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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 9 กันยายน 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต.ขอเพ่ิมอีกพันล้าน หากต้องท าประชามติช่วงที่มีโควิดระบาด 9 
2 ข่าวสดออนไลน์ “ครม.” รับทราบ กกต. ขอเพ่ิมงบประชามติ เป็น 4 พันล้าน อ้างช่วง

โควิด 
10 

3 Hilightnews ออนไลน์ ผส. ผนึกความร่วมมือ กกต. จัดอบรมเครือข่ายวิทยากร “พลเมือง
คุณภาพ” 

11 

4 มติชนออนไลน์ ครม.ไฟเขียวร่าง กม.ประชามติ งบพุ่ง 4,000 ล้าน ไม่รวมพิมพ์ร่าง 
รธน.แจก 

12 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ งบแตะหมื่นล้าน 'ประชามติ' รัฐธรรมนูญ 14 
6 ผู้จัดการออนไลน์ ครม. ผ่านหลักการร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ หนุน ปชช. มีส่วน

ร่วมทางการเมือง 
16 

7 ไทยรัฐออนไลน์ ครม.อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ 18 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ใช้งบ 4 พัน ล. 20 
9 New18 ออนไลน์ นายกฯเผยรัฐบาลเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ 22 
10 มติชนออนไลน์ “วันชัย” ยอมหมด หนุนทั้งแก้ 272 – ตั้งส.ส.ร. แต่รับ สภาสูงยังเห็น

แย้งปมตั้ง ส.ส.ร. 
23 

11 มติชนออนไลน์ ชัยธวัช โต้ คนโจมตีก้าวไกล ยันพรรคไม่มีวันหนุนนายกฯคนนอก-รบ.
แห่งชาติ 

24 

12 มติชนออนไลน์ พท. เคาะเพ่ิมญัตติยื่นแก้ รธน. ยอมปิดสวิตซ์ ส.ว.โหวตนายกฯ-รื้อท้ิง
บทเฉพาะกาล มรดก คสช. 

25 

13 สยามรัฐออนไลน์ เพ่ือไทยพร้อมปิดสวิตซ์ส.ว.เลกิบทเฉพาะกาลรับรองคสช. หวังหาทาง
ออกสู่สันติ 

27 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ มติ" พรรคเพ่ือไทย" ยื่นเพิ่มอีก 4 ญัตติแก้รัฐธรรมนูญ 29 
15 มติชนออนไลน์ เปิดชื่อ 99 ส.ส. ร่วม ปิดสวิตช์ ส.ว. ‘ปชป.’ เหลือ 16 ส.ส.ฮึดสู้ ไม่

ถอย ไม่ถอนชื่อ 
31 

16 มติชนออนไลน์ “จุรินทร์” ชิงยันมติพรรคแค่แก้ ม.265-ตั้งส.ส.ร. ก่อนรีบปิดประชุม
หนีแก๊งกบฏชี้แจง 

32 

17 สยามรัฐออนไลน์ “จุรินทร์” ชิงมติพรรคแค่แก้ ม.265 ไม่เกี่ยวแก้ม. 272 ก่อนปิดหนี
แก๊งค์กบฎแจงร่วมญัตติก้าวไกล 

33 

18 เดลินิวส์ออนไลน์ "จุรินทร์" ชิงยันกลางวงประชุมพรรค มติ ปชป. แค่แก้ รธน. ม.256   34 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" ฟันธง แก้ รธน.รายมาตรา ผ่านฉลุย สะกิดผู้มีอ านาจเร่งส่ง

สัญญานให้ ส.ว. ขู่ระวังจะเสียรังวัดทางการเมือง 
35 

20 ไทยรัฐออนไลน์ “เทพไท” ชี้ ร่างแก้ รธน. พท.หวังแก้รายมาตรา ดักทาง ระวัง รบ.
เสียรังวัด 

36 

21 ผู้จัดการออนไลน์ "เทพไท" ฟันธง แก้ รธน. รายมาตรา ผ่านฉลุย สะกิด ผู้มีอ านาจเร่งส่ง
สัญญานให้ ส.ว. หนุนญัตติพรรคร่วมรัฐบาล 

37 

22 ไทยรัฐออนไลน์ ครม.ผ่านร่าง ก.ม.ประชามติ 38 
23 ไทยรัฐออนไลน์ ญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญ ม.272 ส่อแท้ง ส.ส.ปชป.อีก 5 คน ถูกกดดัน

หนักถอนชื่อ 
44 

24 ผู้จัดการออนไลน์ ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ส่อแท้ง เหตุ 5 ส.ส.
ประชาธิปัตย์ แห่ถอนชื่อ 

45 

25 คมชัดลึกออนไลน์ พร้อมชน "ไทยภักดี" ล่า 5 หมื่นรายชื่อ ยื่นคัดค้านแก้รัฐธรรมนูญ 46 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชาติพัฒนา' ก็ถอนชื่อปิดสวิตซ์ ส.ว. แล้ว 47 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ FootNote : จับตา จังหวะก้าว ของก้าวไกล สามัคคี พันธมิตร ปิด

สวิตซ์ สว. 
48 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอ้า...เฮ แก้รัฐธรรมนูญกัน! 49 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ก้าวไกล-กบฎ ปชป.' หักเหลี่ยมปิดสวิทต์ ส.ว. 53 
4 มติชนออนไลน์ 09.00 : INDEX อนาคต ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ อ านาจ บารมี 

ทาง”การเมือง” 
54 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
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วันที่ 9 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดและ 
มอบเกียรติบัตรการอบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.ปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้ตรวจการ ร่วมพิธีปิด 
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 

 
กรรมการการเลือกตั้ง 

เป็นประธานพิธีปิดการอบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ 
หลักสูตร “พลเมืองคณุภาพ” 
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วันที่ 9 กันยายน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์  สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  และนายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารและพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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วันที่ 9 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรม
วิทยากรจังหวัดเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วย นายณัฏฐ์ 
เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมวิทยากรจังหวัด 

ส าหรับการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 9 กันยายน 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา 
ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแสดงความยินดี
กับสถานีโทรทัศน์ TNN 16 เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ก้าวย่างเข้าสู่ ปีที่ 13 โดยมี นางนันทนี วงศ์อ านิษฐกุล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และนายอธิพล วงศ์สืบยุทธ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายข่าว ให้การต้อนรับ ณ อาคารทิปโก้ 
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ TNN 16 เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต.ขอเพิ่มอีกพันล้าน หากต้องท าประชามติช่วงท่ีมีโควิดระบาด 
วันที่ 8 กันยายน 2563 - 15:08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ครม." รับทราบ กกต.ชี้แจงช่วงโควิด-19 ต้องใช้งบท าประชามติเพิ่ม 1 พันล้าน 
 เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 8 กันยายน ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะด าเนินการ นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี ได้สอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการท าประชามติ โดยเลขาธิการ กกต.ชี้แจงว่า ปกติใช้งบประมาณ 3,000 
ล้านบาท แต่ในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาจจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมอีก 1,000 ล้านบาท เป็น 4,000 
ล้านบาท ซึ่งที่ประชุม ครม.ได้รับทราบ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2339625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2339625
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“ครม.” รับทราบ กกต. ขอเพิ่มงบประชามติ เป็น 4 พันล้าน อ้างช่วงโควิด 
8 ก.ย. 2563  15:37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ก.ย.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
แถลงถายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ส าหรับเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะใช้ด าเนินการ นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี ได้สอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการท าประชามติ 
 โดยเลขาธิการ กกต. ชี้แจงว่า ปกติใช้งบประมาณ 3 ,000 ล้านบาท แต่ในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด-19 อาจจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมอีก 1,000 ล้านบาท รวมเป็น 4,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ด าเนินการ โดยครม.ได้
รับทราบตามที่ชี้แจง 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4866510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4866510


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

 
 
 
 
ผส. ผนึกความร่วมมือ กกต. จัดอบรมเครือข่ายวิทยากร “พลเมืองคุณภาพ” 
Posted by Admin | Sep 8, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 7 ก.ย.2563   กรมกิจการผู้สูงอายุ น าโดยเครือข่าย อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) สาขาสมาคม
สภาผู้สูงอายุ  และเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้ น 201 
คน เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรขยายผลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  หลักสูตร “พลเมือง
คุณภาพ” ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 7 -9 ก.ย. 2563 ซึ่งด าเนินการจัดอบรมพร้อมกันใน 4 ภาคของประเทศ ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่  อุดรธานี กระบี่และจังหวัดนครนายก 
 การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)และหน่วยงานเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย
วิทยากรในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขแก่ประชาชน ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนจะได้ท าหน้าที่เป็นวิทยากรหลักและวิทยากรขยายผลในการ
ขับเคลื่อน “พลเมืองคุณภาพ” ร่วมกับ กกต. ในระดับจังหวัดต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  http://hilightnews.com/hotnews/4479 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hilightnews.com/hotnews/4479
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ครม.ไฟเขียวร่าง กม.ประชามติ งบพุ่ง 4,000 ล้าน ไม่รวมพิมพ์ร่าง รธน.แจก 
วันที่ 8 กันยายน 2563 - 15:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ งบ 4,000 ล้านบาท ไม่รวมพิมพ์เอกสารรายละเอียดร่าง รธน. 
 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 กันยายน ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ พ.ศ. &#8230; ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ โดยงบประมาณในการท าประชามติ
ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางเลขาธิการ กกต.แจ้งว่า อาจต้องใช้งบเพ่ิม 1,000 
ล้านบาท รวมเป็น 4,000 ล้านบาท 
 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เพ่ือเป็นการด าเนินการควบคู่ไปกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาก าลังจะเข้าสู่วาระการพิจารณาและเสียงเรียกร้องของ
ประชาชน รัฐบาลจึงเห็นด้วยกับเรื่องนี้ที่จะเดินหน้าต่อไป ทั้งนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 
(8) ก าหนดว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ
จะต้องมีการท าประชามติ ซึ่งปัจจุบันเรายังไม่มีการตรากฎหมายการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ 2560 
กฎหมายฉบับเก่าเป็นของรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งขณะนี้ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องยกร่างกฎหมาย 
พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ดังนั้น ที่ประชุม ครม.จึงมีมติเห็นชอบ โดยล าดับต่อไปจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนและประสานกับทางสภาต่อไป 
 น.ส.รัชดากล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สาระส าคัญร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเสียงประชามติ โดยยังคงหลักการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียง พ.ศ. 2552 
แต่มีการปรับแก้ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยสาระส าคัญคือ 1.ก าหนดให้การออกเสียงประชามติมี 
2 กรณี คือ กรณีมาตรา 166 ของรัฐธรรมนูญ ครม.จะขอให้มีการออกเสียงในเรื่องที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคนหรือคณะบุคคลใดเพ่ือให้มีข้อยุติ โดยให้นายกฯประกาศให้มีการออกเสียงประชามติในราชกิจจา
นุเบกษา 2.เป็นไปตามมาตรา 256 (8) ของรัฐธรรมนูญ ถ้าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือคุณสมบัติลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ให้ กกต.ประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงก าหนดให้การออก
เสียงใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 3.ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบเรื่องการท าประชามติต้องด าเนินการให้ข้อมูลการจัดท าประชามติ
แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอและก าหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด เช่น สัญชาติ
ไทย อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันออกเสียง รวมถึงก าหนดความผิดและบทลงโทษ เช่น ก าหนดโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับ
หรือเพ่ิมถอนสิทธิการเลือกตั้งไม่เกิน 5 ปี และกรณีศาลมีค าพิพากษาลงโทษผู้ใดตามฐานความผิด ตาม พ.ร.บ.ฉบับ
ดังกล่าวและเป็นผู้กระท าให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริต ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการออกเสียงในหน่วยนั้น
ด้วย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

 
 
 
 "ค่าใช้จ่ายประมาณการไว้ 3,150 ล้านบาท แต่ช่วงสถานการณ์โควิดเกิดขึ้น รูปแบบการจัดการประชามติ 
ต้องมีการปรับจ านวนหน่วยลงคะแนน ต้องมีเพ่ิมมากขึ้น ยืนยันว่างบ 4 พันล้านบาท เป็นงบเฉพาะการจัดการให้มีการ
ลงคะแนนส่วนการลงมติรัฐธรรมนูญ ถ้ามีงบในเรื่องของการจัดพิมพ์รายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นของสภาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ" 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2339735 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.onbnews.today/post/36539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2339735
https://www.onbnews.today/post/36539
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งบแตะหม่ืนล้าน 'ประชามติ' รัฐธรรมนูญ 
9 กันยายน 2563 241 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฯคาดออกเสียง 2 ครั้ง งบแตะหม่ืนล้าน "ประชามติ" รัฐธรรมนูญ 
 ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.ประชามติ จ่อชงสภาฯเห็นชอบ นายกฯคาดลงคะแนนอย่างน้อย 2 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 
4-5 พันล้านบาท ด้าน "ก้าวไกล" จับมือ 23 ส.ส.รัฐบาลชง 99 ชื่อดันญัตติแก้รธน. -ปิดสวิตซ์ ส.ว. ขณะที่วงถก60ส.ว.
อิสระล่ม“30สมาชิก”ถอนตัว “ดิเรกฤทธิ์” รับเห็นต่างปมหั่นอ านาจ 
 ความเคลื่อนไหวการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วานนี้(8ก.ย.)ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.)ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. ....เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการออกเสียงประชามติ โดย
ตนได้ทราบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ชี้แจงว่า หากมีท าประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้ประมาณ2ครั้งเป็น
อย่างน้อย ส่วนครั้งที่3ถ้าสภารับรองก็ไม่เป็นไรเท่าที่ทราบจ านวนเงินปกติใช้3,000ล้านบาทแต่ในช่วงการระบาดของโค
วิด-19จะใช้จ านวน4,000ล้านบาท เนื่องจากสถานที่ลงคะแนนต้องกระจายให้น้อยกว่าพันคนเหลือประมาณหกร้อย
จ านวนจุดลงคะแนนต้องเพ่ิมมากขึ้นต้นทุนก็เพ่ิมมากข้ึนทั้งของกกต.เอกสารรวมถึงสภา ดังนั้นตกเฉลี่ยแล้วประมาณครั้ง
ละ4,000หรือ5,000ล้านประมาณนั้น 
 “ผมไม่ได้ว่าผมเล่าให้ฟังเฉยอย่าหาว่าผมไม่สนับสนุนก็แล้วกันถ้าไม่สนับสนุนผมก็ไม่ท ากฎหมาย
ประชามติหรอก”นายกฯกล่าว 
 ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นอันหนึ่งก็2,000-3,000ล้านบาทก็จะจัดให้ปีนี้อันใดอันหนึ่งก่อนเพราะท าพร้อม
กันไม่ได้ต้องเว้นระยะ60วันมีขั้นตอนด าเนินการหลายอย่าง 
 ด้านน.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังครม.อนุมัติหลักการร่าง
พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการด าเนินการคู่ขนานกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญล าดับต่อไปจะส่ง
ร่างพ.ร.บ. ดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป 
ก้าวไกล-ส.ส.รัฐบาลชงปิดสวิตซ์ส.ว. 
 วันเดียวกัน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 
ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมกันน ารายชื่อส.ส. 99 คน ซึ่งมีทั้งส.ส.พรรคก้าวไกลและส.ส.ในสัดส่วนพรรคร่วม
รัฐบาล ยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้สภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภา เพ่ือเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2560 มาตรา 272 ว่าด้วยการยกเลิกการให้ส.ว.ร่วมลงมติในท่ีประชุมรัฐสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี 
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 โดยนายพิธา กล่าวว่า ส.ส.ที่ร่วมลงชื่อมีจ านวน 99 คนมาจาก 13 พรรคการเมืองโดยไม่มีส.ส.พรรคเพ่ือ
ไทย และพรรคพลังประชารัฐ แต่มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยรวมลงชื่อด้วย เชื่อว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะได้รับการ
พิจารณาในวันที่23-24 ก.ย.นี้ นอกจากนี้มั่นใจว่าจะไม่มีส.ว.คนใดขัดขวาง เนื่องจากทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า การแก้ไข
มาตรานี้จะเป็นทางออกให้กับประเทศ 
 ขณะที่ นายสาทิตย์ กล่าวว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากความเห็นพ้องร่วมกัน แม้ว่าส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ได้ร่วมลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามพวกเราจะ
เข้าไปชี้แจงต่อที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป และคิดว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าใจการด าเนินการในครั้งนี้
เนื่องจากหัวหน้าพรรคเคยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการแก้ไขมาตรา 272 
วงถก60ส.ว.ล่ม-30สมาชิกขอถอนตัว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มส.ว.อิสระ 60 คน ที่นัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัด 15.00 น. มีส.ว.ในกลุ่มเพียง 2 คนคือ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม และนายกิตติ
ศักดิ์ รัตนวราหะ ที่เข้าร่วมประชุม ขณะส.ว.เกือบ 30 คนขอถอนตัวออกจากกลุ่มไลน์จนเหลือสมาชิกในกลุ่มเพียง 30 
กว่าคนในที่สุดการประชุมนัดดังกล่าวต้องยกเลิกไปก่อน 
 โดยนายดิเรกฤทธิ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังถึงสาเหตุในการยกเลิกการประชุมว่า เนื่องจากส.ว.หลายคนใน
กลุ่มรู้สึกตกใจที่เห็นสื่อมวลชนมาจ านวนมาก หลังจากนี้อาจจะต้องใช้วิธีการหารือกันภายในหรือหารือผ่านกลุ่มไลน์
แทน เพราะหลายคนไม่กล้าที่จะเปิดเผยชื่อตัวเอง ยอมรับว่าขณะนี้เสียงของส.ว.ยังมีความเห็นต่าง แต่ยืนยันว่า ส.ว.
กลุ่มนี้การท าหน้าที่ของส.ว.เป็นอิสระจากรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฏร หลังจากนี้คงต้องหารือภายในอีกครั้งหนึ่งว่าจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อไป 
อดีตปธ.สภา-วุฒิฯแนะนายกฯลาออก 
 ขณะที่กลุ่มอดีตประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา นาย
นิคม ไวยรัชพานิช นายสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภา นัดประชุมระดมความคิดหาทางออกวิกฤติการเมืองไทย 
โดยจะมีการหยิบยก ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 รวมถึงข้อเสนอที่ให้นายกรัฐมนตรี ลาออกจากต าแหน่ง 
มาหารือ ขณะที่นายอาทิตย์ อุไรรัตน์และนายอุทัย พิมพ์ใจชน ไม่ได้เดินทางมาร่วมการหารือเนื่องจากติดภารกิจ 
 โดยนายวันมูหะมัด กล่าวว่าว่า หมดเวลาแล้วส าหรับพล.อ.ประยุทธ์ ส่วนตัวเห็นด้วยกับข้อเสนอของนาย
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่เห็นว่าพล.อ.ประยุทธ์ ควรเสียสละลาออกจากต าแหน่ง ไม่ควรรอให้สถานการณ์รุนแรงบานปลายไป
มากกว่านี้ 
 ขณะนี้ถือว่าพล.อ.ประยุทธ์ ก าลังยืนอยู่บนทางสองแพร่ง ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นทั้งสองด้าน ควรตัดสินใจ
และเลือกว่าจะเป็นแบบไหนทั้งนี้หากพล.อ.ประยุทธ์ ลาออกใครจะมาด ารงต าแหน่งแทน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 
กล่าวว่าควรให้เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชน 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896993 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  https://www.naewna.com/politic/516930 
                  :  https://www.prachachat.net/politics/news-517804 
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ครม. ผ่านหลักการร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ หนุน ปชช. มีส่วนร่วมทางการเมือง 
เผยแพร่: 8 ก.ย. 2563 16:53   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองตามระบอบ ปชต. ใช้งบ 4 พันล้าน ไม่รวมพิมพ์รายละเอียดร่าง รธน. แจงเพิ่มอีกพันล้าน เหตุช่วงโควิดปรับ
หน่วยลงคะแนนเพิ่มข้ึน 
 วันนี้ (8 ก.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออก เสียงประชามติ พ.ศ. ... ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ ซึ่งเป็นการด าเนินการคู่ขนานกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาและที่ภาค
ประชาชนเสนอ ทั้งนี้ มาตรา 256 (8) ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
จะต้องมีการท าประชามติ ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีการตรากฎหมายเพ่ือให้มีการออกเสียงประชามติ โดยที่ผ่านมาใช้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2550 ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้ว 
 ส าหรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... ฉบับนี้ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการออกเสียงประชามติ โดยยังคงหลักการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 
และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นปัจจุบันซึ่งมีสาระส าคัญ คือ 
 1) ก าหนดให้การออกเสียงประชามติ มี 2 กรณี คือ กรณีมาตรา 166 ของรัฐธรรมนูญ ครม.จะขอให้มีการ
ออกเสียงในเรื่องที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ รธน. หรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใด เพ่ือให้มีข้อยุติ หรือเพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่ ครม. ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา 
 กรณีมาตรา 256 (8) ของรัฐธรรมนูญ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้
ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศ
มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา 
 2) ก าหนดให้การออกเสียงใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ การออกเสียงจะถือว่ายุติก็ต่อเมื่อมีผู้ออกเสียง
เป็นจ านวนเสียงข้างมากและมีจ านวนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียง 
 3) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องจัดท าประชามติ ต้องด าเนินการให้ข้อมูลการจัดท า
ประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอ 
 4) ก าหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เช่น มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีใน
วันออกเสียง ส่วนลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียง เช่น ต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช อยู่ระหว่าง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
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 5) ก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษ เช่น ก าหนดโทษจ าคุก (1-10 ปี) ปรับ หรือเพิกถอนสิทธิการ
เลือกตั้ง (ไม่เกิน 5 ปี) และกรณีศาลมีค าพิพากษาลงโทษผู้ใดตามฐานความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ และเป็นผู้กระท าให้การ
ออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริต ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการออกเสียงในหน่วยนั้นด้วย 
 ทั้งนี้ หากมีการจัดการออกเสียงประชามติทั่วประเทศ อาจต้องใช้งประมาณราว 3,150.69 ล้านบาท และ
ถ้ามีการใช้มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ควบคู่ไปด้วย อาจท าให้ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 4,062.73 
ล้านบาท และในล าดับต่อไปจะส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป ส่วนการออกกฎหมายล าดับ
รองมีจ านวน 1 ฉบับ คือ ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... จะด าเนินการ
หลังร่าง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้แล้ว 180 วัน 
 น.ส.รัชดากล่าวเพ่ิมเติมว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยการใช้สิทธิออกเสียง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ในเรื่องส าคัญๆ เช่น การแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ หรือเรื่องอ่ืนที่ ครม.ขอให้มีการออกเสียงประชามติ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000091936 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34891 
                   :  https://www.newtv.co.th/news/64391 
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ครม.อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ 
ไทยรัฐออนไลน์  8 ก.ย. 2563 17:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ. การออกเสียงประชามติ ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
หากต้องด าเนินการระหว่างโควิด งบสูงข้ึนเป็น 4 พันล้าน  
 วันที่ 8 ก.ย. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ ซึ่งเป็นการด าเนินการคู่ ขนานกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐสภาและที่ภาคประชาชนเสนอ ทั้งนี้ มาตรา 256 (8) ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะต้องมีการท าประชามติ ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีการตรากฎหมายเพ่ือให้มีการออก
เสียงประชามติ โดยที่ผ่านมาใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 
ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้ว 
 ส าหรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ฉบับนี้ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการออกเสียงประชามติ โดยยังคงหลักการตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552 
และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีสาระส าคัญคือ 
 1) ก าหนดให้การออกเสียงประชามติ มี 2 กรณี คือ 
กรณีมาตรา 166 ของรัฐธรรมนูญ ครม. จะขอให้มีการออกเสียงในเรื่องที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ รธน. หรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ
ตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใด เพ่ือให้มีข้อยุติ หรือเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ ครม. ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีการ
ออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา 
กรณีมาตรา 256 (8) ของรัฐธรรมนูญ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่ง
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศมีการออก
เสียงในราชกิจจานุเบกษา 
 2) ก าหนดให้การออกเสียงใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ การออกเสียงจะถือว่ายุติก็ต่อเมื่อมีผู้ออกเสียง
เป็นจ านวนเสียงข้างมากและมีจ านวนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียง 
 3) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องจัดท าประชามติ ต้องด าเนินการให้ข้อมูลการจัดท า
ประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอ 
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 4) ก าหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เช่น มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีใน
วันออกเสียง ส่วนลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียง เช่น ต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช อยู่ระหว่าง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 5) ก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษ เช่น ก าหนดโทษจ าคุก (1-10 ปี) ปรับ หรือเพิกถอนสิทธิการ
เลือกตั้ง (ไม่เกิน 5 ปี) และกรณีศาลมีค าพิพากษาลงโทษผู้ใดตามฐานความผิดตาม พ.ร.บ. นี้ และเป็นผู้กระท าให้การ
ออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริต ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการออกเสียงในหน่วยนั้นด้วย 
 ทั้งนี้ หากมีการจัดการออกเสียงประชามติทั่วประเทศ อาจต้องใช้งบประมาณราว 3,150.69 ล้ านบาท 
และถ้ามีการใช้มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ควบคู่ไปด้วย อาจท าให้ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 
4,062.73 ล้านบาท และในล าดับต่อไป จะส่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป ส่วนการออก
กฎหมายล าดับรอง มีจ านวน 1 ฉบับ คือ ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... 
จะด าเนินการหลังร่าง พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้แล้ว 180 วัน 
 นางสาวรัชดา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการใช้สิทธิออกเสียง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ในเรื่องส าคัญๆ เช่น การแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องอ่ืนที่ ครม. ขอให้มีการออกเสียงประชามติ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 
 
อ้างอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/1926129 
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ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ใช้งบ 4 พัน ล. 
อังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 15.46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ. ออกเสียงประชามติ  งบ 4 พันล.ไม่รวมพิมพ์รายละเอียดร่างรธน. แจงเพิ่มอีกพันล้าน เหตุ
ช่วงโควิดปรับหน่วยลงคะแนนเพิ่มข้ึน   
 เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม. ) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ โดยงบประมาณในการท าประชามติใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ทางเลขาธิการกกต.แจ้งว่า อาจต้องใช้งบเพิ่ม 1,000 ล้านบาทรวมเป็น 4,000 ล้านบาท 
 ด้านน.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพ่ือเป็นการด าเนินการควบคู่ไป
กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาก าลังจะเข้าสู่วาระการพิจารณาและเสียงเรียกร้องของประชาชน รัฐบาลจึงเห็นด้วยกับ
เรื่องนี้ที่จะเดินหน้าต่อไป ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (8) ก าหนดว่าการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ หรือคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญจะต้องมีการท าประชามติ ซึ่ง
ปัจจุบันเรายังไม่มีการตรากฎหมายการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ 2560 กฎหมายฉบับเก่าเป็นของรัฐธรรมนูญ 
2550 ซึ่งขณะนี้ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องยกร่างกฎหมายพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ดังนั้น ที่
ประชุมครม.จึงมีมติเห็นชอบ โดยล าดับต่อไปจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนและประสานกับ
ทางสภาฯต่อไป 
 น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ส าหรับสาระส าคัญของร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เป็นการก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเสียงประชามติ โดยยังคงหลักการตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียง พ.ศ. 2552 
แต่มีการปรับแก้ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยสาระส าคัญคือ 1. ก าหนดให้การออกเสียงประชามติมี 
2 กรณี คือ กรณีมาตรา 166 ของรัฐธรรมนูญ ครม.จะขอให้มีการออกเสียงในเรื่องที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคนหรือคณะบุคคลใดเพ่ือให้มีข้อยุติ โดยให้นายกฯประกาศให้มีการออกเสียงประชามติในราชกิจจา
นุเบกษา  2.เป็นไปตามมาตรา 256 (8) ของรัฐธรรมนูญ ถ้าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือคุณสมบัติลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆให้กกต.ประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงก าหนดให้การออก
เสียงใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ 
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 น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า 3.ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบเรื่องการท าประชามติต้องด าเนินการให้
ข้อมูลการจัดท าประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอและก าหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด เช่น สัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันออกเสียง รวมถึงก าหนดความผิดและบทลงโทษ เช่น ก าหนด
โทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับหรือเพ่ิมถอนสิทธิการเลือกตั้งไม่เกิน 5 ปี และกรณีศาลมีค าพิพากษาลงโทษผู้ใดตามฐาน
ความผิด ตามพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวและเป็นผู้กระท าให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริต ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการ
ออกเสียงในหน่วยนั้นด้วย 
 “ค่าใช่จ่ายประมาณการไว้ 3,150 ล้านบาท แต่ช่วงสถานการณ์โควิดเกิดขึ้น ซึ่งท าให้ต้องใช้งบเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากรูปแบบการจัดการประชามติ ต้องมีการปรับจ านวนหน่วยลงคะแนนมีเพ่ิมมากขึ้น ยืนยันว่างบ 4 พันล้านเป็น
งบเฉพาะการจัดการให้มีการลงคะแนนประชามติ ส่วนการลงมติรัฐธรรมนูญถ้ามีงบในเรื่องของการจัดพิมพ์รายละเอียด
ของร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นของสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ” น.ส.รัชดา กล่าว 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/794170 
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นายกฯเผยรัฐบาลเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
นายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้  คาดใช้งบประมาณราว 2,000 – 3,000 ล้าน 
 เมื่อวันที่ 8  ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ซึ่งทั่วไปจะมีการท าประชามติอย่างน้อย 2 ครั้ง เผื่อให้
รัฐสภารับรอง ซึ่งเลขาธิการส างานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ได้ประเมินงบประมาณทั่วไปอยู่ที่ 3,000 ล้าน
บาท หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 งบประมาณเพ่ิมขึ้นอีก 1,000 ล้านบาท อาจอยู่ที่ 4,000 
ล้านบาท เนื่องจากต้องมีการกระจายสถานที่ลงคะแนนมากขึ้น เพ่ือให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ประมาณ 600 – 
1,000 คนในแต่ละจุดลงคะแนน รวมทั้ง กกต. จะต้องใช้งบประมาณบริหารในส่วนของเอกสาร รวมถึงรัฐสภา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการท าประชามติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย 
 นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า รัฐบาลเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยคาดว่าจะต้องใช้
งบประมาณราว 2,000 – 3,000 ล้านบาท พร้อมยืนยันว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ แต่อาจต้องเว้น
ระยะประมาณ 60 วัน เนื่องจากมีข้ันตอนในการด าเนินการหลายอย่างด้วยกัน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/64393 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  http://www.voicetv.co.th/read/dQF07ofu- 
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“วันชัย” ยอมหมด หนุนทั้งแก้ 272 – ตั้งส.ส.ร. แต่รับ สภาสูงยังเห็นแย้งปมตั้ง ส.ส.ร. 
วันที่ 8 กันยายน 2563 - 17:21 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“วันชัย” หนุนแก้ 272 - ตั้งส.ส.ร. หวังรวมเสียงส.ว.ครบ 84 เสียง รับสภาสูงยังเห็นแย้งปมตั้งส.ส.ร. 
 เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 8 ก.ย. ที่รัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตรา 272 ว่าตนสนับสนุนการแก้มาตรา 272 และการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตามที่ฝ่ายรัฐบาล 
และฝ่ายค้านเสนอ โดยหวังว่าจะรวมเสียงส.ว.ได้มากว่า 84 เสียง ซึ่งขณะนี้รวบรวมได้แล้วจ านวนหนึ่ง แต่หลังจากได้
พูดคุยกับเพ่ือนส.ว. ก็ยังมีความเห็นแย้งในเรื่องการตั้งส.ส.ร.อยู่ว่าจะเป็นการตีเช็คเปล่า โดยจะเสี ยเวลา และเสียเงิน
เปล่า ซึ่งในระยะเวลา 7 &#8211; 10 วันนี้คงตกผลึก และจะบอกได้ว่าจ านวนที่แน่นอนจะเป็นอย่างไร 
 ส่วนจะมีใบสั่งจากผู้มีอ านาจหรือไม่ นายวันชัย กล่าวว่า ตนได้สอบถามกับผู้ใหญ่แล้ว ได้รับการยืนยันว่า
ไม่มีสัญญาณหรือความต้องการว่าเป็นอย่างไร โดยทุกคนมีความเป็นอิสระ มีเป้าหมาย เพ่ือความสงบของบ้านเมือง 
ก่อนหน้านี้ส.ว.แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสงวนท่าที กลุ่มยอมรับการแก้ไข และกลุ่มปฏิเสธการแก้ไข ส่วนกลุ่ม 60 ส.ว.  
ที่ยังไม่สามารถรวมตัวกันได้นั้น เชื่อว่าไม่ได้มีสัญญาณอะไร แต่มองว่าทุกคนมีความคิดที่หลากหลาย และต้องน ามา
แลกเปลี่ยนกัน ส่วนข้อเสนอนี้เป็นการเอาตัวรอดหรือไม่นั้น ตนมองว่าการชุมนุม และสถานการณ์ต่างๆ แม้ส.ว.จะได้รับ
การแต่งตั้งมาก็ตาม แต่ส ว.ก็มองในเรื่องส่วนรวม ซึ่งเห็นตรงกันว่าขณะนี้ไม่มีความจ าเป็นจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรี
แล้ว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2339978 
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ชัยธวัช โต้ คนโจมตีก้าวไกล ยันพรรคไม่มีวันหนุนนายกฯคนนอก-รบ.แห่งชาติ 
วันที่ 8 กันยายน 2563 - 17:41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ชัยธวัช โต้ คนโจมตีก้าวไกล ยันพรรคไม่มีวันหนุนนายกฯคนนอก-รบ.แห่งชาติ 
 เมื่อวันที่ 8 กันายน นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความ แสดงความเห็น กรณีถูก
โจมตีจากเนื้อหาข้าวว่าก้าวไกลเปิดช่องให้มีนายกฯคนนอก โดย ระบุว่า 
 มีบางฝ่ายเอาบางประโยคท้ายข่าวนี้มาโจมตีพรรคก้าวไกลว่าผมเปิดทางให้มี “นายกฯ คนนอก” ซึ่งเนื้อหา
ท้ายข่าวเขียนรวบรัดจนท าให้เข้าใจคลาดเคลื่อนไป 
 จริงๆ คือ นักข่าวถามผมว่าถ้ายกเลิก ม.272 แล้ว การเลือกนายกก็ให้ ส.ส. เป็นคนเลือกจากบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองอย่างเดียวใช่ไหม และหากเลือกกันไม่ได้ก็ต้องไปเลือกนายกคนนอกใช่ไหม ผมก็ตอบว่าใช่ เพราะ 
รธน ฉบับนี้ก าหนดไว้แบบนั้น ไม่ใช่ว่าผมชี้ช่องให้มีนายกคนนอกแต่อย่างใด 
 เป็นที่น่าเสียใจที่ฝ่ายที่น าเรื่องนี้มาโจมตีพรรคก้าวไกลกลายเป็น “ฝ่ายประชาธิปไตย” เสียเอง ซึ่งถ้า
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเป็นธรรม หรือไม่เอาอารมณ์ที่ต้องการโจมตีกันเป็นตัวตั้ง ก็น่าจะคิดได้ว่าพรรคก้าวไกลไม่มีทาง
สนับสนุนนายกคนนอกหรือรัฐบาลแห่งชาติได้เลย เมื่อเช้าผมเองก็เพ่ิงให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกท่ัวไทยไม่เห็นด้วยกับ
การพยายามหา “นายกฯ คนกลาง” อย่างที่ ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ เสนอ 
น่าเสียใจที่เล่นการเมืองกันแบบไม่สนใจเป้าหมายใหญ่ที่ไกลว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2340030 
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พท. เคาะเพิ่มญัตติยื่นแก้ รธน. ยอมปิดสวิตซ์ ส.ว.โหวตนายกฯ-รื้อท้ิงบทเฉพาะกาล มรดก คสช. 
วันที่ 8 กันยายน 2563 - 18:44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
พท.มีมติยื่นแก้ รธน.เพิ่ม 4 ญัตติ วอนพรรคร่วม รบ. ฝ่ายค้าน ส.ว.ร่วมลงช่ือ ดันเปิดประชุมวิสามัญแก้ รธน. 
 เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 8 ก.ย. ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) แกนน าพรรค พท.อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
หัวหน้าพรรค คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
ร่วมแถลงกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยนายสมพงษ์ กล่าวว่า ตามที่พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 4 
พรรค ได้ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญม.256 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ไปแล้วนั้น ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้เสนอผลการศึกษา
ต่อประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. และจะมีการพิจารณาของสภาฯ ในวันที่ 10 ก.ย . และในวันที่ 1 ก.ย. พรรคร่วม
รัฐบาลก็ได้ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญม.256 เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนที่ต้องการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากประชาชน เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อแล้ว
เสร็จให้มีการยุบสภาฯ เลือกตั้งใหม่ ขณะเดียวกันก็มีข้อเรียกร้องให้ตัดอ านาจของวุฒิสภาในหลายประเด็นโดยเฉพาะใน
การให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งนายกฯ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกติกาที่มีแต่สร้างปัญหาให้แก่ประเทศ
และประชาชน รัฐบาล นายกฯ วุฒิสภา ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระต่างๆ ล้วนตอบสนองต่อการสืบทอดอ านาจเผด็จ
การ พรรคจึงเห็นว่า ส.ส.ร. ซึ่งจะมีการพิจารณาญัตติดังกล่าววันที่ 23-24 ก.ย.ในวาระที่ 1 และเพ่ือเร่งรัดให้เสร็จเร็ว
ที่สุดที่จะเป็นไปได้ พรรคจึงขอเชิญชวนพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภา ร่วมลงชื่อขอเปิ ด
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งต้องการเสียงประมาณ 250 คน เนื่องจากจะปิดสมัยประชุมในวันที่ 25 ก.ย. และจะเปิด
อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 พ.ย. 
 นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า พรรค พท.มีมติเตรียมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมในอีก 4 ญัตติ ประกอบด้วย 
1.การยกเลิกอ านาจวุฒิสภาในการเลือกนายกฯ ตามม.272 โดยพรรคเสนอเพ่ิมเติม ม.159 นอกจากเลือกนายกฯ จาก
บัญชีของพรรคการเมืองแล้ว สามารถเลือกจาก ส.ส.ได้ด้วย และได้เสนอร่างนี้เช่นเดียวกับร่างแก้ไข ม.256 ไว้ในรายงาน
ของคณะกรรมาธิการฯ2.การยกเลิกอ านาจของวุฒิสภาตามม. 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และม.271 เกี่ยวกับการ
ไม่เห็นชอบหรือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างกฎหมายเกี่ยวกับ แก้ไขเพ่ิมเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากความผิดหรือโทษที่เสนอโดยสภาฯ 3.การ
ยกเลิกม. 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ท าให้ประกาศค าสั่งและการกระท าของ คสช. อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
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 และ 4.การแก้ไขระบบเลือกตั้งด้วยการยกเลิกม.88 83 85 90 91 และ 94 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้
เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญพ.ศ 2540 คือใช้บัตร 2 ใบ (เลือกคนและเลือกพรรค) ทั้งนี้ สมาชิกพรรคได้ให้ความ
เห็นชอบและขอเชิญชวนพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันผลักดันด้วยการร่วมเสนอ
ญัตติและพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างสันติ ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอญัตติได้
ภายในวันที่ 9  ก.ย. 
 ด้านนายโภคิน กล่าวว่า หลายคนสงสัยว่าท าไมเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ส.ส.พรรค พท.ไม่ร่วมลงชื่อแก้ไข
รัฐธรรมนูญม.272 กับพรรคก้าวไกล เพราะก่อนหน้านั้นเราได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญม.256 ไปเพียงร่างเดียว และใน
เวลาต่อมาคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560 ท ารายงานแล้วเสร็จ 
โดยไม่แตะหมวด1-2 แต่ในหมวดอ่ืนๆ ทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าควรแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจสว. 
ระบบการเลือกตั้ง รวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลก็เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เช่นกัน ซึ่งหลักการก็ตรงกัน ขณะที่กลุ่ม
นิสิตนักศึกษาก็เรียกร้องให้มีสสร. เพ่ือมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แต่กว่าที่สสร.จะร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ใช้
เวลาเป็นปี จนหลายฝ่ายมองว่าจะเป็นการต่ออายุให้พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งไม่เกี่ยวกัน และเหตุที่เราต้องเสนอญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปอีก4ร่างด้วย และขอเชิญชวนส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน และสว. ร่วมลงชื่อด้วย เพ่ือให้
บ้านเมืองเดินมีทางออก และจะได้เดินไปอย่างสันติ เป็นการปกป้องระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เพ่ือให้สภาฯของเราเดินไปได้  
 นายโภคินกล่าวว่า สภาจะปิดสมัยประชุมในวันที่ 25 ก.ย. และก่อนเปิดสมัยประชุม มีเวลา 35 วัน จึงควร
จะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพ่ือเร่งรัดในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้เร็วขึ้น อย่างน้อยก็1-2อาทิตย์     
 ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า หากมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม จะมีการพิจารณาวาระ2ได้ และทิ้งช่วงไป15วัน จากนั้นพิจารณาในวาระ3 ซึ่งจะ
แล้วเสร็จในปลายเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตามในการพิจารณา พรรคเพ่ือไทยพรรคเดียวเสียงไม่พอ จึงขอความจริงใจจาก
พรรคร่วมรัฐบาลและเสียงจากสว.ด้วย เพ่ือที่จะร่วมกันแก้วิกฤตประเทศ และการแก้วิกฤตครั้งนี้จะต้องไม่ใช่การตั้ง
รัฐบาลแห่งชาติ หรือ สรรหานายกฯคนนอกเข้ามาอีก 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2340129 
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เพื่อไทยพร้อมปิดสวิตซ์ส.ว.เลิกบทเฉพาะกาลรับรองคสช. หวังหาทางออกสู่สันติ 
สยามรัฐออนไลน์  8 กันยายน 2563 17:57 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 8 กย.63 พรรคเพ่ือไทย น าโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้ประชุมร่วมกันถึงการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญและได้มีแถลงการณ์ที่มีเนื้อหาดังนี้ 
 ตามที่พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 4 พรรคได้ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ. ศ. 2560 ได้เสนอผลการศึกษาต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2563 และจะมีการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 10 กันยายน 2563 และในวันที่ 1 กันยายน 
พรรคร่วมรัฐบาลก็ได้ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาและประชาชน ที่ต้องการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนเพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อ
แล้วเสร็จให้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ขณะเดียวกันก็มีข้อเรียกร้องให้ตัดอ านาจของวุฒิสภาในหลายประเด็นโดยเฉพาะ
ในการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
 ทั้งนี้ พรรคเพ่ือไทยขอเรียนว่า พรรคได้ให้ความเห็นทั้งในคณะกรรมาธิการและในทางสาธารณะตลอดมา
ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกติกาที่มีแต่สร้างปัญหาให้แก่ประเทศและประชาชน รัฐบาล นายกรัฐมนตรี วุฒิสภา ศาล
รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระต่างๆ ล้วนตอบสนองต่อการสืบทอดอ านาจเผด็จการ พรรคจึงเห็นว่า สสร. เป็นทางเลือกที่ดี
ที่สุดในทางสันติวิธี จึงเร่งผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งจะมีการพิจารณาญัตติดังกล่าว วันที่ 23 -24 กันยายน 2563 ในวาระที่ 1 
และเพ่ือเร่งรัดให้เสร็จเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ พรรคจึงขอเชิญชวนพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล และสมาชิก
วุฒิสภา ร่วมลงชื่อขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งต้องการเสียงประมาณ 250 คน เนื่องจากจะปิดสมัยประชุมใน
วันที่ 25 กันยายน 2563 และจะเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 
 ซึ่งทางพรรคได้เตรียมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมในอีกหลายประเด็นพร้อมกับประเด็น ส.ส.ร.โดยเฉพาะ
ในส่วนของบทเฉพาะกาลได้แก่ 1. การยกเลิกอ านาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 โดยพรรคเสนอ
เพ่ิมเติมว่า นายกรัฐมนตรีนอกจากเลือกจากบัญชีของพรรคการเมืองแล้ว สามารถเลือกจาก ส.ส.ได้ด้วย และได้เสนอ
ร่างนี้เช่นเดียวกับร่างแก้ไข ม.256 ไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการฯ 2. การยกเลิกอ านาจของวุฒิสภา ตามมาตรา 
270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 เกี่ยวกับการไม่เห็นชอบหรือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างกฎหมายเกี่ยวกับ แก้ไข
เพ่ิมเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ฯลฯ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท า
ความผิดพ้นจากความผิดหรือโทษ ที่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร 
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 ส่วน 3. การยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ท าให้ประกาศค าสั่งและการกระท าของ คสช. อยู่
เหนือกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพ และ 4. การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ด้วยการยกเลิกมาตรา 
88, 83 , 85 , 90 , 91 และ 94 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญพ.ศ 2540 คือใช้บัตร 2 
ใบ (เลือกคนและเลือกพรรค) 
 พรรคเพ่ือไทยขอเรียนว่า ญัตติที่เสนอทั้งหมดข้างต้น สมาชิกพรรคได้ให้ความเห็นชอบและใคร่เชิญชวน
พรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันผลักดันด้วยการร่วมเสนอญัตติและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างสันติ พรรคจะเสนอญัตติที่กล่าวมาโดยเร็วที่สุดซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการ ได้ภายในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/180834 
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มติ" พรรคเพื่อไทย" ยื่นเพิ่มอีก 4 ญัตติแก้รัฐธรรมนูญ 
อังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 18.02 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พท.” ยื่นเพิ่มอีก 4 ญัตติแก้รธน. เลิกอ านาจ ส.ว.เลือกนายกฯ ปิดทางนายกฯ คนนอก บังคับต้องเป็น ส.ส.เท่านั้น 
ยกเลิกค าสั่ง คสช.ที่มีอ านาจเหนือรธน. และกลับใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่พรรคเพ่ือไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วยคุณหญิงสุดา
รัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย และนายโภคิน พลกุล คณะท างานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ร่วม
กันเเถลงผลการประชุม ส.ส.พรรค เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยนายสมพงษ์กล่าวว่า ตามที่พรรคเพ่ือไทยและ
พรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 4 พรรคได้ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ไปแล้วนั้น ต่อมา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ได้เสนอผลการศึกษาต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 31 ส.ค. และเมื่อวันที่ 1 ก.ย. พรรคร่วม
รัฐบาลก็ได้ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชน ที่ต้องการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อแล้ว
เสร็จให้มีการยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ขณะเดียวกันก็มีข้อเรียกร้องให้ตัดอ านาจของวุฒิสภาในหลายประเด็น โดยเฉพาะใน
การให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งนายกฯ 
 นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า พรรคเพ่ือไทยได้ให้ความเห็นทั้งในคณะกรรมาธิการฯ และในทางสาธารณะ
ตลอดมาว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกติกาที่มีแต่สร้างปัญหาให้แก่ประเทศและประชาชน รัฐบาล นายกฯ วุฒิสภา ศาล
รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระต่างๆ ล้วนตอบสนองต่อการสืบทอดอ านาจเผด็จการ พรรคจึงเห็นว่า ส.ส.ร.เป็นทางเลือกที่ดี
ที่สุดในทางสันติวิธี จึงเร่งผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งจะมีการพิจารณาญัตติดังกล่าวในวันที่ 23-24 ก.ย. และเพ่ือเร่งรัดให้เสร็จเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พรรคจึงขอเชิญชวนพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมลงชื่อขอเปิด
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งต้องการเสียงประมาณ 250 คน เนื่องจากจะปิดสมัยประชุมในวันที่ 25 ก.ย. และจะเปิด
อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 พ.ย. เพื่อเร่งให้แล้วเสร็จวาระ 3 เดือนตุลาคม ทั้งนี้ พรรคยังได้เตรียมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม
ในอีกหลายประเด็น ได้แก่ 1.การยกเลิกอ านาจวุฒิสภาในการเลือกนายกฯ ตามมาตรา 272 และให้การเลือกนายกฯ นั้น
สามารถเลือกนอกบัญชีได้ แต่ต้องเป็น ส.ส. เท่านั้น เพ่ือปิดทางนายกฯ คนนอก 2.การยกเลิกอ านาจของวุฒิสภา ตาม
มาตรา 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 เกี่ยวกับการไม่เห็นชอบหรือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผล
ให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากความผิดหรือโทษที่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

30 

 

 
 
 นายสมพงษ์ กล่าวด้วยว่า 3.การยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ท าให้ประกาศค าสั่งและการ
กระท าของ คสช.อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพ และ4.การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ด้วย
การยกเลิกมาตรา 88, 83, 85, 90, 91 และ 94 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 คือใช้บัตร 2 ใบ ทั้งนี้ ญัตติที่เสนอทั้งหมดข้างต้น สมาชิกพรรคได้ให้ความเห็นชอบ และขอเชิญชวนพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันผลักดันด้วยการร่วมเสนอญัตติและพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างสันติ โดยพรรคจะเสนอญัตติดังกล่าวโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะด าเนินการได้
ภายในวันที่ 9 ก.ย. 2563 
 “ส าหรับเหตุผลที่มีการเสนอญัตติเพ่ิม เนื่องจากในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเห็นว่า มีหลายมาตราที่ยังคงเป็นปัญหา และเหตุที่พรรค
เพ่ือไทยยื่นแก้ไขมาตรา 272 คนละญัตติกับพรรคก้าวไกล เพราะแม้จะให้ ส.ว.ไม่มีอ านาจเลือกนายกฯ แต่บัญชีรายชื่อ
นายกฯ ที่เสนอมาต้องมาจากการเป็น ส.ส.เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าปิดทางนายกฯ คนนอก และยืนยันว่า พรรคไม่เอา
รัฐบาลแห่งชาติตามที่มีกระเเสข่าวลือปฏิวัติในช่วงนี้”นายสมพงษ์กล่าว 
 ด้านนายโภคิน กล่าวว่า หลายคนสงสัยว่าท าไมพรรคเพ่ือไทยไม่ร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา  272 
กับพรรคก้าวไกล เพราะก่อนหน้านั้นเราได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา  256 ไปเพียงร่างเดียว และในเวลาต่อมา
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ท ารายงานแล้วเสร็จ โดยไม่แตะ
หมวด1-2 แต่ในหมวดอ่ืนๆ ทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าควรแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ ส.ว. ระบบการ
เลือกตั้ง รวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลก็เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เช่นกัน ซึ่งหลักการตรงกัน ขณะที่กลุ่มนิสิต 
นักศึกษาก็เรียกร้องให้มี ส.ส.ร.เพ่ือมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แต่กว่าที่ส.ส.ร.จะร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จใช้เวลา
เป็นปี จนหลายฝ่ายมองว่าจะเป็นการต่ออายุให้พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งไม่เกี่ยวกัน ทั้งนี้  เหตุที่เราต้องเสนอญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปอีก 4 ร่าง เพ่ือให้บ้านเมืองมีทางออก จะได้เดินไปอย่างสันติ เป็นการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้สภาของเราเดินไปได้ อย่างไรก็ตาม สภาจะปิดสมัยประชุมในวันที่ 25 ก.ย. และ
เปิดสมัยประชุมอีกครั้งในวันที่ 1 พ.ย. มีเวลาประมาณ 35 วัน ดังนั้น จึงควรจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือ
เร่งรัดในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้เร็วขึ้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ 
 ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า หากมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ในช่วงกลางเดือนต.ค.จะพิจารณาวาระ 2 ได้ และทิ้งช่วงไป 15 วัน จากนั้นพิจารณาในวาระ 3 ซึ่งจะแล้ว
เสร็จในปลายเดือนต.ค. อย่างไรก็ตาม พรรคเพ่ือไทยพรรคเดียวเสียงไม่พอ จึงขอความจริงใจจากพรรคร่วมรัฐบาล และ
เสียงจากส.ว. เพ่ือที่จะร่วมกันแก้วิกฤติประเทศ แต่การแก้วิกฤติครั้งนี้จะต้องไม่ใช่การตั้งรัฐบาลแห่งชาติ หรือสรรหา
นายกฯ คนนอกเข้ามา 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/794222 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/794222


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 
 
 
เปิดชื่อ 99 ส.ส. ร่วม ปิดสวิตช์ ส.ว. ‘ปชป.’ เหลือ 16 ส.ส.ฮึดสู้ ไม่ถอย ไม่ถอนชื่อ 
วันที่ 8 กันยายน 2563 - 17:16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดรายชื่อ 99 ส.ส. ร่วม ปิดสวิตช์ ส.ว. 
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับรายชื่อ 99 ส.ส. 13 พรรรคการเมืองที่ร่วม
กันลงชื่อเพ่ือเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 272 ว่าด้วยการยกเลิกการให้ ส.ว.ร่วมลงมติในที่ประชุม
รัฐสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ประกอบด้วย ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ได้แก่ พรรคก้าวไกล จ านวน 54 คน พรรค
ประชาชาติ 6 คน พรรคเพ่ือชาติ 5 คน พรรคเสรีรวมไทย 10 คน พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน รวมเป็นรายชื่อฝั่งฝ่าย
ค้าน 76 คน 
 ขณะที่พรรครัฐบาล ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ จ านวน 16 คน ได้แก่ นายพนิต วิกิจเศรษฐ์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.
สมุทรสงคราม นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.สุณัฐชา โล่
สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง นายอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สุรินทร์ 
ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นางกันตวรรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.
กระบี่ นายอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายชั ยวุฒิ บรรณวัฒน์ 
ส.ส.ตาก 
 พรรคภูมิใจไทย จ านวน 1 คน คือนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคชาติไทยพัฒนา จ านวน 
1 คน คือนายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 นอกจากนั้นยังมี กลุ่ม ส.ส.พรรคเล็ก ได้แก่ นายด ารงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศ
ไทย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ นายพีระวิทย์ เลื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคไทรักธรรม นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธรรมไทย นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชี
รายชื่ พรรคประชาธิปไตยใหม่ รวมเป็นรายชื่อฝั่งรัฐบาล 23 คน 
 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ลงชื่อรวมทั้งหมด 120 คน แต่ปรากฏว่าได้ขอถอนรายชื่อ
ออกในภายหลัง จ านวน 4 คน ประกอบด้วย นายวิวรรธ นิลวัชรมณี ส.ส.สุราษฎร์ธานี นายสมชาติ ประดิษฐพร ส.ส.สุ
ราษฎร์ธานี นายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.สุราษฎร์ธานี 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2339962 
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“จุรินทร์” ชิงยันมติพรรคแค่แก้ ม.265-ตั้งส.ส.ร. ก่อนรีบปิดประชุมหนีแก๊งกบฏชี้แจง 
วันที่ 8 กันยายน 2563 - 16:49 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“จุรินทร์”ชิงยันมติพรรค แค่แก้ม.265-ตั้งส.ส.ร. ไม่เกี่ยวแก้ม. 272 ก่อนปิดประชุมหนีแก๊งค์กบฎ แจงร่วมญัตติก้าว
ไกล 
 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า เมื่อเวลา 14.00 น. ในการประชุมส.ส. พรรค 
โดยมีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธาน ส.ส.พรรค ท าหน้าที่ประธานการ ประชุม โดยหลังจาก
พิจารณาวาระการประชุมสภาฯเพ่ืออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ในวันที่9 ก.ย.แล้ว นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลุกขึ้นกล่าวถึงกรณีที่มีส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์บางส่วนใช้เอกสิทธิ์ไปร่วมลงชื่อในญัตติร่างขอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 272 เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ของส.ว.เพ่ือปิดสวิตซ์ ส.ว.ร่วมกับ12 พรรคการเมือง ว่า “พรรคมีมติให้ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการตั้งสสร. 
ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปในการประชุมครั้งที่แล้ว แม้ผมจะนั่งในห้องประชุมนี้ เพราะเมื่อพรรคมีมติในที่ประชุม
แล้วว่าให้ยื่นในร่างฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล ไม่จ าเป็นจะต้องบอกว่าจะสามารถไปเซ็นชื่อในร่างที่สองได้อีกหรือไม่ ถ้ามี
เรื่องอ่ืนก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผมที่จะมาชี้แจงอะไร” 
 จากนั้นนายองอาจได้ปิดการประชุม ท่ามกลางความมึนงงของ30 ส.ส.ที่เข้าร่วมประชุมว่าสิ่งที่นายจุรินทร์
พูดนั้นหมายความว่าอะไร โดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ที่น าทีม16 ส.ส.ร่วมลงชื่อแก้ไขม. 272 ที่ระบุว่าหลัง
ยื่นญัตติต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภา แล้วจะไปชี้แจงให้ที่ประชุมพรรคทราบถึงเหตุผลก็ไม่สามารถชี้แจงได้ 
เนื่องจากที่ประชุมพรรคปิดไปก่อน 
 ทั้งนี้นายพนิต วิกิจเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์หนึ่งในผู้ลงชื่อในญัติร่างขอแก้รัฐธรรมนูญ
มาตรา 272 กล่าวว่า ในการประชุมส.ส.พรรคครั้งก่อน พรรคได้เปิดให้ส.ส.ที่เห็นต่างได้อภิปรายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ว่า
มีส.ส.ของพรรคหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเสนอแก้มาตรา 256 และตั้งส.ส.ร. เพราะเห็นว่าปัญหาการสืบทอดอ านาจ
อยู่ที่มาตรา 272 ท าให้ไม่เป็นประชาธิปไตยสากลเพราะ ส.ว.มาจากการแต่งตั้งก็ต้องเลือกตามความต้องการของคนท า
รัฐประหาร ส.ส.ในกลุ่มที่สนับสนุนให้แก้มาตรา 272 เห็นพ้องว่าต้องยึดมั่นในอุดมการณ์พรรค ซึ่งตนได้สอบถามในที่
ประชุมส.ส.พรรคครั้งก่อนว่า เมื่อส.ส.พรรคบางส่วนเห็นว่ามาตรา 272 เป็นปัญหาในการสืบทอดอ านาจเผด็จการ พรรค
จะด าเนินการอะไรให้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนโดยการออกแถลงการณ์ หรือย้ าในจุดยืนของพรรคต่อสังคมหรือไม่ แต่นาย
ชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานวิปของพรรค ระบุว่า ไม่มีความจ าเป็นอะไร ที่ต้องออก
แถลงการณ์ในนามพรรค ซึ่งผิดข้อตกลงในการประชุมพรรคครั้งก่อน ที่ได้มอบหมายให้โฆษกพรรคไปร่างแถลงการณ์
ของพรรค เพ่ือแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ 
 
อ้างอืง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2339910 
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“จุรินทร์” ชิงมติพรรคแค่แก้ ม.265 ไม่เกี่ยวแก้ม. 272 ก่อนปิดหนีแก๊งค์กบฎแจงร่วมญัตติก้าวไกล 
สยามรัฐออนไลน์  8 กันยายน 2563 17:00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ก.ย.2563 ได้มีการประชุมส.ส. 
พรรคโดยมีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.พรรคท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยหลังจากพิจารณาวาระการ
ประชุมสภาเพ่ืออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติที่จะเข้าสู่สภาในวันที่9 ก.ย. แล้ว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ
รมว.พาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลุกขึ้นกล่าวถึงกรณีที่มีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์บางส่วนใช้เอกสิทธิ์ไป
ร่วมลงชื่อในญัตติร่างขอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 272 เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของส.ว.เพ่ือปิดสวิตซ์ ส.ว.ร่วมกับ
12 พรรคการเมือง ว่า “พรรคมีมติให้ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการตั้งสสร. ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไป
ในการประชุมครั้งที่แล้ว แม้ผมจะนั่งในห้องประชุมนี้เพราะเมื่อพรรคมีมติในที่ประชุมแล้วว่าให้ยื่นในร่างฉบับของพรรค
ร่วมรัฐบาล ไม่จ าเป็นจะต้องบอกว่าจะสามารถไปเซ็นชื่อในร่างที่สองได้อีกหรือไม่ ถ้ามีเรื่องอ่ืนก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผมที่
จะมาชี้แจงอะไร” 
 จากนั้นนายองอาจได้ปิดการประชุม ท่ามกลางความมึนงงของ30 ส.ส.ที่เข้าร่วมประชุมว่าสิ่งที่นายจุรินทร์
พูดนั้นหมายความว่าอะไร โดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ที่น าทีม16 ส.ส.ร่วมลงชื่อแก้ไขม. 272 ที่ระบุว่าหลัง
ยื่นญัตติต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภา แล้วจะไปชี้แจงให้ที่ประชุมพรรคทราบถึงเหตุผลก็ไม่สามารถชี้แจงได้ 
เนื่องจากที่ประชุมพรรคปิดไปก่อน 
 ทั้งนี้นายพนิต วิกิจเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเป็นหนึ่งในผู้ลงชื่อในญัติร่างขอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 
กล่าวว่า ในการประชุมส.ส.พรรคครั้งก่อน พรรคได้เปิดให้ส.ส.ที่เห็นต่างได้อภิปรายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ว่ามีส.ส.ของ
พรรคหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเสนอแก้มาตรา 256 และตั้งส.ส.ร. เพราะเห็นว่าปัญหาการสืบทอดอ านาจอยู่ที่
มาตรา 272 ไม่เป็นประชาธิปไตยสากลเพราะ ส.ว.มาจากการแต่งตั้งก็ต้องเลือกตามความต้องการของคนท ารัฐประหาร 
ส.ส.ในกลุ่มที่สนับสนุนให้แก้มาตรา 272 เห็นพ้องว่าต้องยึดมั่นในอุดมการณ์พรรค ซึ่งตนได้สอบถามในที่ประชุมส.ส.
พรรคครั้งก่อนว่า เมื่อส.ส.พรรคบางส่วนเห็นว่ามาตรา 272 เป็นปัญหาในการสืบทอดอ านาจเผด็จการ พรรคจะ
ด าเนินการอะไรให้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนโดยการออกแถลงการณ์ หรือย้ าในจุดยืนของพรรคต่อสังคมหรือไม่ แต่นาย
ชินวรณ์ บุญยเกียรติ ประธานวิปของพรรค ระบุว่า ไม่มีความจ าเป็นอะไร ที่ต้องออกแถลงการณ์ในนามพรรค ซึ่งผิด
ข้อตกลงในการประชุมพรรคครั้งก่อน ที่ได้มอบหมายให้โฆษกพรรคไปร่างแถลงการณ์ของพรรค เพ่ือแสดงจุดยืนในเรื่อง
นี้ 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/180812 
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"จุรินทร์" ชิงยันกลางวงประชุมพรรค มติ ปชป. แค่แก้ รธน. ม.256   
อังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 17.56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มส.ส.ปชป.หนุนแก้รธน.ม.272 มึน“อู๊ดด้า”ชิงยืนยันมติปชป.แค่แก้รธน.ม.256 ตั้งส.ส.ร.ไม่เกี่ยว แก้ ม.272 
ก่อนปิดประชุมหนี 
 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีนายองอาจ คล้าม
ไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธาน ส.ส.พรรค ท าหน้าที่ประธานการประชุม โดยหลังจากพิจารณาวาระการประชุม
สภา เพ่ืออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสภา ในวันที่ 9 ก.ย.นี้แล้ว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลุกขึ้นกล่าวถึงกรณีที่มีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
บางส่วนใช้เอกสิทธิ์ไปร่วมลงชื่อในญัตติร่างขอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 272 เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ ส.ว.เพ่ือ
ปิดสวิตช์ ส.ว.ร่วมกับ12 พรรคการเมือง ว่าพรรคมีมติให้ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการตั้งส.ส.ร. ซึ่งอาจจะมี
ความคลาดเคลื่อนไปในการประชุมครั้งที่แล้ว แม้ตนจะนั่งในห้องประชุมนี้ เพราะเมื่อพรรคมีมติในที่ประชุมแล้วว่าให้ยื่น
ในร่างฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล ไม่จ าเป็นจะต้องบอกว่าจะสามารถไปเซ็นชื่อในร่างที่ 2 ได้อีกหรือไม่   ถ้ามีเรื่องอ่ืนก็
ไม่ได้เป็นหน้าที่ของตนที่จะมาชี้แจงอะไร 
 จากนั้นนายองอาจได้กล่าวปิดการประชุม ท่ามกลางความมึนงงของ ส.ส.ที่เข้าร่วมประชุมว่าสิ่งที่นายจุรินทร์
พูดนั้นหมายความว่าอะไร  ขณะที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ที่น าทีม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 16 คน ร่วมลงชื่อ
แก้ไขมาตรา 272 จึงไม่มีโอกาสชี้แจงให้ที่ประชุมพรรคทราบถึงเหตุผลของการไปร่วมลงนามในญัตติแก้ไขมาตราดังกล่าว 
 ด้านนายพนิต วิกิจเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในผู้ลงชื่อในญัตติร่างขอแก้
รัฐธรรมนูญมาตรา 272  กล่าวว่า ในการประชุม ส.ส.พรรคครั้งก่อน พรรคได้เปิดให้ ส.ส.ที่เห็นต่างได้อภิปรายเรื่องแก้
รัฐธรรมนูญ ว่ามี ส.ส.ของพรรคหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเสนอแก้มาตรา 256 และตั้งส.ส.ร.  เพราะเห็นว่าปัญหา
การสืบทอดอ านาจอยู่ที่มาตรา 272 ท าให้ไม่เป็นประชาธิปไตยสากลเพราะ ส.ว.มาจากการแต่งตั้งก็ต้องเลือกตามความ
ต้องการของคนท ารัฐประหาร ส.ส.ในกลุ่มที่สนับสนุนให้แก้มาตรา 272 เห็นพ้องว่าต้องยึดมั่นในอุดมการณ์พรรค ซึ่งตน
ได้สอบถามในที่ประชุม ส.ส.พรรคครั้งก่อนว่า  เมื่อส.ส.พรรคบางส่วนเห็นว่ามาตรา 272 เป็นปัญหาในการสืบทอด
อ านาจเผด็จการ พรรคจะด าเนินการอะไรให้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนโดยการออกแถลงการณ์ หรือย้ าในจุดยืนของพรรคต่อ
สังคมหรือไม่ แต่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานวิปของพรรค ระบุว่า ไม่มีความจ าเป็น
อะไรที่ต้องออกแถลงการณ์ในนามพรรค ซึ่งผิดข้อตกลงในการประชุมพรรคครั้งก่อน ที่ได้มอบหมายให้โฆษกพรรคไป
ร่างแถลงการณ์ของพรรค เพ่ือแสดงจุดยืนในเรื่องนี้. 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/794218 
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"เทพไท" ฟันธง แก้ รธน.รายมาตรา ผ่านฉลุย สะกิดผู้มีอ านาจเร่งส่งสัญญานให้ ส.ว. ขู่ระวังจะเสียรังวัดทาง
การเมือง 
 สยามรัฐออนไลน์  9 กันยายน 2563 08:29 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 9 ก.ย.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การลงชื่อในญัตติ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ตนได้ลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลหนึ่งฉบับและลงชื่อในญัตติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 อีกหนึ่งฉบับ ซึ่งเห็นว่าญัตติทั้งสองมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน สามารถลงชื่อได้ทั้ง2ญัตติ และ
เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อพรรคเพื่อไทย ได้มีมติยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มอีก4ฉบับ คือ 
 1.แก้ไขมาตรา 272 ตัดอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และเพ่ิมเติมว่า สามารถเลือก
นายกรัฐมนตรีจาก ส.ส.ได้ 
 2.แก้ไขมาตรา 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 
 3.การยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ท าให้ประกาศค าสั่งและการกระท าของ คสช. 
 4.การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ด้วยการยกเลิกมาตรา 88, 83 , 85 , 90 , 91 และ 94 เพ่ือแก้ไขระบบเลือกตั้ง
ใช้บัตร 2 ใบ การเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทยทั้ง4ฉบับนี้ เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ซึ่ง
ตรงกับแนวทางของสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน ที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา มากกว่าการจัดตั้งสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 นายเทพไท กล่าวว่า ส่วนญัตติของพรรคร่วมรัฐบาลในการแก้ไขมาตรา 256 และจัดตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ(สสร.) ถ้าหากไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา 84 คน จะท าให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วม
รัฐบาลตกไป จะเกิดความเสียหายทางการเมืองต่อพรรคร่วมรัฐบาล แม้จะไม่ใช่ญัตติของรัฐบาลโดยตรงก็ตาม จึงเป็น
หน้าที่ของผู้มีอ านาจในรัฐบาล ต้องส่งสัญญานโดยตรงไปยังสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คน ให้สนับสนุนญัตติร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลด้วย ดังนั้นนอกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการจัดตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ(สสร.)แล้ว ส่วนตัวเห็นว่า ยังมีประเด็นการแก้ไขรายมาตราที่ส าคัญใน2ประเด็นคือ 1.แก้มาตรา 272 ตัด
อ านาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี  2.แก้ไขระบบการเลือกตั้งเป็นแบบบัตรเลือกตั้งสองใบ ถ้าหาก
สามารถแก้ไข ในประเด็นเหล่านี้ได้ด้วย ก็นับว่าเป็นความส าเร็จในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/180918 

https://siamrath.co.th/n/180918
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“เทพไท” ชี้ ร่างแก้ รธน. พท.หวังแก้รายมาตรา ดักทาง ระวัง รบ.เสียรังวัด 
ไทยรัฐออนไลน์  9 ก.ย. 2563 09:59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“เทพไท” ชี้ ร่างแก้ รธน.พรรคเพื่อไทย หวังแก้รายมาตรา ดักทาง ญัตติร่างแก้ฉบับพรรคร่วม ถ้าไม่ผ่านรัฐบาลเสีย
รังวัด แม้จะไม่ใช่ร่างของรัฐบาลโดยตรงก็ตาม 
 วันที่ 9 ก.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการลงชื่อในญัตติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ตนได้ลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลหนึ่งฉบับ และลงชื่อในญัตติร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 อีกหนึ่งฉบับ ซึ่งเห็นว่าญัตติทั้งสองมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน สามารถลงชื่อได้ทั้ง 2 ญัตติ และเป็น
เรื่องท่ีน่ายินดี เมื่อพรรคเพื่อไทย ได้มีมติยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มอีก 4 ฉบับ คือ 
 1. แก้ไขมาตรา 272 ตัดอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และเพ่ิมเติมว่า สามารถเลือก
นายกรัฐมนตรีจาก ส.ส.ได้ 2. แก้ไขมาตรา 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 
 3. การยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ท าให้ประกาศค าสั่ งและการกระท าของ คสช. 4. การ
แก้ไขระบบเลือกตั้ง ด้วยการยกเลิกมาตรา 88 , 83, 85, 90, 91 และ 94 เพ่ือแก้ไขระบบเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ ซึ่งการ
เสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทยทั้ง 4 ฉบับนี้ เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ตรงกับแนวทางของ
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) บางส่วน ที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา มากกว่าการจัดตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนญัตติของพรรคร่วมรัฐบาลในการแก้ไขมาตรา 256 และจัดตั้ง ส.ส.ร.ถ้าหาก
ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. 84 คน จะท าให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลตกไป จะเกิดความเสียหาย
ทางการเมืองต่อพรรคร่วมรัฐบาล แม้จะไม่ใช่ญัตติของรัฐบาลโดยตรงก็ตาม จึงเป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจในรัฐบาล ต้อง
ส่งสัญญาณโดยตรงไปยัง ส.ว.ทั้ง 250 คน ให้สนับสนุน ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่ วมรัฐบาลด้วย ดังนั้น
นอกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และการจัดตั้ง ส.ส.ร.แล้ว ส่วนตัวเห็นว่า ยังมีประเด็นการแก้ไขรายมาตราที่
ส าคัญใน 2 ประเด็น คือ 1. แก้มาตรา 272 ตัดอ านาจ ส.ว.ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี 2. แก้ไขระบบการเลือกตั้งมา
เป็นแบบใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ ถ้าหากสามารถแก้ไขในประเด็นเหล่านี้ได้ด้วย ก็นับว่าเป็นความส าเร็จในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1926460 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/632522 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1926460
https://www.posttoday.com/politic/news/632522


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

 
 
"เทพไท" ฟันธง แก้ รธน. รายมาตรา ผ่านฉลุย สะกิด ผู้มีอ านาจเร่งส่งสัญญานให้ ส.ว. หนุนญัตติพรรคร่วมรัฐบาล 
เผยแพร่: 9 ก.ย. 2563 10:41   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"เทพไท" ฟันธง แก้ รธน.รายมาตรา ผ่านฉลุย สะกิด ผู้มีอ านาจเร่งส่งสัญญานให้ ส.ว.หนุนญัตติพรรคร่วมรัฐบาล 
ถ้าญัตติตก จะเสียรังวัดทางการเมือง 
 วันนี้ (9 ก.ย.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึ ง การลงชื่อในญัตติ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ตนได้ลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลหนึ่งฉบับและลงชื่อในญัตติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 อีกหนึ่งฉบับ ซึ่งเห็นว่าญัตติทั้งสองมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน สามารถลงชื่อได้ทั้ง2ญัตติ และ
เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อพรรคเพื่อไทย ได้มีมติยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มอีก4ฉบับ คือ 
 1.แก้ไขมาตรา 272 ตัดอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และเพ่ิมเติมว่า สามารถเลือก
นายกรัฐมนตรีจาก ส.ส.ได้ 
 2.แก้ไขมาตรา 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 
 3.การยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ท าให้ประกาศค าสั่งและการกระท าของ คสช. 
 4.การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ด้วยการยกเลิกมาตรา 88, 83 , 85 , 90 , 91 และ 94 เพ่ือแก้ไขระบบเลือกตั้ง
ใช้บัตร 2 ใบ 
 การเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทยทั้ง4ฉบับนี้ เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ซึ่ง
ตรงกับแนวทางของสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน ที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา มากกว่าการจัดตั้งสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 ส่วนญัตติของพรรคร่วมรัฐบาลในการแก้ไขมาตรา 256 และจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) ถ้าหากไม่ได้
รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา 84 คน จะท าให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลตกไป จะเกิดความ
เสียหายทางการเมืองต่อพรรคร่วมรัฐบาล แม้จะไม่ใช่ญัตติของรัฐบาลโดยตรงก็ตาม จึงเป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจใน
รัฐบาล ต้องส่งสัญญานโดยตรงไปยังสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คน ให้สนับสนุนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วม
รัฐบาลด้วย 
 ดังนั้นนอกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)แล้ว ส่วนตัวเห็น
ว่า ยังมีประเด็นการแก้ไขรายมาตราที่ส าคัญใน2ประเด็นคือ 1.แก้มาตรา 272 ตัดอ านาจสมาชิกวุฒิสภาในการ เลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรี 2.แก้ไขระบบการเลือกตั้งเป็นแบบบัตรเลือกตั้งสองใบ ถ้าหากสามารถแก้ไข ในประเด็นเหล่านี้ได้ด้วย ก็
นับว่าเป็นความส าเร็จในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000092188 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000092188
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 
9 ก.ย. 2563 05:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ครม.ผ่านร่าง ก.ม.ประชามติ 
 เมื่อเวลา 13.10 น. ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว. 
กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม.ว่า ครม.เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
พ.ศ. ...ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอมาเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดย กกต.ชี้แจงว่า
การจะท าอะไรหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจใช้งบฯ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย จากการค านวณของ กกต.แจ้งว่าปกติใช้ 3 
พันล้านบาท แต่ถ้าเป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต้องใช้งบฯเพ่ิมอีกประมาณ 1 พันล้านบาท รวมประมาณ 4 พันล้าน 
บาท ต้องกระจายหน่วยเพ่ิมขึ้น แต่ละหน่วยต้องน้อยกว่า 1 พันคน จึงท าให้จุดลงคะแนนมากขึ้น ท าให้ต้นทุนการใช้
จ่าย กกต.มากข้ึนตาม ถ้ารวมต้นทุนของรัฐสภาด้านเอกสาร เฉลี่ยประมาณครั้งละ 4-5 พันล้านบาท ไม่ได้ว่าอะไรเล่าให้
ฟังเฉยๆ อย่าหาว่าตนไม่สนับสนุนแล้วกัน ถ้าไม่สนับสนุนไม่ท ากฎหมายประชามติหรอก ไม่ได้อ้างเหตุผลพวกนี้ว่าจะท า
หรือไม่ท า แต่ถ้าอยากจะท าก็ท ากันไป รัฐบาลต้องเตรียมงบฯเหล่านี้ไว้ นายกฯกล่าวก่อนจะถอนหายใจและว่าอีกอันคือ
การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ปีนี้จะมีการเลือกสักประเภทใดประเภทหนึ่งก่อน ครั้งหนึ่งใช้งบฯอยู่ที่ 2 -3 พันล้านบาท จะท า
พร้อมกันไม่ได้ ต้องเว้นระยะ 60 วัน อะไรท านองนี้ และการด าเนินการมีหลายขั้นตอน 
ส.ว.ตั้ง 4–5 ก๊ก “อกนิษฐ์” ต้าน ส.ส.ร. 
 พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ สหรัฐอเมริกามีรัฐธรรมนูญฉบับ เดียว ไม่ดี
ตรงไหนก็แก้เป็นรายมาตรา แต่บ้านเราถ้าแก้ไขอีกจะมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ 21 จึงไม่เห็นด้วยให้เขียนใหม่ทั้งฉบับ แต่เห็น
ด้วยให้แก้รายมาตรา จะแก้ไขมาตราใดให้มาพูดคุยกันว่าจะแก้อะไรอย่างไร รวมถึงการยกเลิกมาตรา 272 ให้ ส.ว.มี
อ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางใด ขณะนี้ ส.ว.มีการจับกลุ่ม 4-5 กลุ่ม กลุ่มละ 40-
50 คน เพ่ือพูดคุยเก่ียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ บางคนอยู่หลายกลุ่ม แต่ตนไม่ได้อยู่ในกลุ่มใดเลย 
“จเด็จ” ฉะแก้ รธน.มีวาระซ่อนเร้น 
 นายจเด็จ อินสว่าง ส.ว. กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญมีวาระซ่อนเร้น ไม่พอใจนายกฯจึงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ไม่เห็นว่ารัฐธรรมนูญจะมีปัญหาจ าเป็นต้องแก้ไขไม่ว่ามาตราใด หากจะแก้ไข ส.ส.ต้องแสดงให้เห็นว่ามาตราใดเกิดความ
เสียหายต่อบ้านเมือง ส.ว.ไม่ได้ปิดตายว่าต้องไม่แก้ ขอให้ชี้แจงมาว่ามาตราใดมีปัญหา เช่น มาตรา 272 เรื่องอ านาจ  
ส.ว.เลือกนายกฯ ที่ก าหนดให้ในวาระ 5 ปีเริ่มแรก ขณะนี้ผ่านมา 3 ปี รออีกไม่นาน ขอให้ใจเย็นๆอย่าหลงใหลกับการ
ท าร้ายสถาบัน ท าลายวัฒนธรรมดีงาม ด้วยการก้าวร้าวพูดจาหยาบคาย เด็กๆเหล่านี้ไม่คิดว่าถูกแทรกแซงจากสื่อ
ต่างชาติ ต้องอยู่ด้วยเหตุผลบ้านเมืองถึงอยู่รอด เป็นห่วงการชุมนุมใหญ่วันที่ 19 ก.ย. 
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ขู่ ส.ว.อาจคว่ าร่างตั้งแต่วาระแรก 
 นายจเด็จกล่าวอีกว่า ส่วนการประชุมรัฐสภาเพ่ือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกวันที่ 24 ก.ย.
เป็นไปได้ที่ ส.ว.จะไม่เห็นชอบ แต่ต้องรอฟังการอภิปรายของ ส.ส.ก่อน หากมีเหตุผลเข้าใจได้อาจโหวตรับหลักการ ไม่ได้
ปิดตายการแก้รัฐธรรมนูญ มาตราใดเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ส.ว.พร้อมแก้ไข แต่ต้องไม่ใช่การยกร่างรัฐธรรมนูญโดย 
ส.ส.ร.ถึงจะมี ส.ว.บางกลุ่มเห็นด้วยกับการตั้ง ส.ส.ร. แต่มีไม่มากนัก ส่วนกลุ่ม ส.ว.ที่เป็นทหาร 120 คน วางตัวเป็ น
ผู้ใหญ่ที่ดี นั่งมองอยู่และสงวนความเห็น แต่ไม่กล้าคิดแทนว่าที่สุดแล้ว ส.ว.ที่เป็นทหารจะคิดอย่างไร 
“หมอพรทิพย์” เชียร์หั่นอ านาจ ส.ว. 
 พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 1 ในกลุ่ม ส.ว.อิสระ 60 คน กล่าวถึงการตั้งกลุ่ม
ไลน์ในนามกลุ่ม ส.ว.อิสระ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญว่า เป็นพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยแลก เปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน ส่วนตัวเห็นว่าการตั้ง ส.ส.ร.มาแก้รัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการที่ช้า ไม่อยากให้ถูกมองเป็นการซื้อเวลา ส่วน
ข้อเสนอการแก้ไขมาตรา 272 ลดอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ เห็นด้วยให้ตัดอ านาจส่วนนี้ เพราะมาถึงวันนี้ไม่มี
ประโยชน์ ไม่ได้ช่วยให้มีนายกฯหรือรัฐบาลดีขึ้นให้ตัดทิ้งเลย ก่อนหน้านี้คาดหวังว่าจะได้รัฐบาลที่ขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศได้ในช่วงเวลาเฉพาะกิจ แต่เมื่อเอาเข้าจริงกลับท าไม่ได้ เมื่อไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าปล่อยให้ ส.ว.เป็น แบบนี้
เหมือนกับมีความเกรงใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นปล่อยให้เป็นอิสระดีกว่า 
ยักท่าแก้ รธน.อยู่ที่ ส.ว.100% 
 นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว.กล่าวว่า แนวทางกลุ่ม 60 ส.ว.อิสระเห็นว่าการให้มี ส.ส.ร.มาร่าง
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ เพราะการแก้ไขท าได้ เป็นรายมาตรา กังวลว่าการตั้ง ส.ส.ร.จะได้
อย่างที่คิดหรือไม่ จะขัดแย้งขึ้นอีกหรือไม่ ยืนยัน ส.ว.ไม่เคยหวงอ านาจ ถ้าให้พูดกันตรงๆ การจะแก้หรือไม่แก้
รัฐธรรมนูญอยู่ที่ ส.ว.100% ถึงใช้ม็อบมากดดันก็ไม่มีผลในการตัดสินใจ เมื่อถามว่าหากไม่ใช้ ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญ 
อาจถูกมองว่าไม่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน นายกิตติศักดิ์ตอบว่า ที่ผ่านมาเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับใดเป็นของ
ประชาชน 100% หรือไม่ รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่มองว่าไม่ใช่ฉบับประชาชน แต่ผ่านการท าประชามติจากประชาชน 16 
ล้านเสียงที่เห็นด้วย คนเหล่านั้นไม่ใช่ประชาชนหรือ ส่วนอ านาจ ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ ถือว่าหมดความจ าเป็นแล้ว ขืน
เอาไว้ต่อไป บ้านเมืองจะไม่สงบสุขแน่นอน ยินดีให้แก้มาตรา 272 แต่หากตัดบทเฉพาะกาลออกไปทั้งหมด โดยไม่ให้มี 
ส.ว.เลย ใครจะเป็นผู้พิจารณากฎหมาย อีกท้ังจะขัดรัฐธรรมนูญด้วย 
ถก 60 ส.ว. อิสระล่มไม่กล้าเจอสื่อ 
 ผู้สื่อขา่วรายงานจากรัฐสภาถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ส.ว.อิสระ 60 คน ที่นัดประชุมหารือแนวทางการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยสนับสนุนให้แก้มาตรา 272 เรื่องการตัดอ านาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกฯ โดยได้นัดหมาย
ประชุมกันเวลา 15.00 น. ที่ห้อง 304 อาคารวุฒิสภา แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายมี ส.ว.ในกลุ่มเพียง 2 คนเท่านั้นมาที่ห้อง
ประชุมคือ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม และนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ขณะที่ ส.ว.คนอื่นไม่มีใครมาประชุม ยังมี ส.ว.
เกือบ 30 คนขอถอนตัวออกจากกลุ่มไลน์ จนเหลือสมาชิกเพียงกว่า 30 คน จนต้องยกเลิกกะทันหัน 
“ดิเรกฤทธิ์” โอดสมาชิกขยาดเปิดตัว 
 นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. กล่าวว่าสาเหตุยกเลิกการประชุมเนื่องจาก ส.ว.หลายคนในกลุ่มตกใจที่
เห็นสื่อมวลชนมาดักรอท าข่าวจ านวนมาก ไม่กล้ามาประชุม จากนี้อาจต้องหารือกันภายในหรือหารือผ่านกลุ่มไลน์แทน 
หลายคนไม่กล้าจะเปิดเผยชื่อตัวเอง เจตนาตั้งกลุ่ม 60 ส.ว.อิสระต้องการแลก เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่ม ไม่ได้ 
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หมายความว่าทั้งกลุ่มจะคิดแบบเดียวกันทั้งหมด ขณะนี้เสียง ส.ว.ยังเห็นต่าง ไม่ใช่องค์กรที่ถูกจัดตั้ง ทุกคนมีวุฒิภาวะ 
กลุ่มเราเป็นอิสระใครจะเข้าหรือออกก็ได้ เมื่อถามว่ากลุ่ม 60 ส.ว.อิสระเป็นอิสระจากนายกฯ ด้วยหรือไม่ นายดิเรกฤทธิ์
ตอบว่า การท าหน้าที่ของ ส.ว.เป็นอิสระจากรัฐบาลและสภาฯ เพราะ ส.ว.ตรวจสอบถ่วงดุลสองอ านาจนี้ ปัญหาประเทศ
ที่ผ่านมามีปัญหาเสียงข้างมากที่รัฐบาลและสภาฯเป็นพวกเดียวกัน 
ปัดวงแตกแค่เพื่อนกลัวเจ็บตัว 
 ขณะที่นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. กล่าวว่า ไม่อยากเรียกว่าการประชุมนัดนี้วงแตก แต่ ส.ว.หลายคน 
ในกลุ่มไม่ถนัดออกสื่อ กลัวเจ็บตัวถ้ามีการเปิดเผยตัวออกไป ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะนัดประชุมกันอีกครั้ง
เมื่อใด หรือกลุ่มจะล่มสลาย คงต้องหารือภายในอีกครั้งหนึ่งว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
“วันชัย” แอบหวังได้ 84 เสียงตั้ง ส.ส.ร. 
 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า สนับสนุนการแก้มาตรา 272 และการตั้ง ส.ส.ร.หวังว่า
จะรวมเสียง ส.ว.ได้มากกว่า 84 เสียง ขณะนี้ได้แล้วจ านวนหนึ่ง แต่หลังพูดคุยเพ่ือน ส.ว.ยังเห็นแย้งเรื่องการตั้ง ส.ส.ร.
ว่าจะตีเช็คเปล่า เสียเวลาเสียเงินเปล่า คาดว่า 7-10 วันนี้คงตกผลึก จะบอกได้ว่ามีแน่นอนเท่าใด จะมีใบสั่งจากผู้มี
อ านาจหรือไม่ ได้สอบถามผู้ใหญ่แล้วยืนยันว่าไม่มีสัญญาณหรือความต้องการว่าเป็นอย่างไร ทุกคนเป็นอิสระ มี
เป้าหมายเพ่ือความสงบของบ้านเมือง ก่อนหน้านี้ ส.ว.แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสงวนท่าที กลุ่มยอมรับการแก้ไข และ
กลุ่มปฏิเสธการแก้ไข ส่วนกลุ่ม 60 ส.ว.ที่ไม่สามารถรวมตัวกันได้ เชื่อว่าไม่ได้มีสัญญาณอะไรมา ทุกคนมีความคิด
หลากหลายต้องมาแลกเปลี่ยนกัน 
ก้าวไกลยื่นชื่อ 99 ส.ส.รื้อ ม.272 
 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ น ารายชื่อ ส.ส.99 คน ยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา เพ่ือเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 272 ว่าด้วยการยกเลิ กการให้ 
ส.ว.ร่วมลงมติเลือกนายก-รัฐมนตรี โดยนายชวนกล่าวว่า จะตรวจสอบองค์ ประกอบญัตติเพ่ือพิจารณาความชอบด้วย
กฎหมาย หากไม่มีปัญหาจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาได้ใน 15 วัน ขณะนี้บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
ฝ่ายค้านไปก่อนหน้านี้ จะพิจารณาวันที่ 23-24 ก.ย. หากไม่มีปัญหาใดๆจะพิจารณาได้พร้อมกัน 
ส.ส.พรรค ภท.ร่วมปิดสวิตช์ ส.ว. 
 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ส.ส.ที่ร่วมลงชื่อมีจ านวน 99 คนมาจาก 
13 พรรคการเมือง ไม่มี ส.ส.พรรคเพ่ือไทยและพรรคพลังประชารัฐ แต่มี ส.ส.พรรคภูมิใจไทยร่วมลงชื่อด้วย เชื่อว่าร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาในวันที่ 23-24 ก.ย. มั่นใจว่าจะไม่มี ส.ว.คนใดขัดขวาง เนื่องจากทุกฝ่าย
เห็นตรงกันว่าการแก้มาตรานี้จะเป็นทางออกให้ประเทศ 
 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า หากมีการยกเลิกมาตรา 272 จะท าให้กระบวนการ
ได้มาซึ่งนายกฯ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแบบเดิมคือ ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอชื่อและเลือกนายกฯจากบัญชีรายชื่อ
ผู้เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนายกฯของพรรคการเมืองที่เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หากสภาฯเลือก
ไม่ได้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้สภาฯเลือกนายกฯคนนอกต่อไป 
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ปชป.ยกทัพลงชื่ออ้างเป็นเอกสิทธิ์ 
 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจาก
ความเห็นพ้องร่วมกันให้แก้ไขการให้ ส.ว.เลือกนายกฯประเด็นเดียว ส.ส.ประชาธิปัตย์มีเอกสิทธิ์ ที่ท าได้ แม้ว่า ส.ส.
ประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ได้ร่วมลงชื่อในร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลไปก่อนหน้านี้ การแก้ไขมาตรานี้จะยกเลิก
การสืบทอดอ านาจ จากนี้พวกตนจะไปชี้แจงต่อที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป คิดว่าหัวหน้าพรรคจะเข้าใจการ
ด าเนินการครั้งนี้ เนื่องจากหัวหน้าพรรคเคยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการแก้ไขมาตรา 272 
“จุรินทร์” ตะแบงอ้างมติพรรคมัด ส.ส. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่าเมื่อเวลา 14.00 น.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.
พรรค เป็นประธานการประชุม ส.ส.พรรค โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ในฐานะหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นกล่าวถึงกรณี ส.ส.ประชาธิปัตย์ใช้เอกสิทธิ์ไปร่วมลงชื่อในญัตติร่างขอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 
2560 มาตรา 272 เพ่ือปิดสวิตช์ ส.ว.ร่วมกับ 12 พรรคการเมืองว่า “อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปในการประชุมครั้งที่
แล้ว แม้ผมจะนั่งในห้องประชุมนี้ เมื่อพรรคมีมติในที่ประชุมแล้วว่าให้ยื่นในร่างฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล ไม่จ าเป็นต้อง
บอกว่าจะไปเซ็นชื่อในร่างที่สองได้อีกหรือไม่ ถ้ามีเรื่องอ่ืนก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผมที่จะมาชี้แจงอะไร ” จากนั้นนาย
องอาจได้ปิดประชุมท่ามกลางความมึนงงของ 30 ส.ส.ที่เข้าประชุมเพราะ 16 ส.ส.พรรคที่ไปร่วมลงชื่อสนับสนุนญัตติ
ร่างแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 เพ่ิงเดินทางมาร่วมประชุมพรรค 
“สาทิตย”์ เจรจาแล้วแต่วิป รบ.เมิน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดิมพรรคประชาธิปัตย์ต้องการเป็นเจ้าของร่างญัตติเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 
272 ตั้งแต่ต้นได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาล แต่ประธานวิปรัฐบาลไม่เอาด้วย ท าให้ ส.ส.กลุ่มนายสาทิตย์
ต้องรวบรวมรายชื่อ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ได้ 1 ใน 5 ของสมาชิกสภาฯ หรือ 98 คนขึ้นไป โดย
ให้นายสาทิตย์ ลงชื่อคนแรกใน 99 รายชื่อ และ ส.ส.ที่ยื่นร่างดังกล่าวยั งขอปิดรายชื่อทั้ง 99 คนไว้ อ้างเหตุผลว่ามี
กระบวนการกดดันให้ ส.ส.ทั้ง 99 คนถอนชื่อจากการลงญัตติร่างขอแก้ไขข้อมูลมาตรา 272 
“พนิต” ยึดอุดมการณ์ตัดท่อสืบอ านาจ 
 นายพนิต วิกิจเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ประชาธิปัตย์ หนึ่งในผู้ลงชื่อในญัตติร่างขอแก้รัฐธรรมนูญ 
มาตรา 272 กล่าวว่า ในการประชุม ส.ส.พรรคครั้งก่อน พรรคได้เปิดให้ ส.ส.ที่เห็นต่างได้อภิปรายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญว่า 
มี ส.ส.พรรคหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเสนอแก้มาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร. เพราะเห็นว่าปัญหาการสืบทอดอ านาจอยู่
ที่มาตรา 272 ไม่เป็นประชาธิปไตยสากล ส.ว.มาจากการแต่งตั้งต้องเลือกตามความต้องการของคนท ารัฐประหาร ส.ส.
ในกลุ่มที่สนับสนุนให้แก้มาตรา 272 เห็นพ้องว่าต้องยึดมั่นในอุดมการณ์พรรค ได้สอบถามในที่ประชุม ส.ส.พรรคครั้ง
ก่อนว่าเมื่อ ส.ส.พรรคบางส่วนเห็นว่ามาตรา 272 เป็นปัญหาในการสืบทอดอ านาจเผด็จการ พรรคจะด าเนินการอะไรให้
เป็นจุดยืนที่ชัดเจนโดยการออกแถลงการณ์ หรือย้ าจุดยืนของพรรคต่อสังคมหรือไม่ แต่นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ 
ประธานวิปพรรค ระบุว่า ไม่มีความจ าเป็นอะไรที่ต้องออก แถลงการณ์ในนามพรรค ผิดข้อตกลงในการประชุมพรรคครั้ง
ก่อน ที่ได้มอบหมายให้โฆษกพรรคไปร่างแถลงการณ์ของพรรคเพ่ือแสดงจุดยืนเรื่องนี้ 
16 ปชป.ร่วมลงช่ือริบดาบ ส.ว. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อ 99 ส.ส.ที่ลงชื่อให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ประกอบด้วย 13 พรรค
การเมือง แบ่งเป็นฝ่ายค้าน ได้แก่ พรรคก้าวไกล 54 คน พรรคประชาชาติ 6 คน พรรคเพื่อชาติ 5 คน พรรคเสรีรวมไทย 
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 10 คน พรรคพลังปวงชน 1 คน ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 23 คน ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ 16 คน ได้แก่ 1.นายพนิต 
วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี 3.นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.น.ส.
รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม 5.นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6.น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชี
รายชื่อ 7.น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง 8.นายอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 9.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช 10.พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา 11.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง  12.นางกันตวรรรณ 
ตันเถียร ส.ส.พังงา 13.นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ 14.นายอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 15.นางศรีสมร รัศมีฤกษ์
เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 16.นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก 
ภท.–ชพน.–พรรคเล็กเกาะขบวน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้มี ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 1 คน คือนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ 
พรรคชาติไทยพัฒนา นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายด ารงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่า
ประเทศไทย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ นายพีระวิทย์ เลื่องลือดลภาค ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธรรมไทย นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ลงชื่อรวม 20 คน แต่ได้ขอถอน
รายชื่อออกภายหลัง 4 คน คือ นายวิวรรธ นิลวัชรมณี ส.ส.สุราษฎร์ธานี นายสมชาติ ประดิษฐพร ส.ส.สุราษฎร์ธานี 
นายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.สุราษฎร์ธานี 
พท.ชวนลงช่ือเปิดรัฐสภาวิสามัญ 
 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่พรรคเพ่ือไทย มีการประชุม ส.ส. โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ นายโภคิน พลกุล กรรมการยุทธศาสตร์ และ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทร
รพ เลขาธิการพรรค ร่วมเป็นประธานการประชุม ต่อมาเวลา 16.30 น. นายสมพงษ์ แถลงว่า เพ่ือเร่งรัดให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญเสร็จเร็วที่สุด สมาชิกเพ่ือไทยเห็นชอบร่วมกันขอเชิญชวนพรรคร่วมฝ่ายค้าน รัฐบาลและ ส.ว.ร่วมลงชื่อขอ
เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ร่วมกันผลักดันร่วมเสนอญัตติท่ีพรรคเตรียมร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
เร่งมือโละ ม.272 คืนบัตร ลต. 2 ใบ 
 โดยเฉพาะบทเฉพาะกาล ได้แก่ 1.การยกเลิกอ านาจ ส.ว.เลือกนายกฯมาตรา 272 โดยนอกจากเลือก
นายกฯจากบัญชีพรรคการเมืองแล้วสามารถเลือกจาก ส.ส.ได้ด้วย 2.ยกเลิกอ านาจ ส.ว.ตามมาตรา 270 และมาตรา 
271 3.การยกเลิกมาตรา 279 บทเฉพาะกาล ที่ท าให้ประกาศค าสั่งและการกระท าของ คสช.อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ และ 4.การแก้ไขระบบเลือกตั้งยกเลิกมาตรา 88, 83, 85, 90, 91 และ 94 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของ
รัฐธรรมนูญ 2540 คือ ใช้บัตร 2 ใบ ทั้งหมดจะเสนอญัตติโดยเร็วที่สุดภายในวันที่ 9 ก.ย. 
ลับมีดรอขย่มเวทีอภิปรายทั่วไป 
 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการเตรียมความ
พร้อมอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติในวันที่ 9 ก.ย.ว่า ฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย 10 ชั่วโมง จะแบ่งเวลาอภิปรายตามสัดส่วน 
ส.ส.แต่ละพรรค พรรคเพ่ือไทยได้ 315 นาที พรรคก้าวไกล 150 นาที พรรคร่วมฝ่ายค้านอ่ืนตามสัดส่วน ส.ส. ส่วน
ฝ่ายรัฐบาลได้ 5 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น.ถึงเที่ยงคืนเศษ เนื้อหาการอภิปรายภาพรวมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่
ฟ้ืนตัว น าไปสู่ผลทางการเมืองที่มีนักศึกษา ประชาชนเคลื่อนไหว จะซักถามและเสนอแนะการแก้ปัญหา แม้ชะลอการ
ซื้อเรือด าน้ าไปแล้ว แต่จะสอบถามการใช้จ่ายงบฯส่วนอ่ืนๆสิ้นเปลือง ไม่สอดคล้องสถานการณ์ประเทศ แม้ไม่มีการลง
มติแต่บรรยากาศคงไม่ต่างจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะชี้ถูกผิดให้สังคมเห็นได้ 
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อดีตประมุขนิติบัญญัติถกทางออก ปท. 
 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กลุ่มอดีตประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ อาทิ 
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาฯ นายสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภา นายนิคม 
ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ และเลขาธิการสมาพันธ์อดีต
สมาชิกสภาฯร่วมจัดประชุมความคิด “ทางออกวิกฤติการเมืองไทย” ครั้งที่ 2 ในที่ประชุมมีการหยิบยกประเด็นการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 และข้อเสนอของนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานสภาฯ ที่เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ลาออกเปิดทางให้มีนายกฯคนกลางมาพูดคุยกันด้วย 
จี้แก้ ม.272 รื้อต่อ 256 รอ ส.ส.ร.ช้าไป 
 จากนั้นเวลา 15.00 น. นายสุชนให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องใหญ่วันนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 บทเฉพาะ
กาลเกี่ยวกับการเลือกนายกฯ ก่อนจะมีการแก้มาตรา 256 เพราะการตั้ง ส.ส.ร.อาจใช้เวลานาน นักศึกษาและประชาชน
อยากให้แก้รัฐธรรมนูญ โดยเร็ว ปลดล็อกจ ากัดอ านาจ ส.ว. เลือกนายกฯ ถ้ามียุบสภาฯ หรือนายกฯลาออกควรใช้
มาตรา 159 เลือกนายกฯโดยให้เป็นหน้าที่ของสภาฯ มาตรา 272 ต้องแก้ไขท้ังวรรคหนึ่งและวรรคสองระหว่างนี้ต้องแก้
พร้อมๆกัน ยังไม่สายเกินไปที่ทุกฝ่ายจะตัดสินใจร่วมมือกัน ทั้งนี้จะเสนอความคิดเห็นไปที่นายชวน หลีกภัย ประธาน
สภาฯ และจะท าหนังสือถึงนายกฯต่อไป 
“วันนอร์” หนุนนายกฯคนกลาง 
 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติและอดีตประธานสภาฯ กล่าวถึงกรณีนายอาทิตย์ อุไร
รัตน์ อดีตประธานสภาฯเสนอให้นายกฯลาออกเปิดทางให้มีนายกฯคนกลางว่า เป็นข้อเสนอค่อนข้างดี สมัยก่อนเมื่อเจอ
วิกฤติเศรษฐกิจ ไม่ว่าสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกฯท้ัง 2 ท่านลาออกโดยไม่เสียหาย 
มีทางลงด้วยดีอยู่ได้โดยไม่มีปัญหา พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ 6 ปีมีปัญหารอบด้าน เวลาของท่านและรัฐบาลหมดแล้ว 
ขอให้รัฐสภา ประชาชนช่วยกันคิดจะมีใครจะมาแก้ปัญหาบ้านเมือง อยุธยาไม่สิ้นคนดี หากดื้ออย่าคิดว่าจะไม่เป็นอย่าง
จอมพลถนอม กิตติขจรและจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1926344 
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ญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญ ม.272 ส่อแท้ง ส.ส.ปชป.อีก 5 คน ถูกกดดันหนักถอนชื่อ 
ไทยรัฐออนไลน์  9 ก.ย. 2563 11:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวการเมืองวันนี้ยังร้อน ญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ส่อแท้ง หลัง ส.ส.ประชาธิปัตย์อีก 5 คน ถูกกดดัน
อย่างหนักตัดสินใจถอนชื่อ ท าญัตติมีเสียงสนับสนุนไม่ครบ เข้าสู่สภาฯ ไม่ได้ 
 วันที่ 9 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า ภายหลังกลุ่ม 16 ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมลง
ชื่อยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ร่วมกับอีก 12 พรรคการเมือง ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว 
ปรากฏว่าตลอดช่วงค่ าของวันที่ 8 ก.ย. 2563 มีแรงกดดันอย่างหนักจากทั้ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค , 
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน, นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค 
ขอให้ ส.ส.กลุ่มดังกล่าว ถอนชื่อจากการยื่นญัตติร่างขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 โดยให้เหตุผลว่า พรรค
ประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลต้องมีความเป็นเอกภาพ เดินไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาล ซึ่งมีการยื่นร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร. ไปแล้ว 
 ล่าสุด ส.ส. อย่างน้อยอีก 5 คน ตัดสินใจที่จะถอนชื่อจากการยื่นญัตติดังกล่าวเพ่ิมอีก ซึ่งการถอนนี้จะท า
ให้ญัตติดังกล่าวมีรายชื่อ ส.ส. สนับสนุนไม่ครบ ไม่สามารถน าเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาฯ ได้ มีรายนามดังนี้ 
1. นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ 
2. น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม 
3. นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา 
4. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี 
5. น.ส.สุณัฐชา โล่ห์สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1926545 
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ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ส่อแท้ง เหตุ 5 ส.ส.ประชาธิปัตย์ แห่ถอนชื่อ 
เผยแพร่: 9 ก.ย. 2563 10:37   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ส่อแท้ง เหตุ 5 ส.ส.ประชาธิปัตย์ แห่ถอนชื่อ หลัง "ชวน" ออกโรงกดดันเอง 
ท าเสียงสนับสนุนหด ไปไม่ถึงฝัน 
 วันนี้ (9 ก.ย.) รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า หลัง 16 ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ร่วมลงชื่อยื่นญัตติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ร่วมกับอีก 12 พรรคการเมืองต่อประธานสภาไปแล้วเมื่อวานนี้ ปรากฏว่ามีแรงกดดัน
อย่างหนักจากทั้งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคนายบัญญัติบรรทัดฐาน และนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ ให้ส.ส. ถอนชื่อจากการ ยื่นญัตติครั้งนี้ โดย ให้เหตุผลว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาล
ต้องมีความเป็นเอกภาพ เดินไปในทิศทางเดียวกันกับ รัฐบาลซึ่งมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ไปแล้ว ล่าสุด 
มีสส อย่างน้อย 5 คน ตัดสินใจที่จะถอนชื่อจากการยื่นญัตติครั้งนี้แล้ว ประกอบด้วยนายสาครเกี่ยวข้องสสกระบี่ 
นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ส.ส.มหาสารคาม นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี 
นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธส.ส. ตรัง ซึ่งจะท าให้ญัตติดังกล่าว มีรายชื่อส.ส.สนับสนุนไม่ครบ ไม่สา มารถน าเข้าสู่
วาระการพิจารณาของสภาได้ 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000092185 
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พร้อมชน "ไทยภักดี" ล่า 5 หม่ืนรายช่ือ ยื่นคัดค้านแก้รัฐธรรมนูญ 
9 กันยายน 2563 - 11:05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน ากลุ่ม "ไทยภักดี" นัดแถลงข่าว คัดค้านแก้รัฐธรรมนูญ พร้อมประกาศเชิญชวนลงช่ือ 
5 หม่ืนรายช่ือ ยื่นต่อประธานสภาฯ 
 วันที่ 9 ก.ย.2563 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน ากลุ่มไทยภักดี ได้โพสต์คลิปวีดีโอ ส่งสัญญาณถึง
ประชาชน กับแนวทางของกลุ่มที่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลว่า ประชาชน 16.8 ล้านคน เห็นชอบแล้ว ถ้า
อ้างประชาธิปไตยจริง รัฐธรรมนูญนี้ ก็ผ่านการเห็นชอบ ตามแนวทางประชาธิปไตยแล้วท าไม เราต้องมาเสียเงินเป็น 1.5 
หมื่นล้านบาท เพ่ือลงประชามติอีกท าไม พร้อมเชิญชวนประชาชนลงชื่อ 5 หมื่นรายชื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เสนอต่อประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร 
 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรมกล่าวว่า ทางกลุ่มไทยภักดี เราขอคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เหตุผลเพราะ 
รัฐธรรมนูญนี้ผ่านการเห็นชอบของประชาชนจากการลงประชามติมาแล้ว 16.8 ล้านเสียง มีความชอบธรรมเป็น
ประชาธิปไตย  การแก้ไขรธน.นี้ พ่ีน้องคิดว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร เพราะดูแล้วก็มีแต่พวกนักการเมืองที่ได้
ประโยชน์และต้องการแก้ ผมดูแล้ว การเอาเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท มาเสียไปกับการลงประชามติ ผมคิดว่าเอาไป
ช่วยเหลือประชาชน ในภาวะที่ประเทศก าลังประสบวิกฤตจะมีประโยชน์มากกว่า 
 และผมเชื่อว่าถ้ามี พรรคการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงได้จ านวนมากในการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะมีส.ว.
คนไหนที่กล้าฝืนประชาชน และอีก 3 ปี เศษๆ บทเฉพาะกาลของสว.ชุดนี้ก็หมดไป ประเทศจะได้สว.มาจากกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ จะเป็นชุดสว.ที่ดีที่สุดในประเทศไทยของเรา 
 ที่น่าเกรงกลัวที่สุด จะมีพรรคการเมืองที่สอดแทรกเรื่องหมวดว่าด้วยการแบ่งแยกประเทศไทย หมวด
พระมหากษัตริย์ ซึ่งการอภิปรายหมวดนี้ จะน ามาซึ่งการปลุกระดมปลุกปั่นประชาชนอีก 
 ดังนั้นผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันลงชื่อ 5 หมื่นรายชื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เสนอ
ต่อประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร 
 นอกจากนี้แล้ว ทางกลุ่มไทยภักดี ยังได้นัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน “คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ในวันที่ 
10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  ณ WorkWize ธนาคารกรุงเทพ ชั้น 5 สยามแควร์ ซอย 5 ตรงข้ามsiam paragon 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/442780 
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'ชาติพัฒนา' ก็ถอนชื่อปิดสวิตซ์ ส.ว. แล้ว 
09 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:47 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 ก.ย.2563 -  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) 
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ไปร่วมลงชื่อในญัตติของพรรคก้าว
ไกล ที่เสนอแก้ไขและรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 272 ว่าด้วยการยกเลิกให้ ส.ว. ร่วมลงมติในที่ประชุมรัฐสภา ในการ
เลือกนายกรัฐมนตรี ว่านายจุลพันธ์ได้ถอนรายชื่อออกจากญัตติดังกล่าวแล้ว ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนสั่งแต่นายจุลพันธ์
เขาท าด้วยความสมัครใจ  เพราะพรรคชาติไทยพัฒนาท างานเป็นทีม โดยนายจุลพันธ์ ลงชื่อไปเพราะเห็นแก่เพ่ือน เห็น
แก่พรรคพวก แต่เมื่อได้ท าความเข้าใจกันแล้วว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล และเอกลักษณ์ของพรรคชาติไทยพัฒนานั้น
เราอยู่กันเป็นทีม เราท างานเป็นทีมเวลาใครท าเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นก็ถือเป็นเครดิตของพรรค เวลาใครท าเรื่องที่เป็นปัญหา
ก็จะเป็นปัญหาของพรรคเช่นกัน   
 “เมื่อท าความเข้าใจแล้วเจ้าตัวจึงได้ถอนชื่อ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณในความมีสปิริตของนายจุลพันธ์ ทั้งนี้
ยืนยันว่าพรรคชาติไทยพัฒนามีจุดยืนเช่นเดียวกับร่างของรัฐบาล” 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/76900 
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FootNote : จับตา จังหวะก้าว ของก้าวไกล สามัคคี พันธมิตร ปิดสวิตซ์ สว. 
9 ก.ย. 2563  10:11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
FootNote:จับตา จังหวะก้าว ของก้าวไกล สามัคคี พันธมิตร ปิดสวิตซ์สว. 
 การที่พรรคก้าวไกลสามารถระดม ส.ส.มาร่วมลงชื่อเพ่ือเสนอญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ได้
จ านวน 99 รายชื่อครบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 1 ถือว่าเป็นความสามารถในการแสวงหาพันธมิตรในทางการ เมืองได้อย่างน่าชมเชย 
เพราะ 45 รายชื่ออันได้มาไม่เพียงแต่อยู่ในกลุ่มฝ่ายค้านคือ พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพ่ือชาติ พรรค
พลังปวงชนไทย อันถือว่าพันธมิตรโดยพื้นฐานเท่านั้น 
 หากแต่ยังได้จากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติ ไทยพัฒนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
และรวมถึงพรรคขนาดเล็กอีกจ านวนหนึ่ง 
เมื่อ 45 รายชื่อผนวกรวมกับ 54 รายชื่อของพรรคก้าวไกลจึงเท่ากับ 99 รายชื่อจาก 13 พรรคการเมือง 
เป็น 13 พรรคการเมืองที่จะร่วม"ปิดสวิตซ์ ส.ว."ด้วยกัน 
 ไม่ว่าญัตตินี้จะส าเร็จหรือล้มเหลวก็ด าเนินไปบนพ้ืนฐานแห่งการแสวง"จุดร่วม"และ"สงวนจุดต่าง"ในทาง
การเมืองอันงดงามยิ่ง 
 ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 บัญญัติข้อกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเหมือนกับเป็นการมัดตราสัง 
ยากล าบากเป็นอย่างยิ่งที่จะมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งท าได้ด้วยตนเอง 
ปราการอันหนักหนาสาหัสอย่างที่สุดย่อมเป็นปราการจาก 250 ส.ว.อันมีรากฐานมาจากการแต่งตั้งโดย"คสช." 
 ต่อให้พรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรร่วมอย่างเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน แต่หากไม่ได้รับการสนองรับจาก 
84 ส.ว.จากวุฒิสภาก็ยากที่จะตีฝ่าด่านไปได้ 
 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจึงกลายเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่ปมที่ ส าคัญอย่างที่สุดกระบวนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญกลับสะท้อนให้เห็นความจ าเป็น 2 ประการในทางการเมือง 
 1 การแสวงหาพันธมิตร 1 การสร้างแนวร่วมโดยพ้ืนฐาน 
ความพยายามของพรรคก้าวไกลตั้งแต่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ จึงเป็นความพยายามที่น่าศึกษา 
 ในเมื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นความยากล าบากบทบาทของพรรคการเมืองจึงขึ้นอยู่ที่ว่าจะก าหนด
ยุทธวิธีอย่างไรเพื่อก้าวไปสู่ยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ จังหวะก้าวจึงอยู่ในสายตาของสังคม 
 เพราะยุทธวิธีย่อมสะท้อนรากฐานในทางความคิด ทฤษฎีที่แต่ละพรรคยึดกุมเป็นแนวทางว่าหนักแน่ น 
จริงจัง น่าเชื่อถือเพียงใด 
 
อ้างอิง  : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4871240 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4871240
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เอ้า...เฮ แก้รัฐธรรมนูญกัน! 
09 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
โอ้โห........ 
             แก้รัฐธรรมนูญ เฉพาะท าประชามติ กกต.เคาะแล้ว ต้องใช้งบกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท 
                ยังไม่เก่ียว เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน พวก ส.ส.ร. และค่าน้ า ค่าไฟ ค่าใช้จ่าย พนักงาน-เจ้าหน้าที่ 
                ขั้นปฐม ก็เฉียด ๒ ปี 
                ขั้นมัธยม ก็ ๒ ปีขึ้น 
                ขั้นอุดม ก็ ๓ ปีขึ้นไป 
                เบ็ดเสร็จ กว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับ "ส าเร็จความใคร่ ส.ส." จะส าเร็จกิจ ต้องใช้เงินไม่หนี ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ 
ล้านบาท! 
                แล้วจะเอาเงินจ านวนนี้มาจากไหน? 
                ก็จาก "ภาษีประชาชน" นั่นแหละ รัฐบาลจะต้องตัดจากงบพัฒนาประเทศ ไปพัฒนากระสัน ส.ส. ที่ตัวซี้ -
ตัวสั่น อยากแก้รัฐธรรมนูญ 
                เทรนด์ก าลังมา ไม่แก้ ก็ไม่โก้ 
                ส.ว.ส่วนหนึ่ง ทั้งที่กฐินยังไม่ถึงคิวทอดวัดตัวเอง กลัวตกกระแส "หอมกลิ่นตีนเด็ก" 
                จากผู้มีวุฒิภาวะ ออกอาการหิวนม... แก้ด้วย..แก้ด้วย! 
                แก้แล้วประชาชนจะได้อะไร? 
                ได้โจราประชาธิปไตยในคราบ ส.ส.ส่วนหนึ่ง เข้ามากินบ้าน-โกงเมืองง่ายขึ้น 
                เพราะมาตราต่างๆ ในรัฐธรรมนูญที่เป็นด่านกั้่นไว้ ถูกรื้อท้ิง-เขียนใหม่ "เปิดทางโจร" เรียบร้อยแล้วน่ะซี! 
                ถ้าเป็นอย่างนี้ แก้ท าไม? 
                พวก ส.ส.อ้างว่า แก้แล้วจะเป็นประชาธิปไตย เศรษฐกิจจะดีขึ้น ประชาชนจะหายอดอยาก-ยากจน โควิด-
๑๙ ก็จะไม่มี ประเทศชาติก็จะได้รับการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น 
                อ้าว..... 
                แล้วตอนนี้ เพียง ๕-๖ ปี ประเทศไทยมีรถไฟใต้ดิน-บนดินเป็นสิบสายในกรุง ในต่างจังหวัด หลายจังหวัด 
เริ่มสร้าง 
                มีรถไฟรางคู่ มีสถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางรถไฟฟ้าเชื่อมต่อภูมิภาค มีมอเตอร์ เวย์เหนือ-ใต้-ออก-ตก มี
สนามบิน มีรถไฟฟ้าเชื่อม ๓ สนามบิน มีอีอีซี ฯลฯ 
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                คนยาก-คนจน คนเฒ่าคนแก่ มีเงินกินรายเดือน เจ็บป่วยรักษาฟรี ไม่นับการสะสางปัญหาที่แต่ละรัฐบาล
หมกคาชาติที่ลุล่วงไปอีกหลายปัญหา 
                ยังไม่นับการรับมือโควิด-๑๙ จนโลกยกไทยมาตรฐานปลอดภัยอันดับ ๑ ของโลก และยังไม่นับ ไทยติด
อันดับ ๑ ประเทศน่าลงทุนที่สุด 
                แล้วอย่างนี้ ไม่เรียกว่า เมื่อพลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศ แค่ ๕-๖ ปี สังคมชาติได้รับการพัฒนา มี
ความก้าวหน้าเป็นรายเดือน-รายปี จับต้องได้ ชนิดไม่เคยมีรัฐบาลไหนๆ ท าได้มาก่อนหรือ?          
                ไม่รู้....กูไม่สน...... 
                เพราะประยุทธ์ไม่โกงเอามาแบ่งกัน เพราะไม่ยกชาติให้จักรวรรดิอ านาจตะวันตกครอบ เพราะไม่ซูฮก
นักวิชาการร่านเมือง เพราะไม่เลี้ยงเอ็นจีโอ เพราะไม่ยอมอยู่ใต้บารมีทักษิณ 
                ดังนั้น ประยุทธ์จึงเป็นเผด็จการ 
                ประเทศไทยต้อง "รัฐบาลระบอบทักษิณ" ครองเมืองเท่านั้น ถึงจะเป็นประชาธิปไตย 
                ใครบอก...ก็ไอ้กันมันบอก 
                เพราะแบบนั้่น...กูสั่งได้! 
                เมื่อเป็นอย่างนี้ จะต้องรีบแก้รัฐธรรมนูญไปเพ่ืออะไร ไม่ใช่ว่าไม่แก้ แต่หมายความว่า มาตราไหนที่่
บกพร่อง ไม่เข้าท่า มันก็มี ก็ค่อยแก้กัน 
                ไม่ส าคัญเร่งด่วนถึงขั้นคอขาดบาดตายชนิดที่ ต้องรีบตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่ทั้่งฉบับ" อย่างที่เหี้่ยนกระหือรือ
กันตอนนี้ 
                เปลืองเงิน-เปลืองทองเปล่าๆ มีแล้ว เดี๋ยวก็ฉีกอีก ฉีกกันมาก่ีรอบ เขียนใหม่มากี่ฉบับ แล้วประชาชนเคยได้
อะไร?        มีแต่นักเลือกตั้งเท่านั้น...ที่ได้! 
                นี่เหมือนกัน อ้างประชาชน, อ้างพัฒนา, อ้างประชาธิปไตยในการแก้ แล้วแก้อะไร-ตรงไหน? 
                อ้าปากก็เห็นหางจิ้งจอกโผล่ เริ่มต้น ก็แก้มาตรา ๒๗๒ "การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี" 
                โถ....เวร! 
                ไอ้มาตรา ๒๗๒ มันเป็น "บทเฉพาะกาล" ไม่ต้องตาห-ูตาแหก ถึงขั้นพรรคประชาธิปัตย์ อายุร่วมร้อยปี ต้อง
ไปเล่นการเมืองแบบเด็กอนุบาลหรอก 
                คือพรรคยื่น "ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ" ในนาม "พรรคร่วมรัฐบาล" ประกับกับร่างฯ ของเพ่ือไทย "ฝ่ายค้าน" 
ไปแล้ว 
                แต่เทวดาประชาธิปัตย์ ส่วนหนึ่งยังแยกวงไปเป็นสาวกพรรควานซืนอย่าง "ก้าวไกล" ที่สนับสนุนขบวนการ
ล่มชาติ-ล่มสถาบัน 
                ไปยื่นอีกร่าง ขอแก้เฉพาะมาตรา ๒๗๒ ก่อนเลย! 
                คือแสดงเจตจ านงปิดเส้นทางประยุทธ์ที่จะกลับเข้ามาเป็นนายกฯ อีก ด้วยการ "ปิดสวิตช์ ส.ว." ไม่ให้มี
ส่วนในการยกมือสนับสนุนการโหวตก่อนเลย 
                มาตรา ๒๗๒ มันเป็นบทเฉพาะกาล มีอายุ ๕ ปี แก้-ไม่แก้ ถึงเวลามันก็ตายไปเองอยู่แล้ว จะเร่าร้อนโชว์
ความสะเหล่อท าไม? 
                ๕ ปี มันคาบเกี่ยวไปถึงคนจะขึ้นเป็นนายกฯ ในรัฐบาลสมัยเลือกตั้งต่อไปอย่างนั้นหรือ? 
                คิดกันแบบขี้ขลาด-ตาขาว สมมุติพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ ครบเทอม แล้วเลือกตั้งใหม่ ปีไหนล่ะ ก็ราวๆ 
๒๕๖๖ 
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                ถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่เป็นนายกฯ รวดเดียวถึงปี ๖๖ ต่อให้เพ่ือไทย-ก้าวไกล เอาไอ้กัน-เอาทักษิณที่เป็นพ่อ
มาอีกคน 
                ก็ไม่ทางชนะพลเอกประยุทธ์! 
                เพราะถ้ารวดเดียวยาวขนาดนั้น แสดงว่า ประชาชนกับพลเอกประยุทธ์ "รวมเนื้อ -รวมใจ" เป็นหนึ่ง
เดียวกันแล้ว 
                ที่ก้าวไกล-เพ่ือไทยหวังคะแนนคนรุ่นใหม่ส่งตูดขึ้่นฝั่งฝัน "ประชาธิปไตยโจร" นั้น เมินซะเถอะ 
                ฉะนั้น ด้วยตรรกะประชาธิปไตยเลือกตั้ง ใคร-ฝ่ายไหนเป็นนายกฯ ได้ครองอ านาจบริหารประเทศ เสียง 
ส.ว.ไม่ใช่เสียงตัดสิน 
                เสียงประชาชนเป็น "เสียงตัดสิน"! 
                สมมุติ ก้าวหน้าหรือเพ่ือไทย ชนะขาด รวมเสียง ส.ส.สนับสนุนเป็นนายกฯ มากเป็นอันดับ ๑ และจัดตั้ง
รัฐบาล 
                ในการประชุมโหวตนายกฯ ถ้า ส.ว.เห็นว่า ไม่ใช่ฝ่ายพวกตน ไม่โหวตให้พรรค ๓๐๐-๔๐๐ เสียง แต่ไป
โหวตให้พรรค ๑๐๐-๒๐๐ เสียง ที่เป็นพวกตน 
                แบบนี้ ถูกรัฐธรรมนูญ 
                แต่ก็ "ถูกตีน" ชาวบ้านด้วย! 
                กฎหมายเนี่ยใช้โดดๆ ไม่ได้ มันต้องใช้ควบคู่กับสามัญส านึก "ด้วยชอบ-กอปรด้วยธรรม" ด้วย ไม่งั้นมนุษย์
จะต่างกับสัตว์ตรงไหน? 
                อีกอย่าง ด้วยวรรณะหิริ-โอตตัปปะของชนชั้่น ส.ส. ไม่ควรต้องส่งสัญญาณรังเกียจพลเอกประยุทธ์ออก
นอกหน้า ถึงข้ันแก้ ๒๗๒ ฉับพลันจนเสียกิริยา 
                เพราะถ้าได้แก้กันจริงๆ ตามร่างพรรคร่วม, พรรคค้าน ที่ยื่นเข้าพิจารณาในสภา ยังไงๆ ตามรายมาตรา มัน
ก็ต้องแก้มาตรานี้วันยังค่ า 
                ในความเห็นผม รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีจุดต้องแก้ม้ัย? 
                มี ๑๐๐% 
                โดยเฉพาะหมวดรัฐสภา หมวดคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.การได้มาซึ่ง ส.ว. การเข้ามาเป็น
นักการเมืองรวมถึงมาตรา ๒๗๒ ที่ให้ ส.ว.มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกฯ นี้ด้วย 
                ในส่วน "สภาผู้แทนราษฎร" ด้วยแล้ว เห็นชัดว่า วิธีการต่างๆ มันเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ ทั้งก่อปัญหา
มากกว่าแก้ปัญหา 
                ยิ่งระบบ "คะแนนไม่ตกน้ า" ได้หมดสดชื่น จนเกิดพรรคจิ๋ว พรรคกระจิ๋วหลิว ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย 
                เมื่อกติกาเหล่านั้่น อย่างระบบสัดส่วน ใช้แล้วไม่เวิร์ก ก็ควรต้องแก้ไข 
                แต่........ 
                มันไม่จ าเป็นเร่งด่วน ถึงขั้น ต้องเดี๋ยวนี้..ต้องตั้ง ส.ส.ร.ด้วยวุฒิภาวะ ส.ส. -ส.ว. ถ้าจริงใจต่อปัญหา ยกใจ
เหนือมายาซ่อนเร้น 
                สามารถปรึกษาหารือร่วมกัน แล้วใช้รัฐสภาที่เป็นอยู่นี่แหละค่อยแก้กันตามมาตราที่เห็นปัญหาแล้วว่าควร
ต้องแก้ 
                มันจะเร็วกว่าด้วย นอกจากไม่แตกแยกแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึง "วุฒิภาวะบุคคลในสถาบันนิติบัญญัติ" 
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                ว่าสมัครสมานสามัคคี มีการกระท าเกื้อกูลสังคมชาติ มุ่งประโยชน์ประเทศชาติ-ประชาชนอันเป็นส่วนรวม 
สมกับสถานะ ๑ ใน ๓ สถาบันแกนชาติ 
                แต่ที่ท ากันตอนนี้ ทั้งไม่เกื้อกูล ทั้งไม่มุ่งประโยชน์ชาติ -ประชาชน มุ่งเฉพาะประโยชน์และผลได้ของคน
อาชีพเลือกตั้งโดยตรง 
                ซื้อเรือด าน้ า คงทนถาวร ๒๐-๕๐ ปี เพื่อประโยชน์ประชาชน เพ่ือพิทักษ์ชาติบ้านเมือง 
                เพ่ือปกป้องรักษาทรัพยากรในน้ า-บนบกให้ลูกหลานของเรามีแผ่นดินเอกราชได้ยืดอกแทนแอก 
                และเพ่ือพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในกองทัพให้รู้ทันเทคโนโลยีตามยุคสมัย 
                แค่ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ในการผ่อนจ่ายซื้อเรือด าน้ า ส.ส.และกลุ่มบุคคลกลับโวยวายว่าไม่จ าเป็น 
ชาวบ้านก าลังอดอยาก เอาเงินส่วนนั้นไปช่วยชาวบ้านดีกว่า 
                แต่ ๔,๐๐๐ ล้าน เฉพาะท าประชามติ 
                อีกเป็นหมื่นล้าน เพื่อตั้่ง ส.ส.ร.เขียนรัฐธรรมนูญสนองตัณหา ส.ส. 
                เงียบกริบ! 
                ไม่มี ส.ส.-ส.ว. หรือกลุ่มบุคคลไหน ออกมาบอกเลยว่า แก้รัฐธรรมนูญ ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ความ
มั่นคงประเทศจ าเป็นเร่งด่วนกว่า 
                ควรเอาเงิน ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ ล้านบาทนี้ ไปช่วยชาวบ้านที่ก าลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจจากภัยโควิด 
                หรือควรเอาไปซื้อเรือด าน้ าเพ่ิมอีก ๒ ล า รวมเป็น ๕ ล า เพ่ือน ามาใช้ปกป้องน่านน้ าไทยและทรัพยากรทาง
ทะเล ให้สอดคล้องกับความเป็นไปในสถานการณ์โลก-สถานการณ์ภูมิภาคขณะนี้เลย? 
                ครับ..... 
                อยากแก้ ก็แก้กันไป แต่บอกค าเดียว "เรือล่มเมื่อจอด-ตาบอดเมื่อแก่" มันจะเป็นอย่างนั้่น. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/76872 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/76872
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'ก้าวไกล-กบฎ ปชป.' หักเหลี่ยมปิดสวิทต์ ส.ว. 
9 กันยายน 2563 48 
 
 
 
 
 
 “ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตามมาตรา 159 .. 
 เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา”  
 บทบัญญัติมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นหนึ่งเงื่อนปมส าคัญที่ถูกหยิบยกมาเป็นเงื่อนไขในการ
ปลุกระดมมวลชน โดยเฉพาะการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนักศึกษาในวันที่19ก.ย.นี้ ที่มีการชูแคมเปญในการเดินหน้าล้าง
มรดกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และรัฐบาล ด้วยการ“ปิดสวิตซ์ส.ว.” 
 สอดรับกับท่าทีจากฟากฝั่งการเมืองทั้งในส่วนของส.ว.ก่อนหน้านี้มีการตั้งกลุ่ม “60ส.ว.อิสระ” พร้อม
ประกาศพร้อม “ทุบหม้อข้าว” ด้วยการ“หั่นอ านาจ”การโหวตนายกรัฐมนตรีตามที่ระบุไว้ โดยผ่านกลไกการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา  
 ไม่ต่างจากฟากฝั่งการเมืองทั้ง “พรรคก้าวไกล” ซึ่งประกาศแยกทางกับ “พรรคเพ่ือไทย” ไปจับมือ 
“16ส.ส.ประชาธิปัตย์”  อาทิ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ,เทพไท เสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราช , พนิช วิกิตเศรษฐ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ตั้งตนเป็น “กบฎปชป.” ร่วมลงชื่อกับญัตติพรรคก้าวไกลเสนอร่างแก้ไขมาตรา272 แยกทางกับ 
“กลุ่มส.ส.” ที่ร่วมลงชื่อในญัตติที่รัฐบาลเสนอโดยชูประเด็นตั้งส.ส.ร.200 คน เพื่อสะเดาะกุญแจในมาตรา256 
 นอกเหนือปชป.ที่ร่วมลงชื่อกับญัตติพรรคก้าวไกล ยังเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะ“เสี่ยโต้ง” นาย
สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ 1เสียงจากภูมิใจไทย ซึ่งเคยเป็นส.ส.ฝั่งรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวที่ลงมติ “งดออก
เสียง”เมื่อครั้งลงมติ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกนรัฐมนตรี ด้วยเหตุผลในเรื่องค าม่ันสัญญาที่จะเลือก 
“หัวหน้าหนู”อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ เพียงคนเดียว 
 ในส่วนของปชป.นั้นการเลือกเดินเกมเช่นนี้ ไม่ต่างอะไรกับการ “เล่นสองหน้า”เพ่ือเก็บแต้มทั้งจากมวลชน
ตามที่เคยประกาศไว้ในสมัยอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรค ว่า “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ”  ด้วย3เหตุผลคือ 1.
ทิศทางพัฒนาไม่ชัดเจน 2.การปราบโกงยังมีช่องโหว่ และ 3. ที่มา สว. เป็นประเด็นขัดแย้งในอนาคต 
 ขณะเดียวกันการเลือกตั้งที่ผ่านมาปชป.ชูเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเป็นนโยบายพรรคและเป็นเงื่อนไขส าคัญใน
การร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ ครั้นจะแยกทางกัน ณ เวลานี้ ก็ยังไม่ถึงเวลา  
 เมื่อพลังประชารัฐและรัฐบาลไม่เอาด้วยเรื่องปิดสวิตซ์ส.ว. จึงไม่แปลกท่ีกลุ่มส.ส.ปชป.กลุ่มนี้จะเลือกที่จะ 
“หักเหลี่ยม” แล้วหันมาร่วมลงชื่อในญัตติของพรรคก้าวไกลแทน!! 
อ้างอิง  :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897000?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897000?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897000?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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09.00 : INDEX อนาคต ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ อ านาจ บารมี ทาง”การเมือง” 
วันที่ 9 กันยายน 2563 - 08:37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเดือนกันยายน 2563 ต่างจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังการได้รับ
การขานชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 อย่างแน่นอน 
ต่างกันเพราะว่าตอนนั้นอย่างน้อย 249 ส.ว.ก็ประสานเสียงให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 ต่างกันเพราะว่าตอนนั้น 52 เสียงจากพรรคประชาธิปัตย์ 51 เสียงจากพรรคภูมิใจไทย 10 เสียงจาก
พรรคชาติไทยพัฒนา 3 เสียง จากพรรคชาติพัฒนา 
ล้วนมีมติเห็นชอบในการขานชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
 แต่ในเดือนกันยายน 2563 ไม่เพียงแต่เกิดกลุ่ม ส.ว.อิสระขึ้นมาเท่านั้น หาก นายวันชัย สอนศิริ และ
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุ นันท์ ก็พร้อม”เท” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ทั้งมีการดันชื่อ นายอานันท์ ปันยารชุน เข้าไปแทนที่ 
 ยิ่งกว่านั้น บางคนในพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา ยังไปลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ
ร่วมกับพรรคก้าวไกล 
 ไม่ว่าความพยายามของ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ในการผลักดันชื่อ นายอานันท์ ปันยารชุน ให้มาเป็น
ตัวเลือกใหม่ในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ไม่ว่าการที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลไปร่วมลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญกับพรรคฝ่ายค้าน 
 ไม่ว่าการที่ ส.ว.ประกาศตนเป็น”กลุ่มอิสระ” และบางส่วนมี ความเห็นว่าควรตัดอ านาจ ส.ว.ในการเลือก
นายกรัฐมนตรีออกไปอย่างสิ้นเชิง 
 นี่คือลักษณะปั่นป่วนถึงขั้น”โกลาหล”ทางการเมืองในซีกของรัฐบาล ซีกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อันสะท้อนให้เห็นบารมีที่ลดน้อยถอยลง 
เป็นอ านาจและบารมีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 เท่ากับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเดือนกันยายน 2563 ต่างจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเดือน
พฤษภาคม 2557 
 ความคาดหมายต่ออนาคตในทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงดังกระหึ่ม ทั้งๆที่ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังอยู่ในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
บ้างระบุไม่น่าจะเกินปีนี้ บ้างว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้า 
 นี่ย่อมเป็นสภาพการณ์อันสะท้อนสถานการณ์ที่ง่อนแง่นโงนเงนอย่างยิ่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เหมือนกับเป็นคนละคนกับหลังรัฐประหารเมื่อปี 2557 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2340367 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2340367

