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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 1 กันยายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. มีมติส่งศาล รธน. วินิจฉัยสถานะ “เทพไท” 9 
2 MGR ออนไลน์ กกต. ชงศาลรธน.วินิจฉัยสถานะ ส.ส. "เทพไท" หลังเลขาสภาฯชี้ไร้อ านาจ

พิจารณา 
10 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. มีมติส่งศาล รธน.ตีความสมาชิกภาพ “เทพไท” 11 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ มติ กกต. ชงศาล รธน. ชี้ขาดสถานะส.ส.“เทพไท เสนพงศ์” 12 
5 มติชนออนไลน์ มติ กกต.ส่งศาล รธน. วินิจฉัยปม “เทพไท” สิ้นสภาพ ส.ส.หรือไม่ 13 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ มติ กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัยสถานะ ส.ส. 'เทพไท' หลังโดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง   14 
7 แนวหน้าออนไลน์ กกต. มีมติส่งศาล รธน.วินิจฉัยสถานะ‘เทพไท เสนพงศ์’ 15 
8 สยามรัฐออนไลน์ กกต. มีมติส่งศาล รธน. วินิจฉยัสถานะ “เทพไท” ปมถูกศาลนครฯ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
17 

9 ส านักข่าวอิสรา
ออนไลน์ 

‘เทพไท’ลุ้น! กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. หลังถูกสั่งคุกคดี
ทุจริตเลือกตั้ง 

18 

10 เนชั่นออนไลน์ กกต.ชงศาล รธน.ชี้ขาดสถานะ ส.ส. "เทพไท เสนพงศ์" 19 
11 คมชัดลึกออนไลน์ มติ กกต. ส่งศาล รธน.ชี้สถานภาพ ส.ส."เทพไท" หลังถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติ กกต. ส่งศาล รธน. วินิจฉยัสถานะ ส.ส. 'เทพไท' 22 
13 เนชั่นออนไลน์ เห็นด้วย 'กกต.' ยื่นศาล รธน.ชี้ขาด ปมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 23 
14 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เทพไท" หนุน ยื่นศาล รธน. ตีความสถานะ ส.ส. 24 
15 สยามรัฐออนไลน์ 'เทพไท' เห็นด้วยกับ กกต. ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ ยัน จะท าหน้าที่ ส.ส.

ไม่ขอรับสิทธิ์ประโยชน์จากสภาฯ 
25 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เทพไท' ยันคุณสมบัติ ส.ส. อยู่ครบ โทษ รธน.คลุมเครือ บังคับย้อนหลังไม่ได้ 26 
17 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “เทพไท” ท าหน้าที่ ส.ส. รอศาล รธน.วินิฉัย 27 
18 คมชัดลึกออนไลน์ "ชชูาติ" สอน "เทพไท" อย่าแถยนัพ้น ส.ส. แลว้ 28 
19 แนวหน้าออนไลน์ 'วิปรัฐบาล' ได้ฤกษ์ยื่นญัตติร่างแก้ไข รธน.พรุ่งนี้ เปิดทางดึง ‘นศ.’ นั่ง ส.ส.ร. 29 
20 เนชั่นออนไลน์ วิปรัฐบาล ชู สเปค ส.ส.ร.เปิด "10 โควตา นศ." ร่วมแก้ รธน. ชงญัตติ

สภาฯ พรุ่งนี้ 
30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'โฆษก พปชร.' เผยวิปรัฐบาลเคาะร่าง 'แก้ รธน.' แลว้ จ่อยื่นประธานรัฐสภาพรุ่งนี้! 32 
22 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
วิปรัฐบาล เคาะร่างแก้ไข รธน. ตั้ง ส.ส.ร. 200 คน “ธนาธร-ปิยบุตร” หมดสิทธิ ์ 33 

23 มติชนออนไลน์ “อนุสรณ”์ ชี้ ส.ว.ถอยแลว้ ถ้ารฐับาลจริงใจแก้ไข รธน. เชื่อท าได้เร็วแน่ 34 
24 แนวหน้าออนไลน์ ‘อนุสรณ’์ รุกคืบ! จี้ต่อมส านึก ‘บิก๊ตู่’ อย่าแค่ชะลอซื้อเรือด าน้ า จรงิใจแก้ รธน. 35 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ อดีต ส.ว. หนุนแก้ รธน. เช็ค “สภาพคล่อง” มหาดไทย ปลดแอก

เลือกตั้ง “ท้องถิ่น” 
36 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ "เอกภาพ" กับแนวทาง "แก้ รธน." 39 
3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ วิกฤตการเมืองมาจากรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ให้ ส.ว.ที่ไม่ได้มาจากการ

เลือกตั้งมีอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรีจริงหรือ ?   
41 

4 MGR ออนไลน์ ข่าวลือเรื่องจะ ‘ประหารรัฐ..’ 45 
5 คมชัดลึกออนไลน์ "เทพไท" หลุด ขอโอกาส "อาญาสิทธิ์" 47 
6 เนชั่นออนไลน์ "ปชป." ประสาน "ศึกนอก" เปิดแนวรบ "ศึกใน" 48 
7 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ - กระทบใจประชาชน 50 
8 ข่าวสดออนไลน์ เปิดร่างแก้ รธน. ฉบับพรรครัฐบาล ส.ส.ร. กว่า 50 คน มาจาก การสรรหา! 51 
9 ข่าวสดออนไลน์ น้ าเสียง ขานรับ อาชีวะเพ่ือชาติ ไทยภักดี ต่อ พลังเยาวชน 52 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปชป. ประสาน 'ศึกนอก' เปิดแนวรบ 'ศึกใน' 53 
11 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
กลไก แห่งระบบ รัฐสภาไทย กับเป้าหมาย แก้ รัฐธรรมนูญ 55 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการข่ าว การสืบสวนและสอบสวนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและไต่สวนของส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย (ส่วนกลาง) และ
ผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและไต่สวนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี 
สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมและร่วมกันศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของภารกิจสืบสวนและ 
ไต่สวนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง   
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิโครงการพฒันามาตรฐานในการปฏบิตังิาน  
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการ
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  2561 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิการอบรมโครงการการพฒันาสมรรถนะ 
และทกัษะบคุลากรเพือ่การเปลี่ยนผา่นสู ่Digital OECT 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2563  โดยมีผู้บริหารและ
พนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานประชมุคณะอนกุรรมการพจิารณากลัน่กรอง 
โครงการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ฯ ครัง้ที ่3/2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (ส.ว.) หมายเลข 410 ชั้น 4 อาคาร
รัฐสภา 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะอนกุรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาความเชือ่มโยง

งบประมาณกบัแผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. มีมติส่งศาล รธน. วินิจฉัยสถานะ “เทพไท”  
จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15.32 น. 
 
 
 
ปมถูกศาลนครฯเพิกถอนสิทธิเลืกตั้ง เป็นเหตุให้สิ้นสภาพ ส.ส.หรือไม่ หลังเลขาฯสภาร่อนหนังสือจี้อ้างไม่มี

อ านาจพิจารณา 
 
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. รายงานแจ้งว่าที่ประชุมกกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ 

กรณีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. จ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์  2 ปี โดยไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จากกรณีร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ว่า ค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่
เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไท สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ มาตรา 
98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม่  

หลังเลขาธิการส านักงานกกต.ได้น าเสนอหนังสือที่นายสรศักดิ์   เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีมาถึงใน
วันนี้ แจ้งถึงการสิ้นสมาชิกภาพของส.ส. ซึ่งระบุว่า ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 
10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 2554 แต่ไม่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ กรณีของนายเทพไทนั้น ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่า หากกกต.มีเหตุสงสัยว่า
สมาชิกภาพของนายเทพไทยสิ้นสุดลงหรือไม่ก็สามารถใช้อ านาจส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 
82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวในส่วนของส านักงานยังอยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราชขอคัด
ส าเนาค าพิพากษาจากศาลนครศรีธรรมราชเพ่ือส่งมาให้ยังส านักงานกกต.กลางเสนอประกอบความเห็นของส านักงานฯ
ที่จะเสนอต่อกกต.ว่า กรณีดังกล่าวทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6)   ประกอบมาตรา 98( 4 )และมาตรา 96 ( 2) และ
มาตรา 42(7) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ามว่า บุคคลที่อยู่ในระหว่าง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่   ห้ามไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. และ
ลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง แต่เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือมา ทางกกต.ก็เห็นว่า
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่ในทางสังคม จึงได้มีมติดังกล่าว. 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/792765 

https://www.dailynews.co.th/politics/792765
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31 ส.ค. 2563 14:58    

กกต. ชงศาลรธน.วินิจฉัยสถานะ ส.ส. "เทพไท" หลังเลขาสภาฯชี้ไร้อ านาจพิจารณา 
 

 
 
 
 
 

ประชุมกกต.เคาะมติ ส่งศาลรธน. วินิจฉัยสถานะ "เทพไท" ปมถูกศาลนครฯเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็น 
เหตุให้สิ้นสภาพส.ส.หรือไม่ หลังเลขาสภาร่อนหนังสือไร้อ านาจพิจารณา 

วันนี้ (31ส.ค.) มีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรค 
สี่ กรณีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. จ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปัตย์ 2 ปีโดยไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จากกรณีร่วมกระท าผิดทุจริต
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ว่าค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว
แม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไทสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ 
มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม่ หลังเลขาธิการส านักงานกกต.ได้น าเสนอหนังสือที่นายสรศักดิ์ เพียรเวช 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีมาถึงในวันนี้  แจ้งถึงการสิ้นสมาชิกภาพของส.ส. ซึ่งระบุว่าส านักเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้น
ตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 2554 แต่ไม่มีอ านาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ กรณีของนายเทพไทนั้น ส านักเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่า หากกกต.มีเหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของนายเทพไทยสิ้นสุดลงหรือไม่ก็สามารถใช้
อ านาจส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวในส่วนของส านักงานยังอยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราชขอ
คัดส าเนาค าพิพากษาจากศาลนครศรีธรรมราชเพ่ือส่งมาให้ยังส านักงานกกต.กลางเสนอประกอบความเห็นของ
ส านักงานฯที่จะเสนอต่อกกต.ว่า กรณีดังกล่าวทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98( 4 )และมาตรา 96 ( 
2) และมาตรา 42(7) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ามว่า บุคคลที่อยู่ใน
ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ ามลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. 
และลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง แต่เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือมา ทางกกต.ก็
เห็นว่าเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่ในทางสังคม จึงได้มีมติดังกล่าว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000089222 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000089222
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31 สิงหาคม 2563 3:19 pm 

กกต. มมีตสิ่งศาล รธน.ตีความสมาชิกภาพ “เทพไท” 

 
 
 

ส านักงานกกต.31 ส.ค.-ที่ประชุมกกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.“เทพไท” ปมถูกศาลนครฯ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หลังเลขาฯ สภาร่อนหนังสือให้พร้อมอ้างไม่มีอ านาจพิจารณา 

รายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) วันนี้(31 ส.ค.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ กรณีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
จ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จากกรณีร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 
2557 ว่า ค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพ
ไทสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการส านักงานกกต.น าเสนอหนังสือที่นายสรศักดิ์ เพียรเวช 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมาถึงในวันนี้ ระบุว่าส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรตาม มาตรา 
10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 2554 แต่ไม่มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.ตาม
รัฐธรรมนูญ ส าหรับกรณีนายเทพไท ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่า หากกกต.มีเหตุสงสัยว่า
สมาชิกภาพของนายเทพไทยสิ้นสุดลงหรือไม่ สามารถใช้อ านาจส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 82 
วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ 

ส าหรับกรณีดังกล่าวในส่วนของส านักงานกกต. อยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครศรีธรรมราชขอคัดส าเนาค าพิพากษาจากศาลนครศรีธรรมราช เพ่ือส่งมาให้ส านักงานกกต.กลางเสนอประกอบ
ความเห็นของส านักงานฯ ที่จะเสนอต่อ กกต.ว่ากรณีดังกล่าวทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98( 4 )และ
มาตรา 96 ( 2) และมาตรา 42(7) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ามว่า
บุคคลที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับ
เลือกตั้งส.ส.และลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง แต่เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือมา 
ทางกกต.เห็นว่าเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่ในทางสังคม จึงมีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-525798  

https://tna.mcot.net/politics-525798
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31 Aug 2020 15:22 น. 

มติ กกต. ชงศาล รธน. ชี้ขาดสถานะ 
ส.ส.“เทพไท เสนพงศ”์ 
 

 
 

กกต.มีมติส่งศาลรธน. วินิจฉัยสถานะ “เทพไท” ปมถูกศาลนครฯเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สิ้นสภาพส.ส.
หรือไม่ หลังเลขาฯสภาร่อนหนังสืออ้างไม่มีอ านาจพิจารณา 

วันนี้ (31 ส.ค.63) มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค าพิพากษา เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2563 จ าคุก นายเทพ
ไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  2 ปี โดยไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 
ปี จากกรณีร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ว่าค าพิพากษาสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไท สิ้นสุดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม ่ 

หลังเลขาธิการส านักงานกกต.ได้น าเสนอหนังสือที่นายสรศักดิ์  เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีมาถึง
ในวันนี้ แจ้งถึงการสิ้นสมาชิกภาพของส.ส. ซึ่งระบุว่า ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ตาม
มาตรา 10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 2554 แต่ไม่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพส.ส.
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ กรณีของนายเทพไท นั้น ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่า หากกกต.มี
เหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของนายเทพไทย สิ้นสุดลงหรือไม่ ก็สามารถใช้อ านาจส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้  กรณีดังกล่าวในส่วนของส านักงาน กกต. ยังอยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครศรีธรรมราช ขอคัดส าเนาค าพิพากษาจากศาลนครศรีธรรมราช เพ่ือส่งมาให้ยังส านักงานกกต.กลาง เสนอประกอบ
ความเห็นของส านักงานฯ ที่จะเสนอต่อกกต.ว่า กรณีดังกล่าวทั้งรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6)  ประกอบมาตรา 98( 4 )
และมาตรา 96 ( 2) และมาตรา 42(7) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้าม
ว่า บุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่    ห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ามลง
สมัครรับเลือกตั้งส.ส. และลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง แต่เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมี
หนังสือมา ทางกกต.ก็เห็นว่าเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่ในทางสังคม จึงได้มีมติดังกล่าว 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/447515?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 

 

https://www.thansettakij.com/content/politics/447515?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/447515?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 - 15:36 น. 

มติ กกต.ส่งศาล รธน. วินิจฉัยปม “เทพไท” สิ้นสภาพ ส.ส.หรือไม่ 
 

 
 
มติกกต.ส่งศาลรธน. วินิจฉัยปม “เทพไท” ถูกศาลนครศรีฯเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สิ้นสภาพส.ส.หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม มีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 
วรรคสี่ กรณีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม จ าคุก นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 2 ปีโดยไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จากกรณีร่วม
กระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ว่าค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไทสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 
(6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม่ หลังเลขาธิการส านักงานกกต.ได้น าเสนอหนังสือที่นายสรศักดิ์ 
เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีมาถึงในวันนี้ แจ้งถึงการสิ้นสมาชิกภาพของส.ส. ซึ่งระบุว่าส านักเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้น
ตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 2554 แต่ไม่มีอ านาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ กรณีของนายเทพไทนั้น ส านักเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่า หาก กกต.มีเหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของนายเทพไทยสิ้นสุดลงหรือไม่ก็สามารถใช้
อ านาจส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวในส่วนของส านักงานฯ ยังอยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอคัดส าเนาค าพิพากษาจากศาลนครศรีธรรมราชเพ่ือส่งมาให้ยังส านักงานกกต.กลางเสนอประกอบความเห็นของ
ส านักงานฯที่จะเสนอต่อกกต.ว่า กรณีดังกล่าวทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98( 4 )และมาตรา 96 ( 
2) และมาตรา 42(7) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ามว่า บุคคลที่อยู่ใน
ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. 
และลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง แต่เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือมา ทางกกต.ก็
เห็นว่าเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่ในทางสังคม จึงได้มีมติดังกล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2329764 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-1-696x392-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-1-696x392-1.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2329764
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-1-696x392-1.jpg
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31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:41 น.      

มติ กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัยสถานะ ส.ส. 
'เทพไท' หลังโดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
   

 
 

31 ส.ค. 63 - มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ กรณีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา จ าคุกนายเทพ
ไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  2 ปีโดยไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 
ปี จากกรณีร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ว่าค าพิพากษาสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพ ไท สิ้นสุดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม ่  

หลังจากเลขาธิการส านักงานกกต.ได้น าเสนอหนังสือที่นายสรศักดิ์  เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มี
มาถึงในวันนี้ แจ้งถึงการสิ้นสมาชิกภาพของส.ส. ซึ่งระบุว่าส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา 10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 2554 แต่ไม่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพ
ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ กรณีของนายเทพไทนั้น ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่า หากกกต.
มีเหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของนายเทพไทสิ้นสุดลงหรือไม่ก็สามารถใช้อ านาจส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวในส่วนของส านักงานยังอยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราชขอ
คัดส าเนาค าพิพากษาจากศาลนครศรีธรรมราช เพ่ือส่งมาให้ยังส านักงานกกต.กลางเสนอประกอบความเห็นของ
ส านักงานฯที่จะเสนอต่อ กกต.ว่า กรณีดังกล่าวทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6)  ประกอบมาตรา 98( 4 )และมาตรา 96 ( 
2) และมาตรา 42(7) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ามว่า 
บุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่    ห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ามลงสมัคร
รับเลือกตั้งส.ส. และลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง แต่เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือ
มา ทางกกต.ก็เห็นว่าเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่ในทางสังคม จึงได้มีมติดังกล่าว. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/76056 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/76056
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วันจันทร์ ท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.46 น. 

กกต. มีมติส่งศาล รธน.วินิจฉัยสถานะ‘เทพไท เสนพงศ์’ 
 

 
 

กกต.มีมติส่งศาลรธน. วินิจฉัยสถานะ “เทพไท เสนพงศ์” ปมถูกศาลนครฯเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นเหตุให้
สิ้นสภาพส.ส.หรือไม่ หลังเลขาสภาร่อนหนังสือจี้อ้างไม่มีอ านาจพิจารณา 

31 สิงหาคม 2563 มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ กรณีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา จ าคุกนายเทพ
ไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  2 ปีโดยไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 
ปี จากกรณีร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ว่าค าพิพากษาสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไทสิ้นสุดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม ่ 

ภายหลังจากเลขาธิการส านักงาน กกต.ได้น าเสนอหนังสือที่นายสรศักดิ์  เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร มี
มาถึงในวันนี้ แจ้งเรื่องการสิ้นสมาชิกภาพของส.ส. ซึ่งระบุว่าส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎรและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง   ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา 10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 2554 แต่ไม่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพ
ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ กรณีของนายเทพไทนั้น ทาง ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่า หาก
กกต. มีเหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของนายเทพไทยสิ้นสุดลงหรือไม่ ก็สามารถใช้อ านาจส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ กรณดีังกล่าวในส่วนของส านักงานฯยังอยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอ
คัดส าเนาค าพิพากษาจากศาลนครศรีธรรมราช เพ่ือส่งมาให้ยังส านักงานกกต.กลาง เสนอประกอบความเห็นของ
ส านักงานฯที่จะเสนอต่อกกต.ว่า กรณีดังกล่าวทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6)  ประกอบมาตรา 98( 4 )และมาตรา 96 ( 
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2) และมาตรา 42(7) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ามว่า บุคคลที่อยู่ใน
ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่   ห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. 
และลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง แต่เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือมา ทางกกต.ก็
เห็นว่าเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่ในทางสังคม จึงได้มีมติดังกล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/515261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.naewna.com/politic/515261
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31 สิงหาคม 2563 15:57 น.   

กกต. มีมติส่งศาล รธน. วินิจฉัยสถานะ “เทพไท”  
ปมถูกศาลนครฯเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 

 
 

กกต.มีมติส่งศาลรธน. วินิจฉัยสถานะ “เทพไท” ปมถูกศาลนครฯเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สิ้นสภาพส.ส.
หรือไม่ หลังเลขาสภาร่อนหนังสือจี้อ้างไม่มีอ านาจพิจารณา 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.63 มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ กรณีศาลจ.นครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. จ าคุกนายเทพไท เสน
พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 2 ปีโดยไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จาก
กรณีร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจ.นครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ว่าค าพิพากษาสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไท สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม่ หลังเลขาธิการส านักงานกกต.ได้น าเสนอหนังสือที่นายสร
ศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีมาถึงในวันนี้ แจ้งถึงการสิ้นสมาชิกภาพของส.ส. ซึ่งระบุว่าส านักเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 2554 แต่ไม่มี
อ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ กรณีของนายเทพไทนั้น ส านักเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่า หากกกต.มีเหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของนายเทพไทยสิ้นสุดลงหรือไม่ก็สามารถใช้
อ านาจส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวในส่วนของส านักงานยังอยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจ.นครศรีธรรมราชขอคัด
ส าเนาค าพิพากษาจากศาลนครศรีธรรมราชเพ่ือส่งมาให้ยังส านักงานกกต.กลางเสนอประกอบความเห็นของส านักงานฯ
ที่จะเสนอต่อกกต.ว่า กรณีดังกล่าวทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98( 4 )และมาตรา 96 ( 2) และ
มาตรา 42(7) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ามว่า บุคคลที่อยู่ในระหว่าง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ งส.ส. และ
ลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง แต่เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือมา ทางกกต.ก็เห็นว่า
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่ในทางสังคม จึงได้มีมติดังกล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/178923  

https://siamrath.co.th/n/178923
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200831/bd3f60582fe9caaf3ebf2e2d04bf497bcc4413e1c24ebb7f5814a41fb5956696.jpg?itok=IFjW4Wh_
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วันจันทร์ ท่ี 31 สิงหาคม 2563 เวลา 16:00 น. 

‘เทพไท’ลุ้น! กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัยสมาชิกภาพ  
ส.ส.หลังถูกสั่งคุกคดีทุจริตเลือกตั้ง 

 
 
 

‘เทพไท’ ได้ลุ้น! กกต.มีมติส่งศาล รธน.วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. หลังถูกศาลนครศรีธรรมราช พิพากษาคุก 2 ปี 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี คดีทุจริตการเลือกตั้งนาย อบจ.ปี 56-57 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 มีรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ 
กกต. มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 
กรณีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา จ าคุกนายเทพไท 2 ปี ไม่รอลงอาญา 
และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 10 ปี กรณีร่วมกับนายมาโนช เสนพงศ์ (น้องชาย) อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) นครศรีธรรมราช ทุจริตการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ระหว่างปี 2556-2557 

โดยที่ประชุม กกต. เห็นว่า ค าพิพากษาดังกล่าว มีการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายเทพไท แม้คดียังไม่ถึง
ที่สุด แต่จะมีผลให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายเทพไท สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) 
และมาตรา 96 (2) หรือไม ่
รายงานข่าว ระบุด้วยว่า มติที่ประชุม กกต. ดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังเลขาธิการส านักงาน กกต. น าเสนอหนังสือจาก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ส่งมายัง กกต. ว่า สภาผ็แทนราษฎรไม่มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพ ส.ส. 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ กรณีของนายเทพไทนั้น ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่า หาก กกต. มี
เหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของนายเทพไทสิ้นสุดลงหรือไม่ สามารถใช้อ านาจส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามมาตรา 82 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ 

รายงานข่าว ระบุอีกว่า ส านักงาน กกต.นครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างการคัดส าเนาค าพิพากษาของศาล เพ่ือส่ง
มายังส านักงาน กกต.ส่วนกลาง เสนอประกอบความเห็นของส านักงาน กกต. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ว่า 
กรณีดังกล่าว ทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) และมาตรา 42 (7) แห่ง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ามว่า 
บุคคลที่อยู่ระหว่างการถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับ
เลือกตั้ง และลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง แต่เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือมา 
กกต. เห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนเพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่ในทางสังคม จึงมีมติดังกล่าว 
 

อ้างอิง : HTTPS://WWW.ISRANEWS.ORG/ARTICLE/ISRANEWS-NEWS/91625-ISRANEWS-384.HTML 
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31 สิงหาคม 2020 เวลา 17:16 

กกต.ชงศาล รธน.ชี้ขาดสถานะ ส.ส. "เทพไท เสนพงศ์" 

 
 

กกต.ชงศาลรธน.ชี้ขาดสถานะส.ส. "เทพไท เสนพงศ์" ปมต้องคดีทุจริตเลือกตั้ง 
จากกรณีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา จ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย ์ 2 ปีโดยไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จากกรณีร่วม
กระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557  

ล่าสุดมีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 82 วรรคสี่  ว่าค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.
ของนายเทพไท สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก นายสรศักดิ์  เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท าหนังสือ
แจ้งถึงการสิ้นสมาชิกภาพของส.ส. ของนายเทพไท โดยสภาฯเห็นว่าเห็นว่า หากกกต.มีเหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของนาย
เทพไทสิ้นสุดลงหรือไม่ก็สามารถใช้อ านาจส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของ
รัฐธรรมนูญ 

ขณะเดียวกันกกต.อยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราชขอคัดส าเนาค าพิพากษา
จากศาลนครศรีธรรมราช เพ่ือส่งมาให้ยังส านักงานกกต.กลางเสนอประกอบความเห็นของส านักงานฯที่จะเสนอต่อ 
กกต.ว่า กรณีดังกล่าวทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6)  ประกอบมาตรา 98( 4 )และมาตรา 96 ( 2) และมาตรา 42(7) ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ามว่า บุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/15246?utm_source=category&utm_medium=inter

nal_referral&utm_campaign=politics 
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31 สิงหาคม 2563 - 20:44 น. 
 

มติ กกต. ส่งศาล รธน.ชี้สถานภาพ ส.ส."เทพไท" หลังถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 
 
กกต.มีมติส่งศาลรธน.วินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.ของ"เทพไท เสนพงศ์" ปมถูกศาลนครศรีฯเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็น
เหตุให้สิ้นสภาพส.ส.หรือไม่ หลังเลขาสภาร่อนหนังสือจี้อ้างไม่มีอ านาจพิจารณา 

มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
82 วรรคสี่ กรณีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา จ าคุก นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  2 ปีและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา10 ปี จากกรณีร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ว่า ค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่
เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไทสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 
98(4)และมาตรา 96(2) หรือไม ่ 

ภายหลังจากเลขาธิการส านักงาน กกต.ได้น าเสนอหนังสือที่นายสรศักดิ์  เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎร มีมาถึงในวันนี้( 31 ส.ค.)แจ้งเรื่องการสิ้นสมาชิกภาพของส.ส. ซึ่งระบุว่าส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎรและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรตาม ม. 10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 2554 แต่ไม่มีอ านาจในการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ กรณีของนายเทพไทนั้น ทางส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาแล้วเห็นว่า หาก กกต. มีเหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของนายเทพไทสิ้นสุดลงหรือไม่ ก็สามารถใช้อ านาจส่งเรื่อง
ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 82 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวในส่วนของส านักงานฯยังอยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขอคัดส าเนาค าพิพากษาจากศาลนครศรีธรรมราช เพ่ือส่งมาให้ยังส านักงานกกต.กลาง เสนอประกอบความเห็นของ
ส านักงานฯที่จะเสนอต่อกกต.ว่า กรณีดังกล่าวทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6)  ประกอบมาตรา 98( 4 )และมาตรา 96 ( 
2) และมาตรา 42(7) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ามว่า บุคคลที่อยู่ใน
ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.
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และลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง แต่เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือมา ทางกกต.ก็
เห็นว่าเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่ในทางสังคม จึงได้มีมติดังกล่าว 
 

อ้างอิง :  

HTTPS://WWW.KOMCHADLUEK.NET/NEWS/POLITIC/442014?UTM_SOURCE=CATEGORY&UTM_MEDIUM

=INTERNAL_REFERRAL&UTM_CAMPAIGN=SECTION_POLITIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/442014?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/442014?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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31 สิงหาคม 2563 

มติ กกต. ส่งศาล รธน. 
วินิจฉัยสถานะ ส.ส. 'เทพไท'  
 

 
  
มติกกต.ส่งศาลรธน.วินิจฉัยสถานะส.ส. "เทพไท" ปมถูกศาลนครฯเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สิ้นสภาพส.ส.
หรือไม่ หลังเลขาสภาร่อนหนังสือไร้อ านาจพิจารณา 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.63 มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ กรณีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา จ าคุกนาย
เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  2 ปีโดยไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งเป็น
เวลา 10 ปี จากกรณีร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ว่าค า
พิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไท สิ้นสุด
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม ่

หลังจากเลขาธิการส านักงานกกต.ได้น าเสนอหนังสือที่นายสรศักดิ์  เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มี
มาถึงในวันนี้ แจ้งถึงการสิ้นสมาชิกภาพของส.ส. ซึ่งระบุว่าส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา 10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 2554 แต่ไม่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพ
ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ กรณีของนายเทพไทนั้น ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นว่า หากกกต.
มีเหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของนายเทพไทสิ้นสุดลงหรือไม่ก็สามารถใช้อ านาจส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวในส่วนของส านักงานยังอยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอคัดส าเนาค าพิพากษาจากศาลนครศรีธรรมราช เพ่ือส่งมาให้ยังส านักงานกกต.กลางเสนอประกอบความเห็นของ
ส านักงานฯที่จะเสนอต่อ กกต.ว่า กรณีดังกล่าวทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6)  ประกอบมาตรา 98( 4 )และมาตรา 96 ( 
2) และมาตรา 42(7) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ามว่า 
บุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับ
เลือกตั้งส.ส. และลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง แต่เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือมา 
ทางกกต.ก็เห็นว่าเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่ในทางสังคม จึงได้มีมติดังกล่าว. 
อ้างอิง  :  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895908?utm_source=category&utm_medium=int
ernal_referral 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895908?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895908?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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1 กันยายน 2020 เวลา 9:52 

เห็นด้วย 'กกต.' ยื่นศาล รธน.ชี้ขาด ปมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
  

 
 

"เทพไท" เห็นด้วย กกต.ยื่นศาล รธน.ตีความเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ยันขอท าหน้าที่ ส.ส.-ไม่รับสิทธิ์ประโยชน์จากสภา 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวคณะกรรมการเลือกตั้ง

(กกต.) มีมติส่งค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยข้อกฎหมายการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของตน เป็นเหตุให้ขาด
คุณสมบัติการเป็น ส.ส.หรือไม่นั้นว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ประเด็นกฎหมายในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และเม่ือข้อกฎหมายมีความคลุมเครือ มีความเห็นแย้งที่หลากหลาย จน
ไม่สามารถหาข้อยุติทางกฎหมายได้ จึงจ าเป็นต้องยื่นค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่วินิจฉัยข้อ
ขัดแย้งในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และผลจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับและผูกพันกับทุกองค์กร  

"ผมเห็นว่า ระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องจาก กกต.เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ผมยังคงมีสถานะความ
เป็น ส.ส.อยู่ จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นข้อยุติ และระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ผม
ยังท าหน้าที่ของส.ส.ตามปกติ แต่จะไม่ขอรับสิทธิประโยชน์ใดๆ ในต าแหน่ง ส.ส.จากส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรโดยเด็ดขาด หากมีค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที ่ส.ส.ก็ยินดีจะใช้เงินส่วนตัวเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะไม่เบียดเบียนงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใดเพียงแต่ขอใช้สิทธิ์และหน้าที่ของการเป็น ส.ส.เพ่ือเป็น
กระบอกเสียง ปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศ ในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคนหนึ่งเท่านั้น"
นายเทพไท กล่าว 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/15258?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/15258?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15258?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 01 ก.ย. 2563 เวลา 10:08 น. 

"เทพไท" หนุน ยื่นศาล รธน. ตีความสถานะ ส.ส. 

 
 

เทพไท เห็นด้วยกับ กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ ยัน จะท าหน้าที่ ส.ส.ไม่ขอรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆจากสภาฯ 
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้สัมภาษณ์กล่าวถึง 

กระแสข่าวที่คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติส่งค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยข้อกฎหมายการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของตน เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส.หรือไม่นั้น ว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อคณะกรรมการ
เลือกตั้ง(กกต.) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และเมื่อข้อกฎหมายมีความคลุมเครือ มี
ความเห็นแย้งที่หลากหลาย จนไม่สามารถหาข้อยุติทางกฎหมายได้ จึงจ าเป็นต้องยื่นค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระมีหน้าที่วินิจฉัยข้อขัดแย้งในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และผลจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับ
และผูกพันกับทุกองค์กร 

นายเทพไท กล่าวอีกว่า ตนเห็นว่า ระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องจาก กกต.เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ตนก็
ยังคงมีสถานะความเป็น ส.ส.อยู่ จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นข้อยุติ และระหว่างการพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญนั้น ตนยังท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามปกติ และจะไม่ขอรับสิทธิประโยชน์ใดๆ ในต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยเด็ดขาด หากมีค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ก็ยินดีจะใช้เงินส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะไม่เบียดเบียนงบประมาณแผ่นดินแต่
อย่างใด เพียงแต่ขอใช้สิทธิ์และหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเป็นกระบอกเสียง ปกป้องผลประโยชน์
ให้กับพ่ีน้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ ในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคนหนึ่งเท่านั้น 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631944 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/631944
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1 กันยายน 2563 10:12 น.   

'เทพไท' เห็นด้วยกับ กกต. ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ ยัน จะท าหน้าที่ ส.ส.ไม่ขอรับสทิธิ์
ประโยชน์จากสภาฯ 

 
 

'เทพไท' เห็นด้วยกับ กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ ยัน จะท าหน้าที่ ส.ส.ไม่ขอรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆจากสภาฯ 
วันที่ 1 ก.ย.63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้สัมภาษณ์กล่าวถึง กระแสข่าว

ที่คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติส่งค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยข้อกฎหมายการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ตน เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส.หรือไม่นั้น ว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) มี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และเมื่อข้อกฎหมายมีความคลุมเครือ มีความเห็นแย้งที่
หลากหลาย จนไม่สามารถหาข้อยุติทางกฎหมายได้ จึงจ าเป็นต้องยื่นค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระมี
หน้าที่วินิจฉัยข้อขัดแย้งในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และผลจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับและผูกพันกับ
ทุกองค์กร 

ตนเห็นว่า ระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องจาก กกต.เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ตนก็ยังคงมีสถานะความเป็น 
ส.ส.อยู่ จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นข้อยุติ และระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ตนยังท า
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามปกติ และจะไม่ขอรับสิทธิประโยชน์ใดๆ ในต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยเด็ดขาด หากมีค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ส.ส. ก็ยินดีจะใช้เงินส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะไม่เบียดเบียนงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด เพียงแต่ขอใช้สิทธิ์
และหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเป็นกระบอกเสียง ปกป้องผลประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนทั่ว
ทั้งประเทศ ในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคนหนึ่งเท่านั้น 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/179089 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/179089
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200901/b9f8d28a093d786de9bc59335141618d9c8ae0f5f39dad154fa1ef0328f5b2e1.jpg?itok=ii4IeQOU
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01 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:52 น.    

 'เทพไท' ยันคุณสมบัติ ส.ส. อยู่ครบ โทษ รธน.คลุมเครือ บังคับย้อนหลังไม่ได้ 
 

 
 

1 ก.ย.63-นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงกรณีที่คณะกรรมกา รการ
เลือกตั้ง(กกต.) มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. หลังศาลนครศรีธรรมราชตัดสินพิพากษา
จ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี ว่า เป็นความคิดที่ถูกต้อง เพราะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง ส.ส. จึงควรให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย แต่
ย้ าว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนมาสมัครเป็น ส.ส. แล้ว จึงมองว่าคุณสมบัติที่ขาดหลังจากเป็น ส.ส. ไม่ควรจะ
บังคับย้อนหลัง โดยระหว่างนี้ก็จะท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย ซึ่ งมีผลผูกพันทุกองค์กร แต่คง
จะไม่ใช้สิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ของการเป็น ส.ส.จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หากว่ามีค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ก็คงจะใช้เงินส่วนตัวในการท างานทั้งหมด เพียงแต่ว่าจะขอใช้สิทธิ์ความเป็น ส.ส.เพ่ือท าหน้าที่ปกป้อง
ผลประโยชน์ 

ส่วนภายในพรรคประชาธิปัตย์ นายเทพไท กล่าวว่า ทีมกฎหมายก็ยังเห็นแตกต่างกันอยู่เพราะหลายคนมองว่า
กฎหมายไม่สามารถบังคับย้อนหลังได้ ย้ าว่าตอนสมัครรับเลือกตั้ง ตนเองมีคุณลักษณะครบถ้วนในการเป็น ส.ส. และ
มองว่าไม่มีบทบัญญัติให้พ้นจากต าแหน่ง จึงขอให้ย้อนกลับไปดูคุณสมบัติก่อนสมัครรับเลือกตั้งมาเทียบเคียง ซึ่งนัก
กฎหมายบางคนถือว่าเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังที่เป็นโทษ ซึ่งจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ จึงควรให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยย้อนหลัง 

ด้านนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ กล่าวให้ก าลังใจนายเทพไท ซึ่งเป็น
นักการเมืองที่มีบทบาทสร้างสีสันในสภา เคยเป็นถึงอดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงรู้สึกเสียดาย
ในฐานะรุ่นพี่ โดยจะไปพบนายเทพไทเพ่ือให้ก าลังใจ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/76131 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/76131
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1 กันยายน 2563 10:53 am 

“เทพไท” ท าหน้าที ่ส.ส. รอศาล รธน.วินิฉัย 

 
รัฐสภา 1 ก.ย. –“เทพไท” ยืนยันปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยสถานะส.ส. แต่จะไม่ขอรับสิทธิ
ประโยชน์ของการเป็นส.ส. ย้ ากฎหมายไม่ควรย้อนหลัง ด้าน “สายัณห์” เสียดาย จะไปก าลังใจ 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 
มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. หลังศาลนครศรีธรรมราชตัดสินพิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอ
ลงอาญา และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี ว่า เป็นความคิดที่ถูกต้อง เพราะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง ส.ส. จึงควรให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย 

“ผมมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนมาสมัครเป็นส.ส. แล้ว จึงมองว่าคุณสมบัติที่ขาดหลังจากเป็น ส.ส.ไม่ควรจะ
บังคับย้อนหลัง โดยระหว่างนี้ก็จะท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย ซึ่งมีผลผูกพันทุกองค์กร แต่คง
จะไม่ใช้สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ของการเป็นส.ส.จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หากมีค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติหน้าที่คงจะใช้เงินส่วนตัวท างานทั้งหมด เพียงแต่ว่าจะขอใช้สิท ธิ์ความเป็น ส.ส.เพ่ือท าหน้าที่ปกป้อง
ผลประโยชน์” นายเทพไท กล่าว 

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ นายเทพไท กล่าวว่า ทีมกฎหมายยังเห็นแตกต่างกันเพราะหลายคนมองว่ากฎหมายไม่
สามารถบังคับย้อนหลังได้ ขอย้ าว่าตอนที่สมัครรับเลือกตั้ง ตนเองมีคุณลักษณะครบถ้วนในการเป็น ส.ส. และมองว่ าไม่
มีบทบัญญัติให้พ้นจากต าแหน่ง จึงขอให้ย้อนกลับไปดูคุณสมบัติก่อนสมัครรับเลือกตั้งมาเทียบเคียง ซึ่งนักกฎหมายบาง
คนถือว่าเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังที่เป็นโทษ ซึ่งจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ จึงควรให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยย้อนหลัง 

ด้านนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ กล่าวให้ก าลังใจนายเทพไท ซึ่งเป็น
นักการเมืองที่มีบทบาทสร้างสีสันในสภา เคยเป็นถึงอดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงรู้สึกเสียดาย
ในฐานะรุ่นพี่ โดยจะไปพบนายเทพไทเพ่ือให้ก าลังใจ.-ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-526670 
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31 สิงหาคม 2563 - 13:15 น. 

"ชูชาติ" สอน "เทพไท" อย่าแถยันพ้น ส.ส. แล้ว 
 

 
 
อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา"ชูชาติ ศรีแสง"สอน"เทพไท"อย่าแถยันพ้นส.ส.แล้ว ควรยอมรับความจริง
อย่างสุภาพบุรุษ 

กรณีที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชพิพากษาให้จ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ และนายมาโนช เสนพงศ์ น้องชายคนละ 2 ปีโดยไม่รอลงอาญา พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี
คดีทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อปี2557 ท าให้มีประเด็นขึ้นมาว่า นายเทพไท พ้นสภาพ ส.ส.  แล้ว
หรือยังจากค าพิพากษาดังกล่าว 

ต่อมานายเทพไท  ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ส่วนตัวเข้าใจว่า ตนยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันที และยังท าหน้าที่ 
ส.ส. ต่อไปได้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญก าหนดคุณสมบัติ ห้ามผู้ถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แต่กรณีของตนถูกตัดสิทธิ์
ระหว่างเป็น ส.ส. ไม่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติการพ้นต าแหน่ง ส.ส. จะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะในรัฐธรรมนูญ
เขียนเรื่องคุณสมบัติไม่ชัดเจน 

นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา  โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้อีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้
นายชูชาติ ได้เคยแสดงความเห็นมาแล้วว่า นายเทพไท พ้นสภาพ ส.ส. ว่า 

...นายเทพไท เสนพงศ์ จบการศึกษาทางกฎหมายและเป็น ส.ส. มาหลายสมัย จึงต้องอ่านบทบัญัติกฎหมาย
โ ด ย เ ฉ พ า ะ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ อ อ ก แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ใ น ตั ว บ ท บั ญ ญั ติ แ ต่ ล ะ ม า ต ร า ว่ า มี ค ว า ม ห ม า ย อ ย่ า ง ไ ร 
.....บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) และมาตรา ๙๖ (๒) มีความหมายชัดแจ้งว่า 
ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร ข อ ง น า ย เ ท พ ไ ท สิ้ น สุ ด ล ง แ ล้ ว ห รื อ น า ย เ ท พ ไ ท อ่ า น ไ ม่ เ ข้ า ใ จ 
.....นายเทพไทควรยอมรับความจริงอย่างคนที่เป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่แถ ไม่ยอมรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้เสียศักดิ์ศรี
ของคนท่ีเป็นนักกฎหมายและอดีต ส.ส.หลายสมัย 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/441963?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

https://www.komchadluek.net/news/politic/441963?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/441963?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันจันทร์ ท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.42 น. 

'วิปรัฐบาล' ได้ฤกษ์ย่ืนญัตติร่างแก้ไข รธน.พรุ่งน้ี เปิดทางดึง ‘นศ.’ นั่ง ส.ส.ร. 

 
 

‘วิปรัฐบาล’ เตรียมยื่นญัตติร่างแก้ไข รธน.พรุ่งนี้ มอบ ‘กกต.’ วางหลักเกณฑ์ดึง ‘นศ.’ นั่ง ‘ส.ส.ร.’ 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ

รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการคัดเลือกโควตานักศึกษาเข้า
เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ว่า โควตาดังกล่าวจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์ ซึ่งคิดว่าคุณสมบัติน่าจะทั่วไปไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เช่น ต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นส.ส.ร. ต้องไม่เป็นส.ส. และส.ว. 

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า ส าหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายรัฐบาล ในมาตรา 256 จะมีการแก้ไขให้ง่ายขึ้น เมื่อ
มีการรับหลักการแล้ว ก็จะตั้งกรรมาธิการ และพิจารณาต่อในวาระ 2 และ 3 โดยใช้เสียง 3 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภา 
โดยก่อนทูลเกล้าจะต้องท าประชามติด้วย ทั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลจะได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้(1ก.ย.) เวลา 13.00 
น. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/515197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/515197
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31 สิงหาคม 2020 เวลา 14:01 

วิปรัฐบาล ชู สเปค ส.ส.ร.เปิด "10 โควตา นศ." ร่วมแก้ รธน. ชงญัตติสภาฯพรุ่งนี้ 

 
 

 “ชินวรณ์” เปิดโครงสร้าง ส.ส.ร. 200 คน สัดส่วนนักศึกษา 10 คน ยกร่างรัฐธรรมนูญภายใน 240 วัน ชง
ประธานสภาพรุ่งนี้ 

ความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ใน
ฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เปิดเผยถงึโครงสร้างของสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ว่า โครงสร้างหลักของ ส.ส.ร. มีสมาชิก 200 คน โดยมาจากการเลือกตั้งตามสัดส่วนของ
ประชากรแต่ละจังหวัดจ านวน 150 คน  

ซึ่งจะมีส.ส.ร.อย่างน้อยจังหวัดละ  1 คน ส่วนอีก 50 คน มาจากการเลือกโดยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือ ส.ส. จ านวน 10 คน มาจากการเลือกโดยสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. 10 คน มาจากการเลือกของที่
ประชุมคณะอธิการบดีในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน  สาขารัฐศาสตร์และการบริหารราชการ
แผ่นดิน จ านวน 20 คน มาจากสัดส่วนของนักเรียน นิสิต นักศึกษา จ านวน 10 คน โดยให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นผู้คัดเลือกตาม  

ส าหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็น ส.ส.ร. ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกต. ก าหนด โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนนิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสอย่างเต็มท่ี ซึ่งหลักเกณฑ์ท่ัวไปของผู้ที่จะเข้ามาเป็น ส.ส.ร. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป  
ส่วนหลักเกณฑ์อ่ืนเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง ขณะที่คุณสมบติต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ามา
เป็นส.ส.ร.  จะเป็นไปตามที่เงื่อนไขก าหนดไว้ในรายงานการศึกษาเพ่ิมเติมแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้
เสียไม่เป็น ส.ส. ส.ว. และข้อห้ามตามหลักเกณฑ์ทั่วไป 

ทั้งนี้ เมื่อ ส.ส.ร. ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วต้องท าการยกร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 240 วัน โดยหาก
สภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาวาะการศึกษาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ  ก็จะประสานไปยัง กกต. เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนของ ส.ส.ร. ต่อไป 
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ส่วนกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา  256 และการร่างรัฐธรรมนูญโดย  ส.ส.ร. ก็เป็นไปตาม
กระบวนการจัดท ากฎหมาย โดยมีการพิจารณาในวาระที่ 1 รับหลักการ จากนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือแปร
ญัตติ เพ่ือเข้าสู่วาระที่2-3 ต่อไป ซึ่งต้องใช้เสียง 3 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภา เมื่อลงมติในวาระ2-3 แล้ว ต้องน าไปท า
ประชามติก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ หลังจากนั้นจึงจะเริ่มนับหนึ่งในการตั้ง ส.ส.ร. 

ขณะเดียวกัน ทางวิปรัฐบาลเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของวิปรัฐบาลต่อนายชวน  หลีก
ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันพรุ่งนี้(1 ก.ย.) เวลา 13.00 น. ซึ่งที่ประชุมร่วมกันของวิป 3 ฝ่าย ได้แก่ วิป
รัฐบาล , คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน และ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภา หรือ วิปวุฒิสภา มีข้อสรุปร่วมกันที่จะพิจารณาวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 23-24 ก.ย. นี้ โดยจะใช้เวลา
พิจารณารวม 24 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายละ 8 ชั่วโมง ขณะที่จ านวนของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไข
เ พ่ิ ม เ ติ ม รั ฐ ธ ร รมนูญ  พ .ศ .  2560 ที่ จ ะจั ดตั้ ง ขึ้ น ก็ เ ป็ น ไปตามสั ดส่ วนที่ ก า หนด ไว้ ต าม โคร งสร้ า งของ
กรรมาธิการ จ านวน 35 คน โดยคาดว่ากรรมาธิการจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 60 วัน 
  

อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/15229?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/15229?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15229?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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31 สิงหาคม 2563 

'โฆษก พปชร.' เผยวิปรัฐบาลเคาะร่าง 'แก ้รธน.' แล้ว จ่อยื่นประธานรัฐสภาพรุ่งน้ี! 
 

"โฆษกพปชร." เผยวิปรัฐบาลเคาะร่าง "แก้ไขรัฐธรรมนูญ" แล้ว จ่อยื่นประธานรัฐสภาพรุ่งนี้ ระบุโครงสร้าง 200 
"สสร." ไม่มี ส.ส.-ส.ว. เข้าไปเกี่ยว 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.63  นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ ์ส.ส. กทม. เขต2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า 
ที่ประชุมวิปรัฐบาลเห็นชอบเตรียมยื่นร่างพิจารณา "แก้ไขรัฐธรรมนูญ" ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในวันที่ 1 
กันยายนนี้ โดยคาดว่าจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา ในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ พร้อมเห็นชอบตั้งสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. 

ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล ได้เห็นชอบในหลักการร่วมกัน โดยพรรคพลังประชารัฐ แกนน าจัดตั้งรัฐบาล 
ขอยืนยันในหลักการไม่แก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 พร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวนการ  "แก้ไข
รัฐธรรมนูญ" ผ่านระบบรัฐสภา ที่ยึดถือหลักสิทธิ เสรีภาพและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส าคัญ 

ส าหรับสัดส่วน "สสร." ทั้ง 200 คน จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ในแต่ละจังหวัด 150 คน 
รัฐสภา คัดเลือก 20 คน จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เลือก 20 คน และเลือกจากนักเรียน นิสิต หรือ
นักศึกษา 10 คน 
นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดลักษณะบุคคลต้องห้ามที่ไม่สามารถใช้สิทธิสมัครเป็น "สสร." ได้ คือ ข้าราชการการเมือง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐมนตรี รวมถึงบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
อ้างอิง : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895899?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral&utm_campaign=politics 

 

 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895899?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895899?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 - 15:06 น. 

วิปรัฐบาล เคาะร่างแก้ไข รธน. ตั้ง ส.ส.ร. 200 คน “ธนาธร-ปิยบุตร” หมดสิทธิ์ 

 
 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส. กทม. เขต 2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาลเห็นชอบเตรียมยื่นร่างพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธาน
รัฐสภา ในวันที่ 1 กันยายนนี้ โดยคาดว่าจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา ในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ 
พร้อมเห็นชอบตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 

ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล ได้เห็นชอบในหลักการร่วมกัน โดยพรรคพลังประชารัฐ แกนน าจัดตั้งรัฐบาล 
ขอยืนยันในหลักการไม่แก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 พร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ผ่านระบบรัฐสภา ที่ยึดถือหลักสิทธิ เสรีภาพและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส าคัญ 

น.ส.พัชรรินทร์กล่าวว่า ส าหรับสัดส่วน ส.ส.ร. ทั้ง 200 คน จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ในแต่
ละจังหวัด 150 คน รัฐสภา คัดเลือก 20 คน จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เลือก 20 คน และเลือกจาก
นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา 10 คน 

นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดลักษณะบุคคลต้องห้ามที่ไม่สามารถใช้สิทธิสมัครเป็น ส.ส.ร. ได้ คือ ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) หรือรัฐมนตรี รวมถึงบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท าให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แกนน าคณะก้าวหน้า 
และนายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แกนน าคณะก้าวหน้า และอดีตกรรมการบริหาร
พรรคอนาคตใหม่ท่ีถูกตัดสินทางการเมือง 5 ปี จะหมดสิทธิ์สมัครเป็น ส.ส.ร. 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-513910 

ข่าวที่เก่ียวข้อง : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/441999?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic 

https://www.prachachat.net/politics/news-513910
https://www.komchadluek.net/news/politic/441999?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/441999?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 - 14:44 น. 

 “อนุสรณ์” ชี้ ส.ว.ถอยแล้ว ถ้ารัฐบาลจริงใจแก้ไข รธน. เชื่อท าได้เร็วแน ่
 

 
 

 “อนุสรณ์” ชี้ ส.ว.ถอยแล้ว ถ้ารัฐบาลจริงใจแก้ไข รธน. เชื่อว่าท าได้เร็วแน่ 
เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 31 สิงหาคม ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคพท. 

กล่าวถึงกรณี ส.ว.ออกมาแสดงความเห็น ระบุ ส.ว. ส่วนใหญ่ไม่ขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร. ว่า 
พรรคพท.เชื่อว่า การให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริง เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เป็นความชอบธรรมที่
ทุกฝ่ายปฏิเสธได้ยาก วันนี้บ้านเมืองมีปัญหา ไปต่อล าบาก จึงมีความเห็นพ้องร่วมกัน ในการที่จะแก้ไขรั ฐธรรมนูญฉบับ
นี้ เพ่ือแก้ปัญหาของประเทศ รวมทั้งยุติความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในสังคม ส.ว.ยอมถอยแล้ว หากรัฐบาลมีความจริงใจเชื่อว่า
จะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ส าเร็จ การแก้มาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นแนวทางที่มีทุกฝ่าย
เห็นพ้องมากที่สุด ไม่มีประเด็นความขัดแย้ง เชื่อว่าแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตร 256 ตั้ง ส.ส.ร.จะเป็น
ทางออกของประเทศ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2329597 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/40%E0%B8%B1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/40%E0%B8%B1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2329597
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/40%E0%B8%B1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/40%E0%B8%B1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/40%E0%B8%B1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/40%E0%B8%B1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/40%E0%B8%B1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/40%E0%B8%B1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/40%E0%B8%B1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B0.jpg
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วันจันทร์ ท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.05 น. 

 ‘อนุสรณ’์ รุกคืบ! จี้ต่อมส านึก ‘บิ๊กตู่’ อย่าแค่ชะลอซื้อเรือด าน้ า จริงใจแก ้รธน. 

 
 

“อนุสรณ์” ซัด “บิ๊กตู่ “ถ้ามีจิตส านึกต้องไม่ใช่แค่ ชะลอต้องยกเลิกซื้อเรือด าน้ า ชี้ส.ว.ถอยแล้ว ถ้ารัฐบาล
จริงใจแก้ไข รธน.ได้เร็ว ถาม “ประยุทธ์” เห็นอย่างไรน าพาราคอตกลับมาใช้  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่พรรคเพ่ือไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีข้อสรุปให้ กองทัพเรือ (ทร.) พิจารณา 
เลื่อนหรือชะลอ กรณี จัดซื้อเรือด าน้ าล าที่ 2 และล าที่ 3 ออกไปก่อน ว่า ตอนจะดันซื้อ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่าเป็น
หน้าที่ของกรรมาธิการ แต่พอจะถอยใช้อ านาจนายกฯ ซึ่งถูกตั้งค าถามว่าเป็นการกระท าเข้าข่ายครอบง าการท าหน้าที่
ของฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ ถ้าภาคประชาชนไม่ส่งสัญญาณเตือนแรงๆ พล.อ.ประยุทธ์ จะถอยหรือ ไม่ สงสัยว่า เหตุที่
พล.อ.ประยุทธ์ ถอยเพราะ จ านนต่อหลักฐาน หรือ เดินฝ่าแรงต้านไปไม่ไหว ไม่ใช่การถอยแบบมีส านึก เพราะถ้าส านึก
ต้องไม่ใช่แค่เลื่อน หรือชะลอไว้ 1 ปี  แต่ต้องเลื่อนให้นานกว่านั้น หรือยุติการจัดซื้อเรือด าน้ าล าที่ 2 และล าที่ 3 ไปเลย 
ถ้าประชาชนไม่ลุกฮือ ป่านนี้คงหวานคอแร้งรัฐบาลไปแล้ว หวังว่าเมื่อไม่ซื้อเรือด าน้ าแล้ว คงไม่หันไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 
ประเภทอ่ืนทดแทน สภาพวิกฤติเศรษฐกิจหนักขนาดนี้ ประชาชนจะไม่ทนอีกต่อไป  

นายอนุสรณ์  กล่าวถึงกรณี ส.ว.ออกมาแสดงความเห็น ระบุ ส.ว. ส่วนใหญ่ไม่ขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 
256 เพ่ือตั้ง สสร. ว่า พรรคเพ่ือไทยเชื่อว่า การให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริง เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง
ฉบับ เป็นความชอบธรรมที่ทุกฝ่ายปฏิเสธได้ยาก วันนี้บ้านเมืองมีปัญหา ไปต่อล าบาก จึงมีความเห็นพ้องร่วมกัน ในการ
ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพ่ือแก้ปัญหาของประเทศ รวมทั้งยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม ส.ว.ยอมถอยแล้ว หาก
รัฐบาลมีความจริงใจเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ส าเร็จ การแก้มาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
เป็นแนวทางท่ีมีทุกฝ่ายเห็นพ้องมากที่สุด ไม่มีประเด็นความขัดแย้ง เชื่อว่าแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตร 256 
ตั้ง ส.ส.ร.จะเป็นทางออกของประเทศ  

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/515225 
 

https://www.naewna.com/politic/515225
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31 สิงหาคม 2563 3:51 pm      

อดีต ส.ว.หนุนแก้ รธน. 
เช็ค 'สภาพคล่อง' มหาดไทย ปลดแอกเลือกตั้ง 'ท้องถิ่น' 
 

 
 
เมื่อการปลดแอก "เลือกตั้งท้องถิ่น" ถูกผูกไว้ที่เงื่อนไขความพร้อมทางการเมืองท้ังสิ้น 
"จะพิจารณาเอง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกฎหมายและความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย และกกต.ถ้าเป็นไปได้จะมีการ
เลือกตั้งสักอย่างในปีนี้ ขอให้รอเวลาก่อน" 

วรรคทองส าคัญจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าการ
เลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อ 15 มิ.ย.2563 ท าให้ขณะนี้จะเหลือเวลาก่อนถึงช่วงเวลาที่ประกาศไว้จนถึงสิ้นปี 2563 อีกเพียง 4 
เดื อน  แต่ เป็ นช่ ว ง เ วลา เกื อบ  6 ปีที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น  98,940 ต าแหน่ งทุ กระดับทั่ วประ เทศ  ยั งถู กแช่
แข็ง "รักษาการณ์" ด้วยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 1/2557 หลังรัฐประหารตั้งแต่ 25 ธ.ค.
2557 แต่ความคืบหน้าขณะนี้กลับมี 3 ค าสั่งจากกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับ "โหมด" เตรียมความพร้อมจัด
เลือกตั้งท้องถิ่นท่ีเป็นตัวแปรส าคัญต่อความเป็นได้อีก 4 เดือนข้างหน้า 
1."แบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น" ขณะนี้ กกต.แบ่งเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เสร็จสิ้นทั้ง 76 แห่งตั้งแต่เดือน
เม . ย .2563 แต่ ขณะนี้ ร าชกิ จจานุ เ บกษา  ออกประกาศ ไปแล้ วล่ า สุ ด  19 จั งห วัด  ประกอบด้ ว ย  จ .
ก ร ะ บี่  ชั ย น า ท  ชุ ม พ ร  ต รั ง ต ร า ด  น ค ร ป ฐ ม  ป ร า จี น บุ รี  ปั ต ต า นี  พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  พั ง ง า
พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง ราชบุรี สตูล สิงห์บุรี สุพรรณบุรีและ จ.สุราษฎร์ธานี (อ่านประกอบ : ราชกิจจา
ฯ ประกาศ เผยแพร่ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งอบจ. 19 จังหวัด) ท าให้ขณะนี้ยังเหลือ อบจ.อีก 57 แห่งที่รอ
ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา 
2.ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2563 สั่งทุกจังหวัดให้ก าชับ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เตรียมจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็น
การล่วงหน้า (อ่านประกอบ : มท.สั่งด่วนทุกจังหวัด! เตรียมจัดท างบฯปี 64 รับเลือกตั้งท้องถิ่น)  
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/12402
https://www.nationweekend.com/content/politics/12402
https://www.nationweekend.com/content/politics/13792?nwb
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3.ค าสั่ง "ประยูร รัตนเสนีย์" อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ลงนามหนังสือ "ด่วนที่สุด" วันที่ 25 ส.ค.
2563 สั่งให้จังหวัดก าชับ อปท.อีก 608 แห่ง แบ่งเป็นอบจ. 7 แห่ง เทศบาลนคร 5 แห่ง เทศบาลเมือง 8 แห่ง เทศบาล
ต าบล 139 แห่ง อบต.449 แห่งให้เร่งบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งใน (ร่าง) ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. รวมถึงจัดเตรียม
งบประมาณเพ่ิมเติมรองรับจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร  

"เนชั่นสุดสัปดาห์" ยังตรวจสอบข้อมูล "จ านวน" องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทั้งประเทศไปที่กองการ
เลื อกตั้ งท้ อ งถิ่ น  กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่ น  อัพ เดทล่ าสุ ด วันที่  25 ส .ค .2563 พบว่ า  มี  อปท .
ทั้งสิ้น  7,850 แห่ง จากเดิม7,852 แห่ง แบ่งเป็น  อบจ. 76 แห่ง เทศบาล  2,469 แห่งประกอบด้วย  เทศบาล
นคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 192 แห่งและเทศบาลต าบล 2,469 แห่ง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)อยู่
ที่ 5,303 แห่ง อปท.รูปแบบพิเศษ (พัทยา-กทม.) อีก 2 แห่ง 

ขณะที่การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาล 3 ระดับ ทั้ง 2,469 แห่ง ที่ผ่านมา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จไปแล้ว 55 
จังหวัด ยังเหลือรอเสนอที่ประชุม กกต.ชุดใหญ่อีก 22 จังหวัด ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบต.ไม่ต้องแบ่งเขต 
เนื่องจากตามกฎหมายให้ใช้ "หมู่บ้าน" เป็นเขตเลือกตั้ง 

นอกจากนี ้"เนชั่นสุดสัปดาห์" ยังตรวจสอบตัวเลขงบประมาณท้องถิ่นที่ "ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น" กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปไว้ในหนังสือ "ด่วนที่สุด" ที่ มท 0818.2/339 ลงวันที่ 25 ส.ค.2563 พบว่ามี อปท.
ทั้งหมด 7,241 แห่งได้สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจากข้อมูลวันที่ 20 
ส.ค.2563 อยู่ที่ 7,791,809,923 บาท(เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน แปดแสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาท) แต่ยัง
ไม่นับรวมท้องถิ่นอีก 608 แห่งที่ยังไม่บันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่าย ส าหรับการเลือกตั้งตามหนังสืออธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองแจ้งไว้ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2563 

ที่ผ่านมาความคืบหน้าจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ยังเป็นเพียงข้ันตอนเตรียมความพร้อมจากหน่วยราชการ ต่อการแบ่ง
เขตเลือกตั้งจนถึงการบันทึก "งบประมาณ" ที่ต้องใช้จ่าย แต่ค าถามจาก "คนท้องถิ่น" กดดันไปถึงรัฐบาลว่าที่สุด
แล้ว  หน่วยงานราชการส่วนใดที่ ไม่มีพร้อม  เมื่อใน พ.ร.บ.การเลือกตั้ งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.
2562 มาตรา 142 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากท่ี พ.ร.บ.ฉบับนี้บังคับใช้อยู่ที่ "รัฐบาล" เป็นผู้ประกาศ 
จากนั้น กกต.จะ "เคาะวันเลือกตั้ง" ตามความพร้อมของท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

แต่เม่ือการก าหนด "คิว" เลือกตั้งท้องถิ่นก่อน-หลังทั้ง 4 ระดับมีผลต่อความได้เปรียบทางการเมืองถูก
เชื่อมโยงไปถึงการเมืองระดับชาติ กลับกลายเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการ "ปลดล็อค" ท้องถิ่นให้มีการเลือกตั้งต่อไป 
ท าให้ "กุญแจ" ดอกส าคัญขณะนี้จึงอยู่ที่ พล.อ.อนุพงษ ์เผ่าจินดารมว.มหาดไทย จะเสนอเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นไปยังที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพ่ือขอความเห็นชอบเมื่อใด เพ่ือเคาะเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งใดจัดขึ้นเป็นอันดับแรก ตามที่
พล.อ.ประยุทธ์ยืนยันไว้ว่าในปี 2563 ต้องเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 แห่ง  
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เม่ือการปลดแอกท้องถิ่นยังถูกผูกไว้ที่เงื่อนไขความพร้อมทางการเมืองเช่นเดียวกับก่อนการเลือกตั้งใหญ่ 
24 มี.ค.2562 ท าให้ทุกสัญญาณความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลเท่านั้นจะเป็นดัชนีชี้ว่า สุดท้ายแล้วการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในรอบ 6 ปีจะมีขึ้นเม่ือใด. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/15232?utm_source=category&utm_medium=inter

nal_referral&utm_campaign=politics 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 
 
อังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. 

"เอกภาพ" กับแนวทาง "แก้ รธน." 
“เมื่อวันนี้ “เพื่อไทย” และ “ก้าวไกล” ยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การขับเคลื่อนจึงอาจจะเกิดได้ยาก การพูดคุย
กันหลังจากนี้ อาจต้องมี “คณะก้าวหน้า” เข้ามาคุยด้วย”  
 

 
 
"ความเป็นเอกภาพ” น่าจะเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดในเวลานี้ ทั้งจากฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา แต่ไปๆ มาๆ ฝ่าย
ค้านที่เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้น ท าท่าว่าจะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียแล้ว 

“เพ่ือไทย” เลือกใช้ “กลยุทธ” เป็นตัวน า เพราะประสบการณ์สอนให้รู้ว่า หากอยากได้แนวร่วม ต้องเริ่มต้นที่
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ถ้าดึงดันมากไป มีแต่จะเสียแนวร่วม สุดท้ายอาจจะพลาดเป้าอย่างน่าเสียดาย 

ขณะที่ “ก้าวไกล” ซึ่งมีรากมาจาก “อนาคตใหม่” ที่มี “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” และ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” 
เป็นแกนน าสมัยนั้นจนได้ใจคนรุ่นใหม่มากมาย เลือกใช้ “กระแส” เป็นตัวน า เพราะเชื่อว่าจะกดดันให้ฝ่ายตรงข้ามยอม
แพ้ได้ และต้องเร่งด าเนินการในช่วงที่กระแสยังแรง เพราะถ้ากระแสอ่อนลงเมื่อไหร่ อย่าว่าแต่แก้รัฐธรรมนูญ แม้แต่
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก็อาจจะไม่ได้ 

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ระบุว่า “นี่คือวิธีถอดฟืนออกจากกองไฟ ไม่ใช่เรื่องของการเอามัน นี่
ไม่ใช่เรื่องของวัยรุ่นใจร้อน แต่นี่คือเสียงของประชาชน นี่คือสาเหตุที่เราเสนอวิธีแบบนี้ เงื่อนไขเวลาเป็นสิ่งส าคัญ ที่เรา
จะลดอุณหภูมิการเมืองลงได้” การใช้กระแสเป็นตัวน าของ “ก้าวไกล” โดยเฉพาะประเด็นการปิดสวิตช์ ส.ว.นั้น เซียน
การเมืองฟันธงตรงกันว่า เป็นไปได้ยาก มีโอกาสสูงที่ ส.ว.จะไม่เอาด้วย และแตกหักจนน าไปสู่ความรุนแรงได้ ในขณะที่
การใช้กลยุทธเป็นตัวน าของ “เพ่ือไทย” ดูจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า เข้าท านอง เปิดประตูบานแรกให้ได้ก่อน คือตั้ง 
ส.ส.ร. เดินตามยุทธศาสตร์ โอกาสประสบความส าเร็จย่อมมากกว่า เพราะ ส.ส.ร. ถือเป็นพ้ืนที่ที่จะท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เป็นเวทีที่เปิดกว้างตามที่หลายฝ่ายเรียกร้อง ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น เรื่องที่ว่ายากก็อาจจะ
เกิดข้ึนได ้
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ประเด็นที่ “ก้าวไกล” กังวลเรื่องการถ่วงเวลา “เพ่ือไทย” กลับมองว่า การตั้ง ส.ส.ร.นั้นต้องก าหนดกรอบ
ระยะเวลาการท างานไว้อยู่แล้ว จะต้องแล้วเสร็จภายในกี่วัน ที่ส าคัญ ยังเป็นการวางหมากไปในตัว เพราะแม้ว่า “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม จะตัดสินใจลาออก หรือยุบสภาฯ แต่ ส.ส.ร.ที่ตั้งขึ้นนั้นจะยังคง
อยู่ ส.ส.ร.จะยังคงท าตามอ านาจหน้าที่ และกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ โอกาสที่หวังจะใช้ ส.ว.ช่วยโหวตกลับมาเป็นนายกฯ 
อีกรอบ จึงไม่ง่าย ดังนั้น การลาออกหรือยุบสภาฯ มีแต่จะส่งผลลบกับรัฐบาล เพราะนาทีนั้นไม่มีอะไรการันตีว่า “บิ๊กตู่” 
จะได้กลับมานั่งเก้าอ้ีนายกฯ อีก 

เมื่อวันนี้ “เพ่ือไทย” และ “ก้าวไกล” ยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การขับเคลื่อนจึงอาจจะเกิดได้ยาก เป็นไป
ได้ว่า การพูดคุยกันหลังจากนี้ อาจต้องมี “คณะก้าวหน้า” เข้ามาคุยด้วย เพ่ือหาทางเดินร่วมกันให้เกิดเอกภาพ สู่
ความส าเร็จในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792833 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/792833
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วันท่ี 31 ส.ค. 2563 เวลา 14:30 น. 

วิกฤตการเมืองมาจากรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ให้ ส.ว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีอ านาจเลือก
นายกรัฐมนตรีจริงหรือ ?   

 
โดย...ไชยันต์ ไชยพร                           
******************* 
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560  มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เกือบหนึ่งปีหลังจากนั้น พรรคพลังประชา
รัฐก็ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 

การท าประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีขึ้นวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งในการท า
ประชามติรัฐธรรมนูญครั้งนั้น มีประเด็นเรื่องค าถามพ่วงด้วย นั่นคือ จะให้สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจในการลงคะแนนเลือก
นายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ ? 

ดังนั้น ในขณะที่ประชาชนก าลังพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและค าถามพ่วง ยังไม่มีตัวแปรเรื่อง
พรรคพลังประชารัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง และพลเอกประยุทธ์ก็ยั งไม่ได้แสดงตัวชัดเจนว่าจะยอมรับเป็นแคนดิเดทนายก
รัฐมนตรีให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือไม่ผู้คนเข้าใจกันไปเองว่า หากพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรี 
ก็จะมาทางช่องทางของคนนอกหลังจากที่พรรคการเมืองต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีคนใน
ได้ 

ค าถามคือ ผลการลงประชามติจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ ? นั่นคือ ผ่านประชามติ หากประชาชนรู้ว่าจะมี
พรรคพลังประชารัฐ และมีการดูดนักการเมืองหน้าเดิมๆให้มาเป็นฐานก าลังส าคัญ โดยมีพลเอกประวิตรอยู่เบื้องหลัง 
รวมทั้งมีกรณีนาฬิกาฉาวเกิดขึ้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2560  ซึ่งต่อมา ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ป.ป.ช. ชี้ว่า “ไม่มีมูล
เอาผิดรองนายกฯ ประวิตร กรณีนาฬิกาหรู”  โดยที่สื่อได้เผยแพร่ข้อมูลความสนิทใกล้ชิดระหว่างพลเอกประวิตรกับ
ประธาน ป.ป.ช. (https://www.nationtv.tv/main/content/378588831/ ) ดังนั้น ไม่ว่า การชี้ของ ป.ป.ช.จะมี
เหตุผลมากเพียงไร ก็ยากที่จะท าให้สังคมเชื่อถึงความตรงไปตรงมาในการวินิจฉัยได้ 

การให้อ านาจ ส.ว.ในการมีส่วนลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี ย่อมจะเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลยอมรับได้ ถ้า
วุฒิสภาจะมีส่วนที่จะแก้ปัญหาการแตกแยกออกเป็นสองขั้วสองพรรคการเมืองใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎร นั่ นคือ เสียง
ของสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นเสียงที่สามในการก าหนดตัวนายกรัฐมนตรี อันท าให้การใช้อิทธิพลครอบง า ส.ส.ในสภา
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ผู้แทนราษฎรไม่จ าเป็นที่จะต้องน าไปสู่การได้คะแนนมากพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี    เพราะจะต้องอาศัยเสียงของ
วุฒิสมาชิกอีก  และเมื่อสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากฐานที่มาเดียวกันกับ ส.ส.นั่นคือ การเลือกตั้ง แต่มาจากการคัดสรร
แต่งตั้ง  ย่อมจะท าให้สมาชิกวุฒิสภามีความเป็นอิสระจากการซื้อเสียงและระบบอุปถัมภ์ที่จะต้องพ่ึงพาเพ่ือหวังได้
คะแนนเสียง แต่แน่นอนว่า คนแต่งตั้งวุฒิสมาชิกย่อมมีอิทธิพลต่อวุฒิสมาชิก ถ้ามีใครไปวิ่งเต้นกับคนที่มีอ านาจในการ
แต่งตั้ง แต่แน่นอนว่า มันก็คนละฐานกันกับนักการเมือง แม้ว่า ส.ว. แต่งตั้งจะไม่มีฐานยึดโยงกับประชาชนโดยตรง
เหมือน ส.ส. แต่ก็จะสามารถเป็นพลังในการตรวจสอบถ่วงดุลสภาผู้แทนราษฎรได้ 

การที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ไม่ได้ให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้งนั้น มันมีที่มาที่ไปที่ควรจะรับรู้ท าความเข้าใจ นั่น
คือ เหตุผลที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ให้ที่มาของ ส.ว.มาจากการแต่งตั้ง ก็สืบจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ว.แต่ ส.ว. ส่วนใหญ่..เข้า
ข่าย "สภาผัวเมีย" อยู่ภายใต้อาณัติของทักษิณ ท าให้วุฒิสภาไม่สามารถท าหน้าที่เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลสภา
ผู้แทนราษฎรและฝ่ายบริหารได้”  (มติชนสุดสัปดาห์ 19 พฤษภาคม 2016)  
ถามว่า “สภาผัวเมีย” คืออะไร ? 

ฐานข้อมูลสถาบันพระปกเกล้าได้อธิบายไว้ว่า “สภาผัวเมีย คือลักษณะสถาบันรัฐสภา อันประกอบด้วย
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา แต่ถูกครอบง าโดยตระกูลการ เมือง (political 
dynasty) ในด้านหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรอาจมีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นบุคคลในตระกูลการเมือง ขณะที่วุฒิสภาก็
มีบุคคลภายในตระกูลเดียวกันที่ได้รับเลือกตั้งด้วยเช่นกัน (อาจเป็นสามี ภรรยา หรือเครือญาติ) ปรากฏครั้งแรก
หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการ
ทั่วไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543” 

ดังนั้น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จึงหาทางแก้ไขโดยก าหนดให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้งและการสรรหา โดยมา
จากการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 76 คน และมาจากการสรรหา 74 คน แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาสภาผัวเมียได้ตามที่ผู้
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ตั้งใจไว้ (http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=สภาผัวเมีย) ในที่สุด รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 จึงไม่ได้ให้ ส.ว.มาจาการเลือกตั้งเลย 

 
 

แต่วุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 นี้ได้กลับกลายเป็นชนวนปัญหาที่น าไปสู่วิกฤต
การเมืองรุนแรงขณะนี้ เพราะเป็นพรรคพวกเดียวกันกับพรรคพลังประชารัฐภายใต้อิทธิพลของพลเอกประวิตรในการ
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ที่เป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ เพราะนอกจากจะไม่ได้ท าหน้าที่

https://static.posttoday.com/media/content/2020/08/31/59A52973DD1D860F188FBF2CE74A6D91_1000.jpg
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ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจของพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ยังกลับกลายเป็นผู้อยู่ภายใต้
อิทธิพลของผู้ที่คัดสรรแต่งตั้งพวกเขาเข้ามา ซึ่งแม้ว่า วุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จะไม่ใช่สภาผัวเมีย แต่ก็
กลายเป็น “สภาโคตรญาติ” (https://www.siamturakij.com/news/481-สภาผัวเมีย-สภาโคตรญาติ)  ที่ไม่ต่าง
จาก “สภาผัวเมีย” 

ล าพังการที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ให้อ านาจ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี อาจจะช่วยแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือแบบแบ่งขั้วสุดโต่งในสภาผู้แทนราษฎรได้ หากไม่มีพรรคพลังประชารัฐที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพล
เอกประวิตรและมุ่งสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่วุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี้กลับท าลาย
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพียงเพราะปัจจัยการเกิดพรรคพลังประชารัฐและมีพลเอกประยุทธ์ หัวหน้า 
คสช. เป็นแคนดิเดท และไม่มีทางหาข้อแก้ตัวใดๆท้ังสิ้นที่จะปฏิเสธว่า “ไม่ได้สืบทอดอ านาจ” 

ข้ออ้างที่พลเอกประยุทธ์และผู้สนับสนุนมักจะหยิบยกมาแก้ตัวก็คือ ในการขึ้นสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพล
เอกประยุทธ์ เขาได้รับคะแนนเสียงเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วตามสัญญาใจที่พรรคต่างๆได้ให้ไว้ว่า ผู้ที่จะได้
เป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลควรจะได้รับเสียงเกินครึ่งของสภาผู้แทน ราษฎร ไม่ใช่ว่า ได้น้อยกว่าครึ่ง แล้วจะใช้เสียง 
ส.ว.เข้ามาเติมจนได้ 376 เสียงเกินครึ่งของสองสภา (เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ก าหนดให้สมาชิกทั้งสองสภามี
สิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรี  สองสภารวมกันแล้วมีสมาชิกทั้งสิ้น 750) 

แต่ค าถามคือ หากไม่มีหลักประกันว่า ส.ว. 250 คนจะลงคะแนนให้พลเอกประยุทธ์แล้ว ส.ส.จากพรรคอ่ืนๆจะ
แห่กันมาลงคะแนนให้พลเอกประยุทธ์หรือไม่ ? 

ปัญหาที่มาของ ส.ว.หรือสภาสูงหรือสภาที่สองนี้เกิดขึ้นมาตั่งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อประเด็นที่มาของสมาชิกสภา ประเภทที่สอง 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯทรงไม่เห็นด้วยที่คณะราษฎรจะมีอ านาจต่อการได้มาซึ่งสมาชิกสภาทั้งประเภทที่หนึ่งและ
ที่สอง เพราะจะไม่เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ และเป็นการควบรวมอ านาจไว้ที่คณะราษฎร ส่วนคณะราษฎร
ต้องการจะคงอ านาจไว้ที่พวกตน 

หลังจากนั้นอ านาจในการก าหนดที่มาของ ส.ว. รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น ส.ว. ก็เป็นประเด็นข้อถกเถียง
ทางการเมืองมาตลอดทุกครั้งที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ 

จนถึงวิกฤตปัจจุบัน เมื่อไม่สามารถหาวิธีการที่เหมาะสม (หรือสิ้นคิด !) ในการได้ ส.ว. ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ถ่วงดุลทั้งสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายบริหารได้ และถ้ามีวุฒิสภาแล้วไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา แต่กลับเป็นตัวปัญหา ก็มีผู้เสนอ
ให้เลิกวุฒิสภา และให้ใช้ระบบสภาเดียวไปเลย และให้สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบถ่วงดุล
กันเอง และให้กลไกองค์กรทางการเมืองอ่ืนๆรวมทั้งประชาชนมีส่วนในการตรวจสอบถ่วงดุลสภาผู้แทนราษฎร 

การยกเลิกสภาที่สองในประเทศต่างๆ อย่างเช่น เดนมาร์ก ในปี ค.ศ.1953  ไม่ได้เกิดจากการที่สภาที่สองมี
ปัญหา แต่เกิดจากความไม่จ าเป็นของการมีสภาที่สองที่เป็นสภาของชนชั้นสูง เพราะสภาผู้แทนราษฎรสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

ปัจจุบัน ประเทศที่ใช้ระบบสภาเดียว ได้แก่ อาร์มีเนีย บัลแกเรีย เดนมาร์ก ฮังการี โมนาโค ยูเครน เซอร์เบีย 
ตุรกี และสวีเดน  และประเทศที่จะเหมาะกับการมีสภาเดียวคือ ประเทศที่มีขนาดเล็ก และมีประชาธิปไตยที่ตั้งมั่น
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ยาวนานพอสมควร และข้อดีของการมีสภาเดียวคือ สามารถออกกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีต้นทุนต่ า
กว่า 

หากจะให้ประเทศไทยใช้ระบบสภาเดียว ก็ต้องแน่ใจว่า จะไม่เกิดปัญหาเผด็จการเสียงข้างมาก ซึ่งอาจ
จ าเป็นต้องออกแบบระบบเลือกตั้งให้เหมาะสมที่จะไม่ให้มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากเกินครึ่งในสภาได้ง่ายๆ  ซึ่ง
ถ้าไม่มีพรรคการเมืองใด้เสียงเกินครึ่งได้ง่าย การตรวจสอบกันเองของพรรคการเมืองและคณะกรรมาธิการในสภา
ผู้แทนราษฎรก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะมีประสิทธิภาพ และหากจะหวังให้ประชาชนตรวจสอบการท าหน้าที่ของสภา
ผู้แทนราษฎร ก็หวังว่า จะไม่เกิดการชุมนุมประชันขันแข่งในที่สาธารณะจนบานปลายกลายเป็นวิกฤตการเมือง 

แต่ก่อนจะคิดเลิกระบบสองสภา และใช้ระบบสภาเดียวเพราะหมดปัญญา ควรหันกลับมาระดมสมองสติปัญญา
คิดหาวิธีการที่เหมาะสมในการได้มาซึ่งวุฒิสภากันอีกสักครั้ง 

ลองคิดเล่นๆดูว่า หากในสมัยทักษิณ วุฒิสภาไม่ได้เป็นสภาผัวเมีย การเมืองจะวิ่งไปสู่ทางตันอย่างที่เป็นไหม ?
และถ้าในสมัยพลเอกประยุทธ์ วุฒิสภาไม่ได้เป็นสภาโคตรญาติ -พ่ีน้องผองพวก การเมืองจะด าเนินมาถึงจุดที่เป็นอยู่
ขณะนี้หรือไม่ ? 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/631890 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

https://www.posttoday.com/politic/columnist/631890
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31 ส.ค. 2563 14:32    

ข่าวลือเรื่องจะ ‘ประหารรัฐ..’ 
 

 
 
ระบบการเมืองด้อยพัฒนาก าลังเปล่งพลังน่าขยะแขยงเหมือนเดิม มีแต่นักเลือกตั้งและเครือข่ายจ้องแสวงหา
ผลประโยชน์จากวิกฤตของประเทศ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ เป็นผลมาจากความเสื่อมทรามด้านจิตส านึก
ของผู้กุมอ านาจ 

มีหน้าที่ต้องท าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน อยู่ดีกินดี ความสงบ และต้องให้บ้านเมืองปลอดจากพฤติกรรม
ชั่วร้าย เช่น การทุจริต คอร์รัปชัน เล่นพรรคเล่นพวก การสร้างกฎกติกา ความเป็นธรรมเพ่ือโอกาสเสมอภาคในการท า
มาค้าขายยังชีพ แล้วไง ความมั่งคั่งกระจุกตัวหนักกว่าเก่า หนี้ครัวเรือนพุ่งกระฉูดแตะ 90 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี หนี้
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเขยิบไม่หยุด ตามจังหวะการกู้ 

เมื่อชาวบ้าน ทั้งเยาวชนและรุ่นอายุมากกว่าพร่ าร้องให้มีการปรับปรุง ไม่ได้ผลก็เรียกร้อง บ้านเมืองก็ถูก
ขับเคลื่อนไปสู่สถานการณ์ไม่น่าไว้ใจ มีการรณรงค์ตั้งกลุ่มต่างๆ มาต้าน ส่อแววว่าอาจเกิดการเผชิญหน้า ความแตกแยก 
การเป็นปฏิปักษ์ ก็มีพวกขุนทหารหลงยุค ค ารามฮ่ึมๆ ว่า จะมี “ปฏิวัติ” ทั้งๆ ที่ในประเทศนี้ยังไม่เคยมีการ “ปฏิวัติ” มี
แต่การรัฐประหาร หรือทหารท าการ “ประหารรัฐ” ที่มาจากการเลือกตั้ง อ้างว่านักเลือกตั้งสร้างปัญหา มีทุจริต 
พฤติกรรมเลวร้าย นั่นนี่โน่น 

จากนั้น “นักปฏิวัติก ามะลอ” หรือที่แท้นักรัฐประหารก็ครองอ านาจ นานหรือสั้นก็สุดแล้วแต่ ต่างลงเอยด้วย
ความมั่งคั่งทุกรุ่น สร้างรูปแบบให้เห็นว่า “รัฐประหารแล้วรวย” พวกขุนศึก นายพล และเครือข่ายสะสมความมั่งคั่งกิน
ยาวชั่วลูกชั่วหลาน 

รัฐประหารแต่ละครั้ง หลังจากผู้ก่อการตายไปทิ้งสมบัติเป็นพันๆ ล้านบาท ที่ไม่เปิดเผยก็มี ที่ฉาวโฉ่ก็มี ไม่มีใคร
กล้าขุดคุ้ยเพราะ “น้องๆ” ปกป้องอย่างดี เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ถ้าจะต้องเป็นเรื่องราวสอบสวน ก็จะไม่เอากันให้ถึง
ตาย นั่นคือการมีทั้ง เกี้ยเซียะ ซูเอ๋ีย หยวนๆ กันไป ถ้าใครท าสักรุ่น เดี๋ยวจะมีล้างกันต่อเนื่อง ไม่มีวันจบ ค าขวัญที่ว่า 
“รุ่นพี่ที่เลวที่สุด ก็ยังดีกว่ารุ่นน้องที่ดีท่ีสุด” นับเป็นตรรกะวิบัติโดยแท้ บ้านเมืองไม่ได้อะไร นอกจากความเสียหาย!  

การรัฐประหารไม่ใช่ทางออกดีที่สุดในการเมืองที่มีความขัดแย้ง ยิ่ง “รัฐประหารแล้วรวย” เป็นหลักฐานให้เห็น
โจ่งแจ้งด้วยแล้ว ก็ยิ่งท าให้ชาวบ้านเห็นความพยายามที่นักรัฐประหารจะต้องกุมอ านาจให้นานที่สุด กลัวโดนเช็กบิล แต่
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ก็ยังมี “ข่าวลือ” เรื่องการรัฐประหารว่อนเป็นระยะๆ ท าให้ชาวบ้านอยากตะโกนถามดังๆ ว่า “มันอะไรกันนักหนา” จะ
ไม่พัฒนากันบ้างหรืออย่างไร หรือเห็นว่าการรัฐประหารแล้วรวย รุ่นที่ยังจน แต่อยากรวย ขอโอกาสบ้าง เช่นนั้นเรอะ 

ท ากันมาเกือบ 20 ครั้ง ส าเร็จเยอะ ล้มเหลวบ้าง บ้านเมืองไม่ไปไหน ก็ยังอยากจะท า ถึงขั้นมีค าถามว่า “จะ
รัฐประหารตัวเองเหมือนยุค 2 จอมพล 1 พันเอกในเดือนพฤศจิกายน 2514 หรือ?” และคนสงสัยว่าลือกันไปจนจะเป็น
จริงงั้นนิ! อย่าเลย การรัฐประหารควรเป็นเรื่องไม่ควรมี เพราะไม่ได้ทิ้งคุณงามความดีอะไรไว้ให้บ้านเมืองในการพัฒนา
ระบอบการปกครอง ที่ผ่านมาก็มีสลับกันระหว่างนักเลือกตั้ง นักรัฐประหาร ยังนึกไม่ออกว่ามีรัฐบาลของใคร รุ่นไหน ไม่
โกงบ้าง คงเป็นเพียงรัฐบาลอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ที่ไม่มีเรื่องฉาวโฉ่ โกงบ้านกินเมือง เพราะต้องวุ่นกับการรับ
สถานการณ์ มีการเดินขบวนแทบทุกวัน เป็นยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน ใช้สิทธิจนเกินเลย ท าให้เกิดกระแสต้านของ 6 ตุ
ลาฯ 19 และน าไปสู่การรัฐประหารซ้ าอีก เหมือนสภาวะที่ใกล้จะเป็นช่วงนี้แหละ! ถ้ารัฐประหารดีจริงส าหรับบ้านเมือง 
ประเทศไทยคงไม่อยู่ในสภาพล้าหลังทางการเมือง มีแต่นักเลือกตั้งกังฉินเข้ามาสุมหัวแบ่งปันผลประโยชน์ ทั้งๆ ที่มี
วิกฤตเศรษฐกิจรุนแรง เรื้อรัง จ าเป็นต้องกู้เพ่ิมอีก เพ่ือพยุงสถานะของประเทศ 

ภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี ขาดสภาพคล่อง เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยหวังจะปล่อยผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ ก็ไปไม่ผ่านเพราะธนาคารกลัวหนี้มีปัญหา และต้องรับผิดชอบเมื่อตัวเองเป็นคนอนุมัติการปล่อยกู้ให้
เอกชน ผลที่เห็นคือ การขาดสภาพคล่องท าให้ภาคธุรกิจรอวันเดี้ยง แบบฟ้ืนยาก! ภาครัฐก็ไม่ธรรมดา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศเริ่มไม่มีงบซื้อนม และอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน อาจต้องตัดสวัสดิการนี้ส าหรับเยาวชน ต้อง
ทนหิว เห็นกันอย่างนี้ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ก็ดิ้นรน เพ่ือให้ตัวเองได้รอด ยังมีเรื่องไม่เข้าท่า เป็นการฉกฉวยโอกาส
จากวิกฤต เอาปัญหาเรื่องเดิมมาปั่นกระแส หวังได้เงินทอนจากโครงการ ที่เห็นชัดคือ “โครงการแก่งเสือเต้น” ที่ก าลัง
เต้นเพราะความหิว 

น้ าท่วมสุโขทัยครั้งใด ต้องมีกลุ่มผลประโยชน์ยกเอาเรื่องนี้มาอ้างความเดือดร้อนของชาวบ้านที่รับน้ าท่วมจาก
แม่น้ ายม จังหวัดแพร่ ขณะที่คนแพร่ก็ไม่ยอมให้ท าลายป่าไม้สักทองที่ก าลังอุดมสมบูรณ์ หลังจากเฝ้ารักษานานหลายปี  
กลุ่มขับเคลื่อนแฝงเร้นอยู่ข้างหลังคือนักการเมือง พ่อค้าท่ีไปกว้านซื้อไว้ในราคาถูกๆ หลายปีก่อน หวังจะเรียกค่าเวนคืน
ด้วยก าไรมากหลายเท่าตัว ที่ผ่านมา คนรู้ทันพยายามสกัดหลายปี กระแสต้านท าให้ฝ่อไป เพ่ิงมาเริ่มคึกคักอีกในปีนี้ คน
รู้ทันอีกนั่นแหละ ออกมาเปิดแผนชั่วร้ายของนักนิยมรับเงินทอนโครงการจัดซื้อ ก่อสร้าง ใช้อิฐหินดินทรายมาทุกยุค 
ต้องตีปลาหน้าไซไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ไว้ใจการเมืองซึ่งมีแต่การเกี่ยวโยงผลประโยชน์ของนักเลือกตั้งกับความมั่นคงของ
รัฐบาล และพวกนักรับเงินทอนนี่แหละ เป็นกลุ่มที่การรัฐประหารไม่สามารถก าจัดได้ เพราะผลสุดท้ายชาวบ้านเห็น
ได้ชัดว่าที่แท้ก็เป็นพวกเดียวกัน กินด้วยกันนั่นแหละ! 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000089203 
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31 สิงหาคม 2563 - 16:05 น. 

"เทพไท" หลุด ขอโอกาส "อาญาสิทธิ์" 
 

 
 
"เทพไท" หลุด ขอโอกาส "อาญาสิทธิ์" "เทพไท"จะหลุด ส.ส.หรือไม่ วัดใจ กกต. แต่คนที่ไม่รอ นายอ าเภอ"อาญา
สิทธิ์" พร้อมแล้วจะลงสนาม 

กรณี เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ถูกศาลนครศรีธรรมราช ตัดสิน
พิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี ในคดีอาญาฐานร่วมกับนายมาโนช เสนพงศ์ 
นายก อบจ. นครศรีธรรมราช กระท าความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ยัง
มีข้อถกเถียงว่า จะมีผลให้เทพไท ต้องพ้นจากต าแหน่ง ส.ส.หรือไม่ มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง จะมีการประชุมชี้ขาด ภายในวันจันทร์ที่ 31 ส.ค.2563 
นายอ าเภอพร้อม 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ 24 มี.ค.2562 นครศรีธรรมราช เขต 3 (อ.พระพรหม ,อ.เฉลิมพระเกียรติ ,อ.จุฬาภรณ์ 
และ อ.ชะอวด ) เทพไท เสนพงศ์ ปชป. ได้ 33,310 คะแนน และ อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณพลังประชารัฐ ได้ 28,742 
คะแนน  คะแนนที่แพ้ชนะกันกว่า 5 พันแต้ม จึงท าให้ อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (ปัจจุบัน อาญาสิทธิ์เป็นนายอ าเภอเขา
ชัยสน) หวังที่จะขอแก้มืออีกครั้ง 

 “อาญาสิทธิ์” เป็นคน อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นข้าราชการฝ่ายปกครองมา 30 ปี เป็นปลัดอ าเภอ
มาหลายอ าเภอในจังหวัดภาคใต้และภาคกลาง จนย้ายกลับมา จ.นครศรีธรรมราช เป็นปลัดชะอวด 2 ครั้ง ปลัดอ าเภอ
จุฬาภรณ์ 1 ครั้ง ปลัดอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 ครั้ง และเป็นเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ครั้ง 
3 ปี  ก่อนลงสมัคร ส.ส. อาญาสิทธิ์ เป็นนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และเมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ ก็ได้ย้ายไปเป็น
นายอ าเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง) แม้จะมีอายุราชการเหลืออีก 7 ปี แต่อาญาสิทธิ์ อยากจะเป็นผู้แทนของประชาชน เพ่ือ
เข้าไปแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน จึงหวังที่จะได้รับโอกาสลงสนามอีกหน 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/scoop/441989?utm_source=detail&utm_medium=internal_refer
ral&utm_campaign=sidebar_5%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8
%95 
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 31 สิงหาคม 2020 เวลา 23:38 

"ปชป." ประสาน "ศึกนอก" เปิดแนวรบ "ศึกใน" 
 

 
 

แม้รัฐบาลพยายามชะลอเรือด าน้ าเพื่อลดแรงกดดัน แต่เหมือนว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นมากนัก 
เวลานี้ "รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา" ก าลังรับศึกนอกอันหนักหน่วงจากกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ออกมา

กดดันเคลื่อนไหว เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และการ "แก้ไขรัฐธรรมนูญ" ที่แกนน าหลายกลุ่มก าลังซุ่มเตรียมตัวจัดการ
ชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ แว่วๆว่าในวันนั้นจะมีอะไรที่ต่างจากเวทีก่อนๆ แน่นอน ระหว่างนี้ จึงต้องเลี้ยงกระแส มี
กิจกรรมยิบย่อยต่อเนื่อง 

อย่างล่าสุด การเสวนาหัวข้อ "มุมมองท่ีมีต่อรัฐธรรมนูญ60" แกนน าคณะประชาชนปลดแอก หรือ "ฟอร์ด" ทัต
เทพ เรืองประไพกิจเสรี ที่โยนข้อเสนอ แก้คุณสมบัติผู้ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้ง จากเดิมก าหนดไว้ที่ 25 ปี เป็น 18 ปี 
พร้อมให้เหตุผลว่า ในเมื่อคนอายุ 18 ปีสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ถูกด าเนินคดีได้ จึงควรให้มีสิทธิลงสมัครได้ รวมถึง
เรียกร้องให้ยกเลิกระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม มาใช้บัตร2ใบแทน และที่ส าคัญ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ
ที่เก่ียวข้องกับ "ส.ว." ต้องโล๊ะไปจากรัฐธรรมนูญโดยเร็ว 

จุดยืนและข้อเรียกร้องทั้งฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล หรือแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาล อย่าง "ประชาธิปัตย์" ที่ล็อกเป้าหั่น
อ านาจที่เกินขอบเขตของส.ว เช่นเดียวกัน ฟังจาก "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์" หัวหน้าพรรคสีฟ้า ที่ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่า 
"เราสนับสนุนอ านาจ ส.ว.ในการกลั่นกรองกฎหมาย และควบคุมการบริหาร ส่วนอ านาจอ่ืนที่เกินความจ าเป็น ควร
ทบทวน" 

เท่ากับว่า ตอนนี้ "กลุ่มประชาชนปลดแอก" และ "ประชาธิปัตย์" มีข้อเสนอที่สอดรับกัน ทั้งเรื่องตัดอ านาจ
ส.ว.และระบบเลือกตั้ง 

สวนทางกับท่าทีของ "พล.อ.ประยุทธ์" ที่ยังมีเยื่อใยกับ "ส.ว." ที่ระบุชัดเจนว่า "จะไปลบทั้งหมดมันไม่ได้ เพราะ
เป็นกลไกของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ แล้วจะไม่มีส.ว.หรือ ประเทศไทย ในส่วนของอ านาจที่มีการเรียกร้องกันอยู่ ก็ต้องหารือ
กันจนได้ ไม่มีใครอยากโดนว่าหรือถูกต าหนิ เพราะทุกคนก็ตั้งใจท างาน แล้วบ้านเมืองมีความสงบสุขหรือไม่ขอให้ไปดู
ตรงนั้น ที่ผ่านมาเคยมี ส.ว.อีกประเภทหนึ่งแล้วเป็นอย่างไรลองเปรียบเทียบดู อย่ามองประเด็นเดียวว่าเขาสนับสนุนให้
ตนเป็นนายกฯ ประเด็นอ่ืนก็มีอีกเยอะ" 
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นอกจากศึกนอกที่รัฐบาลก าลังรับมือ ก็ยังมีศึกในของพรรคร่วมเข้ามาผสมโรงอีก จากกรณีแบนสารเคมี2ตัว 
ได้แก่ "พาราควอต" และ "คลอร์ไพริฟอส" ที่อยู่ดีๆ "เฉลิมชัย ศรีอ่อน" เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และรมว.เกษตร
และสหกรณ์ เตรียมจะให้มีการทบทวน ท าเอา "มนัญญา ไทยเศรษฐ์"  รมช.เกษตรฯ จากภูมิใจไทย ที่ผลักดันเรื่องนี้ 
ควันออกหูไม่ยอมคนเป็นเจ้ากระทรวง รวมถึงท่าทีของ "ภูมิใจไทย" ที่ตั้งป้อมคัดค้านอย่างหนัก  

จะเห็นว่า การเดินของ "ประชาธิปัตย์" ดูจะคร่อมจังหวะโดยเฉพาะกับพรรคร่วมกันเองอยู่บ่อยครั้ง ไม่ต้อง
แปลกใจ การที่มีข้อสังเกตว่า "ประชาธิปัตย์" ประสานศึกนอก พร้อมๆกับเปิดแนวรบศึกในกับพรรคร่วม เพราะมองถึง
เกมยาวในอนาคตที่ตั้งเป้าจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง เพราะหากยอมเดินตามเกมแกนน ารัฐบาล หรือพรรคร่วมบางพรรค 
นั่นเท่ากับว่าจุดยืนที่คนจะจดจ าจะถูกกลบไปเสียสิ้น 

ต้องไม่ลืม สถานะหนึ่งของพรรคร่วมจริงๆ ก็คือคู่แข่งทางการเมืองของกันและกันอยู่วันยังค่ า วันนี้อาจเป็น
มิตรต่อกันแต่วันหน้าเม่ือสิ้นประโยชน์และขาดเยื่อใยกันแล้ว วันคืนที่เคยหอมหวานอาจกลายเป็นความขมที่ลืมไม่
ลงแน่นอน 

 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/15253?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
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1 ก.ย. 2563-00:10 น. 

บทบรรณาธิการ - กระทบใจประชาชน 

 
 

กระทบใจประชาชน - เข้าสู่กันยายน เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่สามของปี สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยังคงส่งผล
กระทบต่อชีวิตประชาชนทั่วโลก ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ผลการประเมินจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ล่าสุดนี้คาดว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 
2563 ขยายตัวติดลบที่ระดับร้อยละ -6.9 และท้ังปีคาดว่าจะติดลบร้อยละ -8.5 ทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของ
ปียังเติบโตอย่างชะลอตัว แม้สศค.ชี้ว่าเป็นการชะลอตัวที่ลดลง สะท้อนว่ามีการปรับตัวที่ดีข้ึน 
แต่แนวโน้มนี้ยังไม่อาจปลอบใจได้เท่าไรนัก เม่ือเทียบกับการปิดตัวของกิจการต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่ท่ีมีข่าวรายวัน 

ส าหรับการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมธุรกิจภาคบริการและเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศยังไม่มีวี่แวว
คืนสภาพ แม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้ว สศค.ระบุเองว่า การระบาดของโควิด-19 ทั่วทุก
ภูมิภาคของโลกส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 นับตั้งแต่เดือนเม.ย.
2563 เมื่อบวกกับช่วงเวลาที่รัฐจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มประชาชนทยอยหมดไป รวมถึงเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรคน
จนก าลังจะหมดอายุวันที่ 30 ก.ย.นี้ จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องชี้แจงกับประชาชนให้แน่ชัด 
1 เดือนนับจากนี้ไป รัฐบาลมีแผนงานส าหรับรับมือเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มไหนอย่างไรเพื่อ
เตรียมการส าหรับสถานการณ์ไตรมาสสุดท้าย และปี 2564 

ข่าวสารที่ไหวเวียนอยู่ตอนนี้กลับเป็นเรื่องการจัดซื้อเรือด าน้ าของกองทัพเรือในงบประมาณปี 2564 มูลค่า 
22,500 ล้านบาท และข่าวเงินใช้จ่ายเพ่ือสู้คดีพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิ
เต็ด ประเทศออสเตรเลีย อีก 111 ล้านบาท ยังไม่นับข้อหวั่นใจว่าหากแพ้คดี ใครจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายมูลค่าถึง 3 
หมื่นล้านบาท จากการที่รัฐบาลคสช.ใช้อ านาจตามมาตรา 44 ออกค าสั่งที่ 72/2559 สั่งระงับการอนุญาตและการ ท า
เหมืองแร่ทองค าทั้งหมดในประเทศไทย เมื่อปี 2560 
ล้วนเป็นเรื่องกระทบจิตใจประชาชนที่ก าลังเผชิญเศรษฐกิจที่น่าตึงเครียด 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4812481 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/H3A-3.jpg
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1 ก.ย. 2563-08:43 น. 

เปิดร่างแก้ รธน. ฉบับพรรครัฐบาล ส.ส.ร. กว่า 50 คน มาจาก การสรรหา! 

 

 
 

เปิดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคร่วมรัฐบาล สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กว่า 50 คน มาจาก การสรร
หา ส่วนอีก 150 คน มาจากการเลือกตั้ง จุดต่างร่างพรรคเพื่อไทย 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. มีการเผยแพร่ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคร่วมรัฐบาล เนื้อหารายละเอียด ยึด
หลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) ซึ่งองค์ประกอบของ ส.ส.ร.มีข้อยุติว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน และมาจากการเลือกของ 
ส.ส. 10 คน และมาจากการเลือกของ ส.ว. 10 คน และมาจากการเลือกของที ่ประชุมอธิการบดี ซึ ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน รัฐศาสตร์ และประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 20 คน รวมถึงเปิด
โอกาสให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม จ านวน 10 คน โดยกระบวนการในการด าเนินการเลือกกันเอง ซึ่งจุดนี้
เอง ท าให้มีความแตกต่างจากร่าง รธน.ของพรรคเพื่อไทย ที่ให้ ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้งโดยทั้งหมด ของ
ประชาชนทั่วประเทศ จ านวน 200 คน 

โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ส่วนกระบวนการที่จะให้มีการ
ด าเนินการ เมื่อมีการจัดตั้ง ส.ส.ร.แล้วให้มีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน และหลังจากนั้นเสนอให้
รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะต้องท าประชามติ ทั้งหมดนี้คือหลักการของร่างรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับร่างรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน แต่แตกต่ างกันในรายละเอียดที่เพิ่มองค์ประกอบ
ของ ส.ส.ร.เข้ามาขอทุกฝ่ายต้องร่วมมือ 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4821062 

 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89-%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99..jpg
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วิเคราะห์การเมือง - น้ าเสียง ขานรับ อาชีวะเพื่อชาติ ไทยภักดี ต่อ พลังเยาวชน 

 

วิเคราะห์การเมือง  
อาชีวะเพื่อชาติ ไทยภักดี - พลังของ “นิสิต นักศึกษา” พลังของ “นักเรียน” ก าลังเปล่งประกาย  

หากไม่เกิดปรากฏการณ์ “เยาวชนปลดแอก” ไฉนจะมีสภาพการออก “หมายจับ” ออกตระเวนรวบตัวบรรดา
บุคคลที่ถูกระบุว่าเป็น “แกนน า” คนแล้วคนเล่า เป้าหมายก็เพ่ือสร้าง “ปัญหา” ก่อความยุ่งยาก วุ่นวาย เพราะประเมิน
ว่าเมื่อบรรดา “แกนน า” ทั้งหลายต้องเสียเวลาไปกับการถูกจับกุมและคุมขัง ก็จะค่อยๆถอดใจและอ าลาเวที 
“ปราศรัย” อย่างแน่นอน 
ค าถามก็คือ เป้าหมายนี้ “บรรลุ” หรือไม่ 

ค าตอบจากสภาพความเป็นจริงยืนยันว่าเป็นความล้มเหลว เพราะเม่ือจับกุม นายอานนท์ น าภา นายภาณุพงศ์ 
จาดนอก การชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กลับมีผู้เข้าร่วม “เรือนหมื่น” ขณะเดียวกัน แฟลชม็อบตาม
จังหวัดต่างๆ ก็ไม่ซบเซายิ่งกว่านั้น การนัดชุมนุมของ “เยาวชน/ประชาชนปลดแอก” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ณ 
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก็มีผู้เข้าร่วมจ านวน “หลายหมื่น” 
ยิ่งกว่านั้น ผลสะเทือนยังรุกไปจนถึง “นักเรียน” 

ปรากฏการณ์ “ชู 3 นิ้ว”เคารพธงชาติ ติดโบขาวต้าน “เผด็จการ”เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความตระหนกอย่าง 
ใหญ่หลวงในสังคม เพราะเป็น “อาฟเตอร์ช็อก” ต่อจากการชุมนุมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคมและเช้าวันจันทร์ที่ 
17 สิงหาคม ก็เกิดขึ้น ตามมา ยิ่งเมื่อผ่านปรากฏการณ์ “นักเรียนเลว” ณ บริเวณข้างกระทรวงศึกษาธิการในวันพุธที่ 
19 สิงหาคม ยิ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อในสายตาของผู้ใหญ่ 
กลายเป็นขบวนการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 

มาถึง ณ วันนี้ ปรากฏการณ์ “เยาวชนปลดแอก” ได้จุดติดแล้วการเกิดขึ้นของ “อาชีวะเพ่ือชาติ” การเกิดขึ้น 
ของ “ไทยภักดี” แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ จากอีกฟากฝ่ายหนึ่งและเรียกร้องต้องการพ้ืนที่ของตนเองแม้จะอ่อนแรง
ลงเป็นล าดับก็ตาม 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.KHAOSOD.CO.TH/POLITICS/ANALYSIS-TODAY-POLITICS/NEWS_4821316 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/col06p1.jpg
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1 กันยายน 2563 | 

ปชป. ประสาน 'ศึกนอก' เปิดแนวรบ 'ศึกใน' 
 

 

  
เวลานี้ “รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา” ก าลังรับศึกนอกอันหนักหน่วงจากกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ออกมา
กดดันเคลื่อนไหว เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และการ “แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ที่แกนน าหลายกลุ่มก าลังซุ่มเตรียมตัวจัดการ
ชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ 

แว่วๆ ว่า ในวันนั้น จะมีอะไรที่ต่างจากเวทีก่อนๆ แน่นอน ระหว่างนี้ จึงต้องเลี้ยงกระแส มีกิจกรรมยิบย่อย
ต่อเนื่อง อย่างล่าสุด การเสวนาหัวข้อ “มุมมองท่ีมีต่อรัฐธรรมนูญ 60” แกนน าคณะประชาชนปลดแอก หรือ “ฟอร์ด” 
ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี ที่โยนข้อเสนอ แก้คุณสมบัติผู้ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งจากเดิมก าหนดไว้ที่ 25 ปี เป็น 18 ปี 
พร้อมให้เหตุผลว่า ในเมื่อคนอายุ 18 ปีสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ถูกด าเนินคดีได้ จึงควรให้มีสิทธิ์ลงสมัครได้  รวมถึง
เรียกร้องให้ยกเลิกระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม มาใช้บัตร 2 ใบแทน และท่ีส าคัญ ประเด็นที่เก่ียวข้องกับบทบัญญัติ
ที่เก่ียวข้องกับ “ส.ว.” ต้องโละไปจากรัฐธรรมนูญโดยเร็ว 
จุดยืนและข้อเรียกร้องทั้งฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล หรือแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาล อย่าง “ประชาธิปัตย์” ที่ล็อกเป้าหั่น
อ านาจที่เกินขอบเขตของ ส.ว เช่นเดียวกัน 

ฟังจาก “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” หัวหน้าพรรคสีฟ้า ที่ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่า “เราสนับสนุนอ านาจ ส.ว.ในการ
กลั่นกรองกฎหมาย และควบคุมการบริหาร ส่วนอ านาจอ่ืนที่เกินความจ าเป็น ควรทบทวน”  เท่ากับว่า ตอนนี้ “กลุ่ม
ประชาชนปลดแอก” และ “ประชาธิปัตย์” มีข้อเสนอที่สอดรับกัน ทั้งเรื่องตัดอ านาจส.ว.และระบบเลือกตั้ง 
สวนทางกับท่าทีของ “พล.อ.ประยุทธ์” ที่ยังมีเยื่อใยกับ ส.ว.ที่ระบุชัดเจนว่า “จะไปลบทั้งหมดมันไม่ได้ เพราะเป็นกลไก
ของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ แล้วจะไม่มี ส.ว.หรือ ประเทศไทย ในส่วนของอ านาจที่มีการเรียกร้องกันอยู่ ก็ต้องหารือกันจนได้ 
ไม่มีใครอยากโดนว่าหรือถูกต าหนิ เพราะทุกคนก็ตั้งใจท างาน แล้วบ้านเมืองมีความสงบสุขหรือไม่ขอให้ไปดูตรงนั้น ที่
ผ่านมาเคยมี ส.ว.อีกประเภทหนึ่งแล้วเป็นอย่างไรลองเปรียบเทียบดู อย่ามองประเด็นเดียวว่าเขาสนับสนุนให้ตนเป็น
นายกฯ ประเด็นอ่ืนก็มีอีกเยอะ” 

นอกจากศึกนอกที่รัฐบาลก าลังรับมือ ก็ยังมี “ศึกใน” ของพรรคร่วมเข้ามาผสมโรงอีก จากกรณีแบนสารเคมี 
2 ตัว ได้แก่ “พาราควอต” และ “คลอร์ไพริฟอส” ทีอ่ยู่ดีๆ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และ 
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รมว.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมจะให้มีการทบทวน ท าเอา “มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รมช.เกษตรฯ จากภูมิใจไทย ที่
ผลักดันเรื่องนี้ ควันออกหู ไม่ยอมคนเป็นเจ้ากระทรวง รวมถึงท่าทีของ “ภูมิใจไทย” ที่ตั้งป้อมคัดค้านอย่างหนัก 

จะเห็นว่า การเดินของ “ประชาธิปัตย”์ ดูจะคร่อมจังหวะ โดยเฉพาะกับพรรคร่วมกันเองอยู่บ่อยครั้ง 
ไม่ต้องแปลกใจ ต่อข้อสังเกตว่า “ประชาธิปัตย์” ประสานศึกนอก พร้อมๆ กับเปิดแนวรบศึกในกับพรรคร่วม เพราะมอง
ถึง “เกมยาว” ในอนาคตที่ตั้งเป้าจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง เพราะหากยอมเดินตามเกมแกนน ารัฐบาล หรือพรรคร่วม
บางพรรค นั่นเท่ากับว่าจุดยืนที่คนจะจดจ า จะถูกกลบไปเสียสิ้น 

 ต้องไม่ลืม สถานะหนึ่งของพรรคร่วมจริงๆ ก็คือคู่แข่งทางการเมืองของกันและกันอยู่วันยังค่ า วันนี้อาจเป็น
มิตรต่อกัน แต่วันหน้าเมื่อสิ้นประโยชน์ และขาดเยื่อใยกันแล้ว วันคืนที่เคยหอมหวานอาจกลายเป็นความขมที่ลืมไม่ลง
แน่นอน 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895962?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 
 
 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895962?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895962?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 

กลไก แห่งระบบ รัฐสภาไทย กับเป้าหมาย แก้ รัฐธรรมนูญ 

 

 

 
พลันที่”เยาวชนปลดแอก”ปรากฏขึ้น ตามมาด้วย”แฟล็ชม็อบ”ที่แพร่กระจายไปในขอบเขตทั่วประเทศนับแต่เดือน
กรกฎาคมเป็นต้นมาได้ก่อให้เกิดผลสะเทือนเป็นอย่างสูงในทางการเมือง 
ผลสะเทือนไม่เพียงแต่จะท าให้การ”ชู 3 นิ้ว”ในการเคารพธงชาติ การติดโบขาวต้านเผด็จการจะกลายเป็นปรากฏการณ์
ในทางสังคมเท่านั้นหากแต่ยังได้เกิดการเคลื่อนไหวในทางการเมืองตามมาหลายกรณีด้วยกันอย่างหนึ่งคือการแสดงท่าที
เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นต่อการชะลอและยับยั้งที่จะเดินหน้าในการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือน าไปสู่การซื้อเรือด าน้ า 
และท่าทีท่ีจะต้องเข้าสู่การ ตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในกรณีของการใช้มาตรา 40 ต่อกรณีเหมืองทองอัคราและ
สุดท้ายที่เห็นก็คือ กรณีอันเกี่ยวกับ”รัฐธรรมนูญ” 
พลันที่มีการเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร นี่ย่อมเป็นวินาทีส าคัญแห่งการ
ตรวจสอบ 
ผลจากการเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะจากพรรคร่วม รัฐบาล ไม่ว่าจะจากพรรคฝ่ายค้าน กระบวนการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก็เข้าสู่กระบวนการในทางรัฐสภาเหมือนกับหัวรถจักรแห่งการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญพร้อมที่
จะขับเคลื่อนด้วยพลังอย่างเต็มที่ถามว่าความคิดในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจากด้านของรัฐบาลเริ่มขึ้นอย่างไร ตอบ
ได้เลยว่าเพราะเป็นเงื่อนไขหนึ่งของพรรค ประชาธิปัตย์ที่จะเข้าร่วมรัฐบาลกระทั่ง รัฐบาลได้บรรจุเอาไว้ใน”นโยบาย
เร่งด่วน”ของรัฐบาลในการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562จากเดือนกรกฎาคม 2562 มาถึงเดือนกรกฎาคม 
2563 เป็นเวลา 1 ปีเต็มแห่งการเริ่มต้นกระบวนการต่อไปจึงจ าเป็นต้องติดตามให้ความสนใจ 
 เป็นความสนใจติดตามว่ากระบวนการแก้ไขภายใต้ระบบรัฐสภาจะ สามารถสนองตอบต่อความเรียกร้องต้องการของ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดหรือว่าเสมอเป็นเพียงเวทีแห่งการต่อสู้เพ่ือซื้อเวลาโดยที่มิได้มีเป้าหมาย
อันแจ่มชัดเป็นค าถามที่ทุกพรรคการเมืองจักต้องเป็นผู้ให้”ค าตอบ” 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_342090 


