตำมอัตรำส่วนที่ทุกพรรคจะได้รับกำรจัดสรรจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี
รำยชื่อซึ่งเมื่อรวมแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยห้ำสิบคน โดยให้น ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อที่แต่ละพรรค
กำรเมืองพึงได้รับในเบื้องต้นพร้อมเศษทศนิยม มำคูณด้วยหนึ่งร้อยห้ำสิบ หำรด้วยผลบวกของหนึ่งร้อยห้ำสิบกับตัวเลข
จ ำนวนเต็มของจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อที่เกินจ ำนวนหนึ่งร้อยห้ำสิบ และให้น ำ (๔) มำใช้ใน
กำรค ำนวณด้วยโดยอนุโลม หำกมีกรณีที่ท ำกำรคูณแล้ว จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อซึ่งเมื่อรวม
แล้วยังเกินหนึ่งร้อยห้ำสิบคน ให้ปรับค่ำตัวคูณลงเพียงเล็กน้อยเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือให้จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ
บัญชีรำยชื่อซึ่งเมื่อรวมแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยห้ำสิบคน 

(๘) เมื่อได้จ ำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อของแต่ละพรรคกำรเมืองแล้ว ให้ผู้สมัครตำมล ำดับหมำยเลข
ในบัญชีรำยชื่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองนั้นเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้ ง เป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตำยภำยหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลำปิด
กำรลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น ำคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้ มำค ำนวณตำม (๑) และ (๒) ด้วยทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรตำม 
(๑) ถึง (๘) ให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด” 
อ้ำงอิง  : https://www.nationweekend.com/columnist/13/8770?line= 

https://www.nationweekend.com/columnist/13/8770?line
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เปิดรายชื่อ 'ส.ส.-ส.ว.' สูงวัยเสี่ยงตดิเชื้อไวรสั 
 
พลิกดูรายช่ือของส.ส.และส.ว.ผู้สูงวัยแล้วพบว่ามีจ านวนไม่น้อยที่ต้องอยู่ในเคหสถาน  

กำรประกำศใช้พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 กลำยเป็นควำมหวังหนึ่ง
ของคนไทยทั้งประเทศที่จะช่วยให้กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ลดลง เพรำะเป็นกำรให้อ ำนำจพิเศษแก่รัฐบำลใน
กำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ 

ข้อก ำหนดตำมพระรำชก ำหนดฯที่ออกตำมมำนั้นมีประเด็นหนึ่งที่น่ำสนใจ คือ มำตรกำรพึงปฏิบัติส ำหรับบุคคล
บำงประเภทที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรติดเชื้อได้ง่ำย โดยเฉพำะผู้สูงอำยุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ที่ควรอยู่ในเคหสถำนหรือ
บริเวณสถำนที่พ ำนักของตน เพ่ือป้องกันตนเองจำกกำรติดเชื้อจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก จำกข้อก ำหนดกดังกล่ำว 
เมื่อพลิกไปดูที่รำยชื่อของส.ส.และส.ว.ผู้สูงวัยแล้วพบว่ำมีจ ำนวนไม่น้อยที่ต้องอยู่ในเคหสถำน เพรำะเป็นบุคคลที่มีควำม
เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ ดังนี้ 
“ประธานสภาฯ-ผู้น าฝ่ายค้านฯ” เสี่ยงพอกัน  

สภำผู้แทนรำษฎร มีส.ส.ที่มีอำยุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จ ำนวน 40 คน ประกอบด้วย 1.เผดิมชัย  สะสมทรัพย์ ส.ส.
นครปฐม พรรคชำติไทยพัฒนำ อำยุ 71 ปี  2.ชวน หลีกภัย ประธำนสภำ อำยุ 82 ปี  3.นำยสวำป  เผ่ำประทำน ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย 71 ปี 4.ถำวร  เสนเนียม ส.ส.สงขลำ พรรคประชำธิปัตย์ อำยุ 73 ปี  5.เทอดพงษ์  ไชย
นันทน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ อำยุ 76 ปี 6.ธีระ วงศ์สมุทร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคชำติไทยพัฒนำ อำยุ 
72ปี 7.นพคุณ  รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย อำยุ 72 ปี 8.นิรันดร์  นำเมืองรักษ์ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพ่ือไทย 
อำยุ 71ปี  9.บัญญัติ บรรทัดฐำน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ อำยุ 78 ปี 10.บุญรื่น  ศรีธเรศ ส.ส.กำฬสินธุ์ 
พรรคเพื่อไทย อำยุ 77 ปี 

11.ประกอบ  รัตนพันธ์ ส.ส. นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ อำยุ  70 ปี 12.ประภัตร  โพธสุธน ส.ส.
สุพรรณบุรี พรรคชำติไทยพัฒนำ อำยุ 71 ปี 13.ประสงค์  บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อำยุ 84 ปี 14.
ปัญญำ  จีนำค ำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน พรรคพลังประชำรัฐ อำยุ 81 ปี 15.ผ่องศรี  แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย อำยุ 
70 ปี 16.พิเชษฐ  สถิรชวำล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธรรมไทย อำยุ 78 ปี 17.พชร เอกก ำลังกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
พรรคเสรีรวมไทย อำยุ 72 ปี 18.ไพจิต  ศรีวรขำน ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือไทย อำยุ 73 ปี 19.ไพโรจน์  โล่ห์สุนทร 
ส.ส.ล ำปำง พรรคเพื่อไทย อำยุ 84 ปี  20.พลต ำรวจเอก ยงยุทธ  เทพจ ำนงค์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำนิยม 

21.ยรรยงก์  ถนอมพิชัยธ ำรง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย อำยุ 81 ปี 22.วันเพ็ญ  พร้อม
พัฒน์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชำรัฐ อำยุ 70 ปี 23.วันมูหะมัดนอร์  มะทำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำชำติ 
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อำยุ 76 ปี  24.วิรัช  พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อำยุ 78 ปี 25. วีระวัฒน์  โอสถำนุเครำะห์ ส.ส.
กำฬสินธุ์ พรรคเพ่ือไทย อำยุ 81 ปี 26.สงครำม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเพ่ือชำติ อำยุ 76 ปี 27.สงวน 
พงษ์มณี ส.ส.ล ำพูน พรรคเพ่ือไทย อำยุ 76 ปี 28.สนอง  เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย อำยุ 74 ปี 29.
พลเอก สมชำย วิษณุวงศ์ ส.ส.กำญจนบุรี พรรคพลังประชำรัฐ อำยุ 75 ปี 30.สมบัติ  ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพ่ือ
ไทย อำยุ 74 ปี 

31.สมพงษ์  อมรวิวัฒน์ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนฯ อำยุ 79 ปี  32.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพ่ือไทย อำยุ 71 
ปี 33.พลต ำรวจตรี สุรินทร์  ปำลำเร่ ส.ส.สงขลำ พรรคประชำธิปัตย์ อำยุ 73 ปี 34.พลต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อำยุ 72 ปี 35.อนันต์  ศรีพันธุ์ ส.ส.อุดรธำนี พรรคเพ่ือไทย อำยุ 74 ปี 36.อนุมัติ  ซู
สำรอ ส.ส.ปัตตำนี พรรคประชำชำติ อำยุ 71 ปี 37.สุทัศน์  เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ อำยุ 75 ปี 
38.อิสสระ  สมชัย ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ อำยุ 74 ปี 39.อุบลศักดิ์  บัวหลวงงำม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพ่ือ
ไทย อำยุ 71 ปี 40.เอ่ียม ทองใจสด ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชำรัฐ อำยุ 79 ปี 
‘พรเพชร-ทหารเก่า’ กลุ่มเสี่ยง  

ส่วน วุฒิสภำซึ่งมำจำกกำรแต่งตั้งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) มีส.ว.ถึง 46 คนที่เข้ำข่ำยดังกล่ำว 
ประกอบด้วย 1.กล้ำนรงค์ จันทิก อำยุ 76 ปี 2.ไกรสิทธิ์ ตันติศิริ อำยุ 75 ปี 3.จเด็จ อินสว่ำง อำยุ 72 ปี 4.พล.อ.จิรพงศ์ 
วรรณรัตน์ อำยุ 71 ปี 5.นพ.เจตน์ ศิรธรำนนท์ อำยุ 70 ปี 6.ฉวีรรัตน์ เกษตรสุนทร อำยุ 70 ปี 7.ชลิต แก้วจินดำ อำยุ 
74 ปี 8.พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอ ำพน อำยุ 70 ปี 9.ทัศนำ ยุวำนนท์ อำยุ 81 ปี  10.ร.อ.ทินพันธุ์ นำคะตะ อำยุ 85 ปี 

11.พล.อ.ธีรเดช มีเพียร อำยุ 80 ปี 12.พล.อ.นพดล อินทปัญญำ อำยุ 74 ปี 13.นิพนธ์ นำคสมภพ อำยุ 73 ปี 
14.นิอำแซ ซีอุเซ็ง อำยุ 75 ปี 15.เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อำยุ 80 ปี 16.บุญส่ง ไข่เกษ อำยุ 70 ปี 17.พล.อ.บุญสร้ำง 
เนียมประดิษฐ์ อำยุ 71 ปี 18.ประมนต์ สุธีวงศ์ อำยุ 80 ปี 19.ปำนเทพ กล้ำณรงค์รำญ อำยุ 74 ปี 20.ปิยพันธุ์ นิมมำน
เหมินท์ อำยุ 70 ปี 

21.ผำณิต นิติทัณฑ์ประภำศ อำยุ 76 ปี 22.พรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ อำยุ 71 ปี 23.พิทักษ์ ไชย
เจริญ อำยุ 79 ปี  24.พล.อ.อู้ด เบื้องบน อำยุ 74 ปี 25.พล.อ.ส ำเริง ศิวำด ำรงค์ อำยุ 70 ปี 26.สมบูรณ์ งำมลักษณ์ อำยุ 
72 ปี 27.สมพล เกียรติไพบูลย์ อำยุ 79 ปี 28.พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ อำยุ 77 ปี 29.สม จำตุศรีพิทักษ์ อำยุ 79 ปี 30.
พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม อำยุ 71 ปี 

31.ศิรินำ ปวโรฬำรวิทยำ อำยุ 76 ปี 32.พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อำยุ 72 ปี 33.ศุภชัย สมเจริญ รอง
ประธำนวุฒิสภำคนที่ 2 อำยุ 70 ปี 34.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร อำยุ 70 ปี 35.วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ อำยุ 71 ปี 36.วิสุทธิ์ ศรี
สุพรรณ อำยุ 70 ปี 37.พล.อ.วิชิต ยำทิพย์ อำยุ 81 ปี 38.พล.อ.วัฒนำ สรรพำนิช อำยุ 81 ปี 39.เพ็ญพักตร์ ศรีทอง 
อำยุ 72 ปี 40.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวำนิช อำยุ 72 ปี 41.พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ อำยุ 72 ปี 42.พ.ต.ต.ยงยุทธ สำระ
สมบัติ อำยุ 76 ปี 43.พล.อ.อ.มนัส รูปขจร อำยุ 73 ปี 44.มหรรณพ เดชวิทักษ์ อำยุ 77 ปี 45.พล.อ.ไพโรจน์ พำนิชสมัย 
อำยุ 72 ปี 46.อภิรดี ตันตรำภรณ์ อำยุ 70 ปี 
 อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/8784?line= 
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