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ข่าวประจำวันเสาร์ที ่3 ตุลาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์, 

ดร. ทีวี Youtube 
Chanel 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยถึงกรณีศาลฎีกา 
แผนกคดีเลือกตั้งยกคำร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร 
ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย ซึ่งถูก กกต.กล่าวหาว่า ให้เงิน
ทำบุญ 2 พันบาท ระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง ขัดต่อกฎหมาย จึงให้ใบส้ม
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ว่าได้รายงานให้ กกต. ทั้ง 7 ราย รับทราบ
ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว ส่วนกรณี 
นายสุรพล เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท เป็นสิทธิ์ของนาย
สุรพล อย่างไรก็ดี กกต. ขอชี ้แจงว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 
วรรคสอง กำหนดให้การวินิจฉัยของ กกต. ก่อนประกาศผลการ
เลือกตั ้งให้ถือเป็นที ่สุด ดังนั ้นในส่วนของ กกต. ถือว่าสิ ้นสุดแล้ว  
การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องการเพิกถอนสิทธิสมัคร
ศาลมองว่าไม่เจตนา ไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. แต่กระบวนการใน
การวินิจฉัยของ กกต. ชอบทุกอย่าง และศาลเห็นด้วยกับการให้ใบส้ม
ของ กกต. “ในส่วนที่ กกต. ให้ใบส้มตัดสิทธิเลือกตั้ง 1 ปี ขณะนี้ถือว่า
ครบเวลาดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.คงไม่ได้คืน เพราะกฎหมายเขียน
ให้คำวินิจฉัยของ กกต. ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่ กกต. มีมติ 
กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต. ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม” 

4 

2 เชียงใหม่นิวส์ นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท ้องถ ิ ่น พ.ศ. 2562 และข ้อ 119 ของระเบ ียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั ้งว่าด้วยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู้ บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดลำพูน จึงออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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รวมข่าววนัเสาร์
เสาร ์      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ทูลเกล้าฯ รมว.คลัง นายกฯให้รอฟัง ยังอุบชื่อ "อาคม" 8 
2 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ ปัดล็อกวันเลือกตั้ง 13 ธ.ค. แจงเป็นหน้าที่ กกต. กำหนดเอง 21 
3 มติชนออนไลน์ ‘หญิงหน่อย’ รับกำลังคัดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. เผยสเปกมีอุดมการณ์ 

มุ่งเปลี่ยนกรุงเทพฯ 
22 

4 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนกร" ขอ "ประเสริฐ" ใจร่มๆ ยัน รัฐบาล จริงใจ ไม่เคยขวางแก้ รธน. 23 
5 คมชัดลึกออนไลน์ ไม่หลบ "หน่อย" ไม่ถอยหลัง "ชัชชาติ" บินเดี่ยว 24 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ นายกฯ เผยสเปกผู้ว่าฯ กทม. ในใจ ต้องเป็นคนดี-คนบริสุทธิ์   26 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ "อนุชา" ไม่รู ้"บิ๊กแป๊ะ" สวมเสื้อ พปชร. ชิงผู้ว่าฯ กทม. 27 
8 Infoguest online นายกฯ ยังอุบส่งใครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. แต่แย้มมีในใจแล้ว 29 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ "เดลินิวส์ออนไลน์ พท." ยังไม่ชัวร์ ตั้ง-ไม่ตั้งคณะผู้บริหารพรรค 31 
10 มติชนออนไลน์ “อันวาร์”ปชป. จัดหนัก “กกต.” ถามบ้องตื้นหรือมีใบสั่ง?  

จี้ปมส.ส.พัทลุงถึงไหนแล้ว 
33 

11 คมชัดลึกออนไลน์ "พุทธิพงษ์" มั่นใจ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. สู้ “ชัชชาติ” ได ้ 34 
12 เชียงใหม่นิวส์ พรรคใหญ่รุมชิง อบจ.เชียงใหม่ 42 เขตเลือกตั้ง เปิดศึกแย่ง

หัวคะแนน 
35 

 

บทความ / การ์ตูน 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ยุบ กกต. เถอะ  38 
2 ไทยรัฐออนไลน์ เครื่องมืออำนาจอำมหิต 41 
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บทนำ : กรณีเขต 8 เชียงใหม่ 
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - 12:10 น. 

 

บทนำ : กรณีเขต 8 เชียงใหม่ 
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกคำร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย  
ซึ่งถูก กกต.กล่าวหาว่า ให้เงินทำบุญ 2 พันบาท ระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง ขัดต่อกฎหมาย จึงให้ใบส้มและเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง จากนั้นจัดเลือกตั้งใหม่ นางศรีนวล บุญลือ ผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ ได้เป็น ส.ส. โดยศาลระบุว่า การกระทำ
ของนายสุรพลไม่เป็นความผิด นายสุรพลได้เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ขณะที่แวดวงการเมือง
ต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เผยว่า ได้รายงานให้ กกต.ทั้ง 7 คนทราบผลคำพิพากษาของศาล กรณีที่นายสุ
รพลจะฟ้องเรียก 70 ล้านบาท ก็เป็นสิทธิของนายสุรพล กกต. จะชี้แจงว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง ให้การ
วินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณา เรื่องของ
การเพิกถอนสิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่เจตนา ซึ่งไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบ
ทุกอย่าง และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต. การตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปี ขณะนี้ครบเวลาแล้ว สถานะ ส.ส.ก็คง
จะไม่ได้คืน กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม 

ประเด็นสำคัญที่ควรทบทวน น่าจะเป็นไปตามที่นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ประธานฝ่ายกฎหมาย
พรรค ชี้ว่า การให้อำนาจ กกต.ออกใบส้ม เอาผู้สมัครออกจากเวทีการเลือกตั้ง โดยให้เป็นที่สุด เท่ากับให้ กกต.ใช้อำนาจ
กึ่งตุลาการ เพิกถอนสิทธิผู้สมัคร ในอดีตอำนาจเหล่านี้รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งยกให้ศาล โดยเห็นว่า กกต.ไม่
ควรจะใช้อำนาจทั้งการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยชี้ขาดได้ในตัวเอง จากความเห็นของนายชูศักดิ์ ถือเป็นปัญหาอำนาจ
หน้าที่ของ กกต.อีกประเด็นหนึ่ง ที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมาก ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือน มี.ค.2562 ซึ่งน่าจะต้องมีการทบทวนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในขณะที่กำลัง
จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และจะมีการใช้กฎหมายเลือกตั้งกันอีกหลายวาระโอกาส 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2373629. 

  
 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2373629
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%958%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยถึงกรณีนี้ว่า ได้รายงานให้ กกต. ทั้ง 7 ราย รับทราบผลคำพิพากษาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว ส่วนกรณีนายสุรพล เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท เป็นสิทธิ์ของนายสุ
รพล อย่างไรก็ดี กกต. ขอชี้แจงว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง กำหนดให้การวินิจฉัยของ กกต. ก่อนประกาศ
ผลการเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุด ดังนั้นในส่วนของ กกต. ถือว่าสิ้นสุดแล้ว การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่อง
การเพิกถอนสิทธิสมัคร ศาลมองว่าไม่เจตนา ไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. 
 

แต่กระบวนการในการวินิจฉัยของ กกต.ชอบทุกอย่าง และศาลเห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต.  “ในส่วนที่ กกต.  
ให้ใบส้มตัดสิทธิเลือกตั้ง 1 ปี ขณะนี้ถือว่าครบเวลาดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.คงไม่ได้คืน เพราะกฎหมายเขียนให้คำ
วินิจฉัยของ กกต. ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่ กกต. มีมติ กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต. ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม” 
 
อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=CmJTz_xvQcM&feature=youtu.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CmJTz_xvQcM&feature=youtu.be
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กกต.ลำพูน ประกาศเรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.อบจ. และนายก อบจ. 
2 ต.ค. 63 

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตร 60 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 119 
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. 2562 
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จึงออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ (1) กรณีที่เป็นการเลือกทั้ง
ครั ้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ ให้
คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง (2) กรณีที่
เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบ
วาระจนถึงวันเลือกตั้ง (3) กรณีท่ีเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คำนวณคำใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่ง
ว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

ข้อ 2 ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจำนวนเงิน ดังนี้ (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4,500,000 บาท (สีล้านท้า
แสนบาทถ้วน) 

ข้อ 3 กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนเงินตามข้อ 2 

ข้อ 4 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่คนจะต้องใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินตามข้อ 2 

ข้อ 5 จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะมี
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม่ 
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ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1470924/ 
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ทูลเกล้าฯ รมว.คลัง นายกฯให้รอฟัง ยังอุบชื่อ "อาคม" 

ไทยรัฐฉบบัพิมพ ์3 ต.ค. 2563 05:35 น. 

 
 นายกฯทูลเกล้าฯแล้ว รมว.คลังใหม่ อุบไต๋ชื่อ “อาคม” ให้รอฟัง กำชับส่วนราชการซ้อมแผนบริหารสถานการณ์วกิฤติ 
“พุทธิพงษ์” หารือ หน.พปชร.ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. “บิ๊กป้อม” ปัดดีล “ชัชชาติ” หลีกทางให้ “จักรทิพย์” “ประยุทธ์” 
โยนถามคนกรุง “บิ๊กแป๊ะ” เหมาะหรือไม่ “สุรพล”ขีดเส้น 15 วัน กกต.คืน ส.ส. “ชูศักดิ์” บี้หาทางออกไม่ใช่ท่องมี
อำนาจเป็นที่สุด เฉ่งยับ รธน.60 จับตรงไหนเจอปัญหาตรงนั้น หึ่ง “หญิงอ้อ” คุมโปลิตบูโรกำกับเพ่ือไทย ส่ง “ป้าแจ๋ว” 
เพื่อนสนิทเดินงาน “นิพนธ์” แจงไม่อนุมัติงบฯซื้อรถ อบจ.สงขลา รักษาผลประโยชน์รัฐจากฮั้วประมูล “วิษณุ” ยันยัง
ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ มท.2 “บิ๊กบัง” เตือนปฏิวัติแก้ปัญหาไม่ได้ แนะผู้ใหญ่คิดให้ทันเด็ก-นิรโทษฯการเมือง มธ.-
จุฬาฯชักธงลงถนนเปลี่ยนแปลงประเทศ นัดรวมพลทุกคนคือคณะราษฎร 14 ต.ค. ชุมนุมใหญ่อนุสาวรีย์ปชต. 

หลังจากต้องใช้เวลานานกว่าเดือน เฟ้นหาบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ รมว.คลั งแทนนายปรีดี ดาวฉาย ที่ลาออกจาก
ตำแหน่งไป ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้ออกมาระบุชัดเจนว่าได้นำรายชื่อ 
รมว.คลังคนใหม่ข้ึนทูลเกล้าฯเรียบร้อยแล้ว ให้รอดูการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ 

พุทธิพงษ์ เผย สัปดาห์หน้าชัด พปชร.ส่งผู้ว่าฯ กทม.โวเทียบชั้น 'ชัชชาติ' 

นายกฯ เผย สเปกผู้ว่าฯ กทม.ทำงานเพื่อ ปท.ให้ถาม ปชช. "บิ๊กแป๊ะ" เหมาะไหม 

นายกฯทูลเกล้าฯ รมว.คลังใหม่แล้ว 

เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 2 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้
สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการนำชื่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีต รมว.คมนาคม ขึ้นทูลเกล้าฯแต่งตั้งเป็น รมว.คลังคน
ใหม่แล้วว่า สื่อก็เป็นคนบอกเองว่าเป็นกระแสข่าว เป็นข่าวปล่อยหรือเปล่า ทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้น วันนี้ทำงาน
โครมๆ เดี๋ยวรอสักหน่อย ต้องใช้เวลาทำหลักฐานเคลียร์ตัวเอง ก่อนนำเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ จากนั้นทำเรื่อง เพื่อขอเข้า

https://www.thairath.co.th/news/politic/1943370
https://www.thairath.co.th/news/politic/1943370
https://www.thairath.co.th/news/politic/1943510
https://www.thairath.co.th/news/politic/1943510
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เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณตามขั้นตอน ไม่ใช่ตั้งวันนี้แล้วได้เลย และปรับเพียงตำแหน่งเดียว เมื่อถามว่าแสดงว่าขณะนี้นำ
ชื่อขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ใช่สิ ผมเป็นคนเซ็นเองก็รอดู” 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ยืนยันว่าเป็นนายอาคมใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวเลี่ยงว่า “เดี๋ยวรอหน่อยไม่ได้หรือ บอกแล้วว่าให้
รอฟัง” เมื่อถามว่าขณะนี้นายอาคมเคลียร์และตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า 
เรื่องคุณสมบัติความหมายของตนคือทุกคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี ไม่ได้พูดถึงนายอาคมคนเดียว เมื่อถามว่านายรังสรรค์ 
ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลังหรือไม่ นายกฯตอบว่า “เขาไม่เป็นนี่” เมื่อถามว่า ตอนนี้ รมว.คลังมีชื่อเดียวใช่
หรือไม่ นายกฯกล่าวตัดบทว่า “พูด 3 รอบแล้ว อย่ามาหลอกล่อฉัน” 

โอดเจอปัญหาเชิงโครงสร้างพ่ึงแก้ ก.ม. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงที่นายกฯให้สัมภาษณ์หลายประเด็น ผู้สื่อข่าวได้ถามนายกฯข้ึนว่า ทำไมดูอารมณ์ดี นายกฯกล่าว
ว่า เพราะเป็นวันศุกร์ของผู้สื่อข่าว แต่ฉันวันเสาร์-อาทิตย์ มีงานตลอด ขอร้องให้ช่วยกัน เรื่องนโยบาย การบริหารก็ว่า
ไป อยากบริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นนายกฯถามว่ามีอะไรจะถามอีกไหม ผู้สื่อข่าวถามว่า มีอะไรในใจอยาก
พูดหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า อยากให้บ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อยผ่านอันตรายช่วงโควิด-19 ไปได้ เศรษฐกิจดีขึ้น อะไรที่
รัฐบาลทำคิดแล้วคิดอีก ทำอย่างเต็มที่ ต้องเห็นใจ เรามี 60 กว่าล้านคน ฐานะความเป็นอยู่แตกต่างกัน ทั้งภาคธุรกิจ 
ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ทั้งหมดคือปัญหาเชิงโครงสร้าง จึงต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศ
ใหม่ ไม่ได้ฝากเฉพาะการส่งออก การท่องเที่ยว จะเห็นว่าหลายอย่างเดินหน้าไปแล้ว แต่มันไม่ง่ายนัก เพราะเป็นอย่างนี้
มาหลายสิบปี เราพยายามแก้ จะเห็นตัวอย่างว่าเราแก้อะไรมาบ้าง ท่านอาจมองไม่เห็นก็ได้คือเรื่องกฎหมาย ทุกอย่าง
ต้องแก้ด้วยกฎหมายทั้งหมด และถ้ากฎหมายไม่แก้มันก็ทำอะไรไม่ได้ ปฏิรูปไม่ได้ ปฏิรูปทุกอย่างต้องพ่ึงการแก้กฎหมาย 
เราทำนอกกติกาเดิมไม่ได้ วันนี้เรามีรัฐธรรมนูญใช้อยู่ ถ้ายังไม่ได้แก้ไขก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญเดิมอยู่เท่านั้นเอง 

สั่งซ้อมแผนรับมือเหตุวิกฤติ 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯสั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความ
พร้อมการบริหารราชการภายใต้สถานการณ์วิกฤติ รัฐบาลได้กำหนดและดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาตวิ่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 มีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รับผิดชอบหลักในปี 2563 
รัฐบาลได้จัดการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX 20) 3 ครั้ง คือฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยจากหมอก
ควันและไฟป่าใน จ.เชียงใหม่ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการต่อต้านการก่อการร้าย การฝึกในอนาคต 
อาจเพิ่มประเด็นการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ทั้งทางบกและทางน้ำ เพ่ือให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น นายกฯได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการเต็มที่กับ
การฝึกการบริหารภายใต้สถานการณ์วิกฤติด้านต่างๆ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนและแนวปฏิบัติ และ
การทบทวนฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
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“บิ๊กป้อม” ถกพัฒนาอวกาศลดเหลื่อมล้ำ 

เม ื ่อเวลา 10.00 น. ท ี ่ทำเน ียบร ัฐบาล พล.อ.ประว ิตร วงษ ์ส ุวรรณ รองนายกฯ เป ็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ มีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าร่วม 
ที่ประชุมรับทราบผลการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของเขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประจำปี 2563 ของ
สถาบันการจัดการนานาชาติ จัดให้ไทยอยู่ที่อันดับ 39 จาก 63 ประเทศ สูงขึ้น 1 อันดับ พร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
ติดตามเฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ และเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กิจการอวกาศ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
อวกาศต่อไป โดย พล.อ.ประวิตรชื่นชมดีอีเอส พร้อมกำชับให้ผลักดันการจัดทำนโยบายด้านกิ จการอวกาศ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 

 
“บี” หารือ หน.พปชร.ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 

ต่อมาเวลา 11.25 น. นายพุทธิพงษ์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ว่าหลังการประชุมได้หารือ
เพิ่มเติมกับ พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เกี่ยวกับการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.สัปดาห์หน้า พล.อ.
ประวิตร จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ถึงแนวทางคัดเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ว่าจะส่งหรือไม่
และจะส่งใคร หากไม่ส่งจะมีแนวทางอย่างไร อาทิ สนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีแนวทางใกล้เคียงกับพรรค 
พรรคจะดูว่าเป็นเครือข่ายกันหรือไม่ จะสนับสนุนแนวทางใด ยืนยันว่าพรรค พปชร.มีคนเหมาะสมจะลงชิงผู้ว่าฯ กทม. 
หลายคน กำลังพูดคุยกันอยู่ ทั้งอยากให้ลงในนามพรรค และลงเป็นแนวร่วม เมื่อถามว่ามีชื่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
อดีต ผบ.ตร.หรือไม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ต้องไปดูว่าท่านสนใจจริงหรือไม่ ที่ผ่านมายอมรับว่าเคยทำงานร่วมกัน 
พูดคุยกันบ้างตามประสาพี่น้อง แต่จะสรุปแบบไหนอย่างไรให้รอดูมติพรรคและการตัดสินใจของหัวหน้าพรรคเป็นหลัก
ว่า ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน กทม.ของพรรคจะเป็นอย่างไร 

โอ่แกนหลักส่งใครต้องม่ันใจว่าชนะ 

เมื่อถามว่าผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐจะต่อสู้กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคมได้หรือไม่ นายพุทธิพงษ์
กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคหลักของรัฐบาล หากเราตัดสินใจอย่างไรต้องมั่นใจ คนที่เราส่งต้องมีศักยภาพ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และน้ำท่วมให้ชาว กรุงเทพฯได้อย่างดี เราต้องหาคนที่มีความสามารถ ตั้งใจ
และพร้อมปรับตัวตลอดเวลา พรรคเป็นแกนหลักรัฐบาลหากสนับสนุนใครหรือส่งใครต้องมั่นใจว่าจะชนะ เมื่อถามว่าจะ
คุยกับพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก่อนส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.หรือไม่ นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ต้องดูเพราะ
ทุกพรรคมีความหวังและตั้งใจอยากส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ต้องมาคุยกันว่าแต่ละพรรคมีมติอย่างไร ทุกพรรคมีเงื่อนไข
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และแนวทางหาผู้ว่าฯ กทม.ที่แตกต่างกันต้องดูว่าอะไรเข้ากันได้ต้องมาคุยกัน หากจำเป็นตามแนวทางประชาธิปไตยถ้า
ไม่มีทางเลือกต้องลงสมัครแข่งขันกันเป็นปกติ 

“ประวิตร” ปัดดีล “ชัชชาติ” หลบ “บิ๊กแป๊ะ” 

ต่อมาเวลา 11.30 น. พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์กรณีนายพุทธิพงษ์เข้าพบว่า สื่ออยากรู้ทำไม ยังไม่ต้องรู้ เพราะเดี๋ยวก็รู้ 
เมื่อถามว่า ตอนนี้พรรคพลังประชารัฐมีรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แล้วหรือยัง พล.อ.ประวิตรตอบสวนกลับมาทันทีว่า 
“มี 10 คน” เมื่อถามว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ถือเป็น 1 ใน 10 หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ผมไม่รู้ จำไม่ได้” เมื่อถาม
ถึงคุณสมบัติของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ถือว่าเพียบพร้อมหรือไม่ พล.อ.ประวิตรยิ้มก่อนถามสื่อว่า “คุณว่าไง คุณเลือกหรือ
เปล่า” เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประวิตรประสานให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์พูดคุยกับนายชั ชชาติเพื่อให้
หลีกทางให้ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ไม่มี ไม่เคยคุย” เมื่อถามย้ำว่า พล.อ.ประวิตรเป็นผู้ประสานเพื่อให้นายชัชชาติหลบ 
พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ผมจะไปประสานให้นายชัชชาติหลบได้อย่างไร เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล สื่อถามเช่นนี้ทำ
ให้คนทะเลาะกันนี่หว่า ที่มีข่าวออกมาถือเป็นการพูดกันไปเรื่อย ให้ผมทะเลาะกับคนอ่ืนเท่านั้น ยืนยันไม่มี” 

“อนุชา” ฟุ้งคนอาสาสู้ศึก กทม.อื้อซ่า 

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการพิจารณาบุคคลลง
สมัครรับเลือกตั้งผู ้ว่าฯกทม.ว่า มีคนมาขออาสาเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว เชื่อว่าจะนำมาพูดคุยกันภายในที่ประชุม
ผู้บริหารของพรรคก่อน ส่วนจะประชุมช่วงไหนยังไม่มั่นใจ เพราะผู้ว่าฯกทม.ยังอีกนาน จะต้องเป็นไปหลังการเลือกตั้ง 
อบจ. และท้องถิ่น เมื่อถามว่ามีชื่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ด้วยหรือไม่ นายอนุชากล่าวว่า ไม่ทราบ เมื่อ
ถามอีกว่า พรรคร่วมรัฐบาลต้องพูดคุยกันเพื่อหลีกทางการส่งผู้สมัครให้กันหรือไม่ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกลา่ว
ว่า พรรคร่วมรัฐบาลคงไม่มีการคุยกัน เรื่องผู้ว่าฯกทม. ไม่มีพรรคไหนเขาคุยกัน 

อุบไต๋ไม่พูด “จักรทิพย์” เหมาะหรือไม่ 

เมื่อเวลา 13.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ว่า เขายังไม่ได้จัดการเลือกตั้งเลย เมื่อถามว่า จะมีการเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน
ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อาจเป็นอันดับแรกขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาร่วมกัน ส่วนการเลือกตั้ง
ประเภทอื่นๆทยอยเป็นลำดับไป ทุกคนบอกว่าการเลือกตั้งทำให้ทุกอย่างดีขึ้น เมื่อถามว่า มีแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม.ไว้ใน
ใจไว้หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ถ้ามีคนในใจแต่ประชาชนเขาไม่เลือก แล้วจะมีไว้ทำไม เมื่อถามว่า สเปกผู้ว่าฯ กทม.นายก
ฯเป็นอย่างไร นายกฯกล่าวว่า ต้องเป็นคนดี คนบริสุทธิ์ ทำงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด 
ประชาชนพอใจ มีความสุข การทำงานเข้ากันกับรัฐบาลในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เข้ากันในสิ่งที่เอื้อประโยชน์ไม่ต้องการ 
ต้องการหาคนทำงานให้ประเทศชาติอย่างแท้จริง เข้มแข็งเพียงพอที่จะทำงานในช่วงเวลานี้ เมื่อถามว่า พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. เป็นสเปกหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า ต้องดูกันไปก่อน เมื่อถามย้ำว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ 
มีความเหมาะสมลงชิงผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ต้องถามประชาชน 
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ปชป.เล็งโละ ส.ส.กาฝากยื่นยุบตัวเอง 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชา
รัฐ พาดพิงพรรคประชาธิปัตย์โหนกระแสการชุมนุมและร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์เปิดทางให้แก้
รัฐธรรมนูญหมวด 1 หมวด 2 ว่า ไม่เป็นความจริง ขยะแขยง นายไพบูลย์ต่างหากไม่คิดจะคืบมีแต่จะคาบ ร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญพรรคร่วมรัฐบาลกำหนดชัดเจนไม่แก้ไขหมวด 1 และ 2 มาด่าพรรคประชาธิปัตย์เช่นนี้ได้อย่างไร อย่าไป
ห้อยโหน ส.ว. พรรคเตรียมเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนแล้วควรต้องทบทวนกรณีการเลิกกิจการพรรคการเมืองยื่นยุบ
พรรคตัวเอง ให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อย้ายไปอยู่พรรคอื่น คะแนนจะโอนไปพรรคใหม่หรือไม่ ยังสงสัยว่า ส.ส.ที่ย้ายไปจะไป
อยู่ลำดับบัญชีรายชื่อที่เท่าไหร่ในพรรคใหม่ หากแก้รัฐธรรมนูญควรกำหนดให้ชัดเจนเลยว่าการย้ายไปเป็นกาฝากที่
พรรคใหม่จะไปอยู่ตรงไหน อย่างไร เชื่อว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านไม่มีปัญหา
เสนอร่างแต่ละฝ่ายอยู่แล้ว เมื่อถึงวาระรับหลักการคงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ฝ่ายวุฒิสมาชิกเชื่อว่า กมธ.วิสามัญแ ก้
รัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการจะได้ทำความเข้าใจให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันหากผู้มีความผูกพันแต่งตั้ง ส.ว.ช่วยทำความ
เข้าใจ เชื่อว่าจะผ่านไปได้ไม่ยากนัก 

“คึก” สะกิด ส.ว.ดูซิกนายกฯ-ฟัง ปชช. 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวนายกฯส่ งสัญญาณยอมรับให้แก้
รัฐธรรมนูญว่า ถ้าจริงน่ายินดี เป็นโชคดีของประเทศท่ีผู้นำประเทศยอมรับฟังเสียงประชาชนทำตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล สังคมไทยเริ่มมีความหวังว่าประเทศจะก้าวผ่านวิกฤติไปได้ รัฐธรรมนูญเป็นปัญหาหลักของประเทศ การแก้ให้
เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นคือทางออกแท้จริง ขอให้ ส.ว.เห็นความสำคัญ เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับนายกฯ ถ้า
คณะ กมธ.วิสามัญได้พิจารณารอบคอบคงเข้าใจถึงความจำเป็น ส.ว.10 คนที่เป็นคณะ กมธ.ฯล้วนคัดค้านหัวชนฝาเมื่อ
ยอมรับ เข้าใจประเด็นปัญหาเสียง ส.ว. 84 เสียงหาได้ไม่ยากนัก จึงขอให้ ส.ว.ทั้งหมดรับฟังเสียงเรียกร้องจากประชาชน 
และดูท่าทีหรือยอมรับการส่งสัญญาณการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากผู้นำรัฐบาลด้วย 

“สุรพล” ให้ 15 วัน กกต.คืนตำแหน่ง ส.ส. 

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ 
พรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องต่อ กกต.ขอให้ทบทวนใบส้มและคืนสิทธิการเป็น ส.ส.ให้กับตัวเอง หลังศาลฎีกามีคำพิพากษา
ยกฟ้องใบส้มของ กกต. และให้นายสุรพลชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยนายสุรพลกล่าวว่า ตามคำ
พิพากษาของศาล แสดงว่าสิ่งที่ กกต.ปฏิบัติกับตนถือว่าขาดความเที่ยงธรรม ที่ กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่าการ
วินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด คำว่าสิ้นสุดต้องสิ้นสุดด้วยความถูกต้อง อย่าลืมว่าในบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่าการ
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วินิจฉัยของ กกต.ต้องสุจริตและเที่ยงธรรม รอบคอบ ไม่ทำให้เสียหายในการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่ กกต.ทำในคดีนี้ กลับเร่ง
รีบวินิจฉัยเพราะสำนวนคดีจาก กกต.เชียงใหม่ ถึงสำนักงาน กกต.เวลา 10.02 น. วันที่ 23 เม.ย.62 กกต.พิจารณาเลย
เวลา 15.00 น. วันเดียวกัน ทั้งที่ในสำนวนมีหลายเรื่องจำเป็นต้องมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม ขอให้ กกต.ทบทวน 
เมื่อตนไม่ผิด กกต.ต้องคืนสิทธิประโยชน์ให้ตน และคืนความเป็น ส.ส.ของตนให้ประชาชนเขต 8 เชียงใหม่ ให้เวลา 
กกต. 15 วัน ถ้ายังไม่ดำเนินการใดๆจะให้ทีมทนายฟ้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 

แนะวางบรรทัดฐานรู้ตัวว่าผิดแก้ได้ 

ด้านนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความของนายสุรพล กล่าวว่า ศาลฎีกามีคำพิพากษาเช่นนี้ อยากให้ กกต.ทบทวน
เสียก่อน กกต.เป็นสถาบันหลักของประเทศ จึงอยากให้ กกต.วางบรรทัดฐานว่าเมื่อวินิจฉัยผิดก็แก้ไขได้ แต่หากเพิกเฉย 
ยังคงให้เลขาฯหรือรองเลขาฯออกมาชี้แจงได้เพียงเท่านี้ต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพราะเวลานี้นายสุรพล ได้รับการ
กดดันจากพ่ีน้องเขต 8 เชียงใหม่ ต้องได้กลับมาเป็น ส.ส. แม้กฎหมายจะไม่ได้เขียนแน่ชัดว่าให้ กกต.ทบทวนได้ แต่การ
กระทำนั้นมันถึงที่สุดและถูกลบล้างไปแล้ว น่าจะยึดกฎหมายพื้นฐานทั่วไป เฉกเช่นเดียวกับระเบียบทางการปกครองที่
หากผิดพลาดก็แก้ไขได้ 

 

บี้หาทางออกไม่ใช่ยันอำนาจเป็นที่สุด 

เมื่อเวลา 12.00 น. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ 
กกต. ยืนยันการให้ใบส้มนายสุรพล ตามมาตรา 225 ที่ให้อำนาจไว้และถือเป็นที่สุดว่า เขียนรัฐธรรมนูญเช่นนี้ให้อำนาจ
กึง่ตุลาการตัดสินคดี เดิม กกต.มีอำนาจนี้แต่ถูกวิจารณ์ว่า กกต.สืบสวนสอบสวน ตัดสินเองทั้งหมด อันตรายและไม่เป็น
ธรรม ถ้า กกต.ใช้ดุลพินิจผิดจะไม่มีหน่วยงานไหนถ่วงดุล รัฐธรรมนูญ 50 จึงให้อำนาจเหล่านี้ไปอยู่ที่ศาลเลือกตั้ง แต่
รัฐธรรมนูญ 60 กลับเขียนให้ใบเหลืองใบแดงไปอยู่ที่ศาล และเพิ่มใบส้มเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เอาบุคคลออก
จากเวทีเลือกตั้ง ถ้า กกต.ใช้ดุลพินิจผิดพลาดจะทำให้เสียหาย นายสุรพลมีคะแนน 5 หมื่นกว่าแต่ไม่ได้เป็น ส.ส. สมัคร
ใหม่ก็ไม่ได้ ที่สำคัญรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนทางออกว่าเกิดกรณีศาลฎีกายกคำร้องเช่นนี้ จะทำอย่างไร ที่บอกว่าต้องคืน
สิทธิ กกต.คงต้องไปดูว่ามีช่องทางใด จะทำอย่างไร ต้องคิดหาทางออกไม่ควรอ้างว่าคำวินิจฉัยเป็นที่สุด ค้านความรู้สึก
ประชาชน กกต.ควรคิดว่าจะมีทางออกอย่างไรเพื่อทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อนายสุรพลอย่าอ้าง
เพียงถึงท่ีสุด 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

14 

 

อัดยับ รธน.จับตรงไหนมีปัญหาตรงนั้น 

นายชูศักดิ์กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยและตนไม่เห็นด้วยกับการให้อำนาจเช่นนี้กับ กกต.ตั้งแต่มีการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว 
เมื่อถามว่าเมื่อมองว่าพรรคจะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้หรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า แน่นอนมันต้องแก้ มาตรานี้อยู่ใน
กระบวนการเลือกตั้ง ควรแก้ส่วนนี้ด้วย แต่พรรคจะยังไม่ยื่นแก้มาตรา 225 ขณะนี้ เพราะตอนนี้มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หลายร่าง ยังไม่รู้ว่าแต่ละร่างจะไปอย่างไร เมื่อถามว่านอกจากมาตรา 225 แล้วยังมีมาตราอื่นที่เป็นปัญหาหรือไม่ นายชู
ศักดิ์ ตอบว่า จริงๆมีเยอะไปหมด จับตรงไหนก็ไม่ถูกไปหมด แต่หลักของพรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควร
มาจากประชาชน เราจึงเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากประชาชนมายกร่าง ที่ยื่นแก้รายมาตราเป็น
เฉพาะที่จำเป็นตอนนี้ เช่น อำนาจ ส.ว. เรื่องอ่ืนควรให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนประชาชน ไม่เช่นนั้นจะมี ส.ส.ร.ทำไม 

“พิชัย” ม่ันใจ ศก.พา พท.กลับมาเป็น รบ. 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ตนตัดสินใจกลับเข้าพรรคเพ่ือไทยตามคำเชิญชวนของผู้ใหญ่
ที่เคารพในพรรคหลายท่าน ดีใจที่ได้กลับมาเพราะพรรคเพ่ือไทยเปรียบเสมือนเป็นบ้านที่คุ้นเคย เชื่อว่าพรรคเพ่ือไทยจะ
เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งให้ประชาชนได้ โพลสำรวจล่าสุดพรรคเพื่อไทยยังมาเป็นอันดับหนึ่ง 19.3% มีพรรคก้าวไกล 
12.7% และพรรคพลังประชารัฐ 12.3% แต่ยังมีประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคไหนอีก 41.5% พรรคเพื่อไทยต้อง
โน้มน้าวประชาชนกลุ่มนี้ให้มาเลือกพรรคเพื่อไทยให้ได้ โดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจจะเป็นจุดขายหลัก ปัจจุบัน
ประเทศกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างมาก ตนได้รับมอบหมายให้เป็นรองหัวหน้าพรรค เพ่ือมาดูเรื่องเศรษฐกิจ เชื่อ
ว่าแนวทางเศรษฐกิจของพรรคเพ่ือไทยต่อจากนี้จะเป็นทางออกให้ประเทศได้ จะโน้มน้าวให้ประชาชนมาเลือกพรรคเพ่ือ
ไทยให้มากข้ึนจนจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ 

“พจมาน-ป้าแจ๋ว” คุมโปลิตบูโร พท. 

ผู ้สื ่อข่าวรายงานจากพรรคเพื ่อไทยว่า การบริหารภายในพรรคเพื ่อไทยหลังปรับโครงสร้างพรรคใหม่นั ้น จะมี
คณะกรรมการกำหนดทิศทางพรรค อยู่เหนือคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ “โปลิตบูโร” ทำหน้าที่คอยกำกับกำหนด
ทิศทางพรรค แล้วส่งต่อไปให้คณะกรรมการบริหารพรรคแจกจ่ายงานไปยังส่วนต่างๆอีกทีหนึ่ง นอกจากจะทำงานแบบ
บนลงล่างแล้ว จะทำงานลักษณะคู่ขนานกันไปด้วย ต่างจากการทำงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคที่คอย
กำหนดทิศทางของพรรคเป็นหลักเพียงชุดเดียว และแน่ชัดแล้วว่าโครงสร้างใหม่ของพรรคเพ่ือไทยจะไม่มีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคอีกต่อไป อย่างไรก็ตามหลังจากเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และปรับโครงสร้างใหม่ 
คณะทำงานส่วนใหญ่ล้วนเป็นบุคคลใกล้ชิดกับนายทักษิณ ชินวัตร กับคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ แทบทั้งสิ้นแล้ว 
คุณหญิงพจมานมีบทบาทสำคัญจะเข้าร่วมประชุม “โปลิตบูโร” อย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยจะมอบหมายให้เพื่อนสนิท
คือนางจุฑารัตน์ เมนะเศวต เลขาส่วนตัวหรือรู้จักกันในนาม “ป้าแจ๋ว” เป็นตัวแทนการประชุมหรือดำเนินการต่างๆ
แทน นางจุฑารัตน์เป็นที่รับรู้กันในแวดวงแกนนำพรรคเพ่ือไทย ส.ส. และสมาชิกพรรคว่าเป็นสายตรงที่คุณหญิงพจมาน
ส่งมา ต่างเคารพยำเกรงและเคยมีบทบาทสำคัญขับเคลื่อนอดีตพรรคไทยรักษาชาติมาแล้ว 
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ป.ป.ช.จ่อรับรองมติชี้มูลผิด “นิพนธ์” 

อีกเรื่อง ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ 
ประธาน ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์กรณี ป.ป.ช.มีมติชี ้มูลความผิดนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เมื่อครั้งดำรง
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ละเลยปฏิบัติหน้าที่ไม่อนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายเงินให้บริษัท 
พลวิศว์เทค พลัส จำกัด ทำสัญญาซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ 2 คันวงเงิน 50,850,000 บาท ว่า กระบวนการ
พิจารณาชี้มูลความผิดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ป.ป.ช.ชุดใหญ่ต้นสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาว่าจะรับรอง
มติที่ ป.ป.ช.มีไปก่อนหน้านี้ จากนั้นจะแถลงรายละเอียดต่อสาธารณชน 

หยุดทำหน้าที่ มท.2 หรือไม่อยู่ท่ีศาลสั่ง 

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. และโฆษก ป.ป.ช. กล่าวว่า คดีนี้ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม 
ป.ป.ช.ชุดใหญ่แล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันรับรองการลงมติชี้มูลความผิด ขั้นตอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หากชี้มูลความผิดเสร็จ
สิ้นแล้วจะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ยื่นฟ้องต่อศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป ประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการ
ทุจริตในตำแหน่งหนึ่ง แต่ปัจจุบันเข้ารับตำแหน่งใหม่จะส่งผลให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งใหม่หรือไม่เป็นเรื่องต้อง
ตีความ ถ้าอัยการสูงสุดยื่นฟ้องไปยังศาลจะพิจารณาว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งใหม่หรือไม่ จึงบอกไม่ได้ว่าหาก
นายนิพนธ์ ถูกชี้มูลความผิดจริงจะพ้นจากรัฐมนตรีหรือไม่ 

ฟันนายก อบจ.ลำพูนซื้อของแจกเว่อร์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. ว่า ในการประชุม ป.ป.ช.ชุดใหญ่ไม่ก่ีสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลงมติชี้มูลความผิดนายนิ
รันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบจ.) ลำพูนกับพวก รวม 15 คน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณี
จัดซื้อชุดของใช้ประจำวัน (แคร์เซ็ต) แจกผู้สูงอายุโครงการป้องกันกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 รวม 27,700 คน วงเงิน 
17.1 ล้านบาท จากบริษัทเอกชนราคาแพงเกินจริง จัดซื้อแคร์เซ็ตชุดละ 590 บาท ไม่ได้สืบราคาก่อน เทียบกับการสืบ
ราคาจากร้านค้าอ่ืนใน จ.ลำพูน อีก 25 ร้านค้า ราคาเฉลี่ยชุดละ 315 บาท จัดซื้อราคาสูงกว่าท้องตลาด จึงชี้มูลความผิด
นายนิรันดร์และคณะผู ้บริหาร อบจ.รวม 10 คน ผิดวินัยร้ายแรงและผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 
บริษัทเอกชน 3 ราย มีความผิดทางอาญา และเจ้าหน้าที่ อบจ. อีก 2 ราย มีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หลังจากนี้ ป.ป.ช.
จะส่งเรื ่องให้อัยการส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนความผิดทางวินัยนั้น 
ป.ป.ช.จะส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

16 

 

“นิพนธ์” แจงประมูลก่อนนั่งนายก อบจ. 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า โครงการจัดหารถซ่อมทางวงเงิน 52 ล้านบาท มีผู้ยื่นประมูล 2 ราย 
คือบริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ยื่นประมูล 50,850,000 บาท และบริษัท เอส พี เค ออโต้เทค จำกัด ยื่นประมูล 
50,900,000 บาท ปรากฏบริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ชนะประมูลราคาต่ำกว่า 50,000 บาท และมีการร้องเรียนว่า
ทั้ง 2 บริษัทมีการทุจริต ต่อมาตรวจสอบพบว่าบริษัทท้ัง 2 มีการปลอมแปลงเอกสารยื่นประมูลงาน ต่อมาวันที่ 31 พ.ค.
56 นายก อบจ.สงขลา ได้ลงนามในสัญญากับบริษัทชนะประมูลกำหนดส่งมอบรถภายใน 180 วัน หลังลงนามในสัญญา
เพียง 7 วัน นายก อบจ.สงขลา ขณะนั้นประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนตนรับตำแหน่งนายก อบจ.สงขลาปฏิบัติ
หน้าที่ 28 ส.ค.56 

แจงไม่อนุมัติงบฯรักษาผลประโยชน์รัฐ 

นายพิพนธ์กล่าวอีกว่า ต่อมาบริษัท พลวิศว์ฯส่งมอบรถตามสัญญาวันที่ 8 ต.ค.56 จากนั้นวันที่ 21 พ.ย.56 ระหว่าง
ผลทดสอบตรวจรับรถยังไม่เสร็จสิ้นบริษัท ไทยวินเนอร์ ทรัค จำกัด ได้ร้องเรียน ผวจ.สงขลา ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15 
ป.ป.ช. และตนว่ามีการฮ้ัวประมูลและล็อกสเปก ตนเพิ่งรับตำแหน่งไม่ทราบรายละเอียดจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
วันที่ 7 ม.ค.57 รอง ผวจ.สงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทน ผวจ.สงขลา มีหนังสือให้ตรวจสอบจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามคำสั่ง ผวจ.สงขลา และคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายร้องเรียน จากนั้น 5 มิ.ย.57 ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมการ ผวจ.สงขลา มีหนังสือถึง อบจ.สงขลา ขอให้จ่ายเงินให้แก่บริษัทพลวิศว์ฯเห็นว่าเพื่อประโยชน์ทาง
ราชการและเป็นธรรมทุกฝ่าย หากอนุมัติให้จ่ายเงินไปโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่เสร็จสิ้น และหากคณะกรรมการ
เห็นว่าการจัดซื้อไม่ชอบ การประมูลตกเป็นโมฆะจะยิ่งทำให้รัฐเสียหายเป็นเงินจำนวนมากยากจะเรียกเงินคืน ทั้งบริษัท
พลวิศว์ฯมีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท ถ้าอนุมัติให้จ่ายเงินอาจถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ที่สำคัญวันที่ 25 
ก.ค.57 รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่าการประมูลมีเจตนาไม่สุจริตเป็นการสมยอม (ฮั้ว) กันเสนอราคา การประกวด
ราคาและการจัดซื้อจึงเป็นโมฆะ อบจ.สงขลาได้นำผลรายงานนี้ให้ศาลปกครองพิจารณา รายงาน ผวจ.สงขลา ผู้ตรวจ
เงินแผ่นดินภาค 15 และ ป.ป.ช. 

อ้าง ตปท.รับรองมีเอกสารปลอม 

นายนิพนธ์กล่าวอีกว่า ยังปรากฏหลักฐานจากต่างประเทศหลายแห่ง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย หลักฐานจากนอร์เวย์ สหรัฐฯ มาเลเซีย เป็นต้นที่รับรองไว้ว่าบริษัทคู่เทียบเอกชนดังกล่าว
ไม่มีตัวตนอยู่จริง การปลอมแปลงเอกสารดังกล่าวอบจ.สงขลาได้แจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองสงขลาไว้แล้ว เมื่อถามว่าการ
ถูก ป.ป.ช.ชี้ว่าบกพร่องการปฏิบัติหน้าที่จะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร นายนิพนธ์ตอบว่า ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตน ทำเพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางราชการและรัฐ ไม่ใช่ถูกชี้ว่าทุจริต หากศาลมีคำสั่งออกมาอย่างไรพร้อมปฏิบัติตาม สิ่ง
ที่ทำคือการทำหน้าที่ไม่จำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทย 

“วิษณุ” ชี้ยังไม่ต้องหยุดทำหน้าที่ รมต. 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า นายนิพนธ์ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะตามรัฐธรรมนูญ 60 ต่อให้ 
ป.ป.ช.ชี้มูลใครก็ตามก็ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการส่งเรื่องไปถึงศาล และศาลอาจจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
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ก่อนหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้ายังไม่ถึงศาลยังมีอัยการคั่นกลางอยู่ ก่อนหน้านี้มีกรณีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯและ 
รมว.ต่างประเทศ เคยถูกส่งเรื่องไปที่ศาล ศาลก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป อย่างไรก็ตามที่ก่อนหน้านี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
เพราะรัฐธรรมนูญ 50 กำหนดให้ต้องหยุดเมื่อ ป.ป.ช.ชี้มูล แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 มีเปลี่ยนแปลงโดยมาตรา 235 วรรค 
3 ระบุว่า เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุด
ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

“บิ๊กบัง” แนะปรับตัวคิดให้ทันเด็ก 

ที่สโมสรกรมสรรพาวุธ ทหารบก พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีต ผบ.ทบ.และอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 
(คมช.) ให้สัมภาษณ์เปิดใจเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 74 ปี 2 ต.ค.ถึงปรากฏ-การณ์ที่เยาวชนออกมาชุมนุมตอนหนึ่งว่า 
ถือเป็นธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตย ที่มีความคิดไม่เหมือนกันเรื่องปกติ เพียงแต่ผู้ใหญ่อย่าไปคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิด
ถูก ต้องมองว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับสิ่งที่เด็กคิดได้หรือไม่ ต้องเชื่อมโยงกัน ผู้ใหญ่ควรมองเด็กให้ถูก
และเด็กต้องเข้าใจปัญหาของผู้ใหญ่ อย่ามองข้ามพื้นฐานของความเป็นจริง ส่วนข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องสถาบันนั้น 
ประเทศเราอยู่มาเป็นพันปีได้เพราะสถาบันที่เป็นหลัก มีบุญคุณกับแผ่นดิน ถือเป็นปูชนีย์ทางความคิดเป็นสิ่งที่ต้องยึด
เอาไว้ แต่เราต้องมามองว่าประชาธิปไตยและสังคมนิยมจะเอาแบบไหน ตนมองว่าต่างมีข้อดีข้อเสียจึงเสนอการปกครอง
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เด็กรุ่นใหม่อาจจะมองสถาบันมีประโยชน์ไม่มาก แต่จริงๆ
แล้วให้ย้อนในอดีตว่าสถาบันได้สร้างอะไรให้กับประเทศบ้าง 

 

ชี้ ปว.ไม่ช่วยอะไรแนะนิรโทษการเมือง 

เมื่อถามว่า สถานการณ์การเมืองปี 2549 ต่างจากปัจจุบันอย่างไร พล.อ.สนธิตอบว่า สถานการณ์แต่ละห้วงไม่เหมือนกัน 
ปัญหาที่บ่นกันมากคือเรื ่องคอร์รัปชัน รัฐบาลต้องมองและทำให้ประชาชนเห็นถึงความโปร่งใส แต่หากเป็นความ
ผิดพลาดทางการเมืองที่เกิดจากความเห็นต่างแล้วฝ่ายปกครองบอกว่า ผิดกฎหมายและติดคุกต้องนิรโทษกรรม ให้อภัย
กับคนที่มีความคิดและความแตกต่างทางการเมือง แต่ถ้าเป็นคดีอาญาต้องแยกถือเป็นของขวัญที่ตนอยากเห็น และตน
ไม่เชื่อว่าจะมีรัฐประหาร ไม่เชื่อว่าการปฏิวัติจะใช้แก้ไขปัญหาได้ในเวลานี้ ปัญหามันหนักกว่าเมื่อปี 2549 วันนี้ความ
ขัดแย้งสองฝ่ายแย่กว่าเก่า ต้องแก้ไขปัญหาตามที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ถูกต้องแล้ว แต่ต้องอดทนทำความเข้าใจให้ทุกกลุ่ม
หันกลับมาคิดและช่วยกัน 
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เชื่อ “ทักษิณ” คงไม่คิดสู้ไปจนแก่ 

เมื่อถามว่า มองบทบาทนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ อย่างไรบ้าง พล.อ.สนธิตอบว่า นายทักษิณ อายุอ่อนกว่าตน 3 
ปี ปัจจุบันก็ 70 กว่าปีแล้ว ต้อง มองว่าจะมีความสุขกายสุขใจอย่างไร คงไม่คิดจะสู้ไปถึงปานนั้น ตนคิดว่าคนรุ่นใหม่ที่มี
การขับเคลื่อนในทุกวันนี้กำลังมีบทบาทมากกว่า และน่าจะเกิดกับคนรุ่นใหม่ เมื่อถามว่า ถึงปัจจุบันนายทักษิณได้ติดต่อ
มาบ้างหรือไม่ พล.อ.สนธิตอบว่า “ถ้าคุณทักษิณเจอผมเขาจะเรียกพ่ี” เมื่อถามย้ำว่า ได้ติดต่อกันหรือไม่ พล.อ.สนธิตอบ
ว่า ไม่ และไม่ได้ติดต่อกันอย่างนั้น แต่เจอกัน เขาก็ยังเรียกพ่ีอยู่ และไม่เคยรื้อฟ้ืน อดีตมาพูดคุยกัน ผมมองว่าท่านก็เป็น
สุภาพบุรุษ เราจบเตรียมทหารมาด้วยกัน เป็นพี่เป็นน้องตัดกันไม่ขาดจะเกลียดกันแค่ไหน เดี๋ยวก็ดีกัน 

มธ.-จุฬาฯนัดชุมนุมใหญ่ 14 ต.ค. 

เมื่อเวลา 17.00 น. กลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือ Free YOUTH นำโดยนายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี บัณฑิตรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ โพสต์ข้อความประกาศนัดหมายชุมนุมผ่านเฟซบุ๊กเพจกลุ่มเยาวชนปลดแอก ระบุว่า ม็อบ
พร้อมกันโดย ได้นัดหมายเมื่อรัฐสภาไม่ฟังก์ชัน นี่คือเวลาแห่ง “ท้องถนน” เราคือนักเรียน เราคือเยาวชน เราคือ
ประชาชน และสุดท้ายเราคือคนที่รักชาติเหมือนๆกันกับคุณ เพราะรักจึงหวังอยากให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีกว่า ต้องการให้อนาคตของเยาวชนและประชาชนมองเห็นแสงสว่าง หากดวงตาไม่ได้มืดบอดจนเกินไป เราจะเห็นว่า
สังคมไทยยังเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำ เอื้อพวกพ้อง ทุนกำลังผูกขาด นี่ไม่ใช่อนาคตที่เราคาดหวังไม่ว่าคุณจะเป็น
นักเรียน นิสิต นักศึกษา กรรมกร ชาวนา แรงงาน พนักงานออฟฟิศ LGBT เราทุกคนต่างถูกกดทับจากโครงสร้างที่ไม่
เป็นธรรมและไม่เป็นประชาธิปไตยแบบนี้ 14 ตุลาคม เป็นต้นไปเวลา 14.00 น. พร้อมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
ออกมายืนยันว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ นี่ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวของเยาวชนปลดแอก แต่การเคลื่อนไหวนี้เป็นของ
ราษฎรทุกคน เราทุกคนล้วนเป็น #คณะราษฎร 

รวมพลคณะราษฎรที่อนุสาวรีย์ ปชต. 

ขณะเดียวกัน กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นำโดยนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน) คณะรัฐศาสตร์ มธ. และ 
น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) คณะสังคมวิทยา มธ.ได้ประกาศการชุมนุมวันที่ 14 ต.ค. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
เช่นกัน แต่ใช้สโลแกนว่า “เพราะเราทุกคนคือคณะราษฎร และคณะราษฎรยังไม่ตาย” 

นร.เลวขึ้นรถแห่ตระเวนไล่ รมว.ศธ. 

วันเดียวกัน กลุ่มนักเรียนเลว นำโดยนายลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ แกนนำจัดกิจกรรมติดแฮชแท็ก #ไสรถแห่ไปกูจะไล่
อีณัฏฐพลให้ดูเป็นขวัญตา ขึ้นรถแห่ไปตามโรงเรียนต่างๆ 5 โรงเรียนเพ่ือขับไล่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ 
เริ่มชุมนุมตั้งแต่ เวลา 13.00 น.ที่หน้ารั้วโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถนนพระราม 6 เป็นจุดแรก ร่วมกันผูกโบขาวที่รั้ว
โรงเรียน มีนักเรียน ร.ร.สามเสนฯจำนวนหนึ่งวิ่งมาสมทบ ก่อนแกนนำเปิดปราศรัยโจมตีผู้บริหาร ร.ร.สามเสนฯ อ่าน
แถลงการณ์เรียกร้องให้ยุติการลงโทษด้วยวิธีที่รุนแรงทำร้ายร่างกายนักเรียน ภายในโรงเรียนมีนักเรียนพากันมายืนออที่
ตึกกิจการนักเรียนสังเกตการณ์จำนวนมาก จากนั้นเวลา 14.00 น. จึงเคลื่อนขบวนต่อไปที่หน้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 
และ ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สีลม บางรัก ตามลำดับ 
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ฝ่าฝนไฮปาร์กจี้ยุติทำโทษรุนแรง 

ต่อมาเวลา 16.35 น. รถแห่เคลื่อนไปถึงหน้า ร.ร.เทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย กทม.ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก มีนักเรียน ร.ร.เทพศิรินทร์ราว 100 คน ตากฝนรอต้อนรับและส่ง
ตัวแทนข้ึนรถแห่ไปมอบพานพุ่มแก่ผู้นำกลุ่มนักเรียนเลว นายลภนพัฒน์ ได้ปราศรัยและยื่นหนังสือผ่านตัวแทนเรียกร้อง
ให้ผู้บริหาร ร.ร.เทพศิรินทร์ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 2 ข้อ คือ 1.ให้เด็กนักเรียนทุกระดับชั้นไว้ผมยาวตามความ
สมัครใจ และ 2.เรียกร้องให้ครูอาจารย์ยุติการทำโทษด้วยความรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชนและผิดกฎหมาย อีกทั้งยั ง
เชิญชวนให้นักเรียนไปร่วมชุมนุมที ่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ และเคลื ่อนขบวนต่อไปยังหน้า ร.ร.วัดราชบพิธ 
ปากคลองตลาด 

มอบเค้กประชดผลงาน “ตั้น” เละเทะ 

กระทั่งเวลา 17.30 น. ขบวนแห่ไปหยุดทำกิจกรรมที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนายสุภัทร จำปาทอง รักษา
ราชการปลัด ศธ. และนายอัมพร พินะสา รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) มารับข้อ
เรียกร้องต่างๆ ของนักเรียน ท่ามกลางฝนที่ยังตกลงมาอย่างหนัก แกนนำขึ้นปราศรัยโจมตีการทำงานของนายณฏัฐพล 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิด ทำร้ายร่างกาย และการข่มขืนเด็ก เป็นต้น เพราะได้ยื่นหนังสือขอให้แก้ไขปัญหา
ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.แล้วแต่กลับนิ่งเฉย ไม่ได้รับการแก้ไข จึงมอบเค้กให้เพราะนายณัฏฐพลแก้ปัญหาเหมือนเค้กที่เละและ
ล้มเหลว 

โปรยหม่ืนใบลาออกให้เซ็น 

จากนั้นได้มีฝนตกลงมาหนักยิ่งขึ้น ทำให้ผู้บริหาร ศธ.แนะนำให้กลุ่มนักเรียนเข้าไปหลบฝนหน้าอาคารราชวัลลภ ภายใน
กระทรวง นำรถเครื่องขยายเสียงเข้ามาจอดหน้าอาคารด้วย ก่อนพากันลุกขึ้นยืนชู 3 นิ้วเพื่อเคารพเพลงชาติในเวลา 
18.00 น. จากนั้นตัวแทนนักเรียนได้นำใบลาออกจากการเป็น รมว.ศธ.ที่จัดเตรียมไว้ 10,000 แผ่น โปรยมอบให้
ผู้บริหาร ศธ.ที่อยู่ข้างรถแห่ เพ่ือส่งต่อให้นายณัฏฐพลลงนามลาออก โดยแกนนำประกาศว่า หาก รมว.ศธ.ยังมีความเป็น
มนุษย์อยู่ ขอให้ลาออกไป พร้อมกับตะโกนพร้อมๆผู้ชุมนุมว่า ลาออกๆ เป็นระยะๆ และแกนนำยังตะโกนอีกว่า 
“หนังสือลาออก 10,000 ฉบับนี้จะมีสักฉบับที่ถึงมือนายณัฏฐพล” ก่อนแยกย้ายกันเดินทางกลับ 

 

มท.โยกย้ายรอง ผวจ. 25 ราย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภท
บริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 25 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2563 
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เป็นต้นไป กำหนดให้ไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 9 ต.ค.63 ดังนี้ 1.นายชำนาญ 
ชื่นตา รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นรอง ผวจ.กาญจนบุรี 2.นายเธียรชัย พุทธรังษี รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็นรอง ผวจ.
ร้อยเอ็ด 3.ร.ต.พงศธร ศิริสาคร รองผวจ.นครปฐม เป็นรอง ผวจ.กาญจนบุรี 4.นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รอง ผวจ.
อุทัยธานี เป็นรอง ผวจ.นครปฐม 5.นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นรอง ผวจ.ขอนแก่น 6.นายเลิศบุศย์ 
กองทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นรอง ผวจ.กาฬสินธุ์ 7.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รอง ผวจ.เลย เป็นรอง ผวจ.ร้อยเอ็ด 8.นาย
ผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นรอง ผวจ.เลย 9.นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ลำพูน เป็นรอง ผวจ.
เชียงใหม่ 10.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็น รอง ผวจ.ลำพูน 11. นายสุวิทย์ จันทร์หวร รอง ผวจ. 
มุกดาหาร เป็นรอง ผวจ.นครพนม 12.นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นรอง ผวจ.มุกดาหาร 

โยกรอง ผวจ.สกลนครไป จ.สุราษฎร์ 

13.นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นรอง ผวจ.นครราชสีมา 14.นายบัญชา เชาวนินทร์ รอง ผวจ.
นครนายก เป็นรอง ผวจ.ปราจีนบุรี 15.นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นรอง ผวจ.พิษณุโลก 16.นาย
ณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รอง ผวจ.สุโขทัย เป็นรอง ผวจ.เพชรบูรณ์ 17. นางพาตีเมาะ สะดียามู รอง ผวจ.นราธิวาส เป็น
รอง ผวจ.ยะลา 18.นายวงศกร นัยชูคันธ์ รอง ผวจ. ภูเก็ต เป็นรอง ผวจ.สงขลา 19.นายศุภมิตร ชิณศรี รอง ผวจ.ตราด 
เป็นรอง ผวจ.สมุทรปราการ 20.นายสาโรช กาญจนพงศ์ รอง ผวจ.สกลนคร เป็นรองผวจ.สุราษฎร์ธานี 21.นายสุชน 
ภัยธิราช รอง ผวจ. หนองคาย เป็นรอง ผวจ.อ่างทอง 22.น.ส.สิริมาวัฒโน รอง ผวจ.ยโสธร เป็นรอง ผวจ.หนองคาย 23.
นายโชตินรินทร์ เกิดสม รอง ผวจ.พังงา เป็นรอง ผวจ.ระนอง 24.นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รอง ผวจ.นครปฐม เป็นรอง 
ผวจ.สมุทรสงคราม และ 25.นายอภินันท์ เผือกผ่อง รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นรอง ผวจ.นครปฐม 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1943909 
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‘วิษณุ’ ปัดล็อกวันเลือกตัง้ 13 ธ.ค. แจงเป็นหน้าทีก่กต. กำหนดเอง 
วนัที่ 3 ตุลาคม 2563 - 09:24 น. 

 

‘วิษณุ’ ปัดล็อกวันเลือกตั้ง 13 ธ.ค. แจงเป็นหน้าที่กกต. กำหนดเอง 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมความพร้อมเลือกตั ้งท้องถิ ่น ภายหลังที่
กระทรวงมหาดไทยได้หารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า ตนไม่ทราบว่า
กระทรวงมหาดไทย และกกต. พูดคุยอะไรกันบ้าง อย่างไรก็ตามได้พูดคุยกันแล้วเบื้องต้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องนำเข้าสู่การ
พิจารณาของกกต. ชุดใหญ่ ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าจะส่งเรื่องมาที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาได้เม่ือไหร่ ทั้งนี้ทางครม. 
ไม่มีอำนาจในการกำหนดวันเลือกตั้ง แต่แค่รับทราบว่าจะเป็นวันใด ขณะเดียวกันกกต. สามารถมาหารือเป็นการภายใน
กับทางรัฐบาลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในการจัดเลือกตั้ง เช่น เรื่องวันหยุด หรืองบประมาณที่จะต้องใช้ เมื่อทุกอย่าง
ชัดเจน กกต. จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควรจะมีเมื่อใด นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ ผู้สื่อข่าวถาม
ว่า กรณีที่ให้มีวันหยุดยาวในเดือนธันวาคม ซึ่งคาดการณ์ว่าเพื่อให้ไปเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 13 ธันวาคม นายวิษณุ 
กล่าวว่า ตนไม่เคยบอกว่า จะกำหนดให้เลือกตั้งท้องถิ่นในวันไหน และไม่ได้บอกว่าจะให้เลือกตั้งในวันดังกล่าว บอก
เพียงแค่ว่า ครม. ประกาศให้วันที่ 10-13 ธันวาคม เป็นวันหยุด และถ้าบังเอิญตอนนั้นจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ถือว่า
เป็นช่วงที่สะดวกดี แต่ถ้ากกต. ไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องของเขาที่จะไปกำหนด เพราะรัฐบาลไม่ไปกำหนดวันหยุดเพิ่มเติม
ให้อีกแล้ว 

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กกต. อาจจะคิดคนละแบบกับรัฐบาลก็ได้ เพราะเขาอาจเห็นว่าช่วงวันหยุดยาวคนจะออกไป
เที่ยวกันมาก ก็ต้องขึ้นอยู่กับกกต. ว่าจะเลือกเอาแบบไหน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเขา เพราะ  กกต. ต้องพิจารณา
เรื่องจำนวนประชากร การแบ่งเขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งยังมีกรรมวิธีอีกเยอะ 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2377303 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2377303
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‘หญิงหน่อย’ รับกำลังคัดตัวชิงผู้ว่าฯกทม. เผยสเปกมีอุดมการณ์มุ่งเปลี่ยนกรุงเทพฯ 
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 - 10:10 น. 

 

 

หญิงหน่อย’ รับกำลังคัดตัวชิงผู้ว่าฯกทม. เผยสเปกมีอุดมการณ์มุ่งเปลี่ยนกรุงเทพฯ 

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม 14 ตุลา อาคารสำนักงาน (ด้านหลัง) อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ซ.
ดำเนินกลางใต้ แยกคอกวัว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะ
ประธานสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ก่อน งานสัมมนา เรื ่อง “การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ คือทางออกประเทศไทย” ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2563 นี้ว่า ก็เป็นเรื่อง
ที่ดี เพราะเราได้ว่างเว้นการเลือกตั้งท้องถิ่นมานานแล้ว คือประมาณ 6 ปี และต้องยอมรับว่าถ้าจะให้การกระจายอำนาจ
ประสบความสำเร็จ ท้องถิ่นก็เป็นส่วนสำคัญ เพราะเป็นส่วนที่ใกล้ชิดกับประชาชน และจะมองประชาชนเป็นนาย 
พร้อมทำตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งก็จะตอบโจทย์กับสถานการณ์ขณะนี้ ที่มีปัญหามากมายหลายอย่าง ดังนั้นจึง
สมควรที่จะต้องเร่งรัดที่จะต้องให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 

เมื่อถามว่าพรรค พท.มีความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นมากเพียงใด และมีความคืบหน้าสรรหาผู้สมัครที่จะลงแข่งขัน
ผู้ว่าฯกทม.อย่างไร คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วไปจะมีผู้ที่รับผิดชอบอยู่แล้ว โดยจะมี
การชี้แจงว่าจะดำเนินการอย่างไร และส่วนผู้ว่าฯกทม. ขณะนี้เรากำลังแสวงหาคนร่วมอุดมการณ์ที่จะเปลี่ยน กทม. ทั้ง
ในระดับสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าฯกทม. เมื่อถามว่า ในส่วนของพรรค พท. 
มีแคนดิเดตที่โดดเด่นหรือไม่ คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ก็มีคุยกันบ้างอยู่แล้ว ขอเวลาอีกสักหน่อย 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2377336 
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"ธนกร" ขอ "ประเสริฐ" ใจร่มๆ ยัน รัฐบาล จริงใจ ไม่เคยขวางแก้รธน. 
ไทยรัฐออนไลน์3 ต.ค. 2563 11:50 น. 

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกฯ วอน ฝ่ายค้าน ลดฐิติ ร่วมสังฆกรรม กมธ.ศึกษาแก้ รธน.
ก่อนรับหลักการ โต้ "ประเสริฐ" ให้ใจร่มๆ ยัน รัฐบาลจริงใจ ไม่เคยขวางแก้ไข รธน.ย้ำ เวลาเดือนเดียวไม่ได้นาน  

วันที่ 3 ต.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ไม่ร่วมสังฆกรรมกับกรรมาธิการพิจารณาศึกษารัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ ว่า อยากให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเปิดใจให้
กว้าง เพราะใช้เวลาแค่เดือนเดียว ที่ผ่านมา ก็ร่วมกันทำงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน มาครั้งนี้มี
ความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับ ส.ว.ก่อน ไม่เช่นนั้นหากไม่ได้เสียง ส.ว.จำนวน 84 เสียง ก็ไม่สามารถแก้
รัฐธรรมนูญได้ เพราะฉะนั้นอยากให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน ลดฐิติลงบ้าง ไม่อยากให้เล่นเกมการเมืองกันมากนัก พี่น้อง
ประชาชนจับตาดูอยู่ 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ระบุว่า รัฐบาลไม่
จริงใจ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ไม่เป็นความจริง รัฐบาลไม่ได้ขัดขวางอะไร และให้ความร่วมมือมาโดยตลอด นาย
ประเสริฐ น่าจะเข้าใจ เพราะหาก ส.ว.ไม่สนับสนุนก็แก้ไม่ได้ ทุกฝ่ายจะมาโยนบาปให้รัฐบาลอีก เพราะฉะนั้นจึงใช้เวลา
แค่เดือนเดียว ไม่ได้นานอะไร ขอให้ใจร่มๆ ประเทศจะได้เดินหน้าไปได้ อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่า ทุกฝ่ายเห็นด้วยกับการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนจะแก้อย่างไรก็ว่ากันไป แต่ทุกอย่างต้องยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1944064 

ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/445095 
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ไม่หลบ "หน่อย" ไม่ถอยหลัง "ชัชชาติ" บินเดี่ยว 
 
 
 
 
 
 

 

2 ตุลาคม 2563 - 14:00 น. 
ไม่หลบ "หน่อย" ไม่ถอยหลัง "ชัชชาติ" บินเดี่ยว ศึกชิงเมืองหลวง "ชัชชาติ"บินเดี่ยว อาจมีปัญหา หาก "คุณหญิง
หน่อย" ส่งคนตัดคะแนน แถมก้าวไกลก็ไม่หลบ 
 
ปลายปี 2563 มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน คงเริ่มท่ีสนาม อบจ. ก่อน ส่วนสมรภูมิเลือกตั้งเมืองหลวง น่าจะเป็นสนาม
สุดท้าย 
  
มีข้อมูลจากกลุ่ม Better Bangkok พบว่า ประชากรในกรุงเทพฯ 10 ล้านคน แต่มีชื่อตามสำมะโนครัว 5.6 ล้านคน มีผู้
มีส ิทธิเลือกตั ้ง 4.5 ล้านคน และการเลือกตั ้งสภาผู ้แทนฯ เมื ่อ 24 มีนาคม 2562  มีผู ้มาใช้สิทธิ ์ 3.5 ล้านคน  
     
พรรคอนาคตใหม่ (พรรคก้าวไกล) ได้ 804,272 เสียง, พรรคพลังประชารัฐ 791,893 เสียง ,พรรคเพื่อไทย 604,699 
เสียง,พรรคประชาธิปัตย์ 474,820 เสียง และพรรคอื่นๆ  
 
ชัชชาติบินเดี่ยว 
 
พลันที่พรรคเพื่อไทย ได้เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ก็มีข่าวว่า “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” จะกลับคืนพรรคเพ่ือ
ไทย และเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม.ของพรรคเพื่อไทย 
     
ล่าสุด “ชัชชาติ” แถลงผ่านสื่อโซเชียลว่า “ข่าวที่ออกมาว่าผมจะกลับไปทำงานการเมืองกับพรรค หรือหลีกทางให้
ผู้สมัครบางท่านนั้น ไม่เป็นความจริงนะครับ ตอนนี้ผมยังลงพ้ืนที่เพ่ือดูปัญหาของชุมชนต่างๆในนามอิสระ อย่างต่อเนื่อง
ครับ” 
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รายงานข่าวจากเพื่อไทยระบุว่า “คนแดนไกล” และ “บ้านจันทร์ส่องหล้า” เห็นด้วยกับการตัดสินใจของชัชชาติ ที่ลง
สนาม กทม. โดยไม่สังกัดพรรค และเป็นผลดีต่อพรรคเพื่อไทย ทั้งในเรื่องผลงานที่ชัชชาติทำไว้ และเขายังเป็นนักกล
ยุทธ์ที่เชี่ยวชาญ 
     
อีกด้านหนึ่ง สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์สื่อว่า ทางพรรคยังมอบให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ
ราพันธุ์ ให้เข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคนลงสมัครผู้ว่า กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)  
     
ประเด็นนี้แหละ อาจสร้างปัญหาให้กับ “บ้านจันทร์ส่องหล้า” เพราะหาก “คุณหญิงหน่อย” สรรหาผู้สมัคร “ดี เด่น 
ดัง” ได้ และเสนอให้พรรคพิจารณา “เฮียพงษ์” จะกล้าส่งไปตัดคะแนนชัชชาติหรือไม่? 
ช้อปเลยกับลาซาด้า 
 
เบียดก้าวไกล 
 
ก่อนหน้านี้ กลุ่มแคร์ มีความเห็นว่า พรรคเพื่อไทย ไม่ควรจะส่งใครลงแข่งชิงผู้ว่า กทม. เพื่อไปตัดคะแนนกันเอง ควร
จะหนุนชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ แต่เพียงผู้เดียว 
     
 
นับแต่ “ชัชชาติ” เปิดตัวที่ลานกิจกรรมชุมชนโรงหมู คลองเตย เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2562 ชัชชาติ พร้อมกลุ่ม Better 
Bangkok ได้ตะลุยพื้นที่ทั ่วเมืองหลวง เพื่อรับรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชน ทั้งในเชิงคุณภาพชีวิตและด้าน
กายภาพ 
     
ทีม Better Bangkok มี DATA ที่สมบูรณ์ ทำให้ทีมชัชชาติ รู ้ว ่าการเขย่าตัวเลขเพื ่อให้รู ้ว ่าใครเป็นฐานเสียงใคร  
     
ปัจจุบัน กลุ ่ม Gen-Z (เกิดปี 2540-2555) อายุ 7-22 ปี ประมาณ 1 ล้านคน   แต่จะแบ่งเป็นคนที่อายุ 18-22 ปี 
ประมาณ 350,000 คน คิดเป็นประมาณ 8% ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
     
ทีมงานของชัชชาติ ประเมินว่า ตัวเลข 8% เป็นเสียงที่ “ชัชชาติ” ต้องดึงมาให้ได้  
     
อย่างไรก็ตาม การที่พรรคก้าวไกล แถลงว่า จะส่งผู้สมัครผู้ว่า กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.) ซึ่งทีมงาน
ของชัชชาติมองว่า ตัวเลข 8% อาจถูกพรรคก้าวไกลแบ่งไป 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/445029 

 

https://c.lazada.co.th/t/c.bezanh?sub_aff_id=kmm011
https://www.komchadluek.net/news/scoop/445029
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นายกฯเผยสเปกผู้ว่าฯ กทม.ในใจ ต้องเป็นคนดี-คนบริสุทธิ์   

“บิ๊กตู่” เผยสเปกผู้ว่าฯกทม.ในใจ ต้องเป็นคนดี-คนบริสุทธิ์ ทำงานเพื่อประเทศชาติ-เข้มแข็งพอที่จะทำงานในช่วงนี้  
ย้ำอยากให้บ้านเมืองสงบสุขผ่านอันตรายช่วงโควิดไปให้ได้ ระบุวันนี้มีรธน.ใช้อยู่ ถ้ายังไม่ได้แก้ก็ยังต้องยึดของเดิม 
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 14.40 น. 

 

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงการเตรียมชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ส่วนตัวมีคนในใจแล้วหรือไม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ยังไม่เลือก ตนเองมีคนในใจแต่ประชาชน
ไม่เลือก หมายถึงถ้ามีคนในใจ ส่วนคุณสมบัติที่เหมาะสมนั้น ก็ต้องเป็นคนดี คนบริสุทธิ์ทำงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และแกป้ัญหาเป็นรูปธรรมให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือทำให้ประชาชนพอใจและมีความสุข 

เมื่อถามว่า คนที่จะเป็นผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ต้องเข้าเป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาลใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็ต้องทำ
ในสิ่งที่ถูกต้อง นั่นคือความเข้ากันในการทำสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เข้ากันในสิ่ งที่เพื่อประโยชน์ ตนไม่ต้องการตรงนั้น  
แต่ต้องการหาคนที่ทำงาน เพ่ือประเทศชาติอย่างแท้จริงและมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะทำงานในช่วงเวลานี้ 

เมื่อถามว่าพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความเหมาะสมหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า 
ตนก็ได้ยินจากข่าวว่าจะไปสมัคร แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาก็ขอให้ดูไปก่อน ส่วนพล.ต.อ.จักรทิพย์จะมีความเหมาะสม
หรือไม่นั้น ก็ต้องไปถามประชาชน ส่วนตนเองเม่ือถึงเวลาก็ไปเลือกเอง ซึ่งเป็นคะแนนของตนคนเดียวไม่ใช่เลือกใครแล้ว
คนนั้นจะได้เป็นเลย เช่นเดียวกับส.ส.ที่ทุกคนเป็นคนเลือกมาเลือกดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกัน 

ในช่วงท้ายนายกฯ กล่าวด้วยว่า วันนี้อารมณ์ดีเพราะเป็นวันศุกร์วันสุขของเธอ แต่ตนแม้จะเป็นวันเสาร์ -อาทิตย์ก็มีงาน
ตลอด ตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้หยุดเลย วันนี้จึงขอร้องต้องช่วยกันอะไรที่เป็นเรื ่องนโยบายและเรื่องบริหารก็ให้ว่ากันไป  
แต่ตนพยายามบริหารให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย 

เมื่อถามว่าในใจนายกฯ ขณะนี้มีอะไรอยากจะพูดหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็อยากให้บ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อย
อยากให้ผ่านอันตรายของช่วงโควิดไปให้ได้ และเศรษฐกิจดีขึ้น ดังนั้นอะไรที่รัฐบาลคิดแล้วคิดอีกและพยายามทำอย่าง
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เต็มที่ ขณะเดียวกันก็ต้องเห็นใจด้วยว่าคนของเรามีจำนวน 60 กว่าล้าน ฐานะความเป็นอยู่ก็แตกต่างกันทั้งภาคธุรกิจ 
ประชาชนโดยทั่วไป เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งทั้งหมดเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่รัฐบาลคิดมาตลอดว่าจะทำ
อย่างไรในเรื่องนี้ จึงต้องการให้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของประเทศไทย ไม่ให้ฝากไว้เพียงเรื่องการส่งออกและการ
ท่องเที่ยว 

 
"รัฐบาลคิดเช่นนี้มาตลอดจะเห็นว่าหลายอย่างเดินหน้ามาแล้ว แต่ทุกอย่างไม่ง่ายนักเพราะเป็นเช่นนี้มาหลายสิบปีแล้ว 
แต่เราพยายามแก้มา ซึ่งหลายคนอาจจะมองไม่เห็น เช่นเรื่องกฎหมาย ทุกอย่างต้องแก้ด้วยกฎหมาย ถ้าไม่แก้ก็ทำอะไร
ไม่ได้ทั้งหมดข้ึนอยู่กับการแก้ไขกฎหมาย อย่างวันนี้ที่เรามีรัฐธรรมนูญใช้อยู่ ถ้ายังไม่ได้แก้ไข ก็ยังต้องทำตามรัฐธรรมนูญ
เดิมเท่านั้นเอง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798799 
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"อนุชา"ไม่รู้"บิ๊กแป๊ะ"สวมเสื้อพปชร. ชิงผู้ว่าฯ กทม. 
“เสี ่ยแฮงค์”เผยมีคนมาอาสากับ“บิ ๊กป ้อม”ลงผู ้ว ่าฯ กทม.จำนวนมาก แต่ไม ่ร ู ้“บิ ๊กแป ๊ะ” 
สวมเสื้อพปชร.ลงชิงหรือไม่ 
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 15.52 น. 
 

 
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรค
พลังประชารัฐ ให้ส ัมภาษณ์ถึงกรณีที ่พรรคพลังประชาร ัฐพิจารณาบุคคลลงสมั ครรับเลือกตั ้งผ ู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ว่า หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกว่า มีคนมาขออาสาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าจะมีการนำมา
พูดคุยกันภายในที่ประชุมผู้บริหารของพรรคก่อน ส่วนจะประชุมช่วงไหนนั้น ตนยังไม่มั่นใจ เพราะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม.ยังอีกนาน เนื่องจากจะต้องมีขึ้นหลังจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และระดับท้องถิ่นส่วนอ่ืน 
ๆ ก่อน เมื่อถามว่ามีชื่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ นายอนุชา 
กล่าวว่า ตนไม่ทราบ 
 
เมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องพูดคุยกันเพื่อให้มีการหลีกทางในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้กันหรือไม่ 
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พรรคร่วมรัฐบาลคงไม่มีการคุยกัน เพราะเรื่องผู้ว่าฯ กทม. ไม่มีพรรคไหนเขาคุย
กันหรอก. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798825 
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นายกฯ ยังอุบส่งใครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แต่แย้มมีในใจแล้ว 
 ข่าวทั่วไป 02 ต.ค. 63 16:48 

 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า 
รัฐบาลยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.ในลำดับแรก โดยอาจพิจารณาจัดให้มีการเลือกตั้งในระดับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่วนการเลือกตั้งในระดับอื่นๆ ก็จะทยอยจัดขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
ความต้องการของหลายคนที่อยากให้เกิดการเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนตัวถึงแม้จะมีคนที่อยู่ในใจแล้วว่าเหมาะสมกับการลงชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.แต่ก็ต้องให้
ประชาชนตัดสินใจเลือก ซึ่งคุณสมบัติก็ต้องเป็นคนดี บริสุทธิ์ ทำงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจและมีความสุข รวมถึงต้องทำงานอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับรัฐบาล ซึ่ งหมายถึง
การทำงานเข้ากันได้ โดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ใดๆ และทำงานให้ประเทศชาติอย่างแท้จริง มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะ
ทำงานในช่วงเวลานี้ 

ส่วนจะเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) หรือไม่ ส่วนตัวได้ทราบจากข่าว
ว่า อดีต ผบ.ตร.จะไปลงสมัคร ส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ต้องไปถามประชาชน 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนเองอยากให้บ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อย ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปได้ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น  
ซึ่งรัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนทุกภาคส่วนที่ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกัน โดยรัฐบาลมีความ
มุ่งมั่นที่จะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่ต้องอาศัยการปฎิรูปในทุกๆด้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

https://www.infoquest.co.th/general
https://www.infoquest.co.th/2020/40130


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

30 

 

เพื่อเดินหน้าการปฎิรูปประเทศ แต่เมื่อยังใช้กฎหมายเดิมอยู่ รัฐบาลก็ไม่สามารถเดินออกนอกกรอบได้ เช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญปัจจุบันที่หากยังไม่มีการแก้ไขก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญเดิม 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ต.ค. 63) 

อ้างอิง : https://www.infoquest.co.th/2020/40130 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3164109 
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"พท."ยังไม่ชัวร์ ตั้ง-ไม่ตั้งคณะผู้บริหารพรรค 
“เพ่ือไทย”ยังไม่ชัวร์ ตั้ง-ไม่ตั้งคณะผู้บริหารพรรค ลือ “หญิงอ้อ” สั่งการผ่านคนสนิท 

ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 17.12 น. 

 

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. สำหรับความคืบหน้าในการตั้งคณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทยนั้น จะอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการผู้มีอำนาจ
เต็ม ซึ่งเป็นกรรมการตามข้อบังคับพรรค จำนวน 5-11 คน โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่คอยกำกับรวมถึง
กำหนดทิศทางพรรค แล้วจึงส่งต่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคไปแจกจ่ายงานตามส่วนต่างๆ อีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นการ
ทำงานแบบคู่ขนาน และต่างจากการทำงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ที่มักจะกำหนดทิศทางของพรรคเป็น
หลัก ดังนั้น จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า โครงสร้างใหม่ของพรรคเพื่อไทยจะไม่มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคอีกต่อไป 

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า คณะผู้บริหารพรรคนั้น โดยตำแหน่งแล้วหัวหน้าพรรคจะไปเป็น กรรมการ
ชุดนี้ เลขาธิการพรรคก็จะรับตำแหน่งเลขานุการในคณะกรรมการนี้ด้วย แต่ขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีการแต่งตั้งหรือไม่ ถ้ามี
ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะมีใครอยู่ในกรรมการชุดนี้บ้าง ที่สำคัญคือ กรรมการชุดนี้จะต้องเป็นสมาชิกพรรคเท่านั้น และไม่ใช่โป
ลิตบูโรตามที่มีการวิเคราะห์กัน 

ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สำหรับโครงสร้างใหม่ของพรรคเพื่อไทยนั้น จะให้
คณะกรรมการบริหารพรรคขับเคลื่อนเป็นหลัก มีการมอบหมายงานให้รองหัวหน้าพรรคแต่ละคนเข้าไปดูแลงานด้าน
ต่างๆ เช่น งานด้านนโยบาย งานด้านบริหารพื ้นที ่ เป็นต้น ส่วนรองเลขาธิการพรรคนั้นจะได้รับมอบหมายจาก 
เลขาธิการพรรคเช่นกันว่าจะให้ไปช่วยงานด้านใดบ้าง แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใดเข้ามาช่วยทำหน้าที่ 

สำหรับกระแสข่าวว่า คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จะเข้ามาเป็นแกนนำใน
การขับเคลื่อนพรรคนั้น นายอนุสรณ์กล่าวว่า เท่าที่ถามคนในพรรคเพื่อไทยที่เป็นสมาชิกพรรคและผู้บริหารต่างก็งงกับ
ข่าวดังกล่าว เพราะคุณหญิงพจมานไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ต้น กรรมการบริหารพรรคก็ไม่ได้เป็น  
คงเป็นการคาดการณ์กัน แต่งานขับเคลื ่อนพรรคจะมาจากคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม  
ส่วนคุณหญิงพจมานเป็นสมาชิกพรรคด้วยหรือเปล่านั้นตนไม่แน่ใจ แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็น 
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ผู ้ส ื ่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบในฐานข้อมูลพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
(กกต.) www.party.ect.go.th/checkidparty นั้น เมื่อนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 
อดีตภริยานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ค้นหาจากกูเกิลเมื่อครั้งที่ถูกออกหมายจับไปตรวจสอบในระบบ ปรากฏขึ้น
ข้อความว่า ไม่พบข้อมูล ทั้งนี้ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของกกต. เป็นฐานข้อมูลที่รายงานผลการตรวจสอบ
สถานภาพสมาชิกพรรคการเมืองถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 ดังนั้น หลังวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เป็นต้นมายังมี
ความเป็นไปได้ที่คุณหญิงพจมานอาจจะยื่นสมัครเป็นสมาชิกพรรคไปแล้ว แต่ขณะนี้อาจจะยังรอการรับรองจาก กกต. 
จึงยังไม่ได้อัพเดทลงฐานข้อมูลก็เป็นได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ภายหลังการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดนาย
ทักษิณและคุณหญิงพจมานนั้น ล่าสุดได้มอบหมายให้คนสนิทคือ นางจุฑารัตน์ เมนะเศวต หรือที่ส.ส.เรียกกันว่า   
“คุณแจ๋ว” เป็นตัวแทนในการดำเนินการเรื่องต่างๆ แทน ซึ่งแกนนำพรรคเพื่อไทย ส.ส. และสมาชิกพรรคต่างให้ความ
เคารพอย่างสูง....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798855 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/798855
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“อันวาร์”ปชป. จัดหนัก”กกต.” ถามบ้องตื้นหรือมใีบสั่ง? จี้ปมส.ส.พัทลุงถึงไหนแล้ว 

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - 17:44 น. 

 

นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี ประชาธิปัตย์ แสดงความเห็นถึงกรณีศาลยกคำร้องของ กกต. คืนความยุติธรรม
ให้  นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส. เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ที่ถูก กกต.แจกใบส้ม ตัดสิทธิ์ ส.ส. 
เรื ่องเงินใส่ซองทำบุญที่วัด และถามถึงกรณีส.ส.พัทลุงเสียบบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที ่ตัวเองอยู ่ที ่พัทลุง ติดตาม
รายละเอียดจากคลิปนี้  

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/clips/news_2376739 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/clips/news_2376739
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/5.%E0%B8%9B%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg
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"พุทธิพงษ์" มั่นใจ ว่าที่ผูส้มัครผู้ว่าฯ กทม.สู้"ชัชชาติ" ได้  

 
"พุทธิพงษ์" มั่นใจ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.สู้"ชัชชาติ" ได้ แจง รอเคาะจะส่งในนามพรรค หรือ อิสระแต่พรรคหนุนหลงั 

แย้ม ทาบทามไว้หลายคน กักมี"บิ๊กแป๊ะ" หรือไม่  
 

2 ต.ค.2563  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพรรคพลังประชา
รัฐ เปิดเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า พรรคพลังประชารัฐ มีความพร้อมอย่างมาก พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเรียกประชุมในสัปดาห์หน้า 
   
ส่วนการสรรหาว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น ย้ำว่า คุณสมบัติต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ โดย
พรรควางกรอบไว้ 2 แนวทาง คือ  1.ลงสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ 2.ลงสมัครนามอิสระ แต่จะสนับสนุนโดย
พรรค ซึ่งขณะนี้ พรรคกำลังจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าการลงสมัครรูปแบบใดจะเป็นผลดี พร้อมยอมรับ เบื้องต้นมีการ
ทาบทามพูดคุยหลายคน  
 
เมื่อถามว่าตัวเลือกของพรรคพลังประชารัฐมี พล.ต.อ.จักทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่ นาย
พุทธิพงษ์ ระบุว่า “ต้องไปดูว่าท่านมีความสนใจหรือไม่” ผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่า “ได้พูดคุยกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ หรือยัง 
นายพุทธิพงษ์ ตอบกลับว่า “รู้จักกันอยู่แล้ว การพูดคุยถือเป็นเรื่องปกติ ตามประสาพี่น้อง ส่วนจะสรุปแบบไหนอย่างไร
ต้องเป็นมติของพรรค ซึ่งพล.อ.ประวิตร จะเป็นผู้ตัดสินใจว่ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพรรคจะเป็นอย่างไร” 
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า มั่นใจหรือไม่ว่าบุคคลที่ลงในนามของพรรคหรือสนับสนุนโดยพรรค สู้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้  
นายพุทธิพงษ์ ยืนยันว่า มั่นใจ เพราะพรรคพลังประชารัฐ เป็นพรรคการเมืองหลักของรัฐบาล ไม่ว่าตัดสินใจอย่างไรก็
ต้องมั่นใจว่าคนที่ส่งมีศักยภาพในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพได้ 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/445021 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/445021
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พรรคใหญ่รุมชิง อบจ.เชยีงใหม่ 42 เขตเลือกตัง้ เปิดศึกแย่งหัวคะแนน 
28 ก.ย. 63 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง การแบ่งเขต
เลือกตั้งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 48 จังหวัด ซึ่งรวมกับที่ประกาศผ่าน ๆ มาครบถ้วน
ทุกจังหวัดแล้ว รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) โดย กทม.แบ่ งออกเป็น 50 เขต  
มีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ 1 คน สำหรับ จ.เชียงใหม่ มี 42 เขตเลือกตั้ง 

จากการเปิดเผยของแกนนำกลุ่มการเมืองในเชียงใหม่พบว่า ตัวยืนในสนามเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งมีนายบุญเลิศ  
บูรณูปกรณ์ ซึ ่งดำรงตำแหน่งนายก อบจ.เชียงใหม่ตั ้งแต่ พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน โดยก๊วนการเมืองยืนยันว่า  
พลังประชารัฐส่งประกวด และยังมีพรรคเพื ่อไทย ซึ ่งประกาศส่งนายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ อดีตสว.ก๊องส์ ,  
ส่วนอนาคตใหม่ กำลังพิจารณาผู ้สมัคร มีบางกระแสระบุว่าอาจเป็นนายพรชัย จิตรนวเสถียร อดีตรองนายก  
ทน.เชียงใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มการเมืองอิสระหลายกลุ่ม ทยอยเปิดตัวผู้สมัคร ในสนาม อบจ.เชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่จะเป็น 

อดีตนักการเมืองหน้าเดิม ๆ ที่ลงสมัครชิงชัยในเกือบทุกสนามตั้ง สส. จนถึง สนามท้องถิ่น, อปท. 

ทั้งนี้สัญญาณการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ เริ่มมีความชัดเจน และมั่นใจว่า วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 2563 นี้ เป็นวัน 
เลือกตั ้งแน่นอน เนื ่องจากมีความเหมาะสมลงตัวทุกด้าน หลังจากนั ้นจะทยอยจัดเลือกตั ้ง ในระดับเทศบาล  
ตั้งแต่ เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ในช่วง ก.พ. 2564 ตามด้วยระดับ อบต. ราว ๆ ช่วงเม.ย. 

” โดยกระบวนการเลือกตั้งจนถึงรับรองผลทุกระดับ ต้องไม่ให้กระทบกับการจัดทำงบประมาณ 2565 ส่วนกระแส 
ที่จะจัดการเลือกตั้ง สนาม กทม. ปิดท้ายนั้น พบว่าขณะนี้มีกระแสคัดค้านไม่เห็นด้วยจากกลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม  
ซึ่งพยายามเสนอให้จัดเลือกตั้งพร้อม ๆ กับสนาม อบจ. “ 

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังในเชียงใหม่ อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร 
กล่าวว่า การยุบรวม ควบรวม ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ทำให้สถานะองค์กรปกครองท้องถิ่น( อปท. ) ล่าสุดมี 7,850 
แห่ง หายไป  2 แห่ง ส่วนเชียงใหม่ มี 211 อปท. 
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“การปล่อยให้รักษาการไปพลาง ๆ 5 ปี รวมกับเทอมบริหารเดิม 4 ปี เท่ากับว่าชุดเก่าที่ไม่เจอคำสั่ง ม.44 จะได้รับ 
อานิสงค์ทำงานเกือบ 9-10 ปี เป็นที่ทราบกันดีว่า ในสนาม อบจ.เชียงใหม่ นั้น ขั้วอำนาจเดิม กับกลุ่มที่เดินสายลงพ้ืนที่
ชิงตำแหน่งนี้ ส่วนหนึ่งเคยทำงานร่วมกันมาทั้งนั้น จากงานวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติ ทุก ๆ สนาม อบจ. 76 จังหวัด ราว ๆ 
30 % เท่านั้น ที่ในวงการเรียกกันว่า ซุ้มบ้านใหญ่ จะแพ้ในบ้าน ให้คู่ชิงซึ่งไล่เบียดกันมาตลอด ชนะการเลือกตั้ง โดย
วงจรกลุ่มการเมือง ในระดับ อบจ. ถือว่าเป็นพี่เบิ ้ม ในจังหวัดนั้น ๆ มีคอนเนคชั่นสายสัมพันธ์กับ อปท. ในระดับ
เทศบาล รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างแนบแน่น บางจังหวัดเชื่อมโยงถึงระดับชาติ มีสมาชิกในตระกูล ก้าวถึงตำแหน่ง
ใหญ่ ๆ ในครม.ก็มี “ 

ด้านผู้นำชุมชน ในพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า คาดว่าสนาม อบจ. เชียงใหม่ครั้งนี้จะแข่งขันกันดุเดือด ผล 
การเลือกผู้นำชุมชน ในหลาย ๆ อปท. สะท้อนให้เห็นว่า บางพื้นที่เสียงแตก คนเก่า ๆ ที่เคยยืนหยัดได้รับเลือกตั้ง พ่าย
แพ้หลายหมู่บ้าน หลายชุมชน ตำบล คงต้องรอพิสูจน์ว่า 3 เขตเลือกตั้ง 3 ที่นั่งกลุ่มเดิม ๆ จะรักษาฐานที่มั่นได้มากน้อย
เพียงใด ส่วนอำเภอ ที่มี 1 ที่นั ่ง 13 อำเภอ ก็น่าจับตามอง เพราะกระแสพรรคใหญ่ในพื้นที่มาแรง แม้จะมีการจัด
กิจกรรมใกล้ชิดหัวคะแนน แต่ถึงเวลาเลือกจริง ๆ แล้วกลุ่มที่เป็นเอฟซี หรือแฟนพันธุ์แท้ ดูแลกันมาตลอด คงยากจะ
สลับขั้ว ยกเว้น มีเงื่อนไขพิเศษ แลกเปลี่ยน กลุ่มเดิมคงจะเลือกที่ รักษาฐานที่มั่น อปท.ในเครือข่าย โดยพยายามจำกัด
การลงทุน 

” เพราะเสร็จศึกอบจ. ยังมีสนามเทศบาลนคร รอเลือกตั ้งอีก ซึ ่งเป็นที ่ทราบกันดีว ่า นายชาตรี เชื ้อมโนชาญ  
อดีตรองนายก ทน.เชียงใหม่ ถูกวางตัวจากพรรคเพื่อไทย เป็นคู่ชิงนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน  
ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลาน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ที่จะมีนายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร เป็นคู่ชิง ไม่นับรวม
พรรคก้าวไกล และหลายกลุ่มการเมืองที่ทาบทามบุคคลมีชื่อเสียงในเชียงใหม่ อาสารับใช้ท้องถิ่น ” 

ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ได้จัดวางโครงสร้าง การจัดการสนามเลือกตั้งท้องถิ่น แบ่งออกเป็น  
10 หัวเมืองใหญ่ อาทิ ภาค 5 เขตเหนือตอนบน จะมี นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา เขต 3 เป็นหัวหน้าภาค  
นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รองหัวหน้าภาค นายนเรศ ธำรงค์พิทยคุณ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่  
เขต 8 เลขาฯ เป็นต้น 
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ใบตองแห้ง - ยุบ กกต.เถอะ 

 

2 ต.ค. 2563-00:01 น. 

ยุบ กกต.เถอะ - ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั ้งยกคำร้อง กกต. ที่หลังแจก “ใบส้ม” ตัดสิทธิชั ่วคราว สุรพล  

เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย ผู้ชนะเลือกตั้งเขต 8 เชียงใหม่ ฐานถวายเงินพระ 2,000 บาท แล้วจัด

เลือกตั้งใหม่ ได้ศรีนวล บุญลือ กกต.ก็ยื่นคำร้องต่อศาล ให้ตัดสิทธิถาวร พร้อมให้ชดใช้ค่าเลือกตั้งใหม่  

ปรากฏว่าศาลวินิจฉัย ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ยกคำร้อง ไม่ต้องจ่ายค่าเลือกตั้งใหม่  

แล้ว กกต.รับผิดชอบอะไร กับการตัดสิทธิสุรพล จนไม่ได้เป็น ส.ส. กับการทำลายคะแนนเลือกตั้งของประชาชน

ผู้เป็นเจ้าของอำนาจ 52,165 คน ซึ่งไม่ได้เลือกเพราะถวายเงินพระ แถมยังเสียเงินภาษีจัดเลือกตั้งใหม่ฟรีๆ 

เพ่ือให้ศรีนวลได้เข้าสภา ก่อนจะย้ายพรรค 

กกต.ใช้อำนาจผิดๆ อย่างไรก็ได้ ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ให้อำนาจ กกต. หาก “เชื่อได้

ว่า” ทุจริตก็แจกใบส้มได้ทันที โดยคำสั่ง กกต.เป็นที่สุด แม้ศาลตัดสินยกคำร้อง ก็ไม่คืนเก้าอ้ี ส.ส.ให้ โดย กกต.

ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะอ้างได้ว่าสุจริต 

นี่คือองค์กรเทวดา 7 อรหันต์ สามารถใช้ความเชื่อทำลายสิทธิเลือกตั้งของประชาชน เป็นใหญ่กว่าเจ้าของ

อำนาจอธิปไตย สมมติ กกต.แจกใบส้ม 20-30 คน พลิกผลเลือกตั้งให้พรรคหนึ่งพรรคใดชนะขาด แม้ศาลตัดสิน

ภายหลังว่าไม่ผิด ก็เปลี่ยนผลไม่ได้ ไม่มีใครทำอะไร กกต.ได้  

แล้วจะปล่อยให้ใช้อำนาจอย่างนี้ตลอดไปหรือไร 

องค์กรอิสระกำเนิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งแม้เป็นประชาธิปไตยที่สุด ก็ยังติดกับดัก “คนดีย์” สถาปนา

อำนาจที ่  4 เล่นงานนักการเมืองชั ่ว โดยเพ้อฝันว่าจะมีอรหันต์ลอยมานั ่ ง จึงให้อำนาจยิ ่ งกว่าศาล ลัด

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/Baitong.jpg
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กระบวนการยุติธรรม เช่นคิดว่านักการเมืองมันเลว มันมีอิทธิพล จึงต้องตัดสินด้วยศาลชั้นเดียว ใช้ระบบไต่ สวน 

ยึดสำนวน ป.ป.ช.เป็นหลัก สันนิษฐานว่ามันผิดไว้ก่อน ให้มันเป็นฝ่ายหักล้างข้อหา ถ้าแก้ไม่ตก คุกสถานเดียว  

กกต.ในรัฐธรรมนูญ 40 ต้นฉบับก๊อบจากอินเดีย เป็นองค์กรกลางจัดการเลือกตั้ง ที่ดูแลการหาเสียงของพรรค

การเมือง ไม่ให้รัฐบาลเอาเปรียบฝ่ายค้าน มีอำนาจสั ่งย้าย ข้าราชการ แล้วถ้าเขตไหนมีการทุจริตอื ้อฉาว  

ก็มีอำนาจสั่งเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) แต่ไม่มีอำนาจแจกใบส้มใบแดงใบดำ  

การเลือกตั้งใหญ่ที่สุดในโลก ผู้มีสิทธิ 900 ล้านคน ใช้ประธาน 1 คน กรรมการ 2 คน เจ้าหน้าที่ 300 คน 

แต่ กกต.ไทยต่อเติมให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จนก้าวล่ วงอำนาจประชาชน แล้วก็ขยายองค์กรใหญ่โต มีพนักงาน

ลูกจ้างราว 2,500 คน เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ มีเงินเพิ่ม 4,000 มีเงินส่งเสริมประสิทธิภาพ ขั้นต่ำ 3,500 

ขึ้นไป ตำแหน่งระดับสูง เช่น ผอ.สำนัก ผอ.กกต.จังหวัด มีร้อยกว่าคน เงินเดือนเงินประจำตำแหน่งขั้นสูงสุด 1 

แสนกว่าบาท ทั้งที่ใช้ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ครู ตำรวจ ฯลฯ จัดเลือกตั้ง  

กกต.ใช้งบประมาณปีละ 3 พันกว่าล้าน ไม่รวมงบจัดเลือกตั้ง 

เงินประธานองค์กรอิสระ 81,920 บาท กรรมการ 80,540 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 - 42,500 บาท 

โดย พ.ร.บ.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2560 ยังเพิ่มค่ารับรองเหมาจ่ายให้เท่าเงินประจำตำแหน่ง ไม่นับรถ

ประจำตำแหน่ง พร้อมคนขับ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขา (ซึ่งตั้งลูกก็ได้)  

องค์กรอิสระไทยคือขุนนางเทวดา ต้องมีหน้าตาศักดิ์ศรี นั่งรถฝรั่งหรูๆ มาพิทักษ์อัตลักษณ์ ไทย 

เลือกตั้ง 62 กกต.มีผลงานอะไรบ้าง นอกจากจับธนาธรถือหุ้นสื่อ ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ ก็แจกใบส้มสุรพล 1 

คน ใบเหลืองกรุงศรีวิไล 1 คน ใบดำ ส.ส.สอบตก 1 คน ที่เหลือจับใครไม่ได้เลย ทั้งที่มีเรื่องร้องเรียนมากมาย  

นั่นคือผลงานกรรมการ 7 คน พนักงาน 2,500 คน งบ 3 พันกว่าล้าน เป็นการเลือกตั้งที่จับทุจริตได้น้อยที่สุด 

ซ้ำเครดิตตกต่ำ โดนประชาชน 8 แสนคนเข้าชื่อไล่ 

ยุบเสียเถอะ ใช้แค่องค์กรจัดเลือกตั้งที่ เป็นกลาง มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน 100-200 คน ไม่มีที่ไหนในโลกให้

อำนาจเทวดา “เชื่อได้ว่า” ตัดสิน ส.ส.ที่ประชาชนเลือกมา ถ้าสงสัยว่าทุจริต ก็ต้องขึ้นศาลตามกระบวนการ

ปกติ พิสูจน์ได้ว่าทุจริตก็ติดคุก 
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องค์กรอิสระไทยมาจากวิธีคิดจิตนิยมปรัชญาตะวันออก เชื่อว่าปราบโกงต้องใช้เทวดา เชื่อว่าคนดีจะลอยมาจาก

ข้าราชการแก่ๆ แล้วให้อำนาจมากๆ จัดการคนชั่ว ต่างจากประชาธิปไตยตะวันตก ที่เชื่อว่ามนุษย์ ทุกคนย่อมมี

อคติ รักโลภโกรธหลง ใครมีอำนาจมากก็ Abuse อำนาจได้ จึงต้องกระจายตรวจสอบถ่วงดุล 

รัฐธรรมนูญ 40 ผิดตั้งแต่ต้น แม้เอาองค์กรอิสระไปโยง ส.ว.เลือกตั้ง พอฝ่ายอนุรักษนิยมเชื่อว่าทักษิณแทรกแซง

ก็รัฐประหาร เปลี่ยนไปยึดโยง ส.ว.สรรหา แล้วรัฐประหาร 57 รัฐธรรมนูญ 60 ก็ตั้งองค์กรอิสระจาก สนช. ส.ว.

แต่งตั้ง กลายเป็นยึดโยงรัฐประหารสืบทอดอำนาจ 

องค์กรอิสระ “อำนาจที่สี่” จึงต้องรื้อล้างให้หมด ยุบตั้งใหม่ ลดอำนาจ กลับไปตัดสินด้วยกระบวนการยุติธรรม

ปกติ เลิกใช้การยุบพรรคตัดสิทธิด้วยคุณสมบัติหรือการตีความ ทำลายเจตนารมณ์ประชา ชนผู้เลือกตั้ง จนโกรธ

แค้นลุกฮือมาแล้วหลายครั้ง 

แต่แน่นอน ฝ่ายที่ใช้องค์กรอิสระเป็นเครื่องมือ ไม่ยอมให้แก้รัฐธรรมนูญหรอก  

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5028834 
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อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/cartoon/5/156/3 
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