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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 8 ตุลาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เช็กชื่อ สนามเลือกตั้งท้องถิ่นสุราษฎร์ฯ ‘อดีต ส.ส.-นายก อบจ.-

ทนายความ’ ตบเท้าชิงเก้าอ้ี 
6 

2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เทพไท" หนุน กกต. ท าประชามติ รธน. พร้อมเลือกตั้ง อบจ.  
ช่วยประหยัดงบ 3 พัน ล. 

7 

3 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" หนุน กกต.ท าประชามติ รธน.พร้อมเลือกตั้ง อบจ. เชื่อ ปชช.  
ไม่สับสน แยกแยะได้ ยันประหยัดงบ 3-4 พันล. 

8 

4 INN ออนไลน์ “เทพไท”หนุนท าประชามติ รธน.พร้อมเลือกตั้ง อบจ. 9 
5 แนวหน้าออนไลน์ ‘เรืองไกร’ ร้อง‘กกต.’ สอบ ‘เพ่ือไทย’ เลือก‘สมพงษ์’นั่งเก้าอ้ี หน.ส่อไม่ชอบ 10 
6 คมชัดลึกออนไลน์ "เรืองไกร" ร้อง "กกต." สอบ "เพ่ือไทย" ประชุมชอบหรือไม่ 11 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ กัดไม่ปล่อย! 'เรืองไกร' ร้อง กกต. สอบเพ่ือไทยประชุมกรรมการบริหารพรรคผิด

ข้อบังคับ 
12 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เรืองไกร'  ร้อง 'กกต.' สอบ'เพ่ือไทย'ประชุม 'กก.บห.'  ผิดข้อบังคับหรือไม ่ 13 
9 INN ออนไลน์ “การุณ” ชี้เรื่องที่ดี รบ.จัด ลต.นายก อบจ. 14 
10 ไทยรัฐออนไลน์ "การุณ" จี้ รฐั รีบคืนอ านาจเลือกตั้งท้องถิ่น ซัด "วิษณุ" สิ้นคิด 15 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กป้อม"ถกแกนน า"พปชร." เตรียมพร้อมสู้เลือกตั้งนายกฯ อบจ. 16 
12 มติชนออนไลน์ ศาล รธน.นัด 28 ต.ค. ชี้ชะตาสถานภาพส.ส.รัฐบาล-ฝ่ายค้าน 64 คนสิ้นสุด

หรือไม่ ปมถือหุ้นสื่อ 
17 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ ระทึกสุดขีด! ศาลนัดชีช้ะตา 64 ส.ส.คดีถือหุ้นสื่อ 19 
14 แนวหน้าออนไลน์ ระทึก! 28 ตุลา ศาล รธน. นัดชีช้ะตา 64 ส.ส. ปมถือหุ้นสื่อขัด รธน. หรือไม ่ 21 
15 มติชนออนไลน์ 64 ส.ส.” รัฐบาล-ฝ่ายค้าน” ระทึก ปมคดีถือหุ้นสื่อ 23 
16 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ 64 ส.ส.” รัฐบาล-ฝ่ายค้าน”ระทึก ปมคดีถือหุ้นสื่อ 25 
17 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ชี้ พ.ร.บ. ค าสั่งเรียกขัด รธน. มีผลผูกพันรัฐสภา 27 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' ขอเวลาดูค าวินิจฉัยศาล รธน. รับกระทบ กมธ.  28 
19 มติชนออนไลน์ “ชวน” รับ พ.ร.บ.ค าสั่งเรียกขัด รธน. มีผลผูกพันรัฐสภา-กมธ. 29 
20 สยามรัฐออนไลน์ "ชวน" ชี้ผลวินจิฉัยศาล รธน.ค าสั่งเรียกมีผลผูกพัน กมธ. ส.ส.-ส.ว. 30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 แนวหน้าออนไลน์ ผุด 2 IN 1 ‘วิษณ’ุโยน กกต.ตัดสนิเลือกตั้งท้องถิ่นควบท าประชามตแิก้ รธน. 31 
22 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิษณุ" โยน "กกต."ตัดสิน เลอืกตั้งท้องถิ่นควบท าประชามติหรือไม่ 33 
23 ไทยรัฐออนไลน์ วิษณุ เผย นายกฯ ไม่ได้สั่งเป็นพิเศษ โยน กกต. ตัดสินเลือกตั้งท้องถิ่น

ควบประชามติ 
35 

24 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ รบ.โยน กกต.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่นควบประชามติ  37 
25 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'วิษณุ' ชี้ 'ประชามติแก้ รธน.'พร้อม 'เลือกตั้ง อบจ.' เป็นไปได้แต่เห็นปัญหาบางอย่าง 39 
26 มติชนออนไลน์ “สมชัย” เตือน กกต. เลือกเอา จะเชื่อ ‘วิษณุ’ หรือ’สมชัย’ ถ้านับวัน

ผิด เลือกตั้ง อบจ. โมฆะ 
41 

27 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จะเชื่อ 'สมชัย' หรือเชื่อ 'วิษณุ' คิดกันเอง 42 
28 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
“สมชัย” เตือน กกต. เลือกเอาจะเชื่อ ‘วิษณุ’ หรือ’สมชัย’ ถ้านับวัน
ผิด เลือกตั้ง อบจ.โมฆะ 

43 

29 Bright tv ออนไลน์ สมชัย ลั่น กกต.นับวันผิด เลือกตั้ง อบจ.อาจโมฆะ เตรียมชดใช้ 3,200 ล้าน! 44 
30 INN ออนไลน์ “อัศวิน” ไม่รู้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เมื่อไหร่-โยนถามรัฐบาล 45 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น : เทียบฟอร์มพรรคใหญ่-ทีมธนาธร เปิดศึกชิงอ านาจ 46 
2 คมชัดลึกออนไลน์ 10 ตัวเต็ง ชิงนายก อบจ. ค่าย "เอก-ป๊อก"' 50 
3 ข่าวสดออนไลน์ ปี่กลองท้องถิ่น 52 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ถึงไหนถึงกัน 53 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ สมรภูมิเดือดเลือกตั้งท้องถิ่น 54 
6 มติชนออนไลน์ โฟกัส ผู้ว่าฯ กทม. เลือกตั้งท้องถิ่น อันดับบ๊วย 56 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ปูทางยื้อแก้รัฐธรรมนูญ ไปจบที่ศาล...ไม่ใช่สภา 59 
8 IINN ออนไลน์ ใครได้เสีย-ม็อบเด็ก 14 ต.ค.? 61 
9 สยามรัฐออนไลน์ เมื่อ "โอกาส" หลุดมือ ! 63 
10 มติชนออนไลน์ เสียงตะโกน ออกไป ดังกึกก้อง เป้าหมาย ยังอยู่ที่ “14 ตุลาคม” 65 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศร ีกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรสเปนและคณะ ณ ห้องประชุม 501 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ใหก้ารตอ้นรบัเอกอคัรราชทตูแหง่ราชอาณาจกัรสเปน 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 - 16:09 น. 

เช็กชื่อ สนามเลือกตั้งทอ้งถิ่นสุราษฎร์ฯ ‘อดีต ส.ส.-นายก อบจ.-ทนายความ’ ตบเทา้ชิงเก้าอี ้
 

 
 
5 ขุนพลชิงสนามเลือกตั้ง อบจ.สุราษฎร์ อดีต ส.ส. อดีตนายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้าน อดีตนายก อบจ.
ทนายความ  

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากมีความชัดเจนที่รัฐบาลได้มีมติ ครม.ให้ 
กกต.ก าหนดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งความเคลื่อนไหว 
ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี มี 5 คน ทั้ง อดีต ส.ส. , อดีต นายก อบจ. , อดีตผู้น าท้องถิ่น และ
ทนายความ เริ่มคึกคักมากขึ้น ทั้งนี้ ว่าที่ผู้สมัครทั้ง 5 คน ประกอบด้วยนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว (ก านันศักดิ์) อดีตก านัน ต.
ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ อดีตสมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) สุราษฎร์ธานี เขต อ.กาญจนดิษฐ์ และเป็นอดีตนายกสมาคม
ก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี , นายชุมพล กาญจนะ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จ.สุราษฎร์ธานี หลายสมัย 
อดีตประธานกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ , นายมนตรี เพชรขุ้ม (นายกไข่) อดีต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย , นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ (โกล๊ก) นักธุรกิจ และสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) นครสุราษฎร์ธานี ที่
จะลงในนามคณะก้าวหน้า และ นายวิเชียร จันทร์บัว (ทนายแก้ว) ทนายความและกรรมการบริหารสาขา
พรรคชาติพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2383707 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/region/news_2383707
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg
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วันท่ี 08 ต.ค. 2563 เวลา 08:28 น. 

"เทพไท"หนุน กกต.ท าประชามติ รธน.พร้อมเลือกตั้ง อบจ.ช่วยประหยัดงบ3พันล. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ตค. 63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ข้อกังวลเรื่องการ
ท าประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจจะทับซ้อนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ว่า การท าประชามติใน2เรื่องนี้ ถ้าจะมีการ
ด าเนินการไปพร้อมกัน ก็จะไม่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)สามารถที่จัดการ
ลงคะแนนด้วยการหย่อนบัตรในวันเวลาเดียวกัน ของการเลือกตั้งผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการลง
ประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ เพ่ือเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่ง
สามารถใช้จุดลงคะแนนในสถานที่เดียวกัน เพียงแต่ใช้วิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดแยกเต๊นท์ แยก
คูหาการลงคะแนน และหีบส าหรับหย่อนบัตรออกจากกันให้ชัดเจนได้ 

ถ้าหาก กกต.จะใช้การลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกับการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยากจะเสนอให้ก าหนดวันลงประชามติพร้อมกับวันเลือกตั้งของ อบจ.เพราะสามารถใช้หน่วยเลือกตั้งร่วมกัน พร้อมกัน
ได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องจัดให้มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกรณีพิเศษ แต่
ถ้าจะจัดการลงประชามติร่วมกับการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนๆ เช่น เทศบาลนคร ,
เทศบาลต าบล, องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)หรือองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษอาจจะไม่เหมาะสม เพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ มีพ้ืนที่ไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

ส่วนตัวสนับสนุนให้มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับการเลือกตั้ง อบจ. ซึ่งสามารถประหยัด
งบประมาณแผ่นดินได้มากถึง 3-4พันล้านบาท และมั่นใจว่าจะไม่สร้างความสับสน หรือยุ่งยากให้กับใช้สิทธิ์ของ
ประชาชนแต่ประการใด ไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหยิบยกประเด็นการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้ง
ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นมาเป็นอุปสรรค ขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย โดยต้องชะลอหรือเลื่อนการเลือกตั้ง 
และการลงประชามติออกไป เพราะ กกต.สามารถด าเนินการไปพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634969 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/634969
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8 ตุลาคม 2563 08:43 น.    

"เทพไท" หนุน กกต.ท าประชามติ รธน.พร้อมเลือกตั้ง อบจ. เชื่อ ปชช. ไม่สับสน แยกแยะ
ได้ ยันประหยัดงบ 3-4 พันล. 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข้อกังวลเรื่องการท า
ประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจจะทับซ้อนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ว่า การท าประชามติใน2เรื่องนี้ ถ้าจะมีการ
ด าเนินการไปพร้อมกัน ก็จะไม่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)สามารถที่จัดการ
ลงคะแนนด้วยการหย่อนบัตรในวันเวลาเดียวกัน ของการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการลง
ประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ เพ่ือเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่ง
สามารถใช้จุดลงคะแนนในสถานที่เดียวกัน เพียงแต่ใช้วิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดแยกเต๊นท์ แยก
คูหาการลงคะแนน และหีบส าหรับหย่อนบัตรออกจากกันให้ชัดเจนได้ ถ้าหาก กกต.จะใช้การลงประชามติแก้ไข
รฐัธรรมนูญร่วมกับการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยากจะเสนอให้ก าหนดวันลงประชามติพร้อมกับวัน
เลือกตั้งของ อบจ.เพราะสามารถใช้หน่วยเลือกตั้งร่วมกัน พร้อมกันได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งต้องจัดให้มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกรณีพิเศษ  แต่ถ้าจะจัดการลงประชามติร่วมกับการเลือกตั้ง
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนๆ เช่น เทศบาลนคร ,เทศบาลต าบล, องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)
หรือองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษอาจจะไม่เหมาะสม เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ มีพ้ืนที่ไม่ครอบคลุมทั่ ว
ทั้งประเทศ 

"สนับสนุนให้มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับการเลือกตั้ง อบจ.  ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณ
แผ่นดินได้มากถึง 3-4 พันล้านบาท  และมั่นใจว่าจะไม่สร้างความสับสน หรือยุ่งยากให้กับใช้สิทธิ์ของประชาชนแต่
ประการใด ไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหยิบยกประเด็นการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งผู้บริหาร
องค์กรปกครองท้องถิ่นมาเป็นอุปสรรค ขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย โดยต้องชะลอหรือเลื่อนการเลือกตั้ง และการ
ลงประชามติออกไป เพราะ กกต.สามารถด าเนินการไปพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ"นายเทไท กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187925 

  

https://siamrath.co.th/n/187925
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201008/94457f8bba69f0f202ef88b34d069299f749597649db7d2c9e52ca4050149fc7.jpg?itok=0DXPZP8L
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 8 ตุลาคม 2020 - 10:12 

 “เทพไท”หนุนท าประชามติ รธน.พร้อมเลือกตั้ง อบจ. 
"เทพไท" หนุนท าประชามติ รธน. พร้อมเลือกตั้ง อบจ. ประหยัดงบฯ 3 พันล้าน เชื่อ ประชาชนไม่สับสน ขออย่า
ขวางการพัฒนา ประชาธิปไตย 

 
 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ข้อกังวลเรื่องการท าประชามติแก้ไข
รัฐธรรมนูญ อาจจะทับซ้อนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ว่า การท าประชามติใน2เรื่องนี้ ถ้าจะมีการด าเนินการไปพร้อม
กัน ก็จะไม่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)สามารถที่จัดการลงคะแนนด้วยการหย่อน
บัตรในวันเวลาเดียวกัน ของการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 
เพ่ือเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งสามารถใช้จุดลงคะแนนในสถานที่
เดียวกัน เพียงแต่ใช้วิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดแยกเต๊นท์ แยกคูหาการลงคะแนน และหีบส าหรับ
หย่อนบัตรออกจากกันให้ชัดเจนได้ 

ถ้าหาก กกต.จะใช้การลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกับการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยากจะเสนอให้ก าหนดวันลงประชามติพร้อมกับวันเลือกตั้งของ อบจ.เพราะสามารถใช้หน่วยเลือกตั้งร่วมกัน พร้อมกัน
ได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องจัดให้มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกรณีพิเศษ แต่
ถ้าจะจัดการลงประชามติร่วมกับการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนๆ เช่น เทศบาลนคร ,
เทศบาลต าบล, องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)หรือองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษอาจจะไม่เหมาะสม เพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ มีพ้ืนที่ไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

ส่วนตัวสนับสนุนให้มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับการเลือกตั้ง อบจ. ซึ่งสามารถประหยัด
งบประมาณแผ่นดินได้มากถึง 3-4พันล้านบาท และมั่นใจว่าจะไม่สร้างความสับสน หรือยุ่งยากให้กับใช้สิทธิ์ของ
ประชาชนแต่ประการใด ไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหยิบยกประเด็นการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้ง
ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นมาเป็นอุปสรรค ขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย โดยต้องชะลอหรือเลื่อนการเลือกตั้ง 
และการลงประชามติออกไป เพราะ กกต.สามารถด าเนินการไปพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_790624/ 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_790624/
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วันพฤหัสบดี ท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.01 น. 

 ‘เรืองไกร’ ร้อง‘กกต.’ สอบ ‘เพื่อไทย’ เลือก‘สมพงษ์’นั่งเก้าอี้ หน.ส่อไม่ชอบ 
 

 
 

“เรืองไกร” ร้อง กกต. สอบ “เพื่อไทย” ประชุมกก.บห.พรรค 26ก.ย.ชี้เลือก “สมพงษ์”นั่งหัวหน้าพรรค หลัง
ลาออก ส่อไม่ชอบหรือไม่ 

เมื่อวันที่  8  ตุลาคม 2563 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในขณะนั้นได้แจ้งลาออกจากหัวหน้าพรรคฯเป็นหนังสือ โดยในหนังสืออ้างถึงข้อบังคับ
และกฎหมายพรรคการเมืองด้วย ต่อมาหลังจากนั้นวันที่ 28 ก.ย. มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย โดยมี
ภาพผู้ร่วมประชุมปรากฏในสื่อต่างๆ จากการตรวจสอบภาพและข่าวดังกล่าว พบว่ามีบุคคลที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร
พรรครวมอยู่ด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวว่า เมื่อตนตรวจสอบข้อบังคับพรรคเพ่ือไทย พบว่าการประชุมกรรมการบริหารพรรคจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับไว้อย่างชัดเจน ซึ่งกรณีที่ เกิดขึ้น จึงมีเหตุที่ต้องร้องให้ กกต. ตรวจสอบว่าการประชุม
กรรมการบริหารพรรค เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา ชอบด้วยข้อบังคับหรือไม่ หากไม่ชอบจะมีผลที่ตามมาจะท าให้การ
ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ชอบหรือไม่  ดังนั้น ในวันนี้(8ต.ค.)ตนจึงได้ส่งค าร้องไปทางไปรษณีย์ EMS เพ่ือให้ กกต. 
และนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบต่อไป 
 

อ้างอิง : HTTPS://WWW.NAEWNA.COM/POLITIC/523610 

  

https://www.naewna.com/politic/523610
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8 ตุลาคม 2563 - 10:08 น. 

"เรืองไกร" ร้อง "กกต." สอบ "เพื่อไทย" ประชุมชอบหรือไม่ 
 

 
 
 
 

 
"เรืองไกร" ร้อง "กกต." สอบ "เพื่อไทย" จัดการประชุมใหญ่วิสามัญเลือกกรรมการบริหารพรรคชอบด้วยข้อบังคับ 
หรือไม่ 

8 ต.ค.63 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า   เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า
พรรคเพื่อไทย ได้แจ้งลาออกเป็นหนังสือ โดยในหนังสืออ้างถึงข้อบังคับและกฎหมายพรรคการเมืองด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวว่า ต่อมาวันที่ 28 ก.ย. มีการประชุม กก.บริหารพรรค โดยมีภาพผู้ร่วมประชุมปรากฏในสื่อ
ต่าง ๆ จากการตรวจสอบภาพและข่าวดังกล่าว พบว่า มีบุคคลที่มิได้เป็น กก.บริหารพรรค รวมอยู่ด้วย  นายเรืองไกร 
กล่าวต่อว่า เมื่อตรวจสอบข้อบังคับพรรคเพ่ือไทย พบว่า การประชุม กก.บริหารพรรค จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับไว้
อย่างชัดเจน 

ดังนั้น กรณีที่เกิดขึ้น จึงมีเหตุที่ต้องร้องให้ กกต. ตรวจสอบว่า การประชุม กก.บริหารพรรค เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 
ชอบด้วยข้อบังคับ หรือไม่ หากไม่ชอบ ผลที่ตามมาจะท าให้การประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ชอบหรือไม่ 

นายเรืองไกร สรุปว่า ในวันนี้ ตนจึงได้ส่งค าร้องไปทางไปรษณีย์ EMS เพ่ือให้ กกต. และนายทะเบียนพรรค
การเมือง ตรวจสอบต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/445532 
 
  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/445532
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08 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:12 น.     

 กัดไม่ปล่อย! 'เรืองไกร' ร้อง กกต.สอบเพื่อไทยประชุมกรรมการบริหารพรรคผิดข้อบังคับ 
 

 
 

8 ต.ค.63 - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้แจ้งลาออกเป็นหนังสือ โดยในหนังสืออ้างถึงข้อบังคับและกฎหมายพรรคการเมือง
ด้วย ต่อมาวันที่ 28 ก.ย. มีการประชุม กรรมการบริหารพรรค โดยมีภาพผู้ร่วมประชุมปรากฏในสื่อต่างๆ จากการ
ตรวจสอบภาพและข่าวดังกล่าว พบว่า มีบุคคลที่มิได้เป็นกรรมการบริหารพรรครวมอยู่ด้วย เมื่อตรวจสอบข้อบังคับพรรค
เพ่ือไทยพบว่า การประชุม กรรมการบริหารพรรคจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับไว้อย่างชัดเจน 

กรณีที่เกิดขึ้น จึงมีเหตุที่ต้องร้องให้กกต. ตรวจสอบว่า การประชุมกรรมการบริหารพรรค เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 
ชอบด้วยข้อบังคับหรือไม่ หากไม่ชอบ ผลที่ตามมาจะท าให้การประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ชอบหรือไม่ ในวันนี้ (8ต.ค.) 
จึงได้ส่งค าร้องไปทางไปรษณีย์ EMS เพ่ือให้ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมือง ตรวจสอบต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79834 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/79834
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8 ตุลาคม 2563 

'เรืองไกร' ร้อง 'กกต.' สอบ'เพื่อไทย'ประชุม 'กก.บห.' ผิดข้อบังคับหรือไม่ 
 

 

  
"เรืองไกร" ยื่น "กกต." สอบ "เพื่อไทย" จัดประชุม "กก.บห." ชอบด้วยข้อบังคับหรือไม่ หลังพบคนไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วย 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เปิดเผยถึงกรณีเมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่าน
มา เรื่องที่หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้แจ้งลาออกเป็นหนังสือ โดยในหนังสืออ้างถึงข้อบังคับและกฎหมายพรรคการเมือง
ด้วยนั้น ต่อมาวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมา มีการประชุมกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค โดยมีภาพผู้ร่วมประชุมปรากฏใน
สื่อต่าง ๆ 

นายเรืองไกร กล่าวว่า จากการตรวจสอบภาพและข่าวดังกล่าว พบว่า มีบุคคลที่มิได้เป็น กก.บห.รวมอยู่
ด้วย และเมื่อตรวจสอบข้อบังคับพรรคเพ่ือไทย  พบว่าการประชุมกก .บห.จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้น กรณีท่ีเกิดข้ึน จึงมีเหตุที่ต้องร้องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบว่า การประชุม กก.บห.
พรรคเพ่ือไทยเมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมาชอบด้วยข้อบังคับหรือไม่ หากไม่ชอบผลที่ตามมาจะท าให้การประชุมใหญ่เมื่อ
วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมาชอบด้วยหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม นายเรืองไกร กล่าวว่า ในวันนี้ ตนจึงได้ส่งค าร้องไปทางไปรษณีย์ EMS เพ่ือให้กกต. และนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง ตรวจสอบต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901484 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901484
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7 ตุลาคม 2020 - 16:03 

 “การุณ” ชี้เรื่องทีด่ี รบ.จัด ลต.นายก อบจ. 
"การุณ" มอง รัฐบาลยอมจัดเลือกตั้งนายก อบจ. ถือเป็นเรื่องท่ีดี เป็นชัยชนะเบื้องต้นของคนไทยที่พึ่งได้รับสิทธิ์
ของตนเอง 

 
 

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.)แล้วนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นเวลานานกว่า 10 ปีที่
ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกผู้น าท้องถิ่นของตนเอง จนท าให้คุณภาพชีวิตของคนไทยตกต่ าลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะการ
ท างานของผู้บริหารท้องถิ่นที่จากการแต่งตั้งนั้น ไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนแม้แต่น้อย จึงไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ ดังนั้นการที่รัฐบาลยอมจ านนให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้จึงถือเป็นชัยชนะเบื้องต้น
ของคนไทยที่พ่ึงได้รับสิทธิ์ของตนเองคืนมาหลังจากถูก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยึดอ านาจไปเมื่อ
หลายปีก่อน 

ส่วนที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นว่า หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และมีการท าประชามติ จะส่งผลกระทบให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อน
ออกไป รวมถึงจะท าให้รัฐบาลมีภาระงบประมาณเพ่ิมขึ้นด้วยนั้น ถือว่าเป็นการแสดงความเห็นที่สิ้นคิดและขาดความ
รับผิดชอบ แต่ตนเองก็เห็นใจนายวิษณุที่แก่แล้ว แทนที่จะมีโอกาสกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเหมือนผู้สูงอายุคนอ่ืนๆ แต่
นายวิษณุยังต้องจ าทนเป็นเนติบริกรรับใช้ พล.อ.ประยุทธ์ ต่อไป เพราะในโลกนี้คงไม่มีใครตีความทางกฎหมายสู้นาย
วิษณุได้อีกแล้ว 

รัฐบาลพยายามอ้างมาตลอดว่ายังไม่พร้อมที่จะคืนอ านาจให้ประชาชน รวมทั้งยังอ้างข้อกฎหมายเพ่ือให้พวก
พ้องที่ตนเองแต่งตั้งเข้ามามีอ านาจอยู่ต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องของอ านาจและผลประโยชน์ล้วนๆ โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่า 
กทม. ที่รัฐบาลอาจลากยาวไปถึงกลางปี 2564 จึงเห็นได้ชัดว่าผู้มีอ านาจไม่สนใจว่าประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรจาก
ผู้น าท้องถิ่นท่ีมาจากการลากตั้ง ทั้งๆท่ีควรจะคืนอ านาจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_790319/ 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_790319/
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7 ต.ค. 2563 17:48 น. 

"การุณ" จี้ รัฐ รีบคืนอ านาจเลือกตั้งท้องถิ่น ซัด "วิษณุ" สิ้นคิด 
 

  
 

การุณ โหสกุล ส.ส.กทม.เพื่อไทย จี้ รัฐบาล ควรรีบคืนอ านาจเลือกตั้งท้องถิ่น เร็วที่สุด ซัด วิษณุ แรง สิ้นคิด ขาด
ความรับผิดชอบ หลังบอกตั้งส.ส.ร. ท าประชามติกระทบต้องเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น   

วันที่ 7 ต.ค. นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม.พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ นายก อบจ. ว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ที่
ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกผู้น าท้องถิ่นของตนเอง จนท าให้คุณภาพชีวิตของคนไทยตกต่ าลงไปเรื่อยๆ เพราะการท างาน
ของผู้บริหารท้องถิ่นจากการแต่งตั้งนั้น ไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชน ที่ผ่านมา การเมืองท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานของ
ระบอบประชาธิปไตย ที่ใกล้ชิดพ่ีน้องประชาชนมากที่สุด แต่เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม 
ใช้อ านาจหัวหน้าคณะปฏิวัติ แต่งตั้งพวกพ้องเข้ามาท าหน้าที่แทนผู้ที่ได้รับเลือกจากประชาชน จึงส่งผลให้การบริหารงาน
ท้องถิ่นในหลายจังหวัด ประสบปัญหาและหลายโครงการถูกตรวจสอบพบว่าส่อไปในทางทุจริต 

ส่วนที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แสดงความเห็นว่า หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และมีการท าประชามติ จะส่งผลกระทบให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อน
ออกไป รวมถึงจะท าให้รัฐบาลมีภาระงบประมาณเพ่ิมขึ้นด้วยนั้น ถือว่าเป็นการแสดงความเห็นที่สิ้นคิด และขาดความ
รับผิดชอบ แต่ตนเองก็เห็นใจนายวิษณุ ที่แก่แล้ว แทนที่จะมีโอกาสกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเหมือนผู้สูงอายุคนอ่ืนๆ แต่
นายวิษณุ ยังต้องจ าทนเป็นเนติบริกร รับใช้ พล.อ.ประยุทธ์ ต่อไป เพราะในโลกนี้คงไม่มีใครตีความทางกฎหมายสู้นาย
วิษณุได้อีกแล้ว รัฐบาลพยายามอ้างมาตลอดว่ายังไม่พร้อมที่จะคืนอ านาจให้ประชาชน โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม. ที่รัฐบาลอาจลากยาวไปถึงกลางปี 2564 จึงเห็นได้ชัดว่าผู้มีอ านาจไม่สนใจว่าประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรจาก
ผู้น าท้องถิ่นที่มาจากการลากตั้ง ทั้งๆ ที่ควรจะคืนอ านาจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1947389 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1947389
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พุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 19.08 น. 
 

"บิ๊กป้อม"ถกแกนน า"พปชร." เตรียมพร้อมสู้เลือกตั้งนายกฯ อบจ. 
"พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพปชร. นัดหัวหน้าภาคทั้ง 10 ภาค ของ
พรรคพปชร. รวมทั้งแกนน าพรรค ร่วมประชุมวางแนวทางในการส่งผู้สมัครเลือกตั้ง "นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด" 

 
 

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) ในการส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะเกิดข้ึนปลายปีนี้ว่า ในวันที่ 8 ต.ค. เวลา 16.00 น. ที่โรง 
แรม อมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพปชร. จะพูดคุย
ร่วมกับหัวหน้าภาคทั้ง10 ภาค ของพรรค รวมทั้งแกนน าพรรคพปชร.อาทิ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และรอง
หัวหน้าพรรค ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือวางแนวทางในการส่งผู้สมัครฯ รวมทั้งการพิจารณา
ตัวบุคคลที่จะส่งลงสมัคร ซึ่งหลักการพิจารณาเบื้องต้น คือ จังหวัดใดที่มีแคนดิเดตเกิน 2 คน ก็ให้ลงในนามอิสระ โดย
พรรคสนับสนุนเรื่องก าลังคนและก าลังใจเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากระทบกันเองในพรรค นอกจากนี้จะรับฟังปัญหาของส.ส.
ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการในพ้ืนที่ ในการด าเนินงานเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/799764 
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วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 - 16:02 น. 

ศาล รธน.นัด 28 ต.ค. ชี้ชะตาสถานภาพส.ส.รัฐบาล-ฝ่ายค้าน 64คนสิ้นสุดหรือไม่ ปมถือหุ้นสื่อ 
 

 
 
ศาลรธน.นัดชี้ชะตาสถานภาพส.ส.”รัฐบาล-ฝ่ายค้าน 64 คนสิ้นสุดเหตุปมถือหุ้นสื่อ ขัดรธน.หรือไม่ 28 ต.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยใน 2 คดีที่
เกี่ยวข้องกับสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงด้วยเหตุถือครองหุ้นสื่อ ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาพส.ส. จ านวน 32 คน ของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 คนของ
ฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ และเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอให้
พิจารณาวินิจฉัยได้  จึงยุติการไต่สวน  และก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา  ปรึกษาหารือ  และลงมติและอ่านค าวินิจฉัยให้
คู่กรณีฟัง  ในวันพุธที่  28 ตุลาคม ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

โดยในเวลา 15.00 น.ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยในส่วนของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ถูกส.ส.พรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ประกอบด้วย 

  พรรคพลังประชารัฐ 21 คือ ได้แก่ 1.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ 3.อรรถกร ศิริลัทธ
ยากร 4.กษิดิ์เดช ชุติมันต์ 5.นางกุลวลี นพอมรบดี 6.ชาญวิทย์ วิภูศิริ 7.ฐานิสร์ เทียนทอง 8.ฐาปกรณ์ กุลเจริญ 9.น.ส.
ตรีนุช เทียนทอง 10.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 11.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 12.ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 13.ภิญโญ นิโรจน์ 14.วีระ
กร ค าประกอบ 15.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 16. สมเกียรติ วอนเพียร 17.สัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ 18.สิระ เจนจาคะ 19.สุ
ชาติ ชมกลิ่น 20.อนุชา น้อยวงศ์ 21 น.ส.ภาดา วรกานนท์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 8 คน ได้แก่ 1.น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร 2.อัศวิน วิภูศิริ 3.นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยา
วิวัฒน์ 4.ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 5.น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ 6.สมชาติ ประดิษฐพร 7.สาคร เกี่ยวข้อง 8.สาธิต ปิตุเตชะ 
พรรคชาติพัฒนา 1 ราย ได้แก่ เทวัญ ลิปตพัลลภ,  

พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้แก่  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล, และพรรค พรรคประชาภิวัฒน์  ได้แก่ นาย
สมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
ขณะที่เวลา 16.00 น.จะเป็นการอ่านค าวินิจฉัยในส่วนของส.ส.ฝ่ายค้านที่ถูกส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคือพรรคพลังประชา
รัฐ เข้าชื่อยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ประกอบด้วย ส.ส. 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/102%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%B2.jpg
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 พรรคอนาคตใหม่ 20 คน คือ 1.พล.ท.พงศกร รอดชมภู 2.นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 3.นายพิจารณ์ 
เชาวพัฒนวงศ์ 4.นายสุรชัย ศรีสารคาม 5.นายช านาญ จันทร์เรือง 6.นายวินท์ สุธีรชัย 7.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 8.
นายคารม พลพรกลาง 9.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 10. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 11.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 12.
นายวิภพ วิริยะโรจน์ 13.น.ส.เบญจา แสงจันทร์ 14.นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด  15.
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. 16.น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 17.. น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.
นครปฐม 18.นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 19. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก และ 20.น.ส.วรรณวรี 
ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. 

พรรคเพ่ือไทย 4 คน ได้แก่ 1.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 2.นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก 3.
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และ 4.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพ่ือชาติ 4 คน เป็น ส.ส.
บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 2.นางลินดา เชิดชัย 3.น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช และ 4.นาย
เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล พรรคเสรีรวมไทย จ านวน 3 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวส 2.น.ส.ธนพร โสมทองแดง และ 3.น.ส.พัชนี เพ็ชรจินดา และพรรคประชาชาติ 1 รายคือ นายกมลศักดิ์ ลีวา
เมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2383706 
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07 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:36 น.     

  ระทึกสุดขีด! ศาลนัดชี้ชะตา 64 ส.ส.คดีถือหุ้นสื่อ 
 

 
 

7 ต.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยใน 2 คดีท่ีเกี่ยวข้องกับ
สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงด้วยเหตุถือครองหุ้นสื่อ ตามท่ีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาพส.ส. จ านวน 32 คน ของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ และเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอให้พิจารณาวินิจฉัย
ได้  จึงยุติการไต่สวนและก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ  และลงมติและอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง  ในวันพุธ
ที่  28 ต.ค.นี้ ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

โดยในเวลา 15.00 น.ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยในส่วนของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ถูกส.ส.พรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ประกอบด้วย  พรรคพลังประชารัฐ 21 คือ ได้แก่ 1.ณัฏฐพล 
ทีปสุวรรณ 2.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ 3.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 4.นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ 5.นางกุลวลี นพ
อมรบดี 6.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 7.นายฐานิสร์ เทียนทอง 8.นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ 9.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 10.นายทวิรัฐ 
รัตนเศรษฐ 11.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 12.นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 13.นายภิญโญ นิโรจน์ 14.นายวีระกร ค าประกอบ 
15.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 16. นายสมเกียรติ วอนเพียร 17.นายสัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ 18.นายสิระ เจนจาคะ 19.นายสุ
ชาติ ชมกลิ่น 20.นายอนุชา น้อยวงศ์ 21 น.ส.ภาดา วรกานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ 8 คน ได้แก่ 1.น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร 
2.นายอัศวิน วิภูศิริ 3.นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ 4.นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 5.น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ 
6.นายสมชาติ ประดิษฐพร 7.นายสาคร เกี่ยวข้อง 8.นายสาธิต ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา 1 ราย ได้แก่ นายเทวัญ ลิปต
พัลลภ, พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้แก่  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล, และพรรค พรรคประชาภิวัฒน์  ได้แก่ นาย
สมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  

ขณะที่ในเวลา 16.00 น.จะเป็นการอ่านค าวินิจฉัยในส่วนของส.ส.ฝ่ายค้านที่ถูกส.ส.ฝ่ายรั ฐบาลคือพรรคพลัง
ประชารัฐ เข้าชื่อยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ประกอบด้วย  ส.ส. พรรคอนาคต
ใหม่ 20 คน คือ 1.พล.ท.พงศกร รอดชมภู 2.นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 3.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 4.นายสุรชัย ศรี
สารคาม 5.นายช านาญ จันทร์เรือง 6.นายวินท์ สุธีรชัย 7.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 8.นายคารม พลพรกลาง 9.นาย
วาโย อัศวรุ่งเรือง 10. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 11.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 12.นายวิภพ วิริยะโรจน์ 13.น.ส.
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เบญจา แสงจันทร์ 14.นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด  15.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 
ส.ส.กทม. 16.น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 17.. น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม 18.นายจิรัฎฐ์ ทอง
สุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 19. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก และ 20.น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. 

พรรคเพ่ือไทย 4 คน ได้แก่ 1.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 2.นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก 3.
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และ 4.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพ่ือชาติ 4 คน เป็น ส.ส.
บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 2.นางลินดา เชิดชัย 3.น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช และ 4.นาย
เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล พรรคเสรีรวมไทย จ านวน 3 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวส 2.น.ส.ธนพร โสมทองแดง และ 3.น.ส.พัชนี เพ็ชรจินดา และพรรคประชาชาติ 1 รายคือ นายกมลศักดิ์ ลีวา
เมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79769 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ระทึก!28ตุลา ศาล รธน.นัดชี้ชะตา64 สส. ปมถือหุ้นสื่อขัด รธน.หรือไม่ 
 

 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ นัด 28 ตุลาคมนี้ อ่านค าวินิจฉัย ชี้ชะตาสถานะ 64 สส.ทั้ง รัฐบาลและฝ่ายค้าน สิ้นสุดสภาพ 
เหตุถือหุ้นสื่อขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยใน 2 คดี ที่
เกี่ยวข้องกับสมาชิกภาพ สส.สิ้นสุดลง ด้วยเหตุ ถือครองหุ้นสื่อ 

ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกสภาพ
ส.ส.จ านวน32 คนของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101(6) ประกอบมาตรา 
98(3) หรือไม่ และเห็นว่า คดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอให้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนและก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา 
ปรึกษาหารือ และลงมติและอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 28 ตุลาคมนี้ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

โดยในเวลา 15.00 น.ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยในส่วนของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ถูกส.ส.พรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ 21 คน คือ ได้แก่ 1.นาย
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ 3.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 4.นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ 5.นางกุลวลี 
นพอมรบดี 6.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 7.นายฐานิสร์ เทียนทอง 8.นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ 9.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 10.นาย
ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 11.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 12.นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 13.นายภิญโญ นิโรจน์ 14.นายวีระกร 
ค าประกอบ 15.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 16.นายสมเกียรติ วอนเพียร 17.นายสัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ 18.นายสิระ เจน
จาคะ 19.นายสุชาติ ชมกลิ่น 20.นายอนุชา น้อยวงศ์ 21. น.ส.ภาดา วรกานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ 8 คน ได้แก่ 1.น.ส.
จิตภัสร์ กฤดากร 2.อัศวิน วิภูศิริ 3.นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ 4.นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 5.น.ส.วชิรา
ภรณ์ กาญจนะ 6.นายสมชาติ ประดิษฐพร 7.นายสาคร เกี่ยวข้อง 8.นายสาธิต ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา 1 ราย ได้แก่ 
เทวัญ ลิปตพัลลภ, พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้แก่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล , และพรรค พรรคประชาภิวัฒน์ ได้แก่ 
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ขณะที่ในเวลา 16.00 น.จะเป็นการอ่านค าวินิจฉัยในส่วนของส.ส.ฝ่ายค้านที่ถูกส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคือพรรคพลัง
ประชารัฐ เข้าชื่อยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ประกอบด้วย ส.ส.พรรคอนาคต
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ใหม่ 20 คน คือ 1.พล.ท.พงศกร รอดชมภู 2.นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 3.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 4.นายสุรชัย ศรี
สารคาม 5.นายช านาญ จันทร์เรือง 6.นายวินท์ สุธีรชัย 7.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 8.นายคารม พลพรกลาง 9.นาย
วาโย อัศวรุ่งเรือง 10. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 11.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 12.นายวิภพ วิริยะโรจน์ 13.น.ส.
เบญจา แสงจันทร์ 14.นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด 15.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.
กทม. 16.น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 17.. น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม 18.นายจิรัฎฐ์ ทอง
สุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 19. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก และ 20.น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. 

พรรคเพ่ือไทย 4 คน ได้แก่ 1.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 2.นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก 3.นาย
จักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และ 4.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ 4 คน เป็น ส.ส.บัญชี
รายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 2.นางลินดา เชิดชัย 3.น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช และ 4.นาย
เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล พรรคเสรีรวมไทย จ านวน 3 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวส 2.น.ส.ธนพร โสมทองแดง และ 3.น.ส.พัชนี เพ็ชรจินดา และพรรคประชาชาติ 1 รายคือ นายกมลศักดิ์ ลีวา
เมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ 
 
อ้างอิง ; https://www.naewna.com/politic/523575 
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วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 - 08:29 น. 

64 ส.ส.” รัฐบาล-ฝ่ายค้าน” ระทึก ปมคดีถือหุ้นสื่อ ศาล รธน.นดัชี้ชะตาสถานภาพ ส.ส.28 
ต.ค.นี ้

 

 
64ส.ส.” รัฐบาล-ฝ่ายค้าน”ระทึก ปมคดีถือหุ้นสื่อ ศาลรธน.นัดชี้ชะตาสถานภาพส.ส.28 ต.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญยุติการไต่สวนและก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา 
ปรึกษาหารือและลงมติและอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 28 ตุลาคม ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  64 ส.ส.ฝั่ง
รัฐบาล 32 คนและอีก 32 คนจากฝ่ายค้าน ต้องลุ้นระทึกว่าสมาชิกภาพส.ส.จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุถือครองหุ้นสื่อสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม ่

ทั้งนี้ ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยในเวลา 15.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม โดยส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ประกอบด้วย พรรคพลัง
ประชารัฐ 21 คือ ได้แก่ 1.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ 3.อรรถกร ศิริลัทธยากร 4.กษิดิ์เดช ชุติ
มันต์ 5.นางกุลวลี นพอมรบดี 6.ชาญวิทย์ วิภูศิริ 7.ฐานิสร์ เทียนทอง 8.ฐาปกรณ์ กุลเจริญ 9.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 10.
ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 11.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 12.ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 13.ภิญโญ นิโรจน์ 14.วีระกร ค าประกอบ 15.
พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 16. สมเกียรติ วอนเพียร 17.สัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ 18.สิระ เจนจาคะ 19.สุชาติ ชมกลิ่น 20.
อนุชา น้อยวงศ์ 21 น.ส.ภาดา วรกานนท์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 8 คน ได้แก่ 1.น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร 2.อัศวิน วิภูศิริ 3.นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยา
วิวัฒน์ 4.ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 5.น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ 6.สมชาติ ประดิษฐพร 7.สาคร เกี่ยวข้อง 8.สาธิต ปิตุเตชะ 
พรรคชาติพัฒนา 1 ราย ได้แก่ เทวัญ ลิปตพัลลภ, พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้แก่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล , และ
พรรค พรรคประชาภิวัฒน์ ได้แก่ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ขณะที่เวลา 16.00 น.จะเป็นคิวของฝ่ายค้าน ประกอบด้วย ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ 20 คน คือ 1.พล.ท.พงศกร 
รอดชมภู 2.นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 3.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 4.นายสุรชัย ศรีสารคาม 5.นายช านาญ จันทร์
เรือง 6.นายวินท์ สุธีรชัย 7.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 8.นายคารม พลพรกลาง 9.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 10. นางอม
รัตน์ โชคปมิตต์กุล 11.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 12.นายวิภพ วิริยะโรจน์ 13.น.ส.เบญจา แสงจันทร์ 14.นาย
สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด 15.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. 16.น.ส.กวินนาถ ตา
คีย์ ส.ส.ชลบุรี 17.. น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม 18.นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 19. 
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก และ 20.น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. 
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พรรคเพ่ือไทย 4 คน ได้แก่ 1.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 2.นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก 3.
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และ 4.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพ่ือชาติ 4 คน เป็น ส.ส.
บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 2.นางลินดา เชิดชัย 3.น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช และ 4.นาย
เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล พรรคเสรีรวมไทย จ านวน 3 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวส 2.น.ส.ธนพร โสมทองแดง และ 3.น.ส.พัชนี เพ็ชรจินดา และพรรคประชาชาติ 1 รายคือ นายกมลศักดิ์ ลีวา
เมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2384489 
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วันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 

64 ส.ส.” รัฐบาล-ฝ่ายค้าน”ระทึก ปมคดีถือหุ้นสื่อ ศาล รธน.นัดชี้ชะตาสถานภาพ ส.ส.28 
ต.ค.นี้ 
 

 
 

64ส.ส.”รัฐบาล-ฝ่ายค้าน”ระทึก ปมคดีถือหุ้นสื่อ ศาลรธน.นัดชี้ชะตาสถานภาพส.ส.28 ต.ค.นี้ 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญยุติการไต่สวนและก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา 

ปรึกษาหารือและลงมติและอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 28 ตุลาคม ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  64 ส.ส.ฝั่ง
รัฐบาล 32 คนและอีก 32 คนจากฝ่ายค้าน ต้องลุ้นระทึกว่าสมาชิกภาพส.ส.จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุถือครองหุ้นสื่อสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม ่

ทั้งนี้ ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยในเวลา 15.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม โดยส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ประกอบด้วย พรรคพลัง
ประชารัฐ 21 คือ ได้แก่ 1.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ 3.อรรถกร ศิริลัทธยากร 4.กษิดิเ์ดช ชุติ
มันต์ 5.นางกุลวลี นพอมรบดี 6.ชาญวิทย์ วิภูศิริ 7.ฐานิสร์ เทียนทอง 8.ฐาปกรณ์ กุลเจริญ 9.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 10.
ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 11.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 12.ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 13.ภิญโญ นิโรจน์ 14.วีระกร ค าประกอบ 15.
พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 16. สมเกียรติ วอนเพียร 17.สัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ 18.สิระ เจนจาคะ 19.สุชาติ ชมกลิ่น 20.
อนุชา น้อยวงศ์ 21 น.ส.ภาดา วรกานนท์ 

พรรคประชาธิปัตย์ 8 คน ได้แก่ 1.น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร 2.อัศวิน วิภูศิริ 3.นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยา
วิวัฒน์ 4.ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 5.น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ 6.สมชาติ ประดิษฐพร 7.สาคร เกี่ยวข้อง 8.สาธิต ปิตุเตชะ 
พรรคชาติพัฒนา 1 ราย ได้แก่ เทวัญ ลิปตพัลลภ, พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้แก่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล , และ
พรรค พรรคประชาภิวัฒน์ ได้แก่ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ขณะที่เวลา 16.00 น.จะเป็นคิวของฝ่ายค้าน ประกอบด้วย ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ 20 คน คือ 1.พล.ท.พงศกร 
รอดชมภู 2.นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 3.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 4.นายสุรชัย ศรีสารคาม 5.นายช านาญ จันทร์
เรือง 6.นายวินท์ สุธีรชัย 7.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 8.นายคารม พลพรกลาง 9.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 10. นางอม
รัตน์ โชคปมิตต์กุล 11.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 12.นายวิภพ วิริยะโรจน์ 13.น.ส.เบญจา แสงจันทร์ 14.นาย
สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด 15.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. 16.น.ส.กวินนาถ ตา

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D.jpg
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คีย์ ส.ส.ชลบุรี 17.. น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม 18.นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 19. 
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก และ 20.น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. 
พรรคเพื่อไทย 4 คน ได้แก่ 1.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 2.นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก 3.นายจักรพล 
ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และ 4.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพ่ือชาติ 4 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ทั้งหมด ได้แก่ 1.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 2.นางลินดา เชิดชัย 3.น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช และ 4.นายเพชรวรรต 
วัฒนพงศศิริกุล พรรคเสรีรวมไทย จ านวน 3 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 2.
น.ส.ธนพร โสมทองแดง และ 3.น.ส.พัชนี เพ็ชรจินดา และพรรคประชาชาติ 1 รายคือ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชา 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_355116 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378799550?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่วข้อง : https://tna.mcot.net/politics-556728 
 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_355116
https://www.nationtv.tv/main/content/378799550?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378799550?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://tna.mcot.net/politics-556728
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8 ตุลาคม 2563 9:35 am 

ชี้ พ.ร.บ.ค าสั่งเรียกขัด รธน. มีผลผูกพันรัฐสภา 
 

 
 

รัฐสภา 8 ต.ค. – นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา  ยังไม่เห็นรายละเอียดค าวินิจฉัยเต็ม กรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ว่า พ.ร.บ.ค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2545 
มาตรา 5  ที่บัญญัติอ านาจของคณะกรรมาธิการในการออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด   หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท า หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาอยู่นั้นได้   มาตรา  8  ที่
บัญญัติขั้นตอน การออกค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ  และมาตรา  13 ที่ก าหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ขัดหรือแย้งและมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา   129  อย่างไรก็ตาม ค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับรัฐสภาแล้ว จากนี้ขอรอดูว่าจะมีผลต่อการท างานกรรมาธิการอย่างไรบ้าง และต้อง
ไปดูว่ามีกรรมาธิการกี่ชุดที่ใช้อ านาจตาม พ.ร.บ. ค าสั่งเรียก .- ส านักข่าวไทย  
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-557097 

  

https://tna.mcot.net/politics-557097
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08 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:00 น.    

'ชวน' ขอเวลาดูค าวินิจฉัยศาล รธน. รับกระทบ กมธ. ไม่มีอ านาจออกค าสั่งเรียก 

 

 
 

8 ต.ค.63 - ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้
พ.ร.บ.ค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่า ยังไม่เห็น
รายละเอียดในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับรัฐสภาแล้ว ดังนั้น จากนี้ขอ
เวลาดูว่าจะมีผลต่อการท างานกรรมาธิการอย่างไรบ้าง และต้องไปตรวจสอบอีกว่าคณะกรรมาธิการกี่ชุดที่ใช้อ านาจตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79832 

 

 

 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/79832
https://www.saishunkan-th.com/th/lp/lp009/?utm_bkk&bcd=THIB0014&sid=t00002&utm_source=Taboola&utm_medium=AT_DP1&utm_campaign=AdAsia&utm_content=B01_1000x600&tblci=GiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCinUY#tblciGiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCinUY
https://www.saishunkan-th.com/th/lp/lp009/?utm_bkk&bcd=THIB0014&sid=t00002&utm_source=Taboola&utm_medium=AT_DP1&utm_campaign=AdAsia&utm_content=B01_1000x600&tblci=GiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCinUY#tblciGiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCinUY
https://www.saishunkan-th.com/th/lp/lp009/?utm_bkk&bcd=THIB0014&sid=t00002&utm_source=Taboola&utm_medium=AT_DP1&utm_campaign=AdAsia&utm_content=B01_1000x600&tblci=GiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCinUY#tblciGiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCinUY
https://www.saishunkan-th.com/th/lp/lp009/?utm_bkk&bcd=THIB0014&sid=t00002&utm_source=Taboola&utm_medium=AT_DP1&utm_campaign=AdAsia&utm_content=B01_1000x600&tblci=GiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCinUY#tblciGiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCinUY
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วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 - 10:07 น. 

 “ชวน” รับ พ.ร.บ.ค าสั่งเรียกขัด รธน. มีผลผูกพันรัฐสภา-กมธ. 
 

 
 
“ชวน” ชี้ พ.ร.บ. ค าสั่งเรียกขัดรธน. มีผลผูกพันรัฐสภา 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.เวลา 09.00 น. ที่รัฐสภานายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีวินิจฉัยให้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
พ.ศ.2554 ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมี
ผลผูกพันกับรัฐสภาแล้ว ดังนั้น หลังจากนี้ขอเวลาดูว่าจะมีผลต่อการท างานคณะกรรมาธิการอย่างไรบ้าง และต้องไป
ตรวจสอบอีกว่าคณะกรรมาธิการกี่ชุดที่ใช้อ านาจตามพ.ร.บ.ดังกล่าวต่อไป 

  

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2384592 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2384592
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/49%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%B2%E0%B8%9E.jpg
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8 ตุลาคม 2563 10:11 น.   

"ชวน" ชี้ผลวินิจฉัยศาล รธน.ค าสั่งเรียกมีผลผูกพัน กมธ. ส.ส.-ส.ว. ขอเวลาดูมีผลต่องานหรือไม่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีวินิจฉัย
ให้พ.ร.บ.ค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่า ยังไม่เห็น
รายละเอียดในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับรัฐสภาแล้ว ดังนั้น หลังจาก
จากนี้ขอเวลาดูว่าจะมีผลต่อการท างานกรรมาธิการอย่างไรบ้าง และต้องไปตรวจสอบอีกว่าคณะกรรมาธิการกี่ชุดที่ใช้
อ านาจตามพ.ร.บ.ดังกล่าวต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187940 
 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/187940
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201008/145e584da31514e09f66d3fe3f8b2f192d370775d5d7baa2cf4aa106ddcc2786.jpg?itok=NfIZ01dA
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วันพฤหัสบดี ท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.49 น. 

ผุด 2 IN 1 ‘วิษณ’ุโยน กกต.ตัดสินเลือกตั้งท้องถิ่นควบท าประชามติแก้ รธน. 

 
 

 “วิษณุ” โยน กกต.ตัดสิน เลือกตั้งท้องถิ่นควบประชามติ ประหยัดงบประมาณ เตือนไม่เลือกตั้งท้องถิ่นระวัง
ถูกตัดสิทธิ์การเมือง 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.10 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ  เครืองามรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี
ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ รัฐสภาระบุว่าหากมีการแก้รัฐธรรมนูญ และต้องท า
ประชามติซึ่งมีความส าคัญกว่าอาจท าให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเลื่อนออกไปนั้นว่า อย่างแรกต้องตัดสินใจก่อนว่าหากแก้
แล้วรัฐธรรมนูญจะต้องท าประชามติกี่ครั้ง หากจะท าประชามติเพ่ือถามกรอบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะลงมือ
แก้ไขส่วนนี้อาจจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่  แต่ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ตามมาตรา 256ระบุว่าเมื่อรัฐสภาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
แล้วเสร็จ ก่อนจะน าขึ้นทูลเกล้าฯ ต้องน าไปให้ประชาชนลงประชามติส่วนนี้เป็นภาคบังคับซึ่งคงจะไปท าซ้ าซ้อนกับ
อย่างอ่ืนไม่ได้  

ทั้งนี้ จะต้องไปดูกันเองว่า จะท าให้เกิดความสับสนหรือไม่ โดยการท าประชามติจะต้องออกเสียงเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชามติ ซึ่งขนาดนี้ยังไม่เข้าสู่สภาฯ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า สามารถท าประชามติพร้อมกับเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือให้ประหยัดงบประมาณได้หรือไม่นายวิษณุ
กล่าวว่ามีความเป็นไปได้แต่ต้องถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ตนมองเห็นปัญหาเหมือนกันแต่ก็ต้องให้กกต.เป็น
คนยกข้ึนมา 

 นายวิษณุ กล่าวต่อว่า โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา เลขาธิการกกต. ได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ซึ่งนายกฯ ก็ไม่มีข้อสั่งการอะไรพิเศษ โดยองค์ประกอบของการเลือกตั้งท้องถิ่น มี 5 อย่างคือ1.บุคลากรในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งกกต.ยืนยันว่ามีความพร้อม  2.งบประมาณ ซึ่งทางซ้ านักงบประมาณต่างๆก็ยืนยันว่ามีความพร้อม3. 
ระเบียบความพร้อม กตต.แจ้งว่าพร้อมแล้ว อยู่ระหว่างการทยอยประกาศระเบียบใช้ 4.การแบ่งเขต ขณะนี้พร้อมเป็น
ส่วนใหญ่  เหลือเพียงเทศบาลอีกไม่กี่แห่งและ5.ผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนนี้อยากเรียนว่าเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะมี
การเลือกสมาชิกสภาอบจ.และผู้บริหารอบจ.ซึ่งก็ยังไม่ระบุว่าเป็นวันไหนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาการ ที่มีนายก
อบจ.รักษาการรักษาการอยู่76แห่ง   เมื่อกกต.จะประกาศมีการเลือกตั้งเมื่อใด ในวันที่กกต.ประกาศให้ทราบนั้น นายก
อบจ.ที่ท าหน้าที่รักษาการแทนอยู่ก็จะพ้นจากต าแหน่งทันที จากนั้นจะมีปลัดอบจ.ท าหน้าที่แทน ส่วนเมื่อพ้นจาก
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ต าแหน่งแล้ว จะลงสมัครเลือกตั้งอีกหรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล นอกจากนี้ในการเลือกตั้งอบจ.ที่จะถึงนี้การที่
ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะมีผลเป็นการเสียสิทธิบางอย่างเราอาจจะเคยทราบเมื่อการเลือกตั้งแต่ต้องเข้าใจว่า
การเลือกตั้งในระดับอบจ.ก็มีการเสียสิทธิ์ด้วย  เช่นจะลงสมัครรับเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน  

“ดังนั้นเมื่อมีการเรียกร้องให้จัดเลือกตั้งก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์ ทั้งนี้ขอย้ า การเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.จะออกเป็น
ประกาศ ไม่ใช่ การออกพระราชกฤษฎีกา” รองนายกฯ ระบ ุ
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/523616 
  

https://www.naewna.com/politic/523616
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พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 11.03 น. 

"วิษณุ" โยน "กกต."ตัดสิน เลือกตั้งท้องถิ่นควบท าประชามติหรือไม่ 
“วิษณุ” โยน “กกต.”ตัดสิน เลือกตั้งท้องถิ่นควบท าประชามติหรือไม่ เหตุช่วยประหยัดงบ แนะปชช.ไม่ใช้สิทธิ
ระวังเสียสิทธิ พร้อมชี้กรณีศาลรธน.ออกค าสั่งค าเรียกกมธ.ไม่ท าอ านาจกลไกทางสภาลดลง เพราะการเรียกบุคคล
มาชี้แจงยังท าได้เช่นเดิม แต่ไม่สามารถด าเนินคดีทางอาญาได้เท่านั้น 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.เวลา 09.10 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนรับหลักการ รัฐสภา ระบุ ว่า หากมีการแก้รัฐธรรมนูญและต้อง
ท าประชามติ  อาจท าให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเลื่อนออกไปนั้น ว่า อย่างแรกต้องตัดสินใจก่อนว่าหากแก้แล้ว รัฐธรรมนูญ
จะต้องท าประชามติก่ีครั้ง หากจะต้องท าประชามติ เพ่ือถามกรอบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะลงมือแก้ไข  ส่วนนี้
อาจจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ แต่ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ตามมาตรา 256 ระบุว่า เมื่อรัฐสภาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ 
ก่อนจะน าขึ้นทูลเกล้าฯ ต้องน าไปให้ประชาชนลงประชามติ ส่วนนี้เป็นภาคบังคับ ซึ่งคงจะไปท าซ้ าซ้อนกับอย่างอ่ืนไม่ได้ 
ทั้งนี้จะต้องไปดูว่า จะท าให้เกิดความสับสนหรือไม่ โดยการท าประชามติจะต้องออกเสียงเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชามติ ซึ่งขนาดนี้ยังไม่เข้าสู่สภาฯ 

เมื่อถามว่าสามารถท าประชามติพร้อมกับเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือให้ประหยัดงบประมาณได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าว
ว่า มีความเป็นไปได้ แต่ต้องถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตนมองเห็นปัญหาเหมือนกันแต่ก็ต้องให้กกต.เป็นคน
ยกขึ้นมา อย่างไรก็ตาม การเลือกสมาชิกสภาอบจ. และผู้บริหารอบจ. ซึ่งก็ยังไม่ระบุว่าเป็นวันไหน มีนายกอบจ.
รักษาการอยู่ 76 แห่ง เมื่อกกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อใด นายกอบจ. ที่ท าหน้าที่รักษาการแทนอยู่จะต้องพ้นจาก
ต าแหน่งทันที จากนั้นจะมีปลัดอบจ.ท าหน้าที่แทน 

เมื่อถามต่อว่าเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว จะลงสมัครเลือกตั้งได้อีกหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ก็เป็นเรื่องส่วน
บุคคล และหากประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็จะเสียสิทธิเหมือนในระดับการเลือกตั้งทั่วไป  ขอย้ าว่า การเลือกตั้ง
ท้องถิน่ กกต.จะออกเป็นประกาศ ไม่ใช่ การออกพระราชกฤษฎีกา 

อย่างไรก็ตาม นายวิษณุ ยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ค าสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญ  2560 จะท าอ านาจกลไกการของ
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รัฐสภาลดน้อยลงหรือไม่ ว่า ไม่เกี่ยวเพราะเวลาที่กมธ. เรียกให้ไปชี้แจงรัฐบาลก็ไปทุกครั้ง ไม่เคยไม่ส่ง ส่วนจะเป็นการ
ถูกยึดอ านาจหรือไม่ก็ต้องไปถามสภา 

"ยืนยันว่า หากกมธ. เรียกไปชี้แจงก็จะไปทุกครั้ง  หากไปได้ก็จะไป หากไปไม่ได้ ก็จะส่งตัวแทนไป ค าตอบของ
คนอ่ืนก็เหมือนของผม  ผมต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ไม่เกิดปัญหา เพราะอ านาจการเรียกของกมธ. เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
2560 เพียงแต่พ.ร.บ.ดังกล่าว ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับคนที่ไม่ไปเท่านั้น ดังนั้นการเรียกบุคคลมาชี้แจงยังท าได้
เช่นเดิม แต่ไม่สามารถด าเนินคดีทางอาญาได้เท่านั้น"นายวิษณุกล่าว . 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/799823 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/799823
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8 ต.ค. 2563 12:57 น. 

วิษณุ เผย นายกฯ ไม่ได้สั่งเป็นพิเศษ โยน กกต. ตัดสินเลือกตั้งท้องถิ่นควบประชามติ 
 

 
 

“วิษณุ” โยน กกต.ตัดสินเลือกตั้งท้องถิ่นควบประชามติได้หรือไม่ เผย “บิ๊กตู่” ไม่ได้สั่งการอะไรพิเศษ ชี้ เม่ือ
เรียกร้องให้จัดเลือกตั้งก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์ ยัน รัฐบาลร่วมมือสภาฯ ทุกครั้งที่ กมธ.เรียก 

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 8 ต.ค. 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ ระบุ หากมีการแก้รัฐธรรมนูญต้องท าประชามติ ซึ่งมีความส าคัญกว่า 
อาจท าให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเลื่อนออกไปนั้น ว่า อย่างแรกต้องตัดสินใจก่อนว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญต้องท าประชามติกี่ครั้ง 
หากจะท าประชามติเพ่ือถามกรอบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนลงมือแก้ไขส่วนนี้อาจไม่ยุ่งยากเท่าไร แต่ที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้ตามมาตรา 256 ว่า เมื่อรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ ต้องท าประชามติ ส่วนนี้เป็น
ภาคบังคับคงจะไปท าซ้ าซ้อนกับอย่างอ่ืนไม่ได้ ต้องไปดูกันว่าจะท าให้เกิดความสับสนหรือไม่ จากนั้นผู้สื่อข่าวถามว่า
สามารถท าประชามติพร้อมกับเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือให้ประหยัดงบประมาณได้หรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่ามีความเป็นไปได้
แต่ต้องถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตนมองเห็นปัญหาเหมือนกันแต่ก็ต้องให้ กกต.เป็นคนยกข้ึนมา 

นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า วันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา เลขาธิการ กกต. เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีก็ไม่มีข้อสั่งการอะไรพิเศษ โดยองค์ประกอบของการเลือกตั้งท้องถิ่นมี 5 อย่าง คือ 
1. บุคลากรในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่ง กกต. ยืนยันว่ามีความพร้อม  
2. งบประมาณ ส านักงบประมาณต่างๆ ก็ยืนยันว่าพร้อม 
3. ระเบียบความพร้อม กกต. แจ้งว่าพร้อมแล้ว 
4. การแบ่งเขต ขณะนี้พร้อมเป็นส่วนใหญ่ เหลือเพียงเทศบาลอีกไม่ก่ีแห่ง 
5. ผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น 

“ในส่วนนี้อยากเรียนว่าเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะมีการเลือกสมาชิกสภา อบจ. และผู้บริหาร อบจ. ซึ่งยังไม่ระบุว่า
เป็นวันไหน เมื่อ กกต.ประกาศมีการเลือกตั้งเมื่อใด นายก อบจ. ที่ท าหน้าที่รักษาการแทนอยู่จะพ้นจากต าแหน่งทันที 
จากนั้นจะมีปลัด อบจ.ท าหน้าที่แทน ส่วนเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วจะลงสมัครเลือกตั้งอีกหรือไม่ก็เป็นเรื่ องส่วนบุคคล 
นอกจากนี้ในการเลือกตั้ง อบจ. ประชาชนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะมีผลเป็นการเสียสิทธิ์บางอย่าง เช่น เสียสิทธิ์ลง
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สมัครรับเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นเมื่อมีการเรียกร้องให้จัดเลือกตั้งก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์ ขอย้ าว่าการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น กกต.จะออกเป็นประกาศ ไม่ใช่การออกพระราชกฤษฎีกา” 

ส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.บ.ค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 จะท าให้กลไกตรวจสอบของรัฐสภาลดน้อยลงหรือไม่ นายวิษณุ ระบุว่า ไม่เกี่ยว เพราะเวลาที่
คณะกรรมาธิการเรียกให้ไปรัฐบาลก็ไปทุกครั้ง ไม่เคยไม่ส่งเลย เมื่อถามว่าจะเป็นการถูกยึดดาบลดอ านาจหรือไม่ รอง
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องไปถามเขา มาถามอะไรตน ยืนยันว่าหากกรรมาธิการเรียกไปชี้แจงก็จะไปทุกครั้ง 
ยกตัวอย่างตน หากไปได้ก็จะไป หากไปไม่ได้ก็จะส่งตัวแทนไป ค าตอบของคนอ่ืนก็ เหมือนตนนั่นแหละ ตนต้อง
รับผิดชอบอยู่แล้วไม่เกิดปัญหา เพราะอ านาจการเรียกของกรรมาธิการมีอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญ 2560 เพียงแต่
พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดโทษทางอาญาส าหรับคนที่ไม่ไปเท่านั้น ดังนั้นการเรียกบุคคลมาชี้แจงยังท าได้เช่นเดิม 
แต่ไม่สามารถด าเนินคดีทางอาญาได้เท่านั้น. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1948015 
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วันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 

รบ.โยน กกต.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่นควบประชามติ เตือนเรียกร้องให้จัด ก็ออกไปใช้สิทธิ์ด้วย 
 

 
 

‘วิษณุ’ เตือน เรียกร้องเลือกตั้งท้องถิ่นกันแล้ว ต้องออกไปใช้สิทธิ์ โยน กกต.ตัดสินใจท าควบประชามติ เพื่อ
ประหยัดงบ 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ก่อนรับหลักการ รัฐสภา ระบุว่า หากมีการแก้
รัฐธรรมนูญและต้องท าประชามติซึ่งมีความส าคัญกว่าอาจท าให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเลื่อนออกไปนั้น ว่า อย่างแรกต้อง
ตัดสินใจก่อนว่าหากแก้แล้ว รัฐธรรมนูญจะต้องท าประชามติกี่ครั้ง หากจะท าประชามติเพ่ือถามกรอบของการแก้ไข
รัฐธรรมนูญก่อนที่จะลงมือแก้ไข ส่วนนี้อาจจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ แต่ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ตามมาตรา 256 ระบุว่า เมื่อ
รัฐสภาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ก่อนจะน าขึ้นทูลเกล้าฯ ต้องน าไปให้ประชาชนลงประชามติ ส่วนนี้เป็นภาคบังคับ 
ซึ่งคงจะไปท าซ้ าซ้อนกับอย่างอ่ืนไม่ได้ ทั้งนี้จะต้องไปดูกันเองว่าจะท าให้เกิดความสับสนหรือไม่ โดยการท าประชามติ
จะต้องออกเสียงเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชามติ ซึ่งขนาดนี้ยังไม่เข้าสู่สภา 

ผู้สื่อข่าวถามว่า สามารถท าประชามติพร้อมกับเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือให้ประหยัดงบประมาณได้หรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ แต่ต้องถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตนมองเห็นปัญหาเหมือนกันแต่ก็ต้องให้กกต.
เป็นคนยกขึ้นมา 

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา เลขาธิการกกต. ได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ซึ่งนายกฯ ก็ไม่มีข้อสั่งการอะไรพิเศษ โดยองค์ประกอบของการเลือกตั้งท้องถิ่น มี 5 อย่างคือ 1.บุคลากรในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งกกต.ยืนยันว่ามีความพร้อม 2.งบประมาณ ซึ่งทางส านักงบประมาณ ก็ยืนยันว่ามีความพร้อม 3.
กฎระเบียบต่างๆ กตต.แจ้งว่าพร้อมแล้ว อยู่ระหว่างการทยอยประกาศใช้ 4.การแบ่งเขต ขณะนี้พร้อมเป็นส่วนใหญ่ 
เหลือเพียงเทศบาลอีกไม่กี่แห่ง และคาดว่าจะครบหมดภายในเร็วๆ นี้ และ5.ผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนนี้อยาก
เรียนว่าเมื่อตัดสินใจแล้วว่า จะมีการเลือกสมาชิกสภาอบจ. และผู้บริหารอบจ. ซึ่งก็ยังไม่ระบุว่าเป็นวันไหน โดยขณะนี้
อยู่ระหว่างการรักษาการ ที่มีนายกอบจ.รักษาการรักษาการอยู่ 76 แห่ง เมื่อกกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อใด ใน
วันที่กกต.ประกาศให้ทราบนั้น นายกอบจ. ที่ท าหน้าที่รักษาการแทนอยู่ ก็จะพ้นจากต าแหน่งทันที จากนั้นจะมีปลัด

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-2.jpg
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อบจ.ท าหน้าที่แทน ส่วนเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว จะลงสมัครเลือกตั้งอีกหรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล นอกจากนี้ในการ
เลือกตั้งอบจ.ที่จะถึงนี้ การที่ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะมีผลเป็นการเสียสิทธิ์บางอย่าง เราอาจจะเคยทราบเรื่อง
การเสียสิทธิ์ในระดับการเลือกตั้งทั่วไป แต่ต้องเข้าใจว่าการเลือกตั้งในระดับอบจ.ก็มีการเสียสิทธิ์ด้วย เช่นจะลงสมัครรับ
เลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น เมื่อมีการเรียกร้องให้จัดเลือกตั้งก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์ ทั้งนี้ ขอย้ า การเลือกตั้งท้องถิ่น 
กกต.จะออกเป็นประกาศ ไม่ใช่ การออกพระราชกฤษฎีกา 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_355178 
 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_355178
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8 ตุลาคม 2563 

'วิษณ'ุ ชี ้'ประชามติแก้ รธน.'พร้อม 'เลือกตั้ง อบจ.' เป็นไปได้แต่เห็นปัญหาบางอย่าง 
 

 

  
"วิษณุ" ชี้ เป็นไปได้ ท ำ "ประชำมติแก้ไขรธน." พร้อมกับ "เลือกตั้งอบจ." เหตุ ประหยัดงบ แม้จะเห็นปัญหำ
บำงอย่ำง โยน "กกต." หยิบยกขึ้นมำ เผย ผู้บริหำรท้องถิ่น พ้นต ำแหน่งทันที เม่ือประกำศวัน เตือน ปชช.ไม่ไป
หย่อนบัตร เสียสิทธิบำงอย่ำง 

ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการท าประชามติร่างแก้ไข
รัฐรรมนูญพร้อมกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า ไม่ค่อยแน่ใจ เพราะต้องตัดสินใจกันก่อนว่าการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องท าประชามติกี่ครั้ง อาจจะต้องท าประชามติเพ่ือก าหนดกรอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ ส.ว.
ต้องการ ก่อนจะด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วลงประชามติอีกครั้ง อาจไม่ยุ่งยากอะไร แต่ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ใน
ม .256 ว่ า  เมื่ อมีการแก้ ไขรั ฐธรรมนูญเสร็จแล้ ว  ก่อนจะน าขึ้นทูล เกล้ าฯ  ต้องน าออกไปให้ประชาชนลง
ประชามติ ขั้นตอนนี้เป็นภาพบังคับ จะไปท าซ้ าซ้อนกับอย่างอ่ืนไม่ได้ 

นายวิษณุ กล่าวว่า การท าประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งอบจ. อาจเป็นแนวทางหนึ่ง จะต้องพิจารณาว่าท าให้
เกิดความสับสนหรือไม่ เพราะเมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ก็ต้องท าประชามติอยู่ดี ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.การออก
เสียงประชามติ แต่ขณะนี้ยังไม่เข้าสู่สภาฯ แต่หากมองในแง่ ประหยัดงบประมาณก็มีความเป็นไปได้ แต่ต้องถาม
ทาง กกต. ตนเองก็มองเห็นปัญหาบางอย่าง แต่ก็ต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยกขึ้นมา ส่วนข้อเสนอ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เบื้องต้นทางรัฐบาลและนายกรัฐมนตรียังไม่มีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษ 

นายวิษณุ กล่าวถึงการชี้แจงของเลขาธิการกกต . ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
ท้องถิ่นว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีองค์ประกอบ 5 อย่างคือ 1.บุคลากรที่จะใช้การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นคราว
นั้นๆ จะต้องพร้อม ทางกกต. ยืนยันว่าพร้อมฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
2.งบประมาณจะต้องมีพร้อม ส านักงานงบประมาณก็ยืนยันว่าพร้อมแล้ว 
3.กฎระเบียบต่างๆ ทาง กกต. ก็ออกครบเรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการทยอยประกาศใช้ 
4.การแบ่งเขตต่างๆ จะต้องพร้อม ขณะนี้มีความพร้อมแล้วเป็นส่วนใหญ่ ที่ยังไม่พร้อมเข้าใจว่ามีเทศบาล และ 5.ผู้สมัคร 

นายวิษณุ กล่าวว่า ในส่วนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. อยู่ระหว่างการ
รักษาการ ทั้ง 76 แห่ง แต่เมื่อ กกต. ประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด ตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศให้ทราบว่าให้มีการ
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เลือกตั้ง บรรดานายก อบจ. ต้องพ้นจากต าแหน่งทันที ส่วนจะลงสมัครหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง โดยผู้ที่รักษาการคือ
ปลัด อบจ. และการเลือกตั้ง อบจ. ที่จะถึงนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยไม่ชี้แจงเหตุอันควร จะมีผลเป็นการเสียสิทธิ
บางอย่าง เช่นเดียวกับกรณีไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส. โดยกกต. จะชี้แจงรายละเอียดตามกฎหมาย รวมถึงการเลือกตั้งระดับ
เทศบาล หากไม่ไปเลือกตั้ง ก็จะมีการเสียสิทธิ์เช่นกัน ดังนั้น เมื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง ก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดย
จะมีการออกประกาศ แต่ไม่มีการออกพระราชกฤษฎีกาเหมือนเลือกตั้ง ส.ส. 

นายวิษณุ กล่าวว่า ส่วนกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยกรณี พ.ร.บ.ค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2545 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ นั้น สภามีอ านาจตามรัฐธรรมนูญสามารถเรียกบุคคลให้เข้า
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการได้ โดยรัฐบาลก็มีการส่งผู้แทนไปทุกครั้ง เพียงแต่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า สามารถเรียกบุคคลมา
แจงได้เช่นเดิม แต่ไม่สามารถด าเนินคดีอาญาได้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901496 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/79837 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_790797/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-557234 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000102802 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901496
https://www.thaipost.net/main/detail/79837
https://www.innnews.co.th/politics/news_790797/
https://tna.mcot.net/politics-557234
https://mgronline.com/politics/detail/9630000102802
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วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 - 11:10 น. 

“สมชัย” เตือน กกต. เลือกเอา จะเชื่อ ‘วิษณ’ุ หรือ’สมชัย’ ถ้านับวันผิด เลือกตั้ง อบจ. โมฆะ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความแสดงความเห็นเรื่อง กกต.นับวันผิด เลือกตั้ง อบจ.อาจโมฆะ ระบุว่า 

ข่าวออกมาว่ากกต. อาจก าหนดวันเลือกตั้ง อบจ.เป็นวันที่ 20 ธ.ค. 2563 โดยเริ่มนับ 60 วัน จากวันที่ ครม.มี
หนังสือมาถึง กกต. (รู้ล่วงหน้าด้วยว่าหนังสือจะมาถึงหลัง 20 ต.ค. 2563) 
ค าถามคือ กกต.นับวันอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ 
มาตรา 11 ของ พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระบุว่า ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน หากครบวาระ และ ภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกหรือผู้บริหารพ้นจากต าแหน่งเพราะ “เหตุอื่นใด”นอกจากครบวาระ 
ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งแรกที่จะมีข้ึนนี้ จึงถือเป็น “เหตุอื่น”ที่ต้องเลือกภายใน 60 วัน แต่จะเริ่มนับจากวันใด 
เทียบเคียงกับ กรณี พรบ.เลือกตั้ง ส.ส. เมื่อส.ส.เสียชีวิต ลาออก หรือถูกค าพิพากษาศาลถึงที่สุดให้จ าคุก รัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน การนับเวลาเริ่มจากวันที่เสียชีวิต ลาออก หรือถูกจ าคุก มิได้เริ่มนับจากวันที่
ครม.มีมติให้มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง 
เขต 5 นครปฐม ส.ส.ลาออก 10 ก.ย. 62 เลือกตั้ง 23 ต.ค.62 (43 วัน) 
เขต 7 ขอนแก่น จ าคุก 13 พ.ย.62 เลือกตั้ง 22 ธ.ค.62 (39 วัน) 
เขต 2 ก าแพงเพชร จ าคุก 15 ม.ค.63 เลือกตั้ง 23 ก.พ.63 (39 วัน) 
เขต 4 ล าปาง เสียชีวิต 7 พ.ค.63 เลือกตั้ง 20.มิ.ย.63 (44 วัน) 
ดังนั้น ทั้งหมด มิได้ยึดวันที่ ครม.มีมติ ให้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง หรือ วันที่ ครม.มีหนังสือมาถึง กกต. แล้วเริ่มนับ 
ดังนั้น วันเลือกตั้ง อบจ. ต้องนับจากวันที่มีเหตุ คือวันที่มีมติ ครม. คือวันที่ 6 ต.ค. 2563 ครบ 60 วัน คือ วันที่ 
 5 ธ.ค. 2563 เป็นวันสุดท้าย 

หาก กกต. เอ้อระเหย รอหนังสือจาก ครม.มาแล้วค่อยเริ่มนับ 60 วัน คาดว่า มีผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญให้การ
เลือกตั้งเป็นโมฆะแน่ และเตรียมชดใช้ 3,200 ล้านค่าจัดการเลือกตั้ง รวมถึงข้อหาประมาทเลินเล่อท าให้ราชการต้อง
เสียหาย งานนี้ บอกล่วงหน้า จะเชื่อ สมชัย หรือ เชื่อวิษณุ คิดกันเอง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2384674 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2384674
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/61%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
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8 ตุลาคม 2563 

จะเชื่อ 'สมชัย' หรือเชื่อ 'วิษณ'ุ คิดกันเอง 
 

 
  
"สมชัย" เตือน กกต.วำงกรอบ 60 วันจัดเลือกตั้ง อบจ. หำกนับผิดวันอำจโมฆะ ชดใช้เงิน 3 พันล้ำน 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ค ห้วข้อ "กกต.นับวันผิด เลือกตั้ง อบจ.อาจโมฆะ" มีเนื้อหาระบุว่า ข่าวออกมาว่า
กกต. อาจก าหนดวันเลือกตั้ง อบจ.เป็นวันที่ 20 ธ.ค.2563 โดยเริ่มนับ 60 วัน จากวันที่ ครม.มีหนังสือมาถึง กกต. (รู้
ล่วงหน้าด้วยว่าหนังสือจะมาถึงหลัง 20 ต.ค. 2563) 

ค าถามคือ กกต.นับวันอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ มาตรา 11 ของ พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระบุว่า ให้
จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน หากครบวาระ และภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกหรือผู้บริหารพ้นจากต าแหน่ง
เพราะ “เหตุอ่ืนใด”นอกจากครบวาระ ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งแรกที่จะมีขึ้นนี้ จึงถือเป็น “เหตุอ่ืน”ที่ต้องเลือก
ภายใน 60 วัน แต่จะเริ่มนับจากวันใด 

เทียบเคียงกับ กรณี พรบ .เลือกตั้ง ส .ส . เมื่อส .ส .เสียชีวิต ลาออก หรือถูกค าพิพากษาศาลถึงที่สุดให้
จ าคุก รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน การนับเวลาเริ่มจากวันที่เสียชีวิต ลาออก หรือถูก
จ าคุก มิได้เริ่มนับจากวันที่ครม.มีมติให้มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง 
เขต 5 นครปฐม ส.ส.ลาออก 10 ก.ย. 62 เลือกตั้ง 23 ต.ค.62 (43 วัน) 
เขต 7 ขอนแก่น จ าคุก 13 พ.ย.62 เลือกตั้ง 22 ธ.ค.62 (39 วัน) 
เขต 2 ก าแพงเพชร จ าคุก 15 ม.ค.63 เลือกตั้ง 23 ก.พ.63 (39 วัน) 
เขต 4 ล าปาง เสียชีวิต 7 พ.ค.63 เลือกตั้ง 20.มิ.ย.63 (44 วัน) 
 

ดังนั้น ทั้งหมด มิได้ยึดวันที่ ครม.มีมติ ให้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง หรือ วันที่ ครม.มีหนังสือมาถึง กกต.แล้ว
เ ริ่ ม นั บ  ดั ง นั้ น  วั น เ ลื อ ก ตั้ ง  อ บ จ . ต้ อ ง นั บ จ า ก วั น ที่ มี เ ห ตุ  คื อ วั น ที่ มี ม ติ  ค ร ม .คื อ วั น ที่  6 ต .ค . 
2563 ครบ 60 วัน คือ วันที่ 5 ธ.ค. 2563 เป็นวันสุดท้าย 

หาก กกต. เอ้อระเหย รอหนังสือจาก ครม.มาแล้วค่อยเริ่มนับ 60 วัน คาดว่า มีผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญให้การ
เลือกตั้งเป็นโมฆะแน่ และเตรียมชดใช้ 3,200 ล้านค่าจัดการเลือกตั้ง รวมถึงข้อหาประมาทเลินเล่อท าให้ราชการต้อง
เสียหาย งานนี้ บอกล่วงหน้า จะเชื่อ สมชัย หรือ เชื่อวิษณุ คิดกันเอง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901515 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901515
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วันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 

“สมชัย” เตือน กกต. เลือกเอาจะเชื่อ ‘วิษณ’ุ หรือ’สมชัย’ ถ้านับวันผิด เลือกตั้ง อบจ.โมฆะ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความแสดงความเห็นเรื่อง กกต.นับวันผิด เลือกตั้ง อบจ.อาจโมฆะ ระบุว่า 

ข่าวออกมาว่ากกต. อาจก าหนดวันเลือกตั้ง อบจ.เป็นวันที่ 20 ธ.ค. 2563 โดยเริ่มนับ 60 วัน จากวันที่ ครม.มี
หนังสือมาถึง กกต. (รู้ล่วงหน้าด้วยว่าหนังสือจะมาถึงหลัง 20 ต.ค. 2563) 
ค าถามคือ กกต.นับวันอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ มาตรา 11 ของ พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระบุว่า ให้จัดการ
เลือกตั้งภายใน 45 วัน หากครบวาระ และ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกหรือผู้บริหารพ้นจากต าแหน่งเพราะ “เหตุ
อ่ืนใด”นอกจากครบวาระ 

ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งแรกที่จะมีขึ้นนี้ จึงถือเป็น “เหตุอ่ืน”ที่ต้องเลือกภายใน 60 วัน แต่จะเริ่มนับจากวันใด 
เทียบเคียงกับ กรณี พรบ.เลือกตั้ง ส.ส. เมื่อส.ส.เสียชีวิต ลาออก หรือถูกค าพิพากษาศาลถึงที่สุดให้จ าคุก รัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน การนับเวลาเริ่มจากวันที่เสียชีวิต ลาออก หรือถูกจ าคุก มิได้เริ่มนับจากวันที่
ครม.มีมติให้มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง 
เขต 5 นครปฐม ส.ส.ลาออก 10 ก.ย. 62 เลือกตั้ง 23 ต.ค.62 (43 วัน) 
เขต 7 ขอนแก่น จ าคุก 13 พ.ย.62 เลือกตั้ง 22 ธ.ค.62 (39 วัน) 
เขต 2 ก าแพงเพชร จ าคุก 15 ม.ค.63 เลือกตั้ง 23 ก.พ.63 (39 วัน) 
เขต 4 ล าปาง เสียชีวิต 7 พ.ค.63 เลือกตั้ง 20.มิ.ย.63 (44 วัน) 
ดังนั้น ทั้งหมด มิได้ยึดวันที่ ครม.มีมติ ให้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง หรือ วันที่ ครม.มีหนังสือมาถึง กกต. แล้วเริ่มนับ 
ดังนั้น วันเลือกตั้ง อบจ. ต้องนับจากวันที่มีเหตุ คือวันที่มีมติ ครม. คือวันที่ 6 ต.ค. 2563 ครบ 60 วัน คือ วันที่ 5 ธ.ค. 
2563 เป็นวันสุดท้าย 

หาก กกต. เอ้อระเหย รอหนังสือจาก ครม.มาแล้วค่อยเริ่มนับ 60 วัน คาดว่า มีผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญให้การ
เลือกตั้งเป็นโมฆะแน่ และเตรียมชดใช้ 3,200 ล้านค่าจัดการเลือกตั้ง รวมถึงข้อหาประมาทเลินเล่อท าให้ราชการต้อง
เสียหาย งานนี้ บอกล่วงหน้า จะเชื่อ สมชัย หรือ เชื่อวิษณุ คิดกันเอง 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_355252  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_355252
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpeg
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8 ต.ค. 2020การเมือง  

สมชัย ลั่น กกต.นับวันผิด เลือกตั้ง อบจ.อาจโมฆะ เตรียมชดใช้ 3,200 ล้าน! 
 

 
วันที่ 8 ต.ค. 63 นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า กกต.

นับวันผิด เลือกตั้ง อบจ.อาจโมฆะ ข่าวออกมาว่ากกต. อาจก าหนดวันเลือกตั้ง อบจ.เป็นวันที่ 20 ธ.ค. 2563 โดยเริ่มนับ 
60 วัน จากวันที่ ครม.มีหนังสือมาถึง กกต. (รู้ล่วงหน้าด้วยว่าหนังสือจะมาถึงหลัง 20 ต.ค. 2563) ค าถามคือ กกต.
นับวันอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ 

มาตรา 11 ของ พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระบุว่า ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน หากครบวาระ และ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกหรือผู้บริหารพ้นจากต าแหน่งเพราะ “เหตุอ่ืนใด”นอกจากครบวาระดังนั้น การ
เลือกตั้งครั้งแรกที่จะมีข้ึนนี้ จึงถือเป็น “เหตุอื่น”ที่ต้องเลือกภายใน 60 วัน แต่จะเริ่มนับจากวันใด 
เทียบเคียงกับ กรณี พรบ.เลือกตั้ง ส.ส. เมื่อส.ส.เสียชีวิต ลาออก หรือถูกค าพิพากษาศาลถึงที่สุดให้จ าคุก รัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน การนับเวลาเริ่มจากวันที่เสียชีวิต ลาออก หรือถูกจ าคุก มิได้เริ่มนับจากวันที่
ครม.มีมติให้มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง 
เขต 5 นครปฐม ส.ส.ลาออก 10 ก.ย. 62 เลือกตั้ง 23 ต.ค.62 (43 วัน) 
เขต 7 ขอนแก่น จ าคุก 13 พ.ย.62 เลือกตั้ง 22 ธ.ค.62 (39 วัน) 
เขต 2 ก าแพงเพชร จ าคุก 15 ม.ค.63 เลือกตั้ง 23 ก.พ.63 (39 วัน) 
เขต 4 ล าปาง เสียชีวิต 7 พ.ค.63 เลือกตั้ง 20.มิ.ย.63 (44 วัน) 

ทั้งหมด มิได้ยึดวันที่ ครม.มีมติ ให้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง หรือ วันที่ ครม.มีหนังสือมาถึง กกต. แล้วเริ่มนับ 
ดังนั้น วันเลือกตั้ง อบจ. ต้องนับจากวันที่มีเหตุ คือวันที่มีมติ ครม. คือวันที่ 6 ต.ค. 2563 ครบ 60 วัน คือ วันที่ 5 ธ.ค. 
2563 เป็นวันสุดท้าย 

หาก กกต. เอ้อระเหย รอหนังสือจาก ครม.มาแล้วค่อยเริ่มนับ 60 วัน คาดว่า มีผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญให้การ
เลือกตั้งเป็นโมฆะแน่ และเตรียมชดใช้ 3,200 ล้านค่าจัดการเลือกตั้ง รวมถึงข้อหาประมาทเลินเล่อท าให้ราชการต้อง
เสียหาย งานนี้ บอกล่วงหน้า จะเชื่อ สมชัย หรือ เชื่อวิษณุ คิดกันเอง 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-election 
 

 

 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-election
https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-election
https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-election
https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-election
https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-election
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 8 ตุลาคม 2020 - 11:25 

“อัศวิน” ไม่รู้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เมื่อไหร่-โยนถามรัฐบาล 
พล.ต.อ.อัศวิน ปัดไม่รู้ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. วันไหน ให้ถามรัฐบาล - ยืนยัน ท างามมาตลอด แค่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ 
ประชาชน จึงไม่เห็นหน้า 
 

 
 

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีที่มีประแสข่าวประชาชนแสดงความ
คิดเห็นระบุ ไม่เคยพบผู้ว่าฯกทม. ลงพ้ืนที่ท างาน ว่า ที่ผ่านมาตนเองท างานมาโดยตลอด แต่หากประชาชนจะไม่เห็น
หน้า ไม่พบเจอ อาจเป็นเพราะว่าในการลงพ้ืนที่ท างานเป็นช่วงเวลากลางคืน และเป็นห่วงความปลอดภัยของสื่อมวลชน 
ดังจึงไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ออกสื่อ 

ส่วนกรณีการพิจารณาให้เบี้ยเสี่ยงภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานว่า เจ้าหน้าที่ส่วนนี้เป็นผู้เสียสละ ท างานด้วยใจ 
แต่ยอมรับว่าในเงินในส่วนนี้จะได้น้อยลงเมื่อเทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องน าไปใช้บริหารในสถานการณ์โควิด-
19 

นอกจากนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ได้กล่าวเพ่ิมเติม ถึงการจัดเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. ในอนาคตว่า ส่วนตัวยืนยันไม่ทราบ
ว่าจะมีการจัดเลือกตั้งเมื่อไหร่ ขอให้รัฐบาลเป็นผู้ตอบ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_790744/ 
 

 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_790744/
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วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 - 14:24 น. 

เลือกตั้งท้องถิ่น : เทียบฟอร์มพรรคใหญ-่ทีมธนาธร เปิดศึกชิงอ านาจ 
 

 
 

สิ้นสุดการรอคอยส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ในที่สุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) 6 ตุลาคม 2563 มีมติให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 76 จังหวัด โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้
ก าหนดวันเลือกตั้งตามความเหมาะสมภายใน 60 วัน 

เป็นการเลือกตั้ง-วัดใจ ฝ่ายประชาชนและนักเลือกตั้งทุกระดับ ในรอบ 6 ปีหลังรัฐประหาร รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งงชาติ  (ศสช. )  เมื่ อ  “พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์
โอชา” นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ประกาศไทม์ไลน์ อย่างเป็นทางการ ว่า  “เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 และผลกระทบจากงบประมาณปี 2563 ที่ล่าช้า ท าให้ด าเนินการได้เพียงในระดับหนึ่งเท่านั้น” 
“ครม. จึงมีมติให้เริ่มมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นสนามแรกก่อน เนื่องจากมีความพร้อม
มากกว่า ส่วนการก าหนดวันเวลานั้นเป็นเรื่องของ กกต. ส่วนการเลือกตั้งในส่วนอ่ืน ขอให้มีความพร้อมมากกว่านี้ ในปี 
2564” “เราอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริต ได้คนดีมาท างานท้องถิ่น” นายกรัฐมนตรีกล่าว 

ขณะที่ “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณล่วงหน้า พร้อมก าหนดวัน-เวลา ไว้ว่า “ถ้าจะ
เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างน้อยหนึ่ง ในเดือนธันวาคมน่าจะเหมาะสม เพราะเข้าสู่ปีงบประมาณ 2564 จะท าให้ไม่กระทบต่อ
การงบประมาณปี 2563” วัน ว.เวลา น. จึงถูกล็อกไว้ปลายปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 หรือ วันอาทิตย์ที่ 
20 ธันวาคม 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปักธงในปฏิทิน “วันหย่อนบัตร” ที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ วันที่ 13 ธันวาคม 
2563 เนื่องจากเป็น “วันหยุดยาว 8 วัน” ส าหรับสถานภาพของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2561 แต่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามค าสั่งหัวหน้า คสช. 
และประกาศ คสช.จนถึงปัจจุบัน ภายใต้งบประมาณรายจ่าย ปี 2564 มีทั้งสิ้น 9.2 หมื่นล้าน สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ทั้งประเทศ มีทั้งหมด 7,850 แห่ง ประกอบด้วย 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง 
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 เทศบาล 2,469 แห่ง 
 เทศบาลนคร 30 แห่ง 
 เทศบาลเมือง 192 แห่ง 
 เทศบาลต าบล 2,247 แห่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 5,300 แห่ง 
 และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร-พัทยา) 

ทันทีที่เสียงระฆังการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ดังขึ้น จากท าเนียบรัฐบาล ผู้คุมกฏ-กติกา ทั้งกระทรวงมหาดไทย, 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่างพากันเข้าไลน์แสดงความพร้อมในที่ตั้ง อาทิ 
กระทรวงมหาดไทย 
1. ข้อมูลจ านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้งส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจ านวนราษฎรทั่ว
ราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 
2. การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีหมู่บ้านใดในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
3. การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ได้แจ้งจังหวัดก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า 
โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
1. ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 
2. ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทุกแห่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
3. ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว 
4. ด าเนินการอบรมผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ จ านวน 10,749 คน ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเดือน
กันยายน 2563 ส าหรับการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จะด าเนินการเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช็คความพร้อมพรรคการเมืองขาประจ า-ขาใหญ่ และ “คณะบุคคล” ที่จะส่งตัวแทน-เครือข่ายเพื่อเตรียมความ
พร้อม-ปูทางก่อนถึงการเลือกตั้งใหญ ่

กลุ่มการเมืองที่เป็นนกรู้-ออกตัวแรง รวมถึงเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมากที่สุด ต้องยกให้  “คณะ
ก้าวหน้า” ของอดีตแกนน าอนาคตใหม่ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” “ปิยบุตร แสงกนกกุล” และ “พรรณิการ์ วานิช” 
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ประกาศชิงชัย-ปูพรม จัดเตรียมนักเลือกตั้งภูธร ทั่วทุกหัวเมือง ตั้งแต่ 90 วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วง 30 วัน ก่อน 
ครม. จะประกาศการเริ่มต้นฤดูกาล-การเลือกตั้ง “คณะก้าวหน้า”เคลื่อนไหวพบประประชาชน-ฐานเสียง ขึ้นเหนือลงใต้ 
อย่างไม่ขาดสายทั่วทุกสารทิศ เคาะประตูหาเสียงการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเข้มข้น “ธนาธร” มีวาระโผล่ไปภาคอีสาน 
เดี๋ยวผลุบลงภาคใต้ พูดคุยกับแกนน ามวลชน-ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน ประชาชนทุกท้องถิ่นนั้น ๆ ถึงสารพัดปัญหา
ปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งเจาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการลงทุนของรัฐ โดยเฉพาะการลงพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามันที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีรายได้น าโด่งทุกปี โดยเฉพาะ “ภูเก็ต-พังงา” นักท่องเที่ยวหดหาย 
ผู้ประกอบการเดือดร้อนหนักจากพิษโควิด-19 ส่วน “ปิยบุตร” น าคณะก้าวหน้าออนทัวร์ภาคเหนือ “ล าปาง-ล าพูน-
แพร่-เชียงใหม่-เชียงราย” รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ยึดนโยบายของอดีตพรรคอนาคตใหม่เดิม ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

หลังมติ ครม.ออก (6 ต.ค.) “พรรณิการ์” เคลื่อนไหวทันที โดยเผยว่า 2 เดือนที่ผ่านมา คณะก้าวหน้าได้
คัดเลือกผู้สมัคร อบจ. ได้เกือบ 40 จังหวัด ในทุกภาคของประเทศ และพร้อมจะเปิดทีมผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 9 ต.ค.นี้ 
การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ “เอก-ป๊อก-ช่อ” จะใช้ชื่อที่ใช้ในการเลือกตั้งว่า “คณะก้าวหน้า” แล้วต่อด้วย อปท.นั้น ๆ แต่
จะหลีกทางในส่วนสนามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษท้องถิ่น อย่าง กทม.ปล่อยมือให้  “พรรคก้าวไกล” 
เป็นฝ่ายจัดการเดินเกมแทน “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล เคยกล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ก่อนหน้านี้ 
ว่า “สเป็กของคนที่จะมาลงสมัครในนามก้าวไกล ต้องเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้า พร้อมที่จะท าการเปลี่ยนแปลง เข้าใจ
ปัญหาประชาชน กทม.เป็นอย่างดี ตั้งใจท างาน มีนโยบายที่จะมาแลกเปลี่ยนกัน”  

ฟากพรรครัฐบาลอย่าง “พลังประชารัฐ” (พปชร.) “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” รมว.ดีอีเอส หัวหน้าก๊วนกทม.-ใน
ฐานะรองหัวหน้าพรรคยังคง “อุบไต๋” ว่าจะส่งใครลงสมัครรับเลือกตั้ง “ผู้ว่ากทม.” “เวลานี้ยังไม่มีใครทราบ หัวหน้า
พรรคยังไม่ได้เรียกประชุม และยังไม่รีบตัดสินใจ เพราะมีการเช็คกระแสความนิยมของพรรคอยู่ประจ าทุกเดือน” 

อย่างไรก็ตาม “3 ทหารเสือ กปปส.” ของนายพุทธิพงษ์ – “เสี่ยตั้น” ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และ “สกลธี ภัทรทิ
ยกุล” ซึ่งปัจจุบันเป็น “รองผู้ว่ากทม.” ได้ “ฟอร์มทีม” ภายใต้สโกแกน 1+4 โดยเตรียมส่ง “ศรีภรรยา” ของนายณัฏฐ
พล – ทยา ทีปสุวรรณ เป็นแม่ทัพ-ผู้ว่ากทม. ในนามพรรคพลังประชารัฐ ทว่าต้องรอสัญญาณจาก “ผู้มีบารมีนอก
พรรค” บนตึกไทยคู่ฟ้า และ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่าหนุนหลัง “พระ
แป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ลงสมัครผู้ว่ากทม. ในนามอิสระหรือไม่ 

ขณะที่ “ภูมิใจไทย” ปักหมุดท้องถิ่นในพ้ืนที่อีสาน รวมถึงเตรียมการขยายอาณาเขตมาสู่ภาคใต้ด้วย เตรียม
ผู้สมัครลงเลือกตั้ง อบจ. ทั้งในจังหวัดระนอง สตูล พัทลุง รวมถึงพ้ืนที่ภาคใต้ด้วย เพราะเป็นพ้ืนที่การเมืองให ม่ของ
พรรคที่มี “ตระกูลรัชกิจประการ” เป็นก าลังหลัก 

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรค บอกเพียงว่าได้ก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ไว้เกือบ 
70-80 เปอร์เซ็นต์ของทุกภาคแล้วว่าใครจะเป็นผู้สมัคร แต่ที่ยัง “หาคนลงไม่ได้” คือ สนามเลือกตั้งกทม. ถึงแม้ว่าจะมี
ชื่อลอยมาทั้ง นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค รับผิดชอบพ้ืนที่ กทม. อดีต ส.ส.กทม.ปชป.หลายสมัย  “ดร.
เอ้” สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมไปถึง “ปริญญ์ 
พานิชภักดิ์” หัวหน้าทีมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
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ข้ามมาฝั่งพรรคผู้น าฝ่ายค้าน อย่าง “เพื่อไทย” มีแอ็กชั่นที่ชัดเจนที่สุด จากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่
ประกาศรับสมัครคนลงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ-และสภาเขต กทม. พร้อมทั้งตั้ง “พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์” อดีต
หัวหน้าพรรค เป็น “หัวหน้าชุด” หาคนลงเลือกตั้งท้องถิน่ 

และท้ายที่สุด…ตัวเต็งอย่าง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ยังคงยืนยันในหลักการเดิมว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ 
กทม. ในนามอิสระ หลายเดือนท่ีผ่านมาได้ลงพื้นที่ท างานในนามอิสระมาอย่างต่อเนื่อง 

หากไม่มีอุตบัติเหตุทางการเมือง ตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 จะเป็นช่วงเวลาแห่งการช่วงชิง
อ านาจทุกระดับ ตั้งแต่พื้นที่หมู่บ้าน ถึงเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ปูทางฐานอ านาจไปสู่การเลือกตั้งใหญ่ ชิง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี…อีกครั้ง ในปี 2565 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-533011 
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-533011
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7 ตุลาคม 2563  

10 ตัวเต็ง ชิงนายก อบจ. ค่าย "เอก-ป๊อก"'  

 
10 ตัวเต็ง ชิงนายก อบจ. ค่าย "เอก-ป๊อก"‘ เปิดตัวแล้ว 10 ขุนศึก "คณะธนาธร-ปิยบุตร" เขย่าบ้านใหญ่ท้ัง
ประเทศ คอลัมน์... ท่องยุทธภพ โดย... ขุนน้ าหมึก 

9 ต.ค.2563 เป็นวันที่คณะก้าวหน้า จะเปิดแคมเปญเลือกตั้งท้องถิ่น และแนะตัวผู้สมัครนายก อบจ. พร้อม ส.
อบจ. ประมาณ 40 จังหวัด 

ก่อนหน้านี้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปในหลายจังหวัดในภาค
อีสาน เพื่อพูดคุยกับทีมงานผู้สมัครนายก อบจ. ย้อนไปเมื่อ 4-5 ก.ค.2563 คณะก้าวหน้า ได้จัดการสัมมนาอบรมว่าที่
ผู้สมัครนายก อบจ. 17 จังหวัด ที่ตึกไทยซัมมิททาวเวอร์  
เขย่าบ้านใหญ่ 

นับแต่พรรคอนาคตใหม่ จนมาถึงคณะก้าวหน้า “ธนาธร-ปิยบุตร” มีความมุ่งมั่นจะเปิดปฏิบัติการ “เขย่า
ท้องถิ่น” มาโดยตลอด “ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ” ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.นนทบุรี เป็นคนแรกๆ ที่ธนาธร เปิดตัว และ
ต้องการให้นนทบุรี เป็นต้นแบบเลือกตั้งท้องถิ่น ไพบูลย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 นนทบุรี มีคนเสื้อแดงเมืองนนท์ 
สนับสนุน “สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์” ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ระยอง มีแรงหนุนจาก “ภาคประชาชนระยอง” และ
เยาวชนปลดแอกภาคตะวันออก “จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ” ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นตระกูลการเมือง
ท้องถิ่นแห่ง อ.บางปะกง ปัจจุบัน “นายกสิงห์” เป็นนายกเทศมนตรีต าบลบางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดย
ส่วนตัว “นายกสิงห์” ใกล้ชิดตระกูล “ฉายแสง” “ชัชวาล นันทะสาร” ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม มีพ่ีเลี้ยงอย่าง 
“เจี๊ยบ นครปฐม” และ สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม เขต 3 จึงพอเทียบชั้นกับบ้านใหญ่เมืององค์พระ 
ลุยตลาดอีสาน 

ภาคอีสาน ดูเป็นเป้าหมายใหญ่ของธนาธร และปิยบุตร เพราะมีกิจกรรมการเปิดตัวของว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.
บ่อยครั้ง “ภูมิพันธุ์ บุญมาตุ่น” ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.บึงกาฬ เป็นอีกคนหนึ่งที่ธนาธร ภูมิใจเสนอมาก    
 “สุพจน์ สุอริยพงษ”์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.มุกดาหาร ถือว่ามากประสบการณ์การเมืองท้องถิ่น เคยเป็นทั้งนายก 
อบต. และนายกเทศมนตรีมาก่อน “ณรงเดช อุฬางกูล ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สกลนคร เป็นลูกชายเฉลิมชัย อุฬารกุล 
อดีต ส.ส.สกลนคร 5 สมัย  
 “สถาพร ว่องสันธพงษ์” ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ร้อยเอ็ด มาจากตระกูลนักการเมือง และเคยเป็นประธาน ส.อบจ.
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ร้อยเอ็ด “ณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม เป็นน้องชาย อรรถสิทธิ์ คันคาย ทรัพยสิทธิ์ อดีต 
ส.ส.นครพนม 7 สมัย และอยู่ในแวดวงการเมืองมานาน 
 “เชษฐา ไชยสัตย”์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.อุบลราชธานี มาจากเครือข่ายภาคประชาชนด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
คนอุบลฯ รู้จักเชษฐา ในนามประธานชมรมศรีแม่มูล      
ทั้งหมดนี้เป็น 10 ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. ในสีเสื้อ “คณะก้าวหน้า” ที่มีความพร้อมในการลงสนามมากกว่าจังหวัด
อ่ืนๆ 
 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/445421 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/445421
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8 ต.ค. 2563-00:24 น. 

ปี่กลองท้องถิ่น 

 
ปี่กลองท้องถิ่น - นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นว่า มติคณะรัฐมนตรีให้จัดการเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นอันดับแรก เพราะมีความพร้อมที่สุด 

คาดว่าจะจัดได้ในเดือนธันวาคม 2563 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง และ
ในปีหน้าจะทยอยเลือกตั้งประเภทอ่ืนๆ ต่อไป การเลือกตั้งท้องถิ่นขาดหายไปตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท า
รัฐประหารยึดอ านาจการปกครองประเทศ องค์กรท้องถิ่นปัจจุบันอยู่ด้วยค าสั่งคณะปฏิวัติ ที่ส่วนใหญ่ให้รักษาการ บาง
แห่งก็ให้คนของรัฐไปท าหน้าที่แทน 
การตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ของประชาชนจึงไม่เต็มท่ี 

ก่อนหน้านี้ อาจารย์นักวิชาการเครือข่ายรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกแห่งลาออก เพ่ือให้มีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกแห่งทุกรูปแบบทั้งประเทศภายในปีนี้ 
ชี้ว่า 7 ปีที่ผ่านมา กระบวนการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นตกอยู่ในภาวะชะงักงัน สะท้อนเจตจ านงที่ไม่
ประสงค์สร้างประชาธิปไตยและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ค าสั่งและประกาศหลาย
ฉบับ เปิดทางให้ข้าราชการประจ าในส่วนภูมิภาคเข้ามามีบทบาท และอ านาจหน้าที่ควบคุมองค์กรทั้งในต าแหน่งฝ่าย
บริหารและฝ่ายสภา 
เป็นข้อเสนอที่กดดันให้รัฐบาลต้องรีบเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง 

ขณะเดียวกัน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นว่าได้ออกประกาศ ระเบียบการต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งเขต และจัดฝึกจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัดและอ าเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าจัดการเลือกตั้งอบจ.เป็นประเภทแรก จะต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ 
1 ล้านคน เพ่ือรองรับส าหรับหน่วยเลือกตั้งที่เพ่ิมขึ้น เพราะ ต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขด้วย 
เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อย่างน้อยก็ชัดเจนแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งองค์กรการปกครองท้องถิ่นในช่วงปลายปีนี้ พรรคการเมือง 
ตลอดจนกลุ่มต่างๆ  ที่เตรียมบุคลากรเพ่ือเสนอให้ประชาชนเลือกจะได้เดินหน้าต่อไป 
เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5063999 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5063999
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/PRD2.jpg
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8 ต.ค. 2563 05:02 น. 

ถึงไหนถึงกัน 
 
 
 
 

หลังจากถูกกระแสกดดันจนอ้ันไม่ไหว นายกฯลุงตู่ก็ยอมคายอ านาจคืนประชาชนให้มีการเลือกตั้งองค์กร
ท้องถิ่นท่ัวประเทศ 7,850 แห่งที่ถูกค าสั่ง ม.44 แช่แข็งไม่ให้เลือกตั้งมาถึง 6 ปี 

โดยเริ่มปลดล็อกให้เลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัดน าร่องในเดือนธันวาคม ขั้นต่อไปจะเปิดฟลอร์ให้จัดเลือกตั้ง
เทศบาล 2,469 แห่ง และ อบต.อีก 5,303 แห่งในช่วงเดือนมีนาคม ขั้นสุดท้ายจะปิดฉากด้วยศึกช้างชนช้าง เลือกตั้งผู้ว่า
ฯ กทม.ชิงรางวัลเสาชิงช้าทองค าช่วงปลายเดือนเมษายน “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า การกระจายอ านาจให้ประชาชน
มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตัวเองเป็นหัวใจส าคัญของระบอบประชาธิปไตย ตรงข้ามกับการรวมศูนย์อ านาจเป็นหัวใจ
ส าคัญของระบอบเผด็จการ เมื่อนายกฯลุงตู่เปิดไฟเขียวให้เลือกตั้ง อบจ.76 จังหวัดก่อนสิ้นปี ก็เป็นหน้าที่ของ กกต.ต้อง
เตรียมจัดเลือกตั้งภายใน 60 วัน 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ยืนยันในที่ประชุม ครม.ว่า กกต.เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ครบวงจร เมื่อมติ ครม.ก าหนดให้ กกต จัดเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเดิมกกต.จะก าหนดวันเลือกตั้งภายใน 45 วัน!! เมื่อ 
กกต.ประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นชุดปัจจุบันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามกติกา 

 เชื่อว่าศึกเลือกตั้ง อบจ.76 จังหวัดรอบเปิดซิง (หลังโดนแช่แข็งมา 6 ปี) จะมีความคึกคักเข้มข้นถึงพริกถึงขิง
เป็นประวัติการณ์“แม่ลูกจันทร์” คาดล่วงหน้าว่าวันเปิดหีบเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ จะเป็น “วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม” 
ซึ่งเป็นช่วงหยุดยาวพิเศษ 4 วัน เลขาธิการ กกต. อ้างว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบนิวนอร์มอล ต้องใช้งบเพ่ิมอีกก้อนโต 
เพราะจะต้องเพ่ิมหน่วยเลือกตั้งอีก 10 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนงบจัดเลือกตั้ง อบจ. 76 แห่ง จะใช้
เงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่นด าเนินการ ขาดเหลือรัฐบาลจะอัดฉีดงบเพ่ิมเติมให้เพียงพอ “แม่ลูกจันทร์” ย้ าว่า
ศึกเลือกตั้ง อบจ.รอบปฐมฤกษ์เปิดซิงจะเป็นการวัดคะแนนนิยมรัฐบาลนายกฯลุงตู่ไปในตัว ถ้าผู้สมัครที่พรรครัฐบาลส่ง
ประกวดชนะศึกเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกอบเป็นก า แสดงว่ากองเชียร์ลุงตู่ ยังแน่นปึ้กเหมือนเดิม แต่ถ้าผลเลือกตั้งกระจัด
กระจาย แสดงว่ารัฐบาลลุงตู่เข้าสู่ช่วงขาลง ซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นก่อนจะขาลอย 

ฉะนั้น ศึกเลือกตั้ง อบจ.76 จังหวัดทั่วประเทศ จึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่รัฐบาลต้องจัดหนักจัดเต็ม!!  
เช่นเดียวกับพรรคฝ่ายค้านก็พร้อมลุยเลือกตั้งท้องถิ่นสุดลิ่มทิ่มประตู  ล่าสุด “คณะก้าวหน้า” ของ “นาย ธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ” ประกาศลั่น กลองรบ พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร อบจ.ทั่วประเทศลอตแรก 40 จังหวัดพรุ่งนี้เลยออกตัวเร็วกว่า
พรรคลุงป้อมอีกนะโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1946970 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1946970
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พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 

สมรภูมิเดือดเลือกตั้งท้องถิ่น 
เวลานี้แกนน าพรรคสั่งระดมสะสมกระสุนดินด า รอสัญญาณติดดาบปลายปืนเข้าตะลุมบอนในสมรภูมิเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่ หลายฝ่ายประเมินเป็นฉากดุเดือดเลือดพล่านมากที่สุดครั้งหนึ่ง 

 
 

มีความคืบหน้าตามล าดับส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ออก
ประกาศ  และค าสั่งหลายฉบับ แช่แข็ง ไม่ให้จัดเลือกตั้งครบ 6 ปีเต็ม !!  

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.) นัดล่าสุดที่ท าเนียบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี  ชี้แจงความคืบหน้า  ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเริ่มต้นที่การเลือกตั้งระดับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)เป็นล าดับแรก ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับอื่นๆต้องทยอยจัดขึ้นในปี 2564โดยยึด
หลักโปร่งใส- ไม่ทุจริต เพ่ือให้ได้คนดีเข้ามาท างานท้องถิ่น 

ส าหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  มาตรา 12  ที่ให้อ านาจ ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความ
เห็นชอบของผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้ประกาศ (1) วันเลือกตั้ง  (2)  วันรับสมัครเลือกตั้ง (3) สถานที่รับ
สมัครเลือกตั้งซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ก าหนด 

เอาเป็นว่ามองข้ามช็อตไปเลยหากไม่มีอุบัติเหตุทางการเมือง  "ไทม์ไลน์"  เลือกตั้งท้องถิ่นมีแนวโน้มเป็นไป
ตามท่ีส านักงาน  กกต. เตรียมไว้ดังนี้ 
(1) ล าดับแรก เลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)76 แห่งระหว่างวันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. หรือวันอาทิตย์ที่ 
20 ธ.ค. 
(2) ล าดับสองเลือกตั้งระดับเทศบาล 2,454 แห่งและเลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) 5,320 
แห่งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564  
(3) ล าดับสามเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาในช่วงไตร
มาสที่สอง ของปี 2564  

ฟันธงล่วงหน้า ภาพที่คนไทยทั้งประเทศ จะได้เห็นเต็มสองตาหลังจากนี้ คือฉาก ปะ-ฉะ-ดะ ของบรรดาพรรค
การเมืองน้อยใหญ่ ที่เวลานี้แกนน าพรรคสั่งระดมสะสมกระสุนดินด า รอสัญญาณติดดาบปลายปืนเข้าตะลุมบอนใน
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สมรภูมิเลือกตั้งท้องถิ่นที่ หลายฝ่ายประเมินเป็นฉากดุเดือดเลือดพล่านมากที่สุดครั้งหนึ่ง  ในประวัติศาสตร์การ
เมืองไทย!! 

ทุกพรรคการเมืองรู้ดีการเลือกตั้งท้องถิ่นคือ ฐานรากส าคัญของการเมืองระดับชาติ หากยึดฐานที่มั่นการเมือง
ท้องถิ่นได้มากเท่าไร ย่อมใช้เป็นแต้มต่อส าหรับการเลือกตั้งระดับชาติได้มากเท่านั้น 

สะท้อนจากการเตรียมตัวของ3 พรรคการเมืองหลัก  
(1)“พรรคพลังประชารัฐ”ภายใต้การน าของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ที่ประกาศชัดเจนพร้อมส่งผู้สมัคร
ท้าชิงทุกสนามเลือกตั้งท้องถิ่น   
(2) “พรรคเพื่อไทย” ตั้งคณะท างาน 2 ชุดประกอบด้วย ชุดแรก สู้ศึก เลือกตั้งระดับ อบจ., อบต. และเทศบาล ส่วนชุด
สอง สรรหาคนท้าชิงต าแหน่งผู้ว่า ฯ กทม.  
 (3) พรรคประชาธิปัตย์สั่งรองหัวหน้าพรรคที่รับผิดชอบดูแลภาคต่างๆเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่นเต็มรูปแบบ 100%  

อย่าลืมว่าประกาศและค าสั่ง คสช.ที่แช่แข็งเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ปี ส่งผลให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
หลายล้านคนเกิดความตื่นตัวเต็มที่ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับเพ่ือแสดงจุดยืนการเมือง  สมรภูมิเลือกตั้ง
ท้องถิ่นท้ัง 5 ระดับ จะดุเดือดเลือดพล่านเพียงใดต้องตามติดชนิดไม่กะพริบตา!!. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/799685 
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วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 - 09:31 น. 

โฟกัส ผู้ว่าฯกทม. เลือกตั้งท้องถิ่น อันดับบ๊วย 
 

 

 
สัญญาณจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ไฟเขียวว่าจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยจะเริ่มต้นที่สนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศก่อน 

โดยวันเลือกตั้งอยู่ระหว่างให้ กกต.ไปประชุมเพ่ือก าหนดวันเลือกตั้งอีกครั้ง ไทม์ไลน์คร่าวๆ ที่ กกต.เตรียมการ
ไว้ คือ วันที่ 13 ธันวาคม กับวันที่ 20 ธันวาคมนี้ แต่ในสนามเมืองกรุง โดยเฉพาะศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ตาม
ไทม์ไลน์ที่รัฐบาลวางเอาไว้ คงจะได้กาบัตรกันในคิวสุดท้ายของการเลือกตั้งท้องถิ่น เร็วสุดอาจเป็นช่วงกลางปี 2564 
หรืออย่างช้าก็อาจลากยาวไปถึงปลายปี 2564 

ที่ต้องโฟกัสศึกชิงผู้ว่าฯกทม.ในรอบนี้ เพราะจะเป็นการวัดกระแสความนิยมของพรรคการเมืองในพ้ืนที่เมือง
หลวง รวมทั้งการเมืองของคนกรุงว่าจะเลือกผู้สมัครจากพรรคไหน เพราะสนามผู้ว่าฯกทม. ถูกแช่แข็งยาวนานมา 4 ปี
เต็ม หลังจาก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อครั้งเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกค าสั่ง
ตามอ านาจในมาตรา 44 เด้ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. จากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 พร้อมกับตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าฯกทม. ขึ้นเป็น ผู้ว่าฯกทม. ท าหน้าที่มาจนถึง
ปัจจุบัน 

หากจะย้อนดูจากกระแสการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในพ้ืนที่ กทม.ทั้ง 30 เขต ต้องถือว่าเกิด
ปรากฏการณ์พลิกล็อก ครั้งใหญ่ เพราะแชมป์เก่าเจ้าของพ้ืนที่ กทม. อย่างพรรค ปชป.ถูกพรรคหน้าใหม่ อย่างพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) คว้าไป 12 ที่นั่ง และอดีตพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ได้ 9 ที่นั่ง รวมทั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) ชนะ
ไป 9 ที่นั่ง จนพรรค ปชป.ต้องแพ้ในทุกเขตเลือกตั้ง ไร้ ส.ส.พรรคสีฟ้า เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่ีน้องชาว กทม. 

ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในครั้งนี้ นอกจากพรรค ปชป.จะต้องส่งผู้สมัครมาช่วงชิงฐานเสียงในพ้ืนที่ กทม.คืน ยัง
เป็นการวัดกระแสความนิยมของพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 อีกด้วย เพราะจะต้องชิง
ชัยกับผู้สมัครที่ประกาศตัวมาก่อนใครเพ่ือนว่าจะลงรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ 
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อย่าง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่กลับมาสมัครใน
นามของพรรค พท. ส่งผลให้ พรรค พท.ต้องเจอกับอีกโจทย์ใหญ่ เพราะต้องหาผู้สมัครมาชิงชัยกับ “ชัชชาติ” เพ่ือรักษา
ฐานเสียงในพ้ืนที่ กทม. รวมทั้งจะต้องมาสู้กับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มาพร้อมกับกระแสคนรุ่นใหม่ อย่างพรรคก้าวไกล 
(ก.ก.) หรืออดีตพรรค อนค.ที่ประกาศตัวว่าจะส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.แน่นอน เท่ากับว่า ในกลุ่มฐานเสียงของพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน ที่ไม่เลือกตั้งพรรค ปชป. และพรรค พปชร. จะต้องมาตัดคะแนนกันเองแบบ 3 เส้า 
ขณะที่ฐานเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องเจอกับสภาพการตัดคะแนนกันเอง ระหว่าง ปชป. กับ พปชร. โดยบุคคลที่
ประกาศตัวลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. นอกจาก “ชัชชาติ” ที่ประกาศตัว โชว์จุดยืนชัดเจนว่าลงสมัครในนามอิสระ
แล้ว ยังมีชื่อของ “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่คาดว่าจะลงรับ
สมัครเลือกตั้ง แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกสังกัดพรรค หรือลงแบบอิสระ ประเด็นส าคัญของแต่ละพรรคที่จะชิง ชัยศึก
เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. นั่นคือ การเฟ้นหาตัวบุคคล ในสเปกที่ “ดี เด่น ดัง” พร้อมลงสนามสู้กับ “ชัชชาติ” ที่ชิงท าพ้ืนที่ไว้
ก่อนใคร 

ในส่วนพรรค พท.คงต้องรอการประชุมเฟ้นหาผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.จาก “คุณหญิงหน่อย” คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ว่าจะคัดเลือกใครมาลงรับสมัครเลือกตั้ง หรือจะ
ตัดสินใจลงชิงชัยผู้ว่าฯกทม.ด้วยตัวเอง 

ขณะที่พรรค ก.ก. “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” โฆษกพรรค ก.ก. เล่าถึงความพร้อมและคุณสมบัติผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ของพรรคว่า 
 1.มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพฯ ต้องมีความกระตือรือร้นเมื่อคนกรุงเทพฯ ประสบกับปัญหามากกว่า
ผู้ว่าฯกทม. คนปัจจุบัน นอกจากนี้จะต้องมองปัญหาของคนกรุงเทพฯ เป็นปัญหาของตัวเอง มองคนกรุงเทพฯ เป็น
เหมือนเพื่อนพ้องและญาติมิตร เหมือนเพลงของวงดีทูบี ที่ชื่อว่านายเจ็บฉันเจ็บ ไม่ใช่เพื่อนเจ็บแล้วตัวเองไม่เจ็บแบบนี้ก็
ไม่เอา 
2.ต้องมีความทันสมัย ที่มีมุมมองในการพยายามท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเหมือนมหานครใหญ่ของโลกเหมือนโซลของ
ประเทศเกาหลีใต้ โตเกียวของประเทศญี่ปุ่น หรือนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกา ความจริงเป็นแบบนั้นได้ แต่ที่ผ่าน
มาไม่พยายามที่จะเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเอง 
และ 3.ต้องท างานร่วมกับพรรค ก.ก. เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านนิติบัญญัติ เพราะต้องยอมรับว่ากรุงเทพมหานครได้เท่านี้
เพราะกฎหมายอนุญาตให้อ านาจได้เท่านี้ คือผู้ว่าฯกทม. มีอ านาจจ ากัด ยกตัวอย่าง เรื่องรถเมล์ที่ปัจจุบันขึ้นตรงต่อ
กระทรวงคมนาคม ทั้งที่วิ่งรับส่งคนกรุงเทพฯ แต่ กทม.ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถให้มีประสิทธิภาพที่สนอง
การเปลี่ยนแปลงของชุมนุม หรือหากผู้ว่าฯกทม.จะย้ายเสาไฟสักหนึ่งต้น จะต้องไปขออนุญาตการไฟฟ้านครหลวง 
สะท้อนความไม่เป็นเอกภาพในด้านการจัดการ ดังนั้นจึงต้องแก้กฎหมายต่างๆ 

“กก.บห.ได้ตั้งคณะกรรมการท างานร่วมกับ ส.ส.กทม. และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. ของพรรค รับผิดชอบการส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพ้ืนที่ กทม. ทั้งผู้ว่าฯกทม. และสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นโยบายหลัก คือ คืนอ านาจให้คน
กรุงเทพฯ เพราะปัจจุบันคนกรุงเทพฯ เป็นเพียงผู้ เช่าอยู่หรือไม่ ถ้าพรรค ก.ก.ต้องการเป็นความหวังของคนกรุงเทพฯ
อย่างแท้จริง ไม่จ าเป็นต้องคุยกับพรรคการเมืองอ่ืนที่จะส่งผู้สมัครเหมือนกัน ไม่จ าเป็นต้องให้คนกรุงเทพฯที่อยากจะ
เลือกเรา แต่เลือกเราไม่ได้เพราะไม่ส่ง ส.ก.ในเขตนั้น จึงต้องไปเลือกอีกพรรคหนึ่ง ดังนั้น  หากจะอยู่ในสนามเลือกตั้ง
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แล้ว ยืนยันว่าจะปฏิญาณตนเป็นทางเลือกหลักของคนกรุงเทพฯ จึงต้องพร้อมส่ง ส.ก.ลงทุกเขต เพราะการไปฮ้ัวกันมัน
เป็นการไม่ให้เกียรติประชาชน” วิโรจน์ ยืนยันถึงจุดยืน 

สุดท้ายเมื่อปี่ กลอง ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ประกาศชัดว่าจะให้กาบัตรกันวันใด ช่วงนั้นคงได้เห็นหน้าค่าตา
ผู้สมัครของแต่ละพรรค รวมทั้งผู้สมัครอิสระว่าจะมีใครบ้างที่จะเสนอตัวมารับใช้ประชาชนชาว กทม. 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2384552 
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8 ตุลาคม 2563  

ปูทางย้ือแก้รัฐธรรมนูญ ไปจบที่ศาล...ไม่ใช่สภา 
 

 

 
กำรเมืองว่ำด้วยกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เริ่มชัดเจนมำกขึัน แต่เป็นในแง่ของกำร "ยื้อ" ภำยหลังเริ่มมีกำรตั้งประเด็น
เกี่ยวกับกำรท ำประชำมติ ซึ่งมีแนวโน้มว่ำอำจจะต้องไปสู้และจบกันที่ศำลรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่รัฐสภำ 

เรื่องยื้อ “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ”  ดูเหมือนจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่อาจต้องสู้กันในศาล
รัฐธรรมนูญ ภายหลังคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ของ กมธ. พิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งมี “วิเชียร ชวลิต” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
พลังประชารัฐ เป็นประธาน อนุฯ ตั้งประเด็นให้ศึกษาใน 6 เรื่องส าคัญ ดังนี้ 
1.ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ในญัตติที่ 1-2 ว่าด้วยแก้ไขมาตรา 256 และให้มี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.)  ท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขัดกับมาตรา 256 และค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที ่18-22/2555 ที่สรุปสาระได้
ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องท าประชามติถามความเห็นประชาชนก่อน หรือไม ่
2.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และตั้งส.ส.ร. นั้นต้องออกเสียงประชามติก่อนหรือไม่ และต้องเสียงประชามติ
ทั้งหมดก่ีครั้ง 
3.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในญัตติที่ 3 - 6 ว่าด้วยแก้ไขเป็นรายมาตรานั้น ขัดกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามญัตติที่ 1-
2 หรือไม ่เพราะมีข้อพิจารณาคือ ท าให้เกิดองค์กรร่างรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 2องค์กรในเวลาเดียวกัน 
4.ตรวจสอบสิทธิของส.ส. ที่รว่มลงลายมือชื่อในญัตติแก้รัฐธรรมนูญ ท าได้มากกว่าหนึ่งญัตติหรือไม ่
5.การตั้งสมมติฐาน กรณีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา ไม่ถูกรับหลักการ แต่ร่างว่าด้วยตั้งส.ส.ร. ผ่าน สิทธิของส.ส.ร. 
จะน ารายมาตราที่ไม่ผ่านเสียงรับหลักการมาพิจารณาได้อีกหรือไม่ 

แม้การตั้งประเด็นทั้งหมดที่ว่ามานี้จะถูกอธิบายความในที่ประชุมคณะอนุกมธ.ว่า มาจากการตั้งค าถามในการ
อภิปรายต่อที่ประชุมรัฐสภา และเป็นความคาใจ ที่ต้องการไขให้กระจ่าง ผ่านนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ หาใช่
การวินิจฉัยความที่น าไปสู่การตั้งธงตามความเห็นของสมาชิกรัฐสภา ที่ไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ  แต่ความเข้าใจ
ของ “ฝ่ายอยากแก้รัฐธรรมนูญ” มองออกว่า นี่คือ ความพยายามจะท าให้ความจริงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถอยห่าง
ออกไปจากการปฏิบัติของฝ่ายนิติบัญญัติ  
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ทั้งนี้ เป็นเพราะการตั้งประเด็นนั้นก่อให้เกิดการตีความเรื่องเชิงเทคนิคมากกว่าการพิจารณาท าความเข้าใจเนื้อหาที่
เสนอแก้ไข  ซึ่งถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้าน คือ ฝ่ายที่ไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไปให้เรื่องไปถึงและจบที่ศาล
รัฐธรรมนูญมากกว่าจะให้จบที่รัฐสภา 

หากเป็นเช่นนั้นหมายความว่าอาจท าให้การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีบันไดทอดยาวออกไปอีก จากเดิมที่
รัฐสภาควรได้ลงมติในวาระที่ 1 ในเดือนพ.ย.นี้ 
ยิ่งในภาวะที่มีการชุมนุมเรียกร้อง ให้ รัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ 2560 เพ่ือเปิดทางให้มี “ส.ส.ร.” และรัฐบาลปัจจุบันยุบ
สภาฯ เลือกตั้งใหม่ กลายเป็นสิ่งที่เหมาะเจาะ ที่จะประวิงเวลา ให้รัฐบาลปัจจุบันอยู่ในต าแหน่งได้ยาวอีกหน่อย เพราะ
ผลของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ผูกพันกับสถานะเจียนอยู่ เจียนไปของรัฐบาล 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการวิเคราะห์กันว่า หากยื้อเวลาออกไปจนครบปีที่ 3 ของรัฐบาลนี้ การยุบสภา เพื่อ
เลือกตั้งใหม่ โดยไม่รอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จ ส้ิน เพื่อให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทีมี่กลไกสืบทอดอ านาจได้อยู่ใช้
บังคับต่อ และเป็นโอกาสที่จะได้  "รัฐบาลตัวแทนทหาร” เข้ามาบริหารประเทศอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901476 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901476


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

61 

 

 

 

 

 

 7 ตุลาคม 2020 - 18:53 

ใครได้เสีย-ม็อบเด็ก 14 ต.ค.? 

. 
 

ถึงกับเปรยดังๆให้เด็กนักศึกษาอาชีวะฟังวันนี้(7ต.ค.) โดย”ลุง”ยอมรับว่าก าลังกลุ้ม ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวโดน
ไล่ให้ลาออก ยืนยันว่าทุกคนคือประชาธิปไตยตนถือว่าประชาชนทุกคนเป็นครูเหมือนภริยาที่บ้านที่เป็นครู เพราะน า
ค าแนะน ามาปรับท างานกับครม.เพ่ือแก้ปัญหาประเทศ ทุกคนเป็นประชาธิปไตยหมดอย่ารังเกียจกัน เอาทุกอย่างมา
พัวพันกันหมด พร้อมทุกคนมีความรัก สามัคคี รักแผ่นดินไทย ให้สงบ มีเสถียรภาพให้ได้ คนไทยชอบคุย ที่หลากหลาย 
แต่หาข้อสรุปไม่ได้ 

เรียกว่า ยิ่งใกล้วันดีเดย์14ต.ค.ที่”ม็อบเด็ก”นัดชุมนุมใหญ่ ไม่แต”่สองลุง””บิ๊กป้อม””บิ๊กตู่”ที่มอนิเตอร์ความ
เคลื่อนไหวของ”ม็อบเด็ก” หากแต่ยังมี”ฝ่ายความม่ันคง”และ”มวลชนกองหนุน”ที่ติดตามปฏิกิริยาเช่นกัน 
โดยเฉพาะจากภาพของวันสัญลักษณ์เมื่อวาน 6ต.ค.ครบรอบ44ปี ที่แม้ทางกายภาพจะไม่ถึงขนาดมี”มวล”ให้เห็นแต่ 
ด้วย”เนื้อหา”ที่คนรุ่นปีพ.ศ.2519 พยายาม”เชื่อมต่อ”กับ”คนรุ่นใหม่”ณ พ.ศ.2563 ก็ก้ ากึ่งกับ”ภาพอดีต”ความ
โหดร้ายจากกาสรล้อมปราบโดยกองก าลังนวพล กระทิงแดง และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกิดขึ้นกับ”ขบวนการนักเรียนนิสิต
นักศึกษา”สมัยนั้น ท าให้ล้อกับภาพการ”ชุมนุมใหญ่”ที่จะเกิดขึ้นวันพุธหน้า 14 ต.ค.กับ การคาดการณ์ไม่ออกตอนนี้ 
ว่าจะขนาดมีผู้ชุมนุมเป็นล้านคนอย่างท่ี”นักข่าว”มาถาม”บิ๊กป้อม”จนร้องโอ้โหหรือไม่ 
@เพราะมีการประเมินก่อนหน้านี้ว่า”มวลชนแดง”ที่มาเติมเต็ม”ม็อบเด็ก”ใน 2 การชุมนุมทั้งที่ ธรรมศาสตร์ท่า
พระจันทร์ และสนามหลวง 19 ก.ย.และที่หน้ารัฐสภา 24 ก.ย.นั้น เกิดจากการ”จัดตั้ง”จาก”นักการเมืองฝ่ายค้าน”
โดยเฉพาะ ผู้คนในพรรคเพ่ือไทย ที่ส่งผลถัดมากับ”ภาพล้านความหมาย”ของ”หญิงอ้อ”ที่ตามมาด้วย การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างผู้บริหารพรรคเพ่ือไทย ถัดจากวันที่ 25 ก.ย. จนมาสู่ข่าวปล่อย”สูตรสมการ”ที่มุ่งไปที่”ลุงท าเนียบ”โดย”ตี
คู่”ไปกับ”ผลโพลนิด้า”2สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทั่งมาเป็นอาการท่าทีของ”ลุง”เมื่อวานถึงวันนี้ ที่ยอมรับว่ามีคนจ้องไล่
ให้ลาออก 

ที่ไม่แปลกว่าภาพ”ม็อบ14ต.ค.”จะถูกวาดภาพ “ความกังวล”ไปคนละทิศทาง ทั้งที่ประเมินว่าจะมาไม่มาก
เพราะผลจาก”ภาพหญิงอ้อ”ที่สอดรับกับการเตรียมก าลังของต ารวจที่ลดลงจากเรือนหมื่นอยู่ที่ 3พัน ทั้งท่ีว่า จะมาเป็น
จ านวนมาก จาก”มวล”ของ นักเรียน นักศึกษา มากขึ้น แต่อาจมี”มวลชนแดง”ที่ไม่เปิดตัวมาเติม บวกกับ”ม็อบกลุ่ม
ปัญหา”ที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาล ที่น ามาโดยกลุ่มNGO หลายภาค  ที่เริ่มมีการ”เชื่อมต่อ”ภาพ”การชักฟืนจาก
กองไฟ3กอง”ดังที่”อดีตกุนซือรองนายกฯ””ไพศาล”น าเสนอออกมา ที่ว่า ประเมินสถานการณ์ว่าขณะนี้ ไฟสามกอง 
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ที่เผาผลาญบ้านเมืองคือ 1 ผู้น าทุกเหล่าทัพ และผบ.ตร. ร่วมกันประกาศจุดยืน เป็นกองทัพของในหลวง และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับการเมือง เป็นการดับไฟกองที่หนึ่ง 2.ขบวนการปกป้องสถาบันฯที่เดิมแต่ละวันเอาแต่ขับไล่ผู้มีความเห็นต่างให้
เป็นพวกล้มสถาบัน จนไปเพ่ิมก าลังให้พวกล้มสถาบันเพ่ือปกป้องนักการเมือง ได้เปลี่ยนการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องปกป้อง
นักการเมืองแล้ว เป็นการดับไฟกองที่ 2 และ 3.ยังคงเหลือไฟกองที่สาม คือไฟจากนักล่าอาณานิคมที่เชิดคนไทยบาง
กลุ่ม ให้ทรยศประเทศชาติ สถาบัน มีหัวโจกราว 10 คน อยู่ต่างประเทศ 3 คนในประเทศ 7 คน รวมถึงนักศึกษา และ 
ยังมี NGO และอาจารย์จ านวนหนึ่ง และว่า ปัจจัยที่เอ้ือ ต่อการเคลื่อนไหว ของนักล่าอาณานิคมคือ การทุจริต การฉ้อ
ฉลการบิดเบือนการใช้อ านาจ และการไม่น าพาต่อความเดือดร้อนทุกข์เข็ญของราษฎร ซึ่งจะต้องก าจัดปัจจัยเหล่านี้ด้วย! 
โดย”อดีตกุนซือรองนายกฯ”ยังบอกด้วยว่าให้จับตา”นักการเมือง”ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ทางการเมืองจากผลหลัง”
ม็อบ14ต.ค.”ด้วย 

ทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามต่อว่า การแยกส่วนกองไฟปัญหา ที่สอดรับกับการ”แยกภาพ”เนื้อหาก่อนหน้านี้ 
ระหว่าง”กลุ่มเด็กปลดแอก”ที่เสนอ3ข้อเรียกร้อง2เงื่อนไข1ความฝัน ออกจาก “กลุ่มธรรมศาสตร์การชุมนุม”ซึ่งน า
โดย”เพนกวิน รุ้ง ทนายอานนท์” ที่ เสนอ 10 ข้อเรียกร้อง ที่หนนี้”บทน า”มีการระบุว่า จะอยู่ที่กลุ่มฟ้ืนฟู
ประชาธิปไตยที่ชู3ข้อเรียกร้อง ส าหรับเวทีวันที่ 14 ต.ค. ถึงที่สุด”หน้างาน”จะเป็นไปอย่างที่หลายฝ่ายประเมินหรือไม่ 
แต่สิ่งที่หลายฝ่ายห่วงคือ”ผลกระทบ”ที่จะตามมากับความปลอดภัยของแกนน า7คน ที่ตกเป็นเป้า ถูกน ามาเป็น”
เงื่อนไข”ไปสู่การขยายตัวของสถานการณ์ อันสอดรับกับทิศทางการ”ยืดเยื้อม็อบ”ดังที่แกนน าม็อบบางส่วนประกาศ
ไว้. 
 
อ้างอิง :  https://www.innnews.co.th/special-report/features-special-report/news_790435/ 
  

https://www.innnews.co.th/special-report/features-special-report/news_790435/
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8 ตุลาคม 2563 00:10 น.    

เมื่อ "โอกาส" หลุดมือ ! 

 
 

ดูเหมือนว่าบรรดา "บิ๊ก" ในรัฐบาล ไม่ได้แสดงความวิตกกังวลใดๆ ต่อการเคลื่อนไหว ชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 14
ต.ค.นี้ เพ่ือต่อต้านรัฐประหาร ขับไล่รัฐบาลของ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ล่าสุด "บิ๊กป้อม"พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุกับสื่อสั้นว่า "ไม่ต้องห่วง เรา
เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว" 

ขณะที่ แกนน าม็อบกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม , กลุ่มเยาวชนปลดแอก และแนวร่วมในชื่อกลุ่ม
ต่างๆ ก าลังพยายามที่จะ "ปลุกม็อบ" ให้อยู่ในโหมดฮึกเหิม โดยอาศัยเหตุการณ์ร าลึก 6 ตุลา เปิดประเด็นพาสังคม
ย้อนกลับไปถึงวันประวัติศาสตร์ทางการเมือง ในปี2514 และ 2519 สะท้อนภาพแห่งความสูญเสีย และความขัดแย้ง 
ระหว่าง ประชาชน+นักศึกษา กับ ฝ่ายเผด็จการ ทั้ง "รุ้ง" ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนน ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และ
การชุมนุม ออกมากวักมือเรียกเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาร่วมชุมนุมใหญ่ 14 ต.ค.นี้ โดยประกาศว่าในการชุมนุมครั้ง
นี้ประเด็นหลักๆคือการขับไล่รัฐบาล และเรื่องที่เก่ียวกับ "สถาบัน" 

"อยากให้ทุกคนเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อม และงานนี้อาจจะหนัก จึงอยากให้เตรียมมาให้พร้อม เพราะ
ครั้งนี้อยากให้ทุกอย่างจบอย่างที่ทนายอานนท์ น าภา บอกไว้ว่าเดือน ต.ค.นี้ม้วนเดียวจบ หากใครเห็นด้วยกับทางกลุ่มก็
ขอให้ออกมาในวันที่ 14 ต.ค. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และคิดว่าจะเป็นการชุมนุมยืดเยื้อ แต่ยังตอบรายละเอียด
รูปแบบไม่ได้" (7 ต.ค.63) 

อย่างไรก็ดี ปัญหาของการชุมนุมในวันที่ 14 ต.ค.นี้ ในความเป็นจริงแล้วอาจต้องเผชิญหน้ากับ "เงื่อนไข" หลาย
ทาง ที่อาจส่งผลในทางที่เป็น "ลบ" ไม่เอ้ือที่จะท าให้ม็อบปลดแอก ครั้งนี้ยกระดับไปสู่การต่อสู้ชนิดที่เรียกว่า "ม้วนเดียว
จบ" ! 

ทั้งปัจจัยภายในจากกลุ่มผู้ชุมนุมเองที่มีแนวร่วมประกอบกันกว่า 10กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มความทั้งความเป็น
เอกภาพ ความแข็งแกร่ง ตลอดจนประสบการณ์ในการน ามวลชน ที่พัฒนามาจากระดับการชุมนุมในรั้วสถาบัน
การศึกษา ย่อมแตกต่างไปจากการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อสีต่างๆ ที่เคยชุมนุมขับไล่รัฐบาลมาแล้ว 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201007/f634b01251bbf16115659ac9ea7db53c5cb36ef7d37539aa7cc602e4663d95cc.jpg?itok=p8AdQwq1
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นอกจากนี้สิ่งที่ยังเป็น "เงื่อนไข" ส าคัญคือการชุมนุมครั้งนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก "ฝ่ายการเมือง" โดยเฉพาะพรรค
เพ่ือไทย ที่เคยนักการเมืองบางส่วนขนพ่ีน้องคนเสื้อแดงให้มาเข้าร่วม หลังจากท่ีมีการปรับโครงสร้างอ านาจภายในพรรค
เพ่ือไทย ซึ่งมีสาระหลักๆอยู่ที่การดึงพรรคเพื่อไทย ออกมาจากม็อบปลดแอก 

และท่ีไม่อาจมองข้ามส าหรับปัจจัยที่ได้กลายเป็นตัวสกัด แนวร่วมให้พากัน "ถอยห่าง" นั่นคือการที่แกนน าม็อบ
ปลดแอก ประกาศแล้วว่าจะชูประเด็นที่ว่าด้วย "สถาบัน" เพ่ือส่งสัญญาณยกระดับการกดดันเหนือไปจากรัฐบาลของ
พล.อ.ประยุทธ์ 

การเคลื่อนไหวของม็อบปลดแอกและแนวร่วมในวันที่ 14ต.ค.นี้ ก าลังเผชิญหน้ากับ "จุดพลิกผัน" ว่าเป้าหมายที่
คาดการณ์กันเอาไว้ จะลุล่วงได้หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อเหลืออีกเพียงไม่กี่วัน แกนน าม็อบ ตลอดจน "ฝ่ายการเมือง" ทั้ง
จากคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกล จะใช้กลยุทธ์ใดมาช่วยเรียกแขก เพราะว่ากันว่า ความจริงแล้ว การชุมนุมของฝ่าย
ต่อต้านรัฐบาล ก้าวล่วงสถาบัน ได้ผ่านจุดพีค ไปแล้วนับตั้งแต่วันที่ชุมนุมเมื่อวันที่19 ก.ย.ที่ผ่านมา ฉะนั้นเมื่อวันนี้ 
"เหล็ก"ไม่มีความร้อน การทุ่มเทแรง ลงไปเพ่ือ ตีเหล็ก จึงแทบไม่มีความหมาย ใดๆอีก ! 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187889 
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วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 - 08:25 น. 

เสียงตะโกน ออกไป ดังกึกก้อง เป้าหมาย ยังอยู่ท่ี “14 ตุลาคม” 

 
 

มติร่วมพรรคพลังประชารัฐกับ 250 ส.ว.จัดตั้ง”คณะกรรมาธิการ”วิสามัญศึกษาร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2560 ทั้ง 6 ฉบับเมื่อวันที่ 24 กันยายนถือว่าอันตรายอย่างยิ่งแล้ว หากมีการเสนอให้ท า”ประชามติ”ก่อน
ด าเนินการหรือไม่ด าเนิน การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเข้ามาอีก สภาพก็ไม่เพียงแต่จะมิได้เป็นการถอน”ฟืน”ออกจาก
เตาไฟอย่างที่หลายฝ่ายเรียกร้องต้องการเฉพาะหน้าเท่านั้น หากแต่ยังเท่ากับเป็นการยก”ก้อนหิน”ทุ่มใส่ขาตัวเองครั้ง
แล้วครั้งเล่า 

โดยเป้าหมายเฉพาะหน้าอาจสามารถเตะถ่วงในลักษณะหน่วง และซื้อเวลาให้กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
ออกไปได้ระยะหนึ่ง แต่ที่ตามมาคือความร้อนแรงแห่งความรู้สึกของประชาชน  ความร้อนแรงที่จะปะทุขึ้นในการ
เคลื่อนไหววันที่ 14 ตุลาคมก็เป็นเรื่องน่ากลัวอย่างยิ่งอยู่แล้ว สภาพที่จะตามมายิ่งจะหนักหนา 
ในที่สุดท่ีจะย้ือเวลาให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจจะไม่มีเวลาเหลือให้ 

ต้องยอมรับว่าในขณะนี้มีการเผยแพร่ความคิดในเรื่อง”รัฐบาลแห่งชาติ”ด้วยความคึกคักอย่างเป็นพิเศษ 
สัมผัสได้จากการจินตนาการต่อเนื่องจากภาพของ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ต่อหัวต่อหางไปยังการเปลี่ยนแปลงอย่าง
อึกทึกครึกโครมภายในพรรคเพ่ือไทย ต่อหัวต่อหางไปยังผลสะเทือนที่จะไปติดเบรก ให้กับ”คนเสื้อแดง” จากนั้นก็มโน
อย่างเพริศแพร้วพรรณรายถึงการร่วมมือกันระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพ่ือไทย โดยมี 250 ส.ว.เป็นผนัง 
ทองแดงก าแพงเหล็กอย่างส าคัญ ทั้งๆท่ีรู้อยู่ว่าหากเป็นไปอย่างที่”มโน”อะไรจะตามมา 
แน่นอน ภายในความฝันอันบรรเจิดนั้นแทบไม่มีที่ทางเหลือให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หากแต่เป็น”คนอ่ืน” 

ไม่ว่าภายในบุคคลที่แวดล้อม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมาก ด้วยจินตนาการอย่างไร แต่ในที่สุดสภาพ
ความเป็นจริงของวันที่ 14 ตุลาคมย่อมจะบังเกิด จะเป็น 14 ตุลาคมที่มีคน”เรือนหมื่น”หรือ”เรือนแสน” 
กระนั้น เป้าหมายแน่นอนอย่างยิ่งก็คือ เสียงตะโกน”ออกไป ออกไป”ที่จะดังกึกก้องบนถนนราชด าเนิน 
เป็นการสื่อไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2384481 
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