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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 21 ตลุาคม 2563 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ 

มติชนออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. กล่าวถึงความคืบหน้า 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ว่า ส าหรับ
กระบวนการหลังจากนี้ กกต.ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
อบจ. ในวันที่ 26 ตุลาคม ส่วนเรื่องอ่ืนๆอาทิ การประกาศค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง ขณะนี้แต่ละจังหวัดก็ได้มีการประกาศครบถ้วนแล้ว 
ขณะที่การแต่งตั้งกกต.ท้องถิ่น ทางกกต.ก็ได้เห็นชอบทั้ง 76 จังหวัด
เรียบร้อยแล้วเช่นนี้ โดยกระบวนการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามขั้นตอน และหลังจากนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
ให้เข้มข้นมากขึ้นด้วย 
 เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาเกิดขึ้น การเลือกตั้งจะด าเนิน
ต่อไปหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า ไม่กระทบเพราะเป็นคนละส่วนกัน 
โดยเราเตรียมพร้อมให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะ
ช่วงนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จ าเป็นต้องให้
ความส าคัญ ซึ่งที่ผ่านมาเราจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ในช่วงโควิด-19 
ถึง 2 ครั้งทั้งล าปางและสมุทรปราการ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจไม่มี 
การแพร่ระบาดแต่อย่างใด 

7 
8 
9 
10 
11 

2 แนวหน้าออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไท นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ 
โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. จัดการประชุมชี้แจง 
การจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีปลัด อบจ. ผอ.สนง.กกต.จว.
ทั่วประเทศและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง 
 โดยนายอิทธิพร กล่าวเปิด พร้อมยืนยัน กกต. เตรียมพร้อม
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ประกาศระเบียบต่างๆจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เตรียมจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 
ตั้ง คณะกรรมการไต่สวนเมื่อปรากฏเหตุหรือมีการร้องเรียนทุจริต
เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งโดยเคร่งครัดในมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  

12 
14 
16 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
 ทั้งนี้ คาดในการเลือกตั้ง อบจ. ในครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิ 47 ล้านคน 
โดย กกต.ได้มีการเปิดสายด่วน 1444  เว็บไซด์ส านักงาน กกต. และ
แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต พร้อมให้ข้อมูลกับผู้สมัครและประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

3 มติชนออนไลน
ผู้จัดการออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
เนชั่นออนไลน์ 
ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. กล่าวถึงความคืบหน้า 
การพิจารณาด าเนินคดีอาญาต่ออดีตหัวหน้าพรรคและกรรมการ 
บริหารพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรค
จากเหตุพรรคกู้เงินหัวหน้าพรรคว่า ขณะนี้ส านวนได้มาถึง กกต.แล้ว 
อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่าจะสามารถลงมติในเร็วๆ นี้ หรือถ้า
สัปดาห์หน้าสามารถลงมติได้ก็จะลงมติ การพิจารณาจ าเป็นต้องใช้
เวลาเนื่องจากต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะด าเนินคดีต่อไปหรือไม่ หรือด าเนินคดี
ในด้านใด และใครบ้าง ทั้งนี้ ยืนยันว่าพยานหลักฐานทางเจ้าหน้าของ 
กกต.ที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว โดยเรื่องนี้ 
กกต.จะต้องศึกษาโดยละเอียดก่อนที่จะลงมติ 
 ส่วนกรณีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 
จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ทวงความรับผิดชอบ กกต. นั้น ปธ.กกต.
ยืนยันว่ากรณีดังกล่าว กกต.พิจารณาตามอ านาจหน้าที่และกฎหมาย
ทุกประการ ซึ่งในค าพิพากษาของศาล การด าเนินการและข้ันตอนของ 
กกต.ก็ไม่พบว่ามีอะไรบกพร่อง จึงไม่มีเรื่องที่ต้องท าต่อ เพียงแต่มี
ประเด็นในเรื่องของเงินอุดหนุนพรรคการเมืองซึ่งก่อนหน้านี้ทาง กกต.
ได้หักเงินที่พรรคเพ่ือไทยได้รับจัดสรรจากกองทุนเพ่ือการพัฒนา 
พรรคการเมืองเป็นค่าชดใช้ในการจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่เมื่อศาล
พิพากษายกค าร้องเราก็จะคืนเงินจ านวน 9 ล้านบาทให้กับพรรค 
เพ่ือไทย 

18 
19 
20 
21 
22 
 

23 
24 
 

25 
 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบหาเสียง-ข้อห้าม เลือกตั้งท้องถิ่น ฉบับ

ล่าสุด 
27 

2 ผู้น าท้องถิ่นออนไลน์ กกต.ออกระเบียบเพ่ิม! ห้ามท า/เผยแพร่โพลชี้น าเลือกตั้งท้องถิ่น 28 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 ส านักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
กกต.คลอดระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ ห้ามท าโพลโดยไม่สุจริต-ชี้น า 29 

4 ผู้จัดการออนไลน์ มหาดไทยซักซ้อม ขรก.ประจ า รับเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ก าชับ
ภารกิจผู้ว่าฯ-นายอ าเภอรับแจ้งเหตุเรียกรับเงิน 

30 

5 INNNews ออนไลน์ กมธ.แก้ รธน.ท าเสร็จตามกรอบยันไม่มีมติเพ่ือชี้น า 32 
6 มติชนออนไลน์ ‘วิรัช’ เผย 22 ต.ค. ถกร่วม 4 ฝ่าย ก าหนดกรอบอภิปรายหาทางออก

ประเทศ 26-27 ต.ค. 
33 

7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เทพไท" เสนอโหวตแก้ รธน.-เลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 34 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เลขาฯ ชวน” ระบุประชุมสภาฯ ม.165 แทรกโหวตร่างแก้ไข 

รธน. ไม่ได้ 
36 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปชป.ค้านท า 'ประชามติ' 2 ครั้ง แก้รัฐธรรมนูญ 60 37 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "วันชัย" หนุนบรรจุโหวตแก้ รธน.ช่วงเปิดประชุมวิสามัญ 38 
11 สยามรัฐออนไลน์ “ทิพานัน” จับตา "ก้าวไกล" รับลูกชงตั้ง กมธ. ปฏิรูปสถาบัน เข้าข่าย

ยุบพรรค-เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี 
39 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
ปี่กลองระรัว ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น “คณะก้าวหน้า” ชูธงฝัน “ไกล” 
ปลุก “พรรค-บ้านใหญ่” ตื่นตัว 

41 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ลุ้นดาบสองฟันอาญา “ธนาธร-พวก14คน” ผลพวงคดีเงินกู้ 43 
3 ไทยรัฐออนไลน์ แก้ปัญหาด้วยสติและปัญญา 45 
4 มติชนออนไลน์ จังหวะก้าว ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อการเปิด รัฐสภา สมัยวิสามัญ 47 
5 ข่าวสดออนไลน์ การรุก การรับ ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตุลาคม 2563 48 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รัฐธรรมนูญเปิดช่อง 'แก้วิกฤติ' 'ประยุทธ์' ต้องถอยถึงส าเร็จ 49 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายและบรรยายพิเศษในการประชุม
ชี้แจงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้แก่ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

กรรมการการเลือกตั้ง 
มอบนโยบายและบรรยายพิเศษการประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
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ข่าวอ้างอิง 
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ประธาน กกต.ยันหากยุบสภา ไม่กระทบเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้คนละเรื่อง 
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ 
กทม. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ว่า ส าหรับกระบวนการหลังจากนี้กกต.ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งอบจ.ใน
วันที่ 26 ตุลาคม ส่วนเรื่องอ่ืนๆอาทิ การประกาศค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขณะนี้แต่ละจังหวัดก็ได้มีการประกาศ
ครบถ้วนแล้ว ขณะที่การแต่งตั้งกกต.ท้องถิ่น ทาง กกต.ก็ได้เห็นชอบทั้ง 76 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยกระบวนการทุก
อย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน โดยหลังจากนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้เข้มข้นมากข้ึนด้วย 
 เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาเกิดขึ้นการเลือกตั้งจะด าเนินต่อไปหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า ไม่กระทบ
เพราะเป็นคนละส่วนกัน เมื่อถามย้ าว่า การชุมนุมและความวุ่นวายต่างๆ จะมีผลกระทบหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า 
หวังว่าจะไม่มีผลกระทบเพราะเป็นคนละเรื่องกัน โดยเรื่องนี้เป็นการจัดการเลือกตั้งและให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ 
ไม่น่าจะกระทบ โดยเราเตรียมพร้อมให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ ซึ่งที่ผ่านมาเราจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ในช่วงโควิด -19 ถึง 2 ครั้ง ทั้ง 
จ.ล าปาง และ จ.สมุทรปราการ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/526348 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/526348
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กกต. เชื่อ ยุบสภา- ม็อบ ไม่กระทบเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้เป็นคนละส่วนกัน 
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 16:16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายอิทธิ
พร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ว่า ส าหรับกระบวนการหลังจากนี้กกต.ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งอบจ.ในวันที่ 26 ตุลาคม 
ส่วนเรื่องอ่ืนๆอาทิ การประกาศค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขณะนี้แต่ละจังหวัดก็ได้มีการประกาศครบถ้วนแล้ว ขณะที่การ
แต่งตั้งกกต.ท้องถิ่น ทางกกต.ก็ได้เห็นชอบทั้ง 76 จังหวัดเรียบร้อยแล้วเช่นนี้ โดยกระบวนการทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามขั้นตอน และหลังจากนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้เข้มข้นมากข้ึนด้วย 
 เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาเกิดขึ้น การเลือกตั้งจะด าเนินต่อไปหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า ไม่กระทบ
เพราะเป็นคนละส่วนกัน เมื่อถามย้ าว่าการชุมนุมและความวุ่นวายต่างๆจะมีผลกระทบหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่ า 
หวังว่าจะไม่มีผลกระทบเพราะเป็นคนละเรื่องกัน โดยเรื่องนี้เป็นการจัดการเลือกตั้งและให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ 
ไม่น่าจะกระทบ โดยเราเตรียมพร้อมให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ ซึ่งที่ผ่านมาเราจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในช่วงโควิด-19 ถึง 2 ครั้งทั้ง
ล าปางและสมุทรปราการ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2404668 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2404668
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"ปธ.กกต."ยัน "ยุบสภาฯ-การชุมนุม"ไม่กระทบเลือกตั้ง อบจ. 
สยามรัฐออนไลน์  20 ตุลาคม 2563 15:19 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 20 ต.ค.63 เวลา 13.30 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายอิทธิพร 
บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ว่า ส าหรับกระบวนการหลังจากนี้กกต.ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งอบจ.ในวันที่ 26 ต.ค. ส่วน
เรื่องอ่ืนๆอาทิ การประกาศค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขณะนี้แต่ละจังหวัดก็ได้มีการประกาศครบถ้วนแล้ว ขณะที่การ
แต่งตั้งกกต.ท้องถิ่น ทางกกต.ก็ได้เห็นชอบทั้ง 76 จังหวัดเรียบร้อยแล้วเช่นนี้ โดยกระบวนการทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามขั้นตอน โดยหลังจากนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้เข้มข้นมากข้ึนด้วย 
 เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาเกิดขึ้น การเลือกตั้งจะด าเนินต่อไปหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า ไม่กระทบ
เพราะเป็นคนละส่วนกัน เมื่อถามย้ าว่าการชุมนุมและความวุ่นวายต่างๆจะมีผลกระทบหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า 
หวังว่าจะไม่มีผลกระทบเพราะเป็นคนละเรื่องกัน โดยเรื่องนี้เป็นการจัดการเลือกตั้งและให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ 
ไม่น่าจะกระทบ โดยเราเตรียมพร้อมให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ ซึ่งที่ผ่านมาเราจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในช่วงโควิด -19 ถึง 2 ครั้งทั้ง
ล าปางและสมุทรปราการ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/191052 
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20 ตุลาคม 2563 3:24 pm 
ยุบสภา- ม็อบ ไม่กระทบเลือกตั้งท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรุงเทพฯ 20 ต.ค. –  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.)  ยืนยันว่า 
กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน และ กกต.
จะออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ จากนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้
เข้มข้นมากขึ้น ยืนยันว่า หากมีการยุบสภา หรือ การชุมนุมต่างๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งแน่นอน 
 “ไม่กระทบ เพราะเป็นคนละส่วนกัน   เรื่องนี้เป็นการจัดการเลือกตั้ง และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้
สิทธิ  เราเตรียมพร้อมให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยเฉพาะช่วงนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19   จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ  ที่ผ่านมาเราจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ในช่วงโควิด -19 ถึง 2 ครั้ง ทั้งล าปางและ
สมุทรปราการ  ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด” นายอิทธิพร กล่าว    .- ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง  :  https://tna.mcot.net/politics-566301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-566301
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กกต.เดินหน้าเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้ แม้มียุบสภา-ม็อบ ก็ไม่กระทบอปท. 
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 - 07:57 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เดินหน้าเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้ยุบสภา-ม็อบไม่กระทบอปท. 
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ความคืบหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมว่า ส าหรับกระบวนการหลังจากนี้ กกต.ออก
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันที่ 26 ตุลาคม ส่วนเรื่อง อ่ืนๆ อาทิ การ
ประกาศค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขณะนี้แต่ละจังหวัดก็ได้มีการประกาศครบถ้วนแล้ว ขณะที่การแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น 
ทาง กกต.ก็ได้เห็นชอบทั้ง 76 จังหวัดเรียบร้อยแล้วเช่นกัน โดยกระบวนการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ขั้นตอน และหลังจากนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้เข้มข้นมากข้ึนด้วย 
 เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาเกิดขึ้น การเลือกตั้งจะด าเนินต่อไปหรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า ไม่กระทบ
เพราะเป็นคนละส่วนกัน เมื่อถามย้ าว่า การชุมนุมและความวุ่นวายต่างๆ จะมีผลกระทบหรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า 
หวังว่าจะไม่มีผลกระทบเพราะเป็นคนละเรื่องกัน โดยเรื่องนี้เป็นการจัดการเลือกตั้งและให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ 
ไม่น่าจะกระทบ โดยเราเตรียมพร้อมให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ ซึ่งที่ผ่านมาเราจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ในช่วงโควิด -19 ถึง 2 ครั้งทั้ง
ล าปางและสมุทรปราการ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2405330 
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‘กกต.-มท.’เคาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 47 ล้านคน พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“กกต.-มท.” มอบนโยบาย ผอ.กกต.จว- ปลัดอบจ.จัดเลือกตั้งอบจ.  “อิทธิพร” เผยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 47 ล้านคน 
แนะเร่งประชาสัมพันธ์ผู้สมัครหากไม่มีคุณสมบัติลงสมัครมีโทษอาญา ด้านมท.ยืนยันพร้อมสนับสนุนกกต.จัด
เลือกตั้ง 
 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  นาย
อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไท นายปกรณ์ 
มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  จัดการประชุมชี้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยมีปลัดอบจ. ผอ.เลือกตั้งประจ าจังหวัดทั่วประเทศและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง 
 โดยนายอิทธิพร กล่าวเปิด พร้อมยืนยัน กกต. เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีการ
ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศระเบียบต่างๆจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เตรียมจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ตั้งคณะ กรรมการไต่
สวนเมื่อปรากฏเหตุหรือมีการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งโดยเคร่งครัดในมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้คาดในการเลือกตั้ง อบจ. ในครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิ์47 ล้านคน โดย กกต.ได้มีการเปิดสายด่วน 
1444  เว็บไซด์ส านักงาน กกต. และแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต พร้อมให้ข้อมูลกับผู้สมัครและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
นอกจากนี้ นายอิทธิพร ยังขอให้ปลัดอบจ.ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ที่
จะลงสมัครทราบถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะถ้าหากไม่มีคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามแล้วมายื่นสมัครกฎหมายก าหนดให้มีความผิดทางอาญา ขณะเดียวกันก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มาใช้สิทธิและร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ซึ่งตามกฎหมายมีมาตรการในการคุ้มครอง
พยานรวมทั้งมีรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสทุจริต  
 ด้านนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า 
มหาดไทยพร้อมสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต. ก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด ให้ท าการศึกษากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่ยังร่างกฎหมายและจนถึงขณะนี้มหาดไทยก็ได้เกี่ยวข้องทั้ง
เรื่องค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งของ 7,848 แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเมืองพัทยา และกทม.มีการรายงานมา
ครบถ้วนว่า ได้จัดเตรียมงบไว้พร้อมแล้ว 
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 “อบจ. ขณะนี้มี70 จังหวัด ได้ออกประกาศข้อบัญญัติเรียบร้อยอีก 6 จังหวัดก าชับว่า ถ้ามีปัญหาไม่
สามารถประกาศข้อบัญญัติได้ ก็ให้ประกาศใช้งบประมาณจัดการเลือกตั้งที่เดิมตั้งไว้ในปีงบประมาณ 63ไปก่อน และเม่ือ
กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีผลให้นายกฯและสมาชิกอบจ.ที่ปฏิบัติอยู่พ้นจากต าแหน่งทันที ก็ได้แจ้งให้
ปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่แทนเท่าที่จ าเป็น ตามที่กฎหมายก าหนด เรื่องใดไม่จ าเป็นให้รอหลักการเลือกตั้ง และได้เน้นย้ า 
ปลัด อบจ.ในการจัดท าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดพิมพ์และควบคุมการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่จะใช้โรงพิมพ์
อาสารักษาดินแดนเป็นที่จัดพิมพ์ มีบางพ้ืนที่เท่านั้นที่จะใช้โรงพิมพ์จุฬา รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังผวจ. ปลัด
อบจ. และนายอ าเภอให้เตรียมเป็นผู้รับแจ้งเหตุการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตามที่กกต.ได้มีหนังสือมอบหมายก่อน
หน้านี้ รวมถึงการรับแจ้งเหตุผู้สมัครใช้เงินเกินกฎหมายก าหนด ซึ่งกฎหมายก าหนดให้อ านาจผู้ว่าฯ นายอ าเภอเพียงแค่
มีเหตุอันควรสงสัยว่าใช้เงินเกินก็ด าเนินการได้ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/526344 
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กกต.-มท.มอบนโยบายเลือกตั้ง อบจ. ม็อบ-ยุบสภาไม่กระทบ เตือนไร้คุณสมบัติลงมีโทษ 
เผยแพร่: 20 ต.ค. 2563 15:55   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.-มท.มอบนโยบาย ผอ.กต.จว.-ปลัด อบจ. จัดเลือกตั้ง อบจ. “อิทธิพร” ชี้มีม็อบ-ยุบสภา ไม่กระทบ เผยมีผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 47 ล้านคน แนะเร่งประชาสัมพันธ์ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติลงสมัครมีโทษอาญา มท.ยันพร้อมสนับสนุน 
กกต.จัดเลือกตั้ง 
 วันนี้ (20 ต.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบายให้แก่ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายอิทธิพรกล่าวยืนยันความพร้อมโดยมีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศ
ระเบียบต่างๆ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เตรียมจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ตั้งคณะกรรมการไต่สวนเมื่อปรากฏเหตุหรือมีการ
ร้องเรียนทุจริตเลือกตั้ง และเน้นย้ าขอให้จัดการเลือกตั้งโดยเคร่งครัดในมาตรการป้องกันการการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ทั้งนี้ คาดว่าในการเลือกตั้ง อบจ.ในครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิ 47 ล้านคน โดย กกต.ได้มีการเปิดสายด่วน 1444 เว็บไซต์
ส านักงาน กกต. และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต พร้อมให้ข้อมูลกับผู้สมัครและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 นอกจากนี้ยังขอให้ปลัด อบจ.ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่จะลงสมัครทราบถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะถ้าหากไม่มีคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามแล้วมายื่นสมัครกฎหมายก าหนดให้มีความผิดทางอาญา ขณะเดียวกันก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมาใช้สิทธิและร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ซึ่งตามกฎหมายมีมาตรการใน
การคุ้มครองพยานรวมทั้งมีรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสทุจริต 
 อย่างไรก็ตาม นายอิทธิพรให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า หลังจากนี้ กกต.จะออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
อบจ.ในวันที่ 26 ต.ค. ส่วนเรื่องอ่ืนๆ อาทิ การประกาศค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขณะนี้แต่ละจังหวัดได้มีการประกาศ
ครบถ้วนแล้ว ส่วนการแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น กกต.ได้เห็นชอบตามที่ 76 จังหวัดเสนอมาแล้ว หลังจากนี้ก็จะมีการ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้เข้มข้นมากขึ้นด้วย 
เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาเกิดข้ึน การเลือกตั้งจะด าเนินต่อไปหรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า ไม่กระทบเพราะเป็นคนละ
ส่วนกัน ส่วนการชุมนุมและความวุ่นวายต่างๆ จะมีผลกระทบหรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า หวังว่าจะไม่มีผลกระทบ
เพราะเป็นคนละเรื่องกัน โดยเรื่องนี้เป็นการจัดการเลือกตั้งและให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ ไม่น่าจะกระทบ  โดย 
กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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 ด้านนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า 
มหาดไทยพร้อมสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต.ก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด ให้ท าการศึกษากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่ยังร่างกฎหมาย และจนถึงขณะนี้ มท.ก็ได้เกี่ยวข้องทั้งเรื่อง
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งของ 7,848 แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเมืองพัทยา และ กทม. มีการรายงานมา
ครบถ้วนว่าได้จัดเตรียมงบไว้พร้อมแล้ว โดย อบจ.ขณะนี้มี 70 จังหวัด ได้ออกประกาศข้อบัญญัติเรียบร้อย อีก 6 
จังหวัดก าชับว่าถ้ามีปัญหาไม่สามารถประกาศข้อบัญญัติได้ก็ให้ประกาศใช้งบประมาณจัดการเลือกตั้งที่เดิมตั้งไว้ใน
ปีงบประมาณ 63 ไปก่อน และเมื่อ กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งซึ่งจะมีผลให้นายกและสมาชิก อบจ.ที่ปฏิบัติ
อยู่พ้นจากต าแหน่งทันที ก็ได้แจ้งให้ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่แทนเท่าที่จ าเป็น ตามที่กฎหมายก าหนด เรื่องใดไม่จ าเป็น
ให้รอหลังการเลือกตั้ง และได้เน้นย้ าปลัด อบจ.ในการจัดท าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดพิมพ์และควบคุมการจัดส่งบัตร
เลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่จะใช้โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนเป็นที่จัดพิมพ์ มีบางพ้ืนที่เท่านั้นที่จะใช้โรงพิมพ์จุฬา รวมทั้งได้มี
หนังสือแจ้งเวียนไปยัง ผวจ. ปลัด อบจ. และนายอ าเภอให้เตรียมเป็นผู้รับแจ้งเหตุการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตามที่ 
กกต.ได้มีหนังสือมอบหมายก่อนหน้านี้ รวมถึงการรับแจ้งเหตุผู้สมัครใช้เงินเกินกฎหมายก าหนด ซึ่งกฎหมายก าหนดให้
อ านาจผู้ว่าฯ นายอ าเภอเพียงแค่มีเหตุอันควรสงสัยว่าใช้เงินเกินก็ด าเนินการได้ 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000106912 
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กกต.-มท. มอบนโยบายผอ.กกต.จว.- ปลัดอบจ. จัดเลือกตั้ง อบจ. 
อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.-มท.มอบนโยบายผอ.กกต.จว.- ปลัดอบจ. จัดเลือกตั้งอบจ. “อิทธิพร” เผยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 47 ล้านคน แนะ
เร่งประชาสัมพันธ์ผู้สมัครหากไม่มีคุณสมบัติลงสมัครมีโทษอาญา ด้านมท.ยืนยันพร้อมสนับสนุนกกต.จัดเลือกตั้ง 
พร้อมระบุ ยุบสภา-ม็อบ ไม่กระทบเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้เป็นคนละเรื่องกัน 
 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์   นายอิทธิพร 
บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไท นายปกรณ์ มหรรณพ 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ เป็นประธานประชุมชี้จัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีปลัด 
อบจ. ผอ.เลือกตั้งประจ าจังหวัดทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง โดยนายอิทธิพร กล่าวเปิด พร้อมยืนยัน กกต.
เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศระเบียบต่างๆ จัดอบรม
เจ้าหน้าที่ เตรียมจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ตั้งคณะกรรมการไต่สวนเมื่อปรากฏเหตุหรือมีการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้ง และ
การจัดการเลือกตั้งโดยเคร่งครัดในมาตรการป้องกันการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้คาดในการเลือกตั้ง อบจ.
ในครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิ 47 ล้านคน โดย กกต.ได้มีการเปิดสายด่วน  1444  เว็บไซต์ส านักงาน กกต. และแอพพลิเคชั่น
สมาร์ทโหวต พร้อมให้ข้อมูลกับผู้สมัครและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 นอกจากนี้นายอิทธิพร ยังขอให้ปลัด อบจ.ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่จะลงสมัครทราบถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะถ้าหาก
ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแล้วมายื่นสมัคร กฎหมายก าหนดให้มีความผิดทางอาญา ขณะเดียวกันก็เร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิและร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ซึ่งตาม
กฎหมายมีมาตรการในการคุ้มครองพยานรวมทั้งมีรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสทุจริต 
 อย่างไรก็ตาม นายอิทธิพร ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ว่า ส าหรับกระบวนการหลังจากนี้ กกต.ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 26 ต.ค. ส่วนเรื่อง
อ่ืนๆ อาทิ การประกาศค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขณะนี้แต่ละจังหวัดก็ได้มีการประกาศครบถ้วนแล้ว ขณะที่การแต่งตั้ง 
กกต.ท้องถิ่น ทาง กกต.ก็ได้เห็นชอบทั้ง 76 จังหวัดเรียบร้อยแล้วเช่นนี้  โดยกระบวนการทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามขั้นตอน โดยหลังจากนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้เข้มข้นมากข้ึนด้วย 
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 เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาเกิดขึ้น การเลือกตั้งจะด าเนินต่อไปหรือไม่  นายอิทธิพร กล่าวว่า ไม่กระทบ
เพราะเป็นคนละส่วนกัน เมื่อถามย้ าว่า การชุมนุมและความวุ่นวายต่างๆ จะมีผลกระทบหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า 
หวังว่าจะไม่มีผลกระทบเพราะเป็นคนละเรื่องกัน โดยเรื่องนี้เป็นการจัดการเลือกตั้งและให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ 
ไม่น่าจะกระทบ โดยเราเตรียมพร้อมให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19  จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ ซึ่งที่ผ่านมาเราจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในช่วงโควิด -19 ถึง 2 ครั้งทั้ง
ล าปางและสมุทรปราการ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด 
 ด้าน นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า 
มหาดไทยพร้อมสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต.ก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด ให้ท าการศึกษากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่ยังร่างกฎหมาย และจนถึงขณะนี้มท.ก็ได้เกี่ยวข้องทั้งเรื่อง
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง ของ 7,848 แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเมืองพัทยา และกทม. มีการรายงานมา
ครบถ้วนว่าได้จัดเตรียมงบไว้พร้อมแล้ว โดย อบจ. ขณะนี้มี 70 จังหวัด ได้ออกประกาศข้อบัญญัติเรียบร้อย อีก 6 
จังหวัดก าชับว่าถ้ามีปัญหาไม่สามารถประกาศข้อบัญญัติได้ ก็ให้ประกาศใช้งบประมาณจัดการเลือกตั้งที่เดิมตั้งไว้ใน
ปีงบประมาณ 63 ไปก่อน และเมื่อ กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีผลให้นายกฯ และสมาชิก อบจ.ที่
ปฏิบัติอยู่พ้นจากต าแหน่งทันที ก็ได้แจ้งให้ปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่แทนเท่าที่จ าเป็น ตามที่กฎหมายก าหนด เรื่องใดไม่
จ าเป็นให้รอหลักการเลือกตั้ง และได้เน้นย้ า ปลัด อบจ.ในการจัดท าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดพิมพ์และควบคุมการ
จัดส่งบัตรเลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่จะใช้โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนเป็นที่จัดพิมพ์ มีบางพ้ืนที่เท่านั้นที่จะใช้โรงพิมพ์จุฬาฯ 
รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยัง ผวจ. ปลัด อบจ. และนายอ าเภอให้เตรียมเป็นผู้รับแจ้งเหตุการกระท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง ตามที่ กกต.ได้มีหนังสือมอบหมายก่อนหน้านี้ รวมถึงการรับแจ้งเหตุผู้สมัครใช้เงินเกินกฎหมายก าหนด ซึ่ง
กฎหมายก าหนดให้อ านาจผู้ว่าฯ นายอ าเภอเพียงแค่มีเหตุอันควรสงสัยว่าใช้เงินเกินก็ด าเนินการได้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/802173 
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กกต. เล็งลงมติด าเนินคดีอดีต กก.บห.อนาคตใหม่ ปมเงินกู้ สัปดาห์หน้า 
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 15:56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายอิทธิ
พร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาการด าเนินคดีอาญากับอดีต
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรค ว่าในส่วนของคดีเงินกู้ ขณะนี้ส านวนได้
มาถึง กกต.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่าจะสามารถลงมติในเร็วๆ นี้ หรือถ้าสัปดาห์หน้าสามารถลงมติได้ก็
จะลงมติ ทั้งนี้ การพิจารณาจ าเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจว่าจะด าเนินคดีต่อไปหรือไม่ หรือด าเนินคดีในด้านใดและใครบ้าง ยืนยันว่าพยานหลักฐานทาง
เจ้าหน้าที่ของ กกต.ที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว โดย กกต.จะต้องศึกษาโดยละเอียดก่อนที่จะ
ลงมติ 
 เมื่อถามว่า หาก กกต.ลงมติแล้วกระบวนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร นายอิทธิพรกล่าวว่า กระบวนการ
จะเป็นการด าเนินคดีอาญา โดยที่ผ่านมาหลัง กกต.มีมติเราจะให้เจ้าหน้าที่ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2404650 
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กกต. คาดลงมติด าเนินคดีอาญา กก.บห.อนค.สัปดาห์หน้า ย้ าท าตามหน้าที่คดี “สุรพล” 
เผยแพร่: 20 ต.ค. 2563 16:13   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปธ.กกต.คาดลงมติด าเนินคดีอาญา หน.-กก.บห.อนาคตใหม่ สัปดาห์หน้า ยันต้องศึกษาโดยละเอียด ย้ ากรณี “สุ
รพล” พิจารณาตามหน้าที่ ไม่ตอบโต้น้อมรับความเห็นต่าง 
 วันนี้ (20 ต.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาด า เนิน
คดีอาญาต่ออดีตหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคจากเหตุ
พรรคกู้เงินหัวหน้าพรรคว่า ขณะนี้ส านวนได้มาถึง กกต.แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่าจะสามารถลงมติในเร็วๆ นี้ 
หรือถ้าสัปดาห์หน้าสามารถลงมติได้ก็จะลงมติ การพิจารณาจ าเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องมีการรวบรวม
พยานหลักฐาน และข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะด าเนินคดีต่อไปหรือไม่ หรือด าเนินคดีในด้านใด และใคร
บ้าง ทั้งนี้ ยืนยันว่าพยานหลักฐานทางเจ้าหน้าของ กกต.ที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว โดยเรื่อง
นี้ กกต.จะต้องศึกษาโดยละเอียดก่อนที่จะลงมติ 
 เมื่อถามว่าหาก กกต.ลงมติแล้วกระบวนการหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร นายอิทธิพรกล่าวว่า จะเป็นการ
ด าเนินคดีอาญาซึ่งก็จะเหมือนกับคดีที่ผ่านๆ มาท่ีพอ กกต.มีมติ เจ้าหน้าที่ก็ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ส่วนกรณีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ทวงความ
รับผิดชอบ กกต.และขอให้คืนสิทธิ ส.ส.หลังศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องที่ กกต.ขอให้ศาลฯสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครนายสุรพลและให้ชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้ง ประธาน กกต.ยืนยันว่ากรณีดังกล่าว กกต.พิจารณาตามอ านาจ
หน้าที่และกฎหมายทุกประการ ซึ่งในค าพิพากษาของศาล การด าเนินการและขั้นตอนของ กกต.ก็ไม่พบว่ามีอะไร
บกพร่อง จึงไม่มีเรื่องที่ต้องท าต่อ เพียงแต่มีประเด็นในเรื่องของเงินอุดหนุนพรรคการเมืองซึ่งก่อนหน้านี้ทาง กกต.ได้หัก
เงินที่พรรคเพ่ือไทยได้รับจัดสรรจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองเป็นค่าชดใช้ในการจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่เมื่อ
ศาลพิพากษายกค าร้องเราก็จะคืนเงินจ านวน 9 ล้านบาทให้กับพรรคเพ่ือไทย อย่างไรก็ตาม ในประเด็นของการคืนสิทธิ 
ส.ส.และข้อสงสัยต่างๆ จะมอบหมายให้ส านักงานเป็นผู้ชี้แจง ขอย้ าว่าทาง กกต.ได้พยายามท าทุกอย่างตามกรอบ
อ านาจหน้าที่ หากจะมีการยื่นฟ้องร้องต่อ กกต.ก็เป็นการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง กกต.ไม่ได้ปกป้องตัวเอง ซึ่งเมื่อมี
การเห็นต่างก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่จะด าเนินการ เราจะไม่โต้ตอบเพราะต้องน้อมรับความเห็นต่าง 
 
อ้างอิง  : https://mgronline.com/politics/detail/9630000106927 
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"กกต." ยันเพิกถอน"สุรพล"ท าตามอ านาจหน้าที่ 
อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 15.01 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“กกต.” ชี้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส.สุรพล ท าตามอ านาจหน้าที่ ไม่มีอะไรบกพร่อง 
 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีท่ี นาย
สุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ทวงความรับผิดชอบกกต. และขอให้คืนสิทธิ 
ส.ส.หลังศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องกรณี กกต.ให้ใบส้มว่า ยืนยันว่ากรณีดังกล่าว กกต.พิจารณาตามอ านาจ
หน้าที่และกฎหมายทุกประการ ซึ่งในค าพิพากษาของศาล การด าเนินการและขั้นตอนของกกต.ก็ไม่พบว่า มีอะไร
บกพร่อง จึงไม่มีเรื่องที่ต้องท าต่อ เพียงแต่มีประเด็นในเรื่องของเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง กกต.ได้
หักเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจากพรรคเพ่ือไทย เมื่อศาลพิพากษายกค าร้องเราจ าเป็นต้อง
คืนเงินจ านวน 9 ล้านบาทให้กับพรรคเพ่ือไทย 
 นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในประเด็นของการคืนสิทธิ ส.ส.และข้อสงสัยต่าง ๆ จะมอบหมาย
ให้ส านักงานเป็นผู้ชี้แจง ขอย้ าว่าทาง กกต.ได้พยายามท าทุกอย่างตามกรอบอ านาจหน้าที่ หากจะมีการยื่นฟ้องร้องต่อ 
กกต. ก็เป็นการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง กกต.ไม่ได้ปกป้องตัวเอง ซึ่งเมื่อมีการเห็นต่า งก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่จะ
ด าเนินการ เราจะไม่โต้ตอบเพราะต้องน้อมรับความเห็นต่าง 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/802169 
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'ธนาธร' ลุ้นระทึก! กกต.จ่อลงมติฟันอาญาอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ สัปดาห์หน้า 
20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:22 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 20 ต.ค.63 - เวลา 13.30 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาการด าเนินคดีอาญากับอดีต
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคว่า ในส่วนของคดีเงินกู้ขณะนี้ส านวนได้
มาถึงกกต.เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่าจะสามารถลงมติในเร็วๆนี้ หรือถ้าสัปดาห์หน้าสามารถลงมติได้ 
ก็จะลงมติ ซึ่งการพิจารณาจ าเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจว่าจะด าเนินคดีต่อไปหรือไม่ หรือด าเนินคดีในด้านใด และใครบ้าง ทั้งนี้ยืนยันว่าพยานหลักฐาน
ทางเจ้าหน้าของกกต.ที่มีหน้าที่สืบสวน สอบสวนได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว โดยเรื่องนี้กกต.จะต้องศึกษาโดยละเอียด
ก่อนที่จะลงมต ิ
 เมื่อถามว่า หากกกต.ลงมติแล้วกระบวนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร นายอิทธิพร กล่าวว่า กระบวนการ
จะเป็นการด าเนินคดีอาญา โดยที่ผ่านมาหลังกกต.มีมติเราจะให้เจ้าหน้าที่ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/81253 
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สัปดาห์หน้า กกต. เตรียมลงมติด าเนินคดีอาญาหรือไม่ หลังศาลสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้ยืมเงิน 
20 ต.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวถึงความคืบหน้าในการด าเนินคดีทางอาญากับอดีตกรรม
การบริหารพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค จากกรณีท่ีพรรค ได้กู้ยืมเงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
และขัดต่อรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้ทีมงานที่ท าหน้าที่ในการไต่สวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว และในสัปดาห์
หน้าจะน าเข้าสู่ที่ประชุม กกต. เพ่ือลงมติว่าจะด าเนินคดีทางอาญาหรือไม่ และหากด าเนินคดีอาญา ก็ต้องพิจารณาว่า
จะด าเนินคดีกับอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้งชุดหรือเป็นรายบุคคล โดยหากมีมติที่จะด าเนินคดีอาญา 
ก็จะส่งเรื่องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 
 ส่วนกรณีที่นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ยื่ นร้องเรียนขอให้ทบทวนเรื่อง
ของสิทธิการด ารงต าแหน่ง ส.ส.นั้น ยืนยันว่า การพิจารณาของ กกต. เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ โดยชอบด้วย
กฎหมาย แต่หากนายสุรพลจะฟ้องร้องด าเนินคดีในมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อ กกต. ก็ถือเป็นสิทธิ์ของ
นายสุรพลเอง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ศาลมีค าพิพากษายกฟ้องกรณีใบส้มแล้ว กกต.ได้ด าเนินการทางธุรการ เพ่ือจะ
คืนเงินที่ได้หักไว้เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง คืนให้กับพรรคเพ่ือไทยเป็นจ านวนเงิน 9 ล้านกว่าบาทแล้ว 
 
อ้างอิง  :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201020160155743 
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กกต.ย้ าต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนลงดาบฟันอาญาอดีตกก.บห.อนาคตใหม่ 
20 ต.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
"ประธานกรรมการการเลือกตั้ง" เผยอยู่ระหว่างพิจารณาในการด าเนินคดีอาญาอดีตกรรมการบริหารอนาคตใหม่ 
หลังศาลสั่งยุบพรรค คาดสัปดาห์หน้าลงมติได้ ย้ าแต่ต้องศึกษาอย่างละเอียด 
 20 ตุลาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยความคืบหน้า
การพิจารณาการด าเนินคดีอาญากับอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรค 
ว่า ในส่วนของคดีเงินกู้ ขณะนี้ส านวนได้มาถึงกกต.เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงมติใน
เร็วๆนี้ หรือถ้าสัปดาห์หน้าสามารถลงมติได้ ก็จะลงมติ  
 ทั้งนี้ การพิจารณาจ าเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน และข้อเท็จจริง เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ ว่าจะด าเนินคดีต่อไปหรือไม่ หรือด าเนินคดีในด้านใด และใครบ้าง โดยยืนยันว่าพยานหลักฐาน 
ทางเจ้าหน้าของกกต.ที่มีหน้าที่สืบสวน สอบสวนได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว โดยเรื่องนี้ กกต. จะต้องศึกษาอย่างละเอียด
ก่อนที่จะลงมต ิ
 อย่างไรก็ตาม หากกกต.ลงมติแล้ว กระบวนการหลังจากนี้ จะเป็นการด าเนินคดีอาญา โดยที่ผ่านมา หลัง
กกต.มีมติ จะให้เจ้าหน้าที่ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378801983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378801983


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

 
 
 
 
‘ธนาธร-15 อดีต กก.อนค.’ลุ้น! กกต.ถกลงมติคดีอาญาปมปล่อยกู้พรรคสัปดาห์หน้า 
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 17:12 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ธนาธร-15 อดีต กก.บริหารพรรคอนาคตใหม่’มีลุ้น! กกต.เตรียมลงมติคดีอาญาจากการปล่อยกู้พรรคการเมือง 
หลังศาล รธน.มีมติยุบพรรค สัปดาห์หน้า ยันด าเนินการครบถ้วน-ศึกษาโดยละเอียด 
 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ 15 อดีตกรรมการบริหารพรรคฯ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบ
พรรค คดีปล่อยกู้เงินโดยมิชอบว่า คดีนี้ส านวนถึงมือ กกต. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะสามารถลง
มติได้เร็ว ๆ นี้ หรือสัปดาห์หน้า หากสามารถลงมติได้จะลงมติ โดยการพิจารณาจ าเป็นต้องใช้เวลา เนื่ องจากต้อง
รวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะด าเนินคดีต่อไปหรือไม่ หรือด าเนินคดีในด้านใด 
และใครบ้าง ยืนยันว่าพยานหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ของ กกต. ที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน ด าเนินการครบถ้วนแล้ว เรื่อง
นี้ กกต.ต้องศึกษาโดยละเอียดก่อนที่จะลงมติ 
 เมื่อถามว่า หากกกต.ลงมติแล้วกระบวนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร นายอิทธิพร กล่าวว่า ที่ผ่านมา
กระบวนของ กกต. ในการด าเนินคดีอาญานั้น หลัง กกต. มีมติเราจะให้เจ้าหน้าที่ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ด าเนินการต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.isranews.org/article/isranews/92891-isranews-516.html 
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21 ตุลาคม 2563 - 12:01 น. 
กกต.นัดลงมติคดีอาญา"ธนาธร"-กรรมการบริหาร อนค. "คดีเงินกู้"  
 

 
 
 
กกต.นัดลงมติคดีอาญา "ธนาธร"กับพวก "คดีเงินกู้" ลั่นส านวนหลักฐานครบแล้ว 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาการ
ด าเนินคดีอาญากับอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคว่า ในส่วนของคดี
เงินกู้ขณะนี้ส านวนได้มาถึงกกต.เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่าจะสามารถลงมติในเร็วๆนี้ หรือถ้า
สัปดาห์หน้าสามารถลงมติได้ ก็จะลงมติ 
 “การพิจารณาจ าเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจว่าจะด าเนินคดีต่อไปหรือไม่หรือด าเนินคดีในด้านใดและใครบ้างทั้งนี้ยืนยันว่าพยานหลักฐานทาง
เจ้าหน้าของกกต. ที่มีหน้าที่สืบสวน สอบสวนได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว โดยเรื่องนี้กกต.จะต้องศึกษาโดยละเอียดก่อนที่
จะลงมติ" 
 ถามว่า หาก กกต.ลงมติแล้วกระบวนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร นายอิทธิพร กล่าวว่า กระบวนการจะ
เป็นการด าเนินคดีอาญา โดยที่ผ่านมาหลังกกต.มีมติ เราจะให้เจ้าหน้าที่ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ประธาน กกต. 
กล่าวว่า  กระบวนการจะเป็นการด าเนินคดีอาญา โดยที่ผ่านมาหลังกกต.มีมติ หากเห็นว่ากระท าความผิด เราจะให้
เจ้าหน้าที่ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๖๖ บุคคลใดจะ
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ 
 มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจ าท้ังปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 
 มาตรา ๑๒๖ ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
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 เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีท่ีนายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวพรรคให้พรรคกู้ยืมเงินจ านวน ๑๙๑ ล้านบาทเศษ เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง และการ
ที่พรรคอนาคตใหม่รับเงินจ านวนดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ วรรคสอง และมาตรา ๗๒ นายธนาธร กับ
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้น อาจเข้าข่ายมีความผิดข้างต้น 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/446678 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/446678
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ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบหาเสียง-ข้อห้าม เลือกตั้งท้องถิ่น ฉบับล่าสุด 
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 17:28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบหาเสียง-ข้อห้าม เลือกตั้งท้องถิ่น ฉบับล่าสุด 
 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหา
เสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลง
นามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ความว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 15 และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง 
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563" 
 ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 23/1 และข้อ 23/2 ของระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 
 “ข้อ 23/1 ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการส ารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือก
หรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 ข้อ 23/2 ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการเปิดเผย 
หรือเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวัน
เลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง” 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2404807 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2404807
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 20 ต.ค., 20  
กกต.ออกระเบียบเพิ่ม! ห้ามท า/เผยแพร่โพลชี้น าเลือกตั้งท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยมี
เนื้อหาให้เพ่ิม ข้อ 23/1 ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการส ารวจ ความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการตัดสินใจ ในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่
เลือกผู้สมัครผู้ใด เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
   ข้อ 23/2 ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการเปิดเผย หรือเผยแพร่ผล
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลา
ปิดการออกเสียงลงคะแนน เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 
อ้างอิง :  
https://poonamtongtin.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%
B8%A1/975/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8
%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0
%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1!%20%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8
%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0
%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89
%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8
%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0
%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99 
 
 
 
 
 

https://poonamtongtin.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/975/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1!%20%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://poonamtongtin.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/975/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1!%20%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://poonamtongtin.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/975/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1!%20%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:51 น. 
กกต.คลอดระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ ห้ามท าโพลโดยไม่สุจริต-ชี้น า 
 

 
 
ราชกิจจานุเบกษาแพร่ ระเบียบ กกต.ระเบียบหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นฯ ฉบับ 2 ห้ามพรรค-บุคคลใดท าโพลโดยมี
เจตนาไม่สุจริต-ชี้น าผลการเลือกตั้ง ห้ามแพร่ก่อนวันลงคะแนน 7 วัน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 ระบุสาระส าคัญคือ การเพ่ิมเติมข้อความในข้อ 23/1 และข้อ 23/2 ได้แก่ 
 ข้อ 23/1 ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่
เลือกผู้สมัครใด เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 ข้อ 23/2 ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผล
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่าง 7 วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการ
ออกเสียงลงคะแนน เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/92878-isranews-217.html 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/92878-isranews-217.html
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 21 ต.ค. 2563 11:18    
มหาดไทยซักซ้อม ขรก.ประจ า รับเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ก าชับภารกิจผู้ว่าฯ-นายอ าเภอรับแจ้งเหตุเรียกรับเงิน 

 
 
มหาดไทยซักซ้อมบทบาท ขรก.ประจ า รับเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ คาดเริ่ม 26 ต.ค.นี้ หลังนายก อบจ.-ส.อบจ.
หยุดปฏิบัติหน้าที่-พ้นต าแหน่ง ก าชับ ปลัด อบจ. หัวหน้าฝ่ายบริหาร พ่วง ผอ.เลือกตั้งประจ า อปท. แม้ไม่มีหนั่งสือ
สั่งการชั่วคราว แต่หากพบว่าไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ ก.ก.ต. ตั้ง ปจ. นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ เป็นแทน พร้อม
ก าชับภารกิจผู้ว่าฯ-รองฯ- ปจ.-นายอ าเภอ ท าหน้าที่เป็นผู้รับแจ้งเหตุการกระท าความผิด มาตรา 92 เรียกรับเงิน 
 วันนี้ (21 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยออกเอกสารก าหนด
บทบาทหน้าที่ของ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
และนายอ าเภอ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ภารกิจสนับสนุน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
 รวมไปถึงก าหนดหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ปลัด อบจ.) เนื่องจากในวันที่ 26 ตุลาคม 
2563 อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมการประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) โดยจะมีผลให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายก อบจ.พ้นจากต าแหน่ง 
 ทั้งนี้ ก าหนดให้ปลัด อบจ.ต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนายก อบจ.เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว แม้ไม่มี
หนังสือสั่งการก าหนดหน้าที่ที่จ าเป็นเป็นการชั่วคราวไว้ เว้นแต่หน้าที่ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นที่ก าหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เช่น การสรรหาต าแหน่งที่ว่าง การเลื่อนระดับ เป็น
ต้น 
 “ในระหว่างที่มีการจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบจ. 
ตามมาตรา 36 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” 
ขณะเดียวกัน ต้องปฏิบัติหน้าที่ “ผู้อ านวยการ (ผอ.) การเลือกตั้งประจ า อปท.” เพ่ือด าเนินการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ
นายก อบจ. ตามมาตรา 12 และมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
 ยังมีหน้าที่ในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย “ผอ.ทะเบียนกลาง” ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 13 และการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง โดย อปท.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ตามมาตรา 37 โดยโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง เป็นผู้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง (ยกเว้นภาคกลาง และภาคตะวันออก โรงพิมพ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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 ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ “ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท.” แทน “หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” กรณีที่
ปรากฏว่า “หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นของ อปท.ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือมีพฤติการณ์อันควร
เชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด กกต.อาจแต่งตั้ง “ปลัด
จังหวัด นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ” เป็น ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท.นั้นแทนก็ได้ ตามมาตรา 25 วรรคสาม 
ส าหรับการสั่งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีที่ อปท.ใด มีข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างของอปท.ไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท. หรือ 
กกต.ประจ า อปท.อาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือมีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้น ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ ตามมาตรา 30 วรรคสอง 
 ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง (มาตรา 31) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามที่ ผอ.
การเลือกตั้งประจ า อปท.ร้องขอ 
 สุดท้าย การด าเนินการหลังการเลือกตั้งในเรื่องของรับแจ้งเหตุการณ์กระท าความผิด ตามมาตรา 92 ใน
การเรียก รับ หรือยอมรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด กกต.มีค าสั่ง ที่ 204/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2562 มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครอง
ชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้รับแจ้งเหตุการกระท าความผิด ตามมาตรา 92 ในการเรียก รับ หรือยอมรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติแล้ว 
 “ในการแจ้งเหตุกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ก าหนด กรณีที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ มีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิน
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ ผอ.การเลือกตั้งประจ าจังหวัด ประกาศก าหนดให้แจ้ง ผอ.การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป ตามมาตรา 63 วรรคสี่” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000107157 
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21 ตุลาคม 2020 - 07:58 
กมธ.แก้ รธน.ท าเสร็จตามกรอบยันไม่มีมติเพื่อชี้น า 
"ไพบูลย์" ยัน กมธ. พิจารณา 6 ญัตติ จบทันตามกรอบ 22 ต.ค.นี้ ย้ าไม่มีมติรับหรือไม่รับ แค่ท าความเห็นรายงาน
สภา ให้ส.ส.-ส.ว.ตัดสินใจกันเอง 
 

 
 
 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพ่ิมเติม พ.ศ. … เปิดเผยกับส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้าการท างานของคณะกรรมาธิการ ว่า ขณะนี้ทาง
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ใกล้เสร็จแล้ว ซึ่งก าหนดไว้ว่าให้พิจารณาแล้วเสร็จ ในวันที่ 
22 ตุลาคม 2563 ตามก าหนดการเดิม ไม่มีการเลื่อนวันแน่นอน 
 ทั้งนี้ เมื่อถามว่าขณะนี้พอจะสรุปได้หรือยังว่าจะรับหรือไม่รับหลักการใดบ้าง นายไพบูลย์ กล่าวว่า ทาง
คณะกรรมาธิการไม่มีมติว่าจะรับหรือไม่รับหลักการใด เป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมาธิการว่ามีความเห็นอย่างไร
บ้างต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ โดยความเห็นจะมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1.ส่วนข้อสรุปของคณะกรรมาธิการ 2. 
ความเห็นของกรรมาธิการ 3.ความเห็นของอนุกรรมาธิการกฎหมาย เท่านั้น ส่วนมติรับหรือไม่รับหลักการจะต้องขึ้นอยู่
กับท่ีประชุมสภาเป็นผู้ตัดสินกันเอง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_801216/ 
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วันที่ 21 ตุลาคม 2563 - 10:55 น. 
 ‘วิรัช’ เผย 22 ต.ค. ถกร่วม 4 ฝ่าย ก าหนดกรอบอภิปรายหาทางออกประเทศ 26-27 ต.ค. 
 

 
 
“วิรัช” เผย 22 ต.ค.ประชุม ร่วม 4 ฝ่าย ก าหนดกรอบ-เวลา อภิปราย 26-27 ต.ค.มั่นใจ ทุกฝ่ายอยู่ในกรอบ 
 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. เวลา 09.45 น. ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ในบ่ายวันนี้ (21 ต.ค.) จะมีการประชุม
วิปรัฐบาลเพ่ือหารือก าหนดประเด็นในการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ืออภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติ ในวันที่ 
26-27 ต.ค. นี้ รวมทั้งก าหนดตัวบุคคลที่จะอภิปรายด้วย และในวันที่ 22 ต.ค.จะมีการหารือร่วมกันกับ 4 ฝ่าย ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี (ครม.) ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา เพ่ือจัดสรรเวลาและก าหนดประเด็นในการ
อภิปราย ซึ่งจะเป็นเรื่องการชุมนุมและหาทางออกร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ซึ่งมั่นใจว่าผู้อภิปรายจะท าหน้าที่
อยู่ในกรอบข้อบังคับการประชุมและเชื่อว่าทั้งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสา และนายพรเพชร วิชิตชลชัย รอง
ประธานวุฒิสภา ซึ่งท าหน้าที่ประธานการประชุม จะสามารถควบคุมการประชุมให้อยู่ภายใต้กรอบข้อบังคับการประชุม
ได้ และหากมีการประท้วงเกิดข้ึนก็จะหักเวลาของฝ่ายที่ประท้วงไปเรื่อยๆ 
 นายวิรัชยังกล่าวถึงการพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการด้วยว่า วันนี้จะเป็นการ
ประชุมนัดสุดท้ายก่อนสรุปรายงานส่งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 22 ต.ค. ตามกรอบเวลาการท างานของ
คณะกรรมาธิการ เพ่ือพิจารณาประกอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากเปิดประชุมสมัยสามัญในวันที่ 1 พ.ย. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2405519 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2405519
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/53%E0%B8%B1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0.jpg
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วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 08:39 น. 
"เทพไท" เสนอโหวตแก้ รธน.-เลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

 
 
เทพไท เสนอ เปิดวิสามัญ โหวตแก้ รธน.6ญัตติ หนุน บิ๊กตู่ เลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทันที 
 เมื่อวันที่ 21 ตค.63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การประชุม
คณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาในวันที่ 26-27 ตุลาคมนี้ว่า ต้อง
ขอขอบคุณนายชวน หลีกภัย ประธานผู้แทนราษฎรที่ได้เชิญตัวแทนของรัฐบาล ตัวแทนพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและ
รัฐบาล ร่วมหารือนอกรอบ จนมีข้อยุติมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563 และต้องขอขอบคุณ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้สนับสนุนให้มีมติคณะรัฐมนตรี ตามข้อเรียกร้องของทุกฝ่าย ที่ต้องการใช้การประชุม
รัฐสภาเป็นเวทีในการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาทางออกให้กับประเทศ แต่ส าหรับการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
ในครั้งนี้ ตนขอเสนอให้มีการพิจารณาปัญหาส าคัญของประเทศชาติใน 2 เรื่องคือ 
 1.ให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 156 เพ่ือรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย
และเพ่ือให้เวทีการประชุมรัฐสภาเป็นกลไกในระบอบประชาธิปไตย แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศ 
 2.ให้มีการพิจารณาญัตติร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณา
ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ ขึ้นมาพิจารณาลงมติรับหลักการวาระ1ในสมัยประชุมวิสามัญนี้ เพื่อสนองต่อ
ข้อเรียกร้องของการชุมนุมในเบื้องต้น 
 ส่วนกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯนั้น ส่วนตัวเห็นด้วยกับ
แนวความคิดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีด าริจะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯในเร็วๆนี้ 
ด้วยเหตุผล3ประการคือ 
 1.สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร2563 เป็นการชุมนุมอย่างสงบ ไม่มีความรุนแรง ใช้เวลา
ชุมนุมระยะสั้นๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯในการควบคุมการชุมนุม 
 2.มีการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง ขอให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของศาลแพ่ง ถ้าหากรัฐบาลประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯก่อน ก็
จะท าให้ค าฟ้องต่อศาลแพ่งเป็นอันตกไป 
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 3.จะมีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเกิดขึ้น ถ้ารัฐบาลยังคงประกาศใช้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯอยู่ 
ก็อาจจะถูกข้อกล่าวหาว่า การประชุมรัฐสภา เป็นการฝ่าฝืนต่อการประกาศใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯที่ห้ามการ
ชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนข้ึนไป 
 ดังนั้นเพ่ือให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว มีการใช้กฎหมายอาญาทั่วไปจัดการกับ
ผู้กระท าผิดกฎหมาย รัฐบาลควรตัดสินใจประกาศยกเลิกการใช้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯโดยเร็วที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/636063 
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21 ตุลาคม 2563 
"เลขาฯ ชวน” ระบุประชุมสภาฯ ม.165 แทรกโหวตร่างแก้ไข รธน. ไม่ได้ 
 

 
  
หลังมติ ครม. ขอใช้ช่องม.165ของรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดประชุมรัฐสภา ขอฟังความเห็นส.ส. ,ส.ว. เพื่อแก้วิกฤต
การเมือง ค าถามที่เกิดขึ้น คือ ใช้เป็นเวทีโหวตญัตติแก้รธน. ได้หรือไม่ 
          นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ต่อการนัดประชุม 3 ฝ่าย 
คือ วุฒิสภา, ส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝั่งรัฐบาล เพ่ือหารือต่อการก าหนดวาระและรายละเอียดของการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา สมัยวิสามัญตามที่รัฐบาลเสนอขอเปิดประชุมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 โดยไม่ลงมติ ว่า จากท่ีฟังข่าวคาดว่า
การประชุมตามมาตรา 165 จะเกิดขึ้นวันที่ 26 ตุลาคม หรือ 27 ตุลาคม นี้ ดังนั้นโอกาสที่จะนัดหารือคือวันที่ 22 
ตุลาคม อย่างไรก็ตามการก าหนดวาระเชื่อว่ามีเฉพาะประเด็นตามมาตรา 165 ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่
สามารถแทรกประเด็นอ่ืนๆ เช่น การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติที่ค้างการพิจารณาในวาระแรกได้ และ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะพิจารณาต่อได้ หลังจากท่ีสภาฯ เปิดสมัยการประชุมสามัญแล้ว 
          นายสมบูรณ์กล่าวด้วยว่าส าหรับกรณีที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะ
ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนรับหลักการ ของรัฐสภา ท าเรื่องขอขยายเวลาท างาน 15 
วัน จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคมนั้น นายชวนได้ลงนามอนุมัติให้ขยายเวลาได้ และจะสิ้นสุดการท างาน วันที่ 7 
พฤศจิกายน ขณะที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ที่ไอลอว์เป็นผู้น ายื่น ที่อยู่ในขั้นตอนให้ผู้ที่มีชื่อร่วมสนับสนุน
คัดค้านหรือถอนชื่อ ภายใน 30วัน ซึ่งครบก าหนดวันที่ 12 พฤศจิกายน  ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างวาระของ
รัฐสภา นั้นจะพิจารณาต่อได้สมัยเปิดประชุมสามัญเดือนพฤศจิกายน 
 “ผมเห็นด้วยที่รัฐบาลจะใช้เวทีของรัฐสภาเพ่ือรับฟังปัญหาและชี้แจงประเด็นต่างๆ กรณีที่รัฐบาลเห็นว่า
เป็นเรื่องที่ควรรับฟังและเป็นประโยชน์ ส่วนการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ที่ท าโดยการเข้าชื่อของส.ส. และส.ว. นั้นมี
ขั้นตอนเยอะ” นายสมบูรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903733 
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ปชป.ค้านท า 'ประชามติ' 2 ครั้ง แก้รัฐธรรมนูญ 60 
 

 
 
"ราเมศ" ย้ าหลัก แก้ รธน.60 ยึดประชามติครั้งเดียว เตือน กมธ. ไม่ควรซื้อเวลา 
 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่...) พ.ศ....ก่อนรับหลักการ ว่า หลักการที่ส าคัญคือ การแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ประกาศไว้เป็นพรรคการเมืองแรก ในการขับเคลื่อนเพื่อให้มี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น  จนน าไปสู่การก าหนดไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลอย่าง
ชัดเจน   พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมยกร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญกับพรรคร่วมรัฐบาล และได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 และเพ่ิมหมวด 15/1) ต่อรัฐสภา และ
ยืนยันว่าร่างดังกล่าวเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทุกประการ 
 "สาระส าคัญที่แก้ไข คือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้นและให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพ่ือ
ท าการจัดท ารัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 แต่อย่างใด จุดยืนของ ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์จึงมีความชัดเจนที่จะสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว"นายราเมศ กล่าว 
 นายราเมศ กล่าวว่า ส่วนกรณีท่ีมีข่าวว่ากรรมาธิการ(กมธ.) บางส่วนมีความเห็นว่า ต้องมีการท าประชามติ
ก่อนรับหลักการ และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วสามวาระก็ให้ท าประชามติอีกครั้ง  สรุปคือให้มีการท าประชามติสอง
ครั้ง ต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ระบุไว้ชัดว่าให้มีการท าประชามติครั้ง
เดี ยว  คือหลั งจากพิจารณาครบสามวาระแล้ ว ให้ ไปท าประชามติก่อน  รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 มาตรา 256(8)มีบทบัญญัติเป็นกรณีเฉพาะที่ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับใดที่ได้บัญญัติไว้ว่า หากมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในหมวด 15 อันว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมจึงจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามที่เสนอได้ คือ การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ความหมายคือต้องถามประชาชนก่อนอยู่แล้วว่า
ต้องการให้มี สสร.หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903747 
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"วันชัย" หนุนบรรจุโหวตแก้ รธน.ช่วงเปิดประชุมวิสามัญ 
 

 
  
แม้หลักการของการเปิดรัฐสภา หารือแก้ปัญหา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา165 จะท าได้เฉพาะเรื่องที่รัฐบาลเสนอ แต่
มีเสียงของส.ว.ท่ีอยากให้เดินหน้าลงมติแก้รัฐธรรมนูญที่ค้าง 
            นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน คนที่สอง วุฒิสภา  กล่าวต่อประเด็นการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 
ให้อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ  เพ่ือขอความเห็นจากสมาชิกรัฐสภา ต่อปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี ว่า มีบางกระแสเรียกร้องให้น าญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ค้างการลงมติในวาระรับหลักการ 
พิจารณาในการประชุมดังกล่าว เพราะเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนทางที่จะช่วยแก้วิกฤตในปัจจุบันได้ อีกท้ังเป็น
ภารกิจที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถท าได้ทันที อย่างไรก็ดี ความชัดเจนเรื่องดังกล่าวต้องหารือร่วมกับนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯ ฐานะประธานรัฐสภาอีกครั้ง ว่าจะพิจารณาก าหนดหรือไม่ เนื่องจากในหลักการของมาตรา 165  นั้น
ก าหนดไว้เฉพาะเรื่องท่ี คณะรัฐมนตรี (ครม.) น าเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาและขอความเห็นเท่านั้น 
             นายวันชัย กล่าวว่า การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในรัฐสภาช่วงขอเปิดสมัยวิสามัญ นั้นเชื่อว่าท าได้
ทันที โดยไม่รอผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ รัฐสภา ที่มี
นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานกมธ.ฯ เพราะเป็นเพียงการประกอบการ
ตัดสินใจของสมาชิก และไม่ใช่สาระส าคัญ 
            “เท่าท่ีฟังเสียงของส.ว.ตอนนี้ ไม่มีใครขวางแล้ว และจะลงมติรับหลักการ ส.ว. ให้ผ่าน 84 เสียงได้แน่นอน 
และเข้าสู่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามความชัดเจนเรื่องดังกล่าวต้องรอการหารือ
ร่วมกันทุกฝ่ายอีกครั้ง ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดค้านหรือไม่ของประชาชนที่
ลงชื่อนั้น ต้องรอให้เสร็จหรือไม่ ผมไม่ทราบ” นายวันชัย กล่าว 
             ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีการอภิปรายอาจมีข้อเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาลาออกจากต าแหน่ง นายก
ฯ  นายวันชัย กล่าวว่า ข้อเสนอและการอภิปรายสามารถท าได้ แต่การตัดสินใจลาออกหรือไม่นั้น ฝ่ ายนิติบัญญัติไม่
สามารถตัดสินได้ เพราะไม่มีการลงมติ ดังนั้นควรให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณา ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควรก้าวล่วง อย่างไรก็ตามในความตั้งใจของสมาชิกที่ต้องการแก้
วิกฤตบ้านเมือง สิ่งที่ฝ่ายนิติบัญญัติท าได้ คือ เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903761 
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“ทิพานัน” จับตา "ก้าวไกล" รับลูกชงตั้ง กมธ. ปฏิรูปสถาบนั เข้าข่ายยุบพรรค-เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี 
 

 
 
“ทิพานัน”จับตา "ก้าวไกล" รับลูกชงตั้ง กมธ.ปฏิรูปสถาบัน เข้าข่ายยุบพรรค-เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี 
 ฉะ "ปิยบุตร" หาช่องให้ตัวเองพูดในสภาอย่างปลอดภัย ไม่ได้จริงใจป้องผู้ชุมนุม ชี้สถาบันอยู่ภายใต้ รธน.อยู่แล้ว 
 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลัง
ประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้าเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเรื่องปฏิรูป
สถาบันกษัตริย์ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า เป็นค าพูดสวยหรู กลบเกลื่อนเจตนาที่แท้จริง เพราะการที่นาย
ปิยบุตรอ้างว่าจะผลักดันข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต้องการปฏิรูปสภาบันกษัตริย์ เมื่อไปดูข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้
ชุมนุมที่ต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นก็ยิ่งสับสน เพราะในข้อ เท็จจริงตามกฎหมาย 
สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยอยู่แล้ว ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
จึงไม่เข้าใจว่าต้องการเรียกร้องอะไรกันแน่ และเท่าที่ติดตามการชุมนุมไม่มีประเด็นที่จะเสนออย่างมีข้อมูลครบถ้วน 
ขาดข้อมูลครบถ้วนและขาดวุฒิภาวะเพ่ือปฏิรูปสถาบัน มีแต่ข้อความก้าวล่วงและอาฆาตมาดร้าย มากกว่าเจตนาจะ
ปกป้องสถาบันอย่างท่ีนายปิยบุตรกล่าวอ้าง 
 ส่วนที่นายปิยบุตร อ้างว่าต้องการพ้ืนที่ปลอดภัยในการพูดเรื่องสถาบัน โดยอ้างว่ารัฐบาลห้ามไม่ให้พูด
เรื่องสถาบันนั้น น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า เรื่องนี้อยากย้อนถามนายปิยบุตรว่า ที่พูดเรื่องสถาบันกันในที่สาธารณะอยู่ทุก
วันนี้ นายปิยบุตรไม่ได้ยินหรือ หรือว่าท าเป็นหูหนวกใจบอด อีกทั้งที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตา ไม่ให้ใช้ มาตรา 112 ด้วยซ้ า สิ่งที่นายปิยบุตร 
ต้องส านึกก็คือ ที่ผ่านมาการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ที่เขามีความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไม่ท ากัน เขารู้ผิดชอบชั่วดี ข้ออ้างที่ว่าต้องการปฏิรูปให้สถาบันมีความ
ทันสมัยนั้น ต้องขอท าความเข้าใจใหม่ดังนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์มีความทันสมัยกว่านายปิยบุตรมาก มีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาประเทศผ่านโครงการพระราชด าริต่างๆ ที่นานาประเทศยกย่อง เช่น เทคโนโลยีฝนเทียม ที่ประเทศจอร์แดน
ได้ขอพระราชทานอนุญาต น าพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9ไปใช้ โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ มีโรงเรียนมี
มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยในไทย จากพระราชด าริมากมาย จนเป็นที่ประจักษ์มาจนทุกวันนี้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ท าไมคน
ไทยจึงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่น่าเสียดายที่นายปิยบุตรทั้งเคยศึกษาในไทยและได้ไปศึกษาในประเทศที่
ทันสมัย แต่กลับคร่ าครวญและย้อนยุคถอยหลังไป 2475 จึงอยากชวนนายปิยบุตรกลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อน 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201021/e8227e46bc93fbde6161031d497213c3d1036e6993413f898ab36af98fd90be2.jpeg?itok=6B73EDZU
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 “การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นการเปิดทางให้คนนอกเข้ามาร่วมในการท าการศึกษาด้วย ท าให้
เข้าใจได้ว่าสิ่งที่นายปิยบุตรน าเสนอนั้น ก็เพ่ือจะหาช่องทางให้ตนเองได้เข้าไปพูดเรื่องสถาบันในสภาฯได้อย่างปลอดภัย
ใช่หรือไม่ เพราะนายปิยบุตรท าตนเป็นผู้แอบข้างหลังเวที ไม่กล้าพูด กลัวไม่ปลอดภัยต่อตนเองหรือไม่ได้จริงใจที่จะ
ปกป้องผู้ชุมนุมตามปากว่า ทั้งนี้น่าสนใจว่าส.ส.พรรคก้าวไกลจะมีท่าทีอย่างไร จะรับลูกน าเสนอประเด็นนี้ในสภาฯใน
ระหว่างการประชุมวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น จะเข้าข่ายนายปิยบุตรครอบง าพรรคก้าวไกล
หรือไม่ กฎหมายพรรคการเมือง2560 ห้ามพรรคการเมืองยินยอมคนที่ไม่ใช่สมาชิก ควบคุม ครอบง า ชี้น ากิจกรรมพรรค
การเมืองจนขาดความเป็นอิสระ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยก าหนดโทษถึงขั้นยุบพรรค เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหาร เป็นเวลา 10 ปี” น.ส.ทิพานัน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/191277 
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ปี่กลองระรัว ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น “คณะก้าวหน้า” ชูธงฝัน “ไกล” ปลุก “พรรค-บ้านใหญ”่ ตื่นตัว 
ที่มา มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2563 
เผยแพร่ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 เบิกฤกษ์วันที่ 9 ตุลาคม ลั่นกลองสะบัดชัย ใช้อาคารไทยซัมมิท เปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้
แคมเปญการหาเสียง “เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา” โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า น าทีม 
ประกาศชัดเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ภายใต้กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมาชิก อบจ. นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และ
สมาชิก อบต. เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีงบประมาณรวมกันสูงถึง 8 แสนล้านบาท เฉพาะส่วนของ 
อบจ.ทั่วประเทศ มีวงเงินสูง 8 หมื่นล้านบาท คณะก้าวไกลจึงต้องการพิชิตชัยชนะ เพ่ือหวังเข้ามาจัดสรรงบประมาณใน
การบริการขั้นพ้ืนฐานให้กับประชาชน เพราะท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาท้องถิ่นหลายแห่งน า
งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนไปเอ้ือประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง นี่คือสิ่งที่ “ธนาธร” ต้องการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ประธานคณะก้าวหน้ายังได้ประกาศชัดว่าการลงสนามในครั้งนี้ จะเป็นการแข่งขันเลือกตั้ง
ท้องถิ่นโดยยึดแนวทางของพรรคอนาคตใหม่เดิม นั่นก็คือการรณรงค์หาเสียงด้วยนโยบาย ความคิด และไม่ใช้การซื้อ
เสียง เพราะเห็นว่าการซื้อเสียงเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างให้เกิด
ระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทย เมื่อได้อ านาจแล้วก็จะเข้ามาถอนทุนคืนให้ตัวเอง ที่มาของนโยบายมาจากกรอบแนวคิด
และอุดมการณ์เดิมของพรรคอนาคตใหม่ที่เชื่อว่าคนเท่าเทียมกัน และผลักดันให้ประเทศไทยเท่าทันโลก การแข่งขันเริ่ม
นโยบายสร้างประชาธิปไตยระดับพ้ืนที่ ผ่านการแปรนโยบายระดับชาติ เป็นสิ่งที่จับต้องได้ในท้องถิ่น ไม่เพียงแต่ยึ ด
นโยบายการไม่ซื้อเสียงโดยเด็ดขาด งานนี้ยังมีการประกาศไม้เด็ด ในการขอเปิดหน้าสู้กับบ้านใหญ่ประจ าจังหวัดในแต่
ละที่ “พ่ีน้องประชาชนคงเห็นแล้วว่าการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมาถูกยึดโยงกับบ้านใหญ่ หรือตระกูลการเมือง โดยเฉพาะใน
ระดับ อบจ. หลายที่ก็มีการใช้อ านาจหน้าที่ ไปโดยมิชอบ น าภาษีประชาชนไปเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัว ถึงเวลา
เปลี่ยนแปลงเพ่ือยุติระบบราชการรวมศูนย์ ยุติระบบบ้านใหญ่ ยุติระบบอิทธิพล และการซื้อเสียง การเลือกตั้งคือการ
ลงทุนที่ดีที่สุด เป็นการลงทุนที่ต้นทุนต่ าที่สุดให้กับลูกหลานของเรา” วลีแห่งการเปิดศึกสู้บ้านใหญ่ของประธานคณะ
ก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม ในคราวนี้คณะก้าวหน้าได้เปิดตัวผู้สมัครชิงนายก อบจ.แล้ว 32 จังหวัด และยังอยู่ในการ
พิจารณาอีก 7 จังหวัด และคาดว่าจนถึงวันลงสมัครรับเลือกตั้ง คณะก้าวหน้าจะมีผู้สมัครทั้ง 76 จังหวัด เว้นผู้ว่าฯ กทม. 
ท าเอาพรรคการเมืองต่างๆ พากันตื่นตัวในการส่งผู้สมัครสู้ศึก อปท.ในครั้งนี้ ทว่า แม้กฎหมายไม่ได้ห้ามพรรคการเมือง
ส่งผู้สมัคร แต่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34 ระบุ
ว่า “ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น 
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สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐกระท าการใดๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้ง
ผู้สมัครใด หรือด าเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ 
 กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท านั้ นได้ แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ” พ.ร.บ.ดังกล่าว ท าให้หลายพรรคการเมืองเป็นกังวลว่าจะสามารถส่ง
ผู้สมัครในนามพรรคหรือไม่ เพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่า ห้ามข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น กลั่นแกล้ง “หรือด าเนินการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร” จนเป็นเหตุให้พรรคการเมืองหลาย
พรรคส่งหนังสือหารือไปยัง กกต. ว่าพรรคการเมืองสามารถส่งผู้สมัครได้หรือไม่ และสามารถช่วยหาเสียงได้หรือไม่ หรือ
เป็นการห้ามเฉพาะในส่วนของ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการทางการเมือง แต่กรรมการพรรคสามารถกระท าได้หรือไม่ ซึ่งยังเป็น
ข้อกังวลในขณะนี้ เพราะที่ผ่านมา ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคแกนน าอย่างพรรคพลัง
ประชารัฐ มีรัฐมนตรีไปช่วยหาเสียงนอกเวลาราชการ ดังนั้น ถ้า ส.ส.ในพ้ืนที่ไปช่วยหาเสียงนอกเวลาราชการ จะเข้าข่าย
ให้คุณแก่ผู้สมัครหรือไม่ ตรงนี้ กกต.ต้องมีค าตอบให้ชัด อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้พรรคการเมืองต่างๆ เริ่มควานหา
ผู้สมัคร ที่อาจจะส่งในนามพรรค หรือสมาชิกพรรคลงในนามผู้สมัครอิสระ ยังไม่ชัดเจน เพราะอย่างพรรคประชาธิปัตย์ 
จะต้องรอการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ ขณะที่พรรคเพ่ือไทยให้สิทธิ ส.ส.ในพ้ืนที่ ในการ
พิจารณาส่งผู้สมัคร พรรคภูมิใจไทย รอ กกต.ตีความกฎหมาย ต่างจากพรรคแกนน ารัฐบาล ที่ก าลังเกิดความขัดแย้งขึ้น
อีกครั้ง เมื่อ “สันติ พร้อมพัฒน์” แพ็กทีมกับ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ยุให้หัวหน้าพรรคอย่าง “พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ” ส่งผู้สมัครในนามพรรค ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากคนในพรรค ที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้งครั้งใหญ่ หาก
พรรคมีมติส่งคนใดคนหนึ่งในจังหวัดนั้นๆ ย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรค และจะ
ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวไปรับการสนับสนุนจากพรรคอ่ืน ยิ่งจะท าให้หัวคะแนนเกิดความสับสนว่าจะต้องสนับสนุนใคร 
ถึงขั้นมีการวิเคราะห์ว่าในอดีตพรรคไทยรักไทยเองก็ไม่เคยส่งผู้สมัครชิงเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะต้องปล่อยให้ท้องถิ่นว่า
กันไปเอง ถ้าพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งด้วยแล้วยิ่งจะท าให้เละไปหมด ดังนั้น ปัจจัยของพรรคการเมืองจึงแตกต่างจาก
คณะก้าวหน้า ที่แยกตัวชัดเจนจากพรรคก้าวไกล โดยงานนี้พรรคก้าวไกลไม่ได้เข้ามายุ่ง ไม่มีโอกาสเสี่ยงที่ ส.ส.จะให้คุณ
หรือให้โทษ ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อกฎหมาย 
 อย่างไรก็ดี ยังมีอีกกระแสที่ระบุว่า ในบางจังหวัดพรรคร่วมรัฐบาลได้ตกลงกันแล้วว่าจะส่งใครลงชิงเก้าอ้ี
นายก อบจ. โดยใช้โมเดลการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา ที่ท าให้พรรครัฐบาลชนะการเลือกตั้งทุกครั้ง เพราะส่งเพียงแค่พรรค
เดียว ต่างจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ต้องเสียเก้าอ้ี ส.ส.เลือกตั้งซ่อมให้กับพรรครัฐบาล เพราะส่งผู้สมัครลงตัดคะแนน
กันเอง ดังนั้น ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.สนามแรกที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม จึงเป็นที่น่าจับตาว่า คณะก้าวหน้าจะไป
ถึงฝั่งกี่จังหวัด โมเดลเลือกตั้งซ่อมจะท าให้รัฐบาลคว้าไปได้กี่เก้าอ้ี หรือพรรคแกนน าจัดตั้งรัฐบาลจะเละเทะขนาดไหน 
พรรคเพื่อไทยจะยังมีอิทธิพลในภาคอีสานอยู่หรือไม่ อะไรจะเป็นตัวแปรที่ส าคัญ เมื่อปี่กลองเริ่มสั่นระรัว… 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichonweekly.com/column/article_359549 
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ลุ้นดาบสองฟันอาญา “ธนาธร-พวก14คน” ผลพวงคดีเงินกู้ 
20 Oct 2020 18:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ลุ้นดาบสองฟันอาญา “ธนาธร-พวก14คน” ผลพวงคดีเงินกู้ : คอลัมน์คันฉ่องส่องการเมือง ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 
3620 หน้า 12 ระหว่างวันที่ 22-24 ต.ค.2563 โดย... นาย NO VOTE 
 "ในส่วนของคดีเงินกู้ขณะนี้ส านวนได้มาถึงกกต.เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างพิจารณาคาดว่าจะสามารถ
ลงมติในเร็วๆ นี้ หรือถ้าสัปดาห์หน้าสามารถลงมติได้ก็จะลงมติ" 
 ค ากล่าวของ อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ระบุถึงการพิจารณาการด าเนิน
คดีอาญากับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ 14 อดีตกรรมการบริหารพรรค ภายหลังศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคจาก "คดีเงินกู้ยืม" 
 ประธาน กกต.บอกด้วยว่า การพิจารณาจ าเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานและ
ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะด าเนินคดีต่อไปหรือไม่ หรือด าเนินคดีในด้านใดและใครบ้าง ยืนยันว่า
พยานหลักฐานทางเจ้าหน้าของกกต.ที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว โดยเรื่องนี้กกต.จะต้องศึกษา
โดยละเอียดก่อนที่จะลงมติ ซึ่งหลังจากลงมติแล้ว จะให้เจ้าหน้าที่ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา สนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการ
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.ทวงถามความคืบหน้าการด าเนินคดีอาญา
ดังกล่าว หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งเมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 สั่งยุบพรรค จากคดีเงินกู้ยืม โดยเห็นว่าผ่านมาเกือบ 8 เดือน
แล้ว ไม่พบว่า กกต.สั่งด าเนินคดีอาญาหวหน้าพรรคและกก.บห.ที่กระท าความผิดมาตรา 66&nbsp; และ 72 ของ 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง ซึ่งมีโทษตามมาตรา 124 และ มาตรา 125 จ าคุก 1-3 ปี 
 สนธิญา ชี้ว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค ย่อมมีผลผูกพันให้ทุกองค์กรต้องปฎิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ถ้ากกต.ไม่ด าเนินการก็จะเข้าข่ายละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ และกรณีนี้ กกต.ไม่จ าเป็นต้องหาพยานหลักฐาน
ใดๆ เพ่ิมอีก เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยชัดเจนอยู่แล้ว โดย กกต.สามารถฟ้องตรงต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้เลย 
 ส าหรับกก.บห.พรรคอนาคตใหม่ ที่อยู่ในข่ายถูกด าเนินคดีอาญา รวม 15 คน ประกอบด้วย 1.นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ 2.นายปิยบุตร แสงกนกกุล 3.น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 4.นายช านาญ จันทร์เรือง 5.พล.ท.พงศกร รอด
ชมภู 6.น.ส.พรรณิการ์ วานิช 7.นายไกลก้อง ไวทยการ 
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  8.นางเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ 9.นายสุรชัย ศรีสารคาม 10.นายเจนวิทย์ ไกรสิงห์ 11.น.ส.จารุวรรณ 
ศรัณย์เกตุ 12.นายชัน ภักดีศรี 13.นายสุนทร บุญยอด 14.นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร และ 15.นายนิติพัฒน์ แต้ม
ไพโรจน์ 
 ดาบแรก "ยุบพรรค" ดาบสอง "ฟันอาญา" รอลุ้นชะตากรรม 15 ผู้บริหารอนาคตใหม่กันต่อไป... 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/columnist/453645 
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21 ต.ค. 2563 05:02 น. 
แก้ปัญหาด้วยสติและปัญญา 
 

 
 
 ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิด
ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษ
ชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัว
อยู่เสมอ เพ่ือหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหา
ต่างๆเป็นไปอย่างเที่ยงตรง ท าให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน” พระบรม
ราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม 2539 
 ผมอัญเชิญ พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของแผ่นดิน มาให้
ทุกท่านได้อ่านกันอีกครั้งในวันนี้ เพ่ือเป็น “สติ” ให้ทุกฝ่ายน าไปคิดในการแก้ปัญหา ก่อนที่อคติใดๆจะท าให้บ้านเมือง
เสียหายร้ายแรง เพราะ “เด็ก” กับ “ผู้ใหญ่” วันนี้คิดไปคนละทาง ในโลกโซเชียลมีเดียของเด็กก็คิดกันไปทางหนึ่ง และ 
ในโลกโซเชียลมีเดียของคนแก่ผู้อาวุโสทั้งหลายก็คิดกันไปอีกทางหนึ่ง เหมือน อยู่คนละโลกเดียวกัน  ไม่สามารถ
แก้ปัญหาที่มีอยู่ได้ ระดับครอบครัวที่แตกแยกกันมากมาย ก็เพราะคิดต่างกันนี่แหละ ผมจึงขออัญเชิญ พระบรม
ราโชวาท มาช่วยเตือน สติ เพ่ือให้ทุกคนทุกฝ่ายคิดแก้ปัญหาของชาติด้วย “สติ” และ “ปัญญา” 
 ผมดีใจที่เห็น คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เคลื่อนไหวเมื่อวันจันทร์ เชิญตัวแทนพรรคการเมือง
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และ ตัวแทนคณะรัฐมนตรี ไปหารือกัน เพ่ือให้มีการ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเป็นการเร่งด่วน 
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันเปิดสมัยประชุม ปกติ ผมเองก็คิดอย่างนี้ อยากเห็นการพูดคุยกันมากกว่ากา ร
เผชิญหน้า ที่ส าคัญ สภานิติบัญญัติ ก็เป็น 1 ใน 3 อ านาจหลักของประเทศ จึงควรท าหน้าที่ในการช่วยแก้ปัญหาของ
ชาติ ไม่ใช่ปล่อยให้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ท าหน้าที่เพียงสองอ านาจ 
 แล้วก็ได้ผลสรุปอันน่าพอใจ ตัวแทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่วมกันให้มี การ 
เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ก่อนวันเปิดสมัยประชุมสภาวันที่ 1 พฤศจิกายน เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา “ม็อบเยาวชน
ปลดแอก” ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาส่วนใหญ่ โดยที่ประชุมร่วมเห็นว่า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญจะช้าเร็ว 1 
หรือ 2 วัน ก็มีค่าทั้งนั้น เพราะถือเป็นการแก้ไขสถานการณ์บ้านเมือง ก็เพ่ิงเห็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านพูดจาแบบ
คนมีสติ ก็ในครั้งนี้แหละ 
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 ที่น่ายินดีก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ถูก “ม็อบเยาวชนปลดแอก” ขับไล่ ซึ่งเป็น 
คู่กรณีโดยตรง ก็เห็นด้วยที่จะใช้กลไกรัฐสภาช่วยแก้ปัญหา นายกฯกล่าวว่า “รัฐบาลยืนยันในวันนี้ให้การสนับสนุนการ
เปิดประชุมสภาวิสามัญ เพื่อให้มีการพิจารณาร่วมกัน น าข้อเท็จจริงมาพูดกันดีกว่าให้เป็นเรื่องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่าง
เดียว ทั้งนี้ เพื่อลดความขัดแย้งลงให้มากที่สุด ยินดีที่จะใช้กลไกรัฐสภา ผมขอยืนยันตรงนี้ วันที่ 20 ตุลาฯ จะมีการหารือ
เรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือเตรียมการให้พร้อม” 
 การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ สามารถท าได้ 2 ทาง คือ ส.ส. ส.ว. สองสภารวมกัน หรือ ส.ส.สภา
เดียว จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดของสองสภา หรือ 250 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา 
ให้น าความขึ้นกราบบังคมทูลฯ เพ่ือเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ อีกทางหนึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ แล้วแจ้งต่อประธานรัฐสภา ให้น าความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ก็ได้ แต่ครั้งนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันก็ยิ่งดี ปัญหา
ขัดแย้งระดับโลก เขายังตั้งโต๊ะเจรจาคุยกันได้ การพูดคุยเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีสติจะท าให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน 
ดังที่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเตือนสติ ไม่มีปัญหาใดในโลกที่แก้ไม่ได้ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขอย่างมีสติและใช้
ปัญญา. 
“ลม เปลี่ยนทิศ” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1957360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1957360
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วันที่ 21 ตุลาคม 2563 - 08:24 น. 
จังหวะก้าว ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อการเปิด รัฐสภา สมัยวิสามัญ 
 

 
 
 ทั้งๆท่ีพรรคร่วมฝ่ายค้านพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะให้มีการเปิดประชุมรัฐสภา”สมัยวิสามัญ” เพ่ือคลี่คลาย
ปัญหาอันก าลังกลายเป็น”วิกฤต”ที่ร้อนแรงมากยิ่งขึ้น แต่ไม่เคยได้รับความสนใจไม่ว่าจะจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี  ไม่ว่าจะจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประ ชารัฐ นายอนุทิน  
ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  แล้วเหตุใด ณ วันนี้ ไม่ว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ว่า นายจุ รินทร์ ลักษณ
วิศิษฐ์ ล้วนเห็นชอบด้วยกับการเปิดประชุมรัฐสภา ทุกอย่างมิได้มาจากส านึกและความตื่นตัวและตระหนักว่าข้อ
เรียกร้องอันมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นหนทางออกที่เหมาะสมที่สุดส าหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
หากแต่มาจากพลานุภาพอันหนุนเนื่องและแรงกล้ามากยิ่งขึ้นเป็นล าดับของ”คณะราษฎร 2563”ที่ยกระดับขึ้น
เป็น”ราษฎร” 
 เอกภาพในทางความคิด ไม่ว่าจะมาจากทางด้านของรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาล ในกรณีเปิดประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญก็เช่นเดียวกับกรณีของ”รัฐธรรมนูญ” นั่นก็คือ รัฐบาลเห็นว่าการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือศึกษา
และหาวิธีการแก้ไขคือหนทางออกที่เหมาะสมที่สุด เหมาะสมต่อกลยุทธ์ในการเตะถ่วงหน่วงเวลา แต่ที่ต้องรีบร้อนใน
การสรุปและเสนอญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก็เพราะกระแสกดดันอย่างต่อเนื่องอันมาจาก”เยาวชน ปลดแอก”ซึ่ง
จุดพลุนับแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา กระนั้น รัฐบาลก็ยังติดความเคยชินเดิมในการเตะถ่วงหน่วงเวลาดังที่ได้
แสดงออกในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 24 กันยายนด้วย การเสนอให้จัดตั้ง”คณะกรรมาธิการ”ศึกษา 
ไม่ว่ากรณีของ”รัฐธรรมนูญ” ไม่ว่ากรณีเปิดประชุมสมัยวิสามัญล้วนเป็นกระบวนการอันมาแต่สภาวะของการยอม
จ านน 
 ค าถามก็คือ กลยุทธ์ของรัฐบาล กลยุทธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเช่นนี้สังคมตระหนักและรู้เท่าทันหรือไม่และ
เพียงใด ตอบได้เลยว่า สังคมตระหนักและรู้เท่าทันทุกฝีก้าว เห็นได้จากการขยับของพรรคเพ่ือไทย เห็นได้จากการขยับ
ของ พรรคก้าวไกล เห็นได้จากค าประกาศ ”บิ๊กเซอร์ไพรส์”ที่จะเกิดขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2405349 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2405349
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%B2%E0%B8%B0.jpg
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21 ต.ค. 2563-09:08 น. 
การรุก การรับ ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตุลาคม 2563 
 

 
 
การรุก การรับ ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา - สถานการณ์เมื่อวันที่ 24 กันยายน คือจุดตัด จุดหักเลี้ยวส าคัญทาง
การเมือง 
 ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์วันที่ 24 กันยายนของ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ณ ศิริราชพยาบาล ไม่ว่าจะ
เป็นสถานการณ์วันที่ 24 กันยายนของรัฐบาลในที่ประชุมรัฐสภา เพราะรัฐบาลคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่จะเปิดเกม “รุก” 
รุกเพ่ือที่จะหักดิบกระแสเรียกร้องต้องการในการแก้รัฐธรรมนูญ รุกเพ่ือที่จะขยายผลและสร้างความปั่นป่วนแตกแยก
ภายในกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ผลที่สุดเป็นการรุก หรือกลับกลายเป็น “ตั้งรับ” 
 สถานการณ์ของ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นสถานการณ์แห่งการมโน มโนว่าสถานการณ์ ณ ศิริราช
พยาบาล คือการส่งสัญญาณไปยังพรรคเพ่ือไทย คือการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งสัมพันธ์กับพรรคเพ่ือไทย  
เหตุการณ์ในกาลต่อมายืนยันว่ามิได้เป็นเช่นนั้น ตรงกันข้าม พรรคเพ่ือไทยก็ยังด ารงหลักการที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาล 
ตรงข้ามกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยความเข้มแข็งและมั่นคงไม่แปรเปลี่ยน นี่ย่อมเป็นหลักการเดียวกันกับ
ของ “คนเสื้อแดง” 
 ยิ่งกว่านั้น สถานการณ์การตั้ง “คณะกรรมา ธิการ” กลับมากด้วยความอ่อนไหว เป็นชัยชนะของพรรค
พลังประชารัฐประสานกับ 250 ส.ว.จริง แต่ความรู้สึกของพรรคประชาธิปัตย์ ของพรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา
เล่า คิดหรือว่าจะไม่หงุดหงิด คิดว่าจะพอใจ ยิ่งสถานการณ์การขยายตัวของ “ม็อบ” ไม่เพียงแต่แพร่ระบาดในพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร หากแตกช่ออรชรไปในขอบเขตทั่วประเทศด้วยความคึกคัก หนักแน่น ยิ่งจ าเป็นต้องคิดนึก ตรึกตรอง
อย่างจริงจัง 
 ที่คิดว่าเป็นการรุกในทางการเมือง เอาเข้าจริงๆกลับกลายเป็นการตั้งรับในทางการเมือง  นี่คือความ
ละเอียดอ่อนของแต่ละสถานการณ์ นี่คือผลพวงอันต่อเนื่องมาจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งเคยเป็นจุด
แข็ง กลับกลายเป็นจุดอ่อน เป็นจุดอ่อนในสถานการณ์เดือนตุลาคม 2563 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5155441 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5155441
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/H2A-4.jpg
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21 ตุลาคม 2563 
รัฐธรรมนูญเปิดช่อง 'แก้วิกฤติ' 'ประยุทธ์' ต้องถอยถึงส าเร็จ 
 

 
  
การเปิดสภาเพื่อถกปัญหาวิกฤติการเมืองเคยเกิดขึ้นมาแล้วสมัยรัฐบาล 'สมัคร สุนทรเวช' เม่ือครั้งเผชิญกับกลุ่มคน
เสื้อเหลือง แต่ไม่สามารถหาทางออกได้ 
 นับเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม คาดไม่
ถึงก็ว่าได้ ภายหลังการชุมนุมแบบแฟลชม็อบ เพ่ือขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ออกจากต าแหน่ง ขยายวงกว้างมากขึ้น โดย
ไม่ได้มีเพียงเฉพาะสถานการณ์การชุมนุมภายใน กทม.และปริมณฑลเท่านั้น แต่ยังลามไปถึงพ้ืนที่ส าคัญในต่างจังหวัด ซึ่ง
ใกล้เคียงกับค าว่า “เอาไม่อยู่” เข้าไปทุกที 
 ด้วยเหตุนี้เองเริ่มท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ พยายามถอย เพ่ือหาทางคลี่คลายสถานการณ์ ให้ลดความตึง
เครียดลง ด้วยการส่งสัญญาณถึงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ รัฐธรรมนูญมาตรา 
123 ก าหนดเงื่อนไขว่า จะเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ ก็ต่อเมื่อ 
  1. ส.ส.และ ส.ว.ทั้งสองสภารวมกัน หรือ 2. เฉพาะ ส.ส.จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา ซึ่งคิดเป็นจ านวน 246 คน จาก ส.ส.และ ส.ว.ทั้งหมด รวมกัน 739 คน จากจ านวนตัวเลขดังกล่าว แค่
ฝ่ายค้านเพียงฝ่ายเดียว ย่อมไม่อาจขอเปิดประชุมได้ ต้องอาศัยเสียงของ ส.ส.รัฐบาล หรือ ส.ว.ร่วมด้วย 
ล่าสุดการเปิดสภาสมัยวิสามัญ มีความชัดเจนแล้ว เม่ือคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ประชุมกันในวันที่  26-
27 ต.ค. โดยรูปแบบหลักจะเป็นไปตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้คณะรัฐมนตรี เป็นผู้ขอให้รัฐสภา
เปิดประชุมเพื่อถกปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้ 
 รูปแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการที่เมื่อครั้งรัฐบาลของ ‘สมัคร สุนทรเวช’ ต้องประจันหน้ากับการชุมนุมของ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อปี 2551 ซึ่งจุดเริ่มต้นของการชุมนุมในเวลานั้นมาจากการที่มีความ
พยายามของส.ส.พรรคพลังประชาชนในฐานะพรรคแกนน าจัดตั้งรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550 และการตรา
กฎหมายเพ่ือยกเลิกการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบการกระท าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ที่ก าลัง
ตรวจสอบคดีการทุจริตในรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตร เวลานั้น รัฐบาลสมัคร เผชิญหน้ากับการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย เหตุการณ์เริ่มบานปลาย เมื่อกลุ่มคนเสื้อเหลือง เริ่มใช้ยุทธศาสตร์ดาวกระจายไม่ต่างจาก
ปัจจุบัน ด้วยการไปชุมนุมในบริเวณสถานที่ส าคัญต่างๆ จนน ามาสู่การใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 179 เพื่อเปิด
ประชุมรัฐสภา ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
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 ว่ากันว่า ในตอนนั้นพรรคชาติพัฒนา หนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล เป็นฝ่ายเสนอให้ “นายกฯสมัคร” ใช้มาตรา 
179 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 เพ่ือเป็นการใช้กลไกสภาแก้ไขปัญหา 
 ในที่สุด การประชุมรัฐสภาตามมาตรา 179 ก็ได้เกิดขึ้น ในเดือนสิงหาคม 2551 “พรรคประชาธิปัตย์” ใน
ฐานะฝ่ายค้าน  ส.ว.( ซึ่งส.ว.หลายคน ณ ตอนนั้นก็ยังคงเป็น ส.ว.ในปัจจุบัน) ต่างอภิปรายเสนอความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง โดยพอสรุปข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลได้ด้วยกัน 3 แนวทาง 1.ยุบสภา 2.ลาออก 3.ให้พรรคร่วมรัฐบาลถอน
ตัว แต่สุดท้ายทุกข้อเสนอไม่ได้รับการตอบรับจาก ‘สมัคร สุนทรเวช’ การชุมนุมของคนเสื้อเหลืองและการนั่งอยู่ใน
ต าแหน่งนายกฯ ยังด าเนินต่อไป ก่อนที่นายกฯ สมัครต้องพ้นจากต าแหน่ง ไปด้วยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 เม่ือย้อนดูอดีต และมองมาถึงปัจจุบันแล้ว รัฐธรรมนูญ 2560 จะท าให้รัฐสภาเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงหรือไม่นั้น อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอภิปรายของ ส.ส.และ ส.ว.เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัย
สปิริตของ ‘พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ ด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วสถานการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ อาจซ้ ารอยกับที่อดีต
นายกฯสมัคร เคยเผชิญมาแล้วเมื่อทศวรรษท่ีผ่านมา 
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