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ข่าวประจำวันที ่16 พฤษภาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 เลขที่ 24/2563 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 

แทนตำแหน่งทีว่่าง 
4 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ กกต.เคาะวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง 20 มิ.ย. เปิดรับสมัคร 

22-26 พ.ค. 
6 

2 เนชั่นสุดสัปดาห์
ออนไลน์  

กกต. เคาะ เลือกตั้งซ่อมลำปาง 20 มิถุนายน 7 

3 สยามรัฐออนไลน์ "กกต." เคาะวันเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ลำปาง 20 มิ.ย.นี้ 9 
4 ประชาชาติธุรกจิ

ออนไลน์ 
กกต.เคาะ 20 มิ.ย.เลือกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 ศบค. พร้อมผ่อนผัน
เคอร์ฟิว 

11 

5 ข่าวสดออนไลน์ กกต.เคาะแล้ว วันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง เข้มมาตรการป้องกันโควิด    12 
6 แนวหน้าออนไลน์ ‘กกต.’เคาะ20มิ.ย.เลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางเขต 4 รับสมัคร 22-26 พ.ค.นี ้ 14 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง 20 มิ.ย. 15 
8 มตชินออนไลน์ กกต.เคาะ 20 มิ.ย.จัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ลำปาง พร้อมสั่งเพิ่ม

มาตรการกันโควิด 
17 

9 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต.กำหนดวันที่ 20 มิถุนายน 63 เป็นวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางเขต 4 19 
10 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ออกประกาศกำหนดวันเลอืกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 เคาะแล้ว 20 มิ.ย. 20 
11 สำนักข่าว RYT9 กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 วันที่ 20 มิ.ย.พร้อมเปิดรับ

สมัคร 22-26 พ.ค.นี้  

21 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ กกต. กำหนดวันเลือกตั้งซ่อม-วันรับสมัคร 

ส.ส.ลำปาง เขต 4 

22 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 Voice ออนไลน์ โฆษก ศบค. เผยการเลือกตั ้งซ่อม เขต 4 ลำปาง ผ่อนผันเคอร์ฟิว 

สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
23 

2 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทย จ่อส่ง พินิจ อดีตรมต. ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง  24 
3 ไทยรัฐออนไลน์ อุเทน ขอ นายกฯ เร่งเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ-ผู้ว่าฯกทม.หลังโควิด-

19 จบ 
25 

4 มติชนออนไลน์ กมธ.แก้รธน. จ่อขยายเวลา 70 วัน เดินหน้าต่อ หลังเปิดสภา 26 

5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ณัฏฐพล"ปัดยื่นลาออกกก.บห.ยันยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนหัวหน้าพรรค 27 

6 ไทยรัฐออนไลน์ "อิทธิพล" ยัน เวลานี้ "อุตตม" ยังนั่ง หน.พปชร. รอ กกต.อนุญาต
ประชุมพรรค 

30 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ คนไทย ช่วยกันคิด จบชีวิต การเมืองน้ำเน่า (แก้รัฐธรรมนูญเพื่ออะไร) 31 
2 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : ไวรัสที่ร้ายกว่าโควิด 34 
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กกต.เคาะวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง 20 มิ.ย. เปิดรับสมัคร 22-26 พ.ค. 
เผยแพร่: 15 พ.ค. 2563 13:54   ปรับปรุง: 15 พ.ค. 2563 15:26   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
กกต.กำหนดเสาร์ 20 มิ.ย.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปางเขต 4 เปิดรับสมัคร 22-26 พ.ค.นี้ พร้อมกำหนดมาตรการจัด
เลือกตั้งป้องกันโควิด 

         วันนี้ (15 พ.ค.) หลังการประชุม กกต.เพื่อพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จ.ลำปาง แทนตำแหน่งว่าง 
เนื่องจากนายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสียชีวิต สำนักงาน กกต.ชี้แจงว่า ตามที่ได้มี พ.ร.ฎ.ให้มี
การเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 พ.ค. และตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 
ประกอบมาตรา 102 กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงนั้น กกต.ได้ออกประกาศ
กำหนดให้วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ถึง
วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. เวลา 08.30-16.30 น. เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง โดยสมัครได้ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำเขตเลือกตัง้ที่ 4 กำหนด 

         อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต้องมี
สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้นๆ การสรรหาผู้สมัครจากสาขาพรรค หรือ
ตัวแทนพรรคการเมือง ประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งพรรคการเมืองต้องพิจารณาผู้ที ่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับพรรค ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจะคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้
จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ ง ผู้สมัคร ส.ส.ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่ เกิน 1.5 ล้านบาท โดย
จะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง สำหรับการ
หาเสียงเลือกตั้ง ให้ทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

         ทั้งนี้ กกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมในการจัดการเลือกตั้งภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
ส่วนที่กำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น 
สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับ
มอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และ
วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องไว้แล้ว 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000050758 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000050758
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กกต. เคาะ เลือกตั้งซ่อมลำปาง 20 มิถุนายน 
15 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:34  

 

หลังพื้นที่เขต4 จ.ลำปางต้องว่างลง เพราะอดีตส.ส.เสียชีวิต ทำให้ กกต.ต้องประกาศวันเลือกตั้งซ่อมใหม่ โดยล่าสุดเคาะ

แล้ว เป็นวันที่ 20 มิถุนายนนี ้ 

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ วันที่ 20 มิถุนายน นี้ เป็นวันออกเสียงเลือกตั้งซ่อม 
ในเขต 4 จ.ลำปาง แทนนายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย ซึ่งเสียชีวิต โดยกำหนดให้ตั้งแต่เวลา 08.00-
17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง   

             นอกจากนั้นยังประกาศให้ วันที่ 22  ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
โดยสถานที่รับสมัครนั้น จะให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4  กำหนด 

              ทั้งนี้ กกต.ยังมีมติให้พรรคการเมืองที่ต้องการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมครั้งดังกล่าว ต้องมีการคัดเลือกผู้ส่ง
สมัครรับเลือกตั้ง ตามระบบของการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรมารี่โหวต) โดยอันดับแรก สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรค
การเมืองประจำจังหวัด ในจังหวัดลำปางต้องเป็นผู้สรรหาผู้สมัคร โดยผู้ที ่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามท่ี
กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับพรรค 

             ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ้ง จะคำนวณจากค่าใช้จ่าย ที ่ใช้จ ่ายไปตั ้งแต่ว ันที ่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวัน
เลือกตั้ง  ผู้สมัคร ส.ส.ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน  1.5 ล้านบาท โดยจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน  นับจากวันเลือกตั้ง   ขณะที่การหาเสียงเลือกตั้ง ให้ดำเนินการได้ทันทีตั้งแต่
วันนี้ จนถึงก่อนวันเลือกตั้ง  

             ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กกต.ยังกำหนด มาตรการเพ่ิมเติมในการจัดการเลือกตั้งภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19  อาทิ  มาตราการเว้นระยะห่าง กำหนดพื ้นที ่ต ่อคน และกำหนดจุดคัดกรอง พร้อมมีเจลแอลกอฮอลด้วย  
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เช่น  สถานที่และการรับสมัคร  การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับ
มอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  และวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง. 

อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/10908?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/10908?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/10908?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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"กกต." เคาะวันเลือกตัง้ ส.ส.เขต 4 ลำปาง 20 มิ.ย.นี ้
สยามรัฐออนไลน์ 15 พฤษภาคม 2563 14:40 น. 

 

         เมื่อวันที่ 15 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารแจ้งกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง 
เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ ุทธศ ักราช 2560 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 คณะกรรมการการเล ือกต ั ้ งต ้องจ ัดให ้ม ีการเล ือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงนั้น 

         เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออก
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

1. วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-017.00 น. 

2. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง 
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 - วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ สถานที่ทีผู่้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กำหนด 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200515/9f1a6965672690b43cd509671fc9786326bc528b1414423d6ff7228d01379a2c.jpeg?itok=MO_97km5
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1. การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
1.1 พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้อง
มีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น 
1.2 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหววัดในเขตเลือกตั้ง ให้
พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และการสรร
หาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/155455 
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กกต.เคาะ 20 มิ.ย.เลอืกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 ศบค.พร้อมผ่อนผันเคอร์ฟิว 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 - 15:07 น.  

 

         เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งส.ส. เขต 4 จ.ลำปาง แทน
ตำแหน่งว่าง เนื่องจากนายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย เสียชีวิต ทั้งนี้ ตามที่ได้มีพ.ร.ฎ.ให้มีการ
เลือกตั้งส.ส.ลำปาง เขต4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 พ.ค. และตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 ประกอบ
มาตรา 102 กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงนั้น กกต.ได้ออกประกาศกำหนดให้วัน
เสาร์ที่ 20 มิ.ย. เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ถึงวันเสาร์ที่ 26 
พ.ค. เวลา 08.30-16.30 น. เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง โดยสมัครได้ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจ ำเขต
เลือกตั้งที่ 4 กำหนด 

         กกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมในการจัดการเลือกตั้งภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในส่วนที่
กำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่
และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์
การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องไว้พร้อมแล้ว 

         ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวว่า ในที่ประชุม ศบค. ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ 14 ข้อ ให้ใช้สถานศึกษาเป็นหน่วย
เลือกตั้งได้ และอนุญาตให้จัดกิจกรรมที่ต้องรวมคนได้ รวมถึงเรื่องเวลาที่อาจมีการเคอร์ฟิวเกินระยะเวลาปิดหีบนับ
คะแนนก็ต้องขอผ่อนผันไป ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายสามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิและ
หน้าที่ 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-464687 
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กกต.เคาะแล้ว วันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง เข้มมาตรการป้องกันโควิด    

 

15 พ.ค. 2563 - 15:13 น.  
กกต.เคาะแล้ว วันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง เข้มมาตรการป้องกันโควิด   

       วันที่ 15 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระ

ราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั ้งส.ส.เขต 4 ลำปาง แทนตำแหน่งที ่ว่าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 พ.ค. ซึ่งตาม

รัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง 

ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง นั้น 

       เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยวันนี้  กกต.ได้ออกประกาศกกต. เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับ

สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้ วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. เวลา 08.00-17.00 

น.เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส่วนวันรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 22 – 26 พ.ค. เวลา 08.30 – 16.30 

น. ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กำหนด 

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ลำปาง 
1. การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
1.1 พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรค
การเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ในจังหวัดนั้น 

1.2 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมือง ประจำจังหวัดในเขต

เลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมาย

กำหนด และการสรรหาให้ดาเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น  

1.3 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่ สำนักงาน กกต.กำหนด  
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/เลือกตั้งซ่อมลำปาง.jpg
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2.1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันเลือกตั้ง 
2.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000บาท 
2.3 ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้ องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ภายใน 
90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง 
 
3. การหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.61 มาตรา 68 (2) 

ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ ยวกับการจัดการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ลำปาง สำนักงานกกต.ได้มีมาตรการ

เพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามพระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2558 และประกาศโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น

โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.58 ของกระทรวงสาธารณสุข 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพ้ืนที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อม

แอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงาน

ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ ง การนับคะแนน 

และการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและ

ประกาศดังกล่าวข้างต้น ไว้พร้อมแล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4135150 
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หน้าแรก / การเมือง  

 

 
 
‘กกต.’เคาะ20มิ.ย.เลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางเขต 4 รับสมัคร22-26พ.ค.นี ้
วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.22 น. 

“กกต.” กำหนดเสาร์ 20 มิ.ย.เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ลำปางเขต 4  เปิดรับสมัคร 22-26 พ.ค.นี้ พร้อมกำหนด
มาตรการจัดเลือกตั้งป้องกันโควิด 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าภายหลังการประชุม 
กกต. เพื่อพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 จ.ลำปาง แทนตำแหน่งว่าง เนื่องจากนายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ 
อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย เสียชีวิต ทางสำนักงาน กกต. ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง  เขต 4 
แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 พ.ค. ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 กกต.ต้องจัดการ
เลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงนั้น กกต. ได้ออกประกาศกำหนดให้วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. เวลา 08.00-
17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ถึงวันเสาร์ที่ 26 พ.ค. เวลา 08.30-16.30 น. 
เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง   โดยสมัครได้ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กำหนด 

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต้องมี
สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในจังหวัดนั้นๆ การสรรหาผู้สมัครจากสาขาพรรค หรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งพรรคการเมืองต้องพิจารณาผู้ที่ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ตามท่ีกฎหมายกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับพรรค ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จะคำนวณจากค่าใช้จ่าย ที่ ใช้
จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง   ผู้สมัคร ส.ส.ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน  1.5 ล้านบาท  
โดยจะต้องยื ่นบัญช ีรายรับและรายจ่ายให ้ถ ูกต้องครบถ้วน   ตามความเป็นจร ิง ภายใน 90 วัน  นับจากวัน
เลือกตั้ง   สำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง  

ทั้งนี้ กกต.ได้มีมาตรการเพ่ิมเติมในการจัดการเลือกตั้งภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วน
ที ่กำหนดพื ้นที ่ต ่อคน   การเว ้นระยะห่างระหว่างคน   และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์
เจล  เช่น  สถานที่และการรับสมัคร  การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ
เลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตร
เลือกตั้ง  และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องไว้แล้ว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/493007 
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เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง 20 มิ.ย. 
                    กกต.กำหนดเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ลำปาง 20 มิ.ย. เปิดรับสมัคร 22-26 พ.ค.นี้ ต้องมีสาขา-ตัวแทน
พรรคในจังหวัด เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งภายใต้มาตรการป้องกันโควิด                     
ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.27 น.                      

                       

                   
                     

         เมื่อวันที่ 15 พ.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับ
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.
ลำปาง  เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563 ลงวันที่ 14 พ.ค.2563 โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้วันและ
เวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  เป็นวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. เวลา 08.00 – 17.00 น. ส่วนวันรับสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นวันที่ 22 พ.ค.- 26 พ.ค. เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กำหนด 
  
         นอกจากนั้น สำนักงาน กกต. ยังแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1.การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใด ต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น  
 
และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ให้
พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และการสรร
หาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น โดยให้หัวหน้าพรรคออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหา
ตามแบบท่ีสำนักงาน กกต.กำหนด   
  
2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละ
คนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง และ 3. การ
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หาเสียงเลือกตั ้ง ให้กระทำได้ตั ้งแต่วันที ่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั ้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 68 (2) 
  
นอกจากนั้น ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง 
สำนักงาน กกต.ได้มีมาตรการเพ่ิมเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน 
การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์ 
 
เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเ นินการเลือกตั้ง  
การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้พร้อมแล้ว. ...  
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774627 
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กกต.เคาะ 20 มิ.ย.จดัเลือกตั้งซอ่มส.ส.เขต 4 ลำปาง พร้อมสั่งเพิ่มมาตรการกันโควิด 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 - 15:32 น.  

 

กกต.เคาะ 20 มิ.ย.จัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ลำปาง พร้อมกำหนดมาตรการเพิ่มป้องกันการติดเชื้อโควิด 

         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติประกาศกำหนดให้วัน
เสาร์ที่ 20 มิถุนายนเป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง และ กำหนดเปิดรับสมัครใน วันที่  
22- 26 พฤษภาคมนี้ เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ท่ีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กำหนด 

         ในการนี้ สำนักงานขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมี
สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในจังหวัดนั้น การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขา
พรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ของพรรค
การเมืองนั ้น และให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู ้สมัครที ่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

         ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ ง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั ้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน  
1.5 ล้านบาท ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ภายใน 
90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง 

        สำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้งส.ส. มาตรา 68 (2 )ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งส.ส. สำนักงานฯได้มีมาตรการ
เพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพรก.ฉุกเฉินฯ และ
ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่
เกี่ยวกับ การกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/10/4-94-e1572163937876.jpg
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เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  
การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวข้างต้น 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2187107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2187107
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กกต.กำหนดวันที่ 20 มิถุนายน 63 เป็นวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางเขต 4 เปิดรับสมัคร 22-26 พ.ค.นี้ พร้อมกำหนด

มาตรการจัดเลือกตั้งป้องกันโควิด-19  

        15 พฤษภาคม 2563 ผู้สื ่อข่าวรายงานว่า หลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพิจารณา

กำหนดวันเลือกตั้งส.ส. เขต 4 จ.ลำปาง แทนตำแหน่งว่าง เนื่องจากนายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ อดีตส.ส.พรรคเพ่ือไทย 

เสียชีวิต สำนักงานกกต. ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ลำปาง เขต4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 

ลงวันที่ 14 พ.ค.และตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่

วันที่ตำแหน่งว่างลงนั้น กกต.ได้ออกประกาศกำหนดให้วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั ้ง และกำหนดให้ว ันศุกร์ที ่ 22 ถึงวันเสาร์ที ่ 26 พ.ค. เวลา 08.30-16.30 น. เป็นวันสมัครรับ

เลือกตั้ง   โดยสมัครได้ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กำหนด 

 
       อย่างไรก็ดี ในการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างครั้ งนี้ พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต้องมี
สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในจังหวัดนั้นๆ การสรรหาผู้สมัครจากสาขาพรรค หรือ
ตัวแทนพรรคการเมือง ประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งพรรคการเมืองต้องพิจารณาผู้ที ่มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะ
ต้องห้าม ตามท่ีกฎหมายกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับพรรค ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จะคำนวณจากค่าใช้จ่าย ที่ใช้
จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง   ผู้สมัคร ส.ส.ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน  1.5 ล้านบาทโดย
จะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง สำหรับการ
หาเสียงเลือกตั้ง ให้ทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 
 
         ทั้งนี้ กกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมในการจัดการเลือกตั้งภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
ส่วนที่กำหนดพื้นที่ต่อคน  การเว้นระยะห่างระหว่างคน  และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล 
เช่น  สถานที่และการรับสมัคร  การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 
การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตร
เลือกตั้ง  และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องไว้แล้ว 
 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/434477?utm_source=homepage&utm_medium=internal_ref

erral&utm_campaign=politics 
 

https://www.thansettakij.com/home
https://www.thansettakij.com/politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/434477?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/434477?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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กกต. ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 เคาะแล้ว 20 มิ.ย. 
ไทยรัฐออนไลน์ 15 พ.ค. 2563 17:11 น. 

 

        ประธาน กกต. ลงนามประกาศ กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 63 เปิดรับสมัคร 22-
26 พ.ค.นี้ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง 

         ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่ง
ที่ว่าง พ.ศ.2563 

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยการเล ือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

1. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ.2563 

2. ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมในการสมคัร
รับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันอังคารที่ 26 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
เขตเลือกตั้งกำหนด 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563  

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

นอกจากนี้ ยังมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 
เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประกาศออกมาในวันเดียวกันด้วย. 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1845241 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/035/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/035/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/035/T_0002.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/035/T_0002.PDF
https://www.thairath.co.th/news/politic/1845241
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กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 วันที่ 20 มิ.ย.พร้อมเปิดรับสมัคร 22-26 พ.ค.นี ้ 

ข่าวการเมือง Friday May 15, 2020 18:06  
 

         รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 แล้วนั้น ในวันนี้ทาง
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 20 มิ.ย. 63 เวลา 08.00-17.00 น. และ
กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 22 -26 พ.ค.63 เวลา 08.30-16.30 น. 

         ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 
4 แทนตำแหน่งที่ว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมาตรการเพ่ิมเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 
และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจ
คัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้า
หนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับ
คะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและ
ประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้พร้อมแล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3124784 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.ryt9.com/politics
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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
https://www.ryt9.com/tag/%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%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://www.ryt9.com/s/iq02/3124784
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ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ กกต. กำหนดวันเลือกตั้งซ่อม-วันรับสมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 4 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:15 น.      

 

         15 พ.ค.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง 

และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

        ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่๔ แทนตำแหน่งที่

ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัคร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่๔แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

1.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ ๒๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับ

เลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง

ประจำเขตเลือกตั้งกำหนด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อิทธิพร บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66027 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/66027
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โฆษกศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด -19 วันนี้ (15 พ.ค.) พบเพิ่ม 7 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนการเลือกตั้ง
ซ่อม เขต 4 ลำปาง ผ่อนผันเคอร์ฟิว สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
       นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
(ศบค.) แถลงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2563 ล่าสุดพบ
ผู้ติดเชื้อ 7 ราย เดินทางกลับจากปากีสถาน ทำให้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อยืนยันรวมเป็น 3,025 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม 
หายป่วย 2,854 ราย และเสียชีวิตสะสม 56 ราย  
ขณะเดียวกันที่ประชุม ศบค. ได้มีการพิจารณาเห็นชอบในหลักการ สำหรับการเตรียมเลือกตั้ งซ่อม เขต 4 จำหวัด 
ลำปาง แทน นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่เสียชี วิตเมื่อเย็นวันที ่ 7 พ.ค. โดยเห็นชอบให้ใช้
สถานศึกษาเป็นหน่วยเลือกตั้งได้ และจัดกิจกรรมการรวมคนได้ ส่วนในช่วงเวลาจัดเลือกตั้ง จะมีการผ่อนผันเพ่ือให้เกิน
เวลาเคอร์ฟิวได้ เนื่องจากต้องมีการนับคะแนน ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายนั้ น
สามารถทำได้ 

 

 

อ้างอิง : https://www.voicetv.co.th/read/1rMbmHy6K 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.voicetv.co.th/read/1rMbmHy6K
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เพื่อไทย จ่อส่ง พินิจ อดีตรมต. ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง  

 

15 พ.ค. 2563 - 09:46 น.  

เพื่อไทย จ่อส่ง พินิจ อดีตรมต. ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง 

         วันที่ 15 พ.ค. ผู้สื ่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ค. รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย (พท.) แจ้งว่า  

ทางพรรค พท. ได้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหาผู้สมัครลงรับเลือกตั้งส.ส.ลำปาง เขต 4 แทน

ตำแหน่งที่ว่างหลัง นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เสียชีวิต โดยจะหารือกันในวันนี้ เวลา 13.30 น. 

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสอบถามจากฝ่ายธุรการของพรรคถึงบุคคลที่ประสงค์จะลงสมัครในนามพรรคพท. 

พบว่ามีเพียงชื่อนายพินิจ จันทรสุรินทร์ บิดาของนายอิทธิรัตน์ คนเดียวเท่านั้นที่ประสงค์จะลงสมัคร ซึ่งคาด

ว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ 

ทั้งนี้สำหรับ นายพินิจ เป็นเป็นอดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร อดีตรมช.

มหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางหลายสมัย 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4132902 
 

 

 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4132902
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/พินิจ-เลือกตั้งซ่อม-สสลำปาง.jpg
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"อิทธิพล" ยัน เวลานี้ "อุตตม" ยังน่ัง หน.พปชร. รอ กกต.อนุญาตประชุมพรรค 

ไทยรัฐออนไลน์ 15 พ.ค. 2563 13:36 น. 

 

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ.ในฐานะ กก.บริหาร พปชร.ขอรอ กกต.อนุญาต เปิดประชุมพรรคได้ ตอนนี้ กก.บห.-ส.ส.
โฟกัสงานตัวเองก่อน ย้ำ “อุตตม” ยังนั่งหัวหน้า พปชร. 

         วันที่ 15 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งใน พปชร.ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยังไม่ได้กำหนดไทม์
ไลน์ให้มีการประชุมพรรค หรือประชุมกรรมการบริหาร แต่มีการผ่อนปรนแค่ประชุมคอนเฟอเรนซ์อย่างเดียว 

         ส่วนกระแสที่ว่า มีกรรมการบิรหารพรรคหลายคนลาออก นั้น ตนยังไม่ทราบ ซึ่งกรณีนี้ นายทะเบียนพรรคจะ
เป็นผู้รับเอกสาร ส่วนนี้ถือว่า สิ้นสุดไปแล้ว จากที่ผู้ใหญ่ของพรรคหลายท่านให้ข้อเท็จจริงไปแล้ว สมาชิกพรรค ทั้ง ส.ส.
และกรรมการบริหารก็ทำงานในหน้าที่ของตนไปตามปกติ ซึ่ง ส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย ก็ให้ลงพื้นที่ดูแล
ประชาชน ส่วนกรรมการบริหารพรรคท่ีเป็นรัฐมนตรี ก็ให้โฟกัสงานที่รับผิดชอบ ขณะที่พรรคเองก็ต้องรอ กกต.ว่าจะให้
มีการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค ได้เมื่อไหร่ ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย 

         เมื่อถามว่า หัวหน้าพรรรคยังเป็น นายอุตตม สาวนายน ใช่หรือไม่ นายอิทธิพล กล่าวว่า "ใช่ ตอนนี้ ณ ขณะนี้" 

         เมื่อถามว่า แค่เซ็นใบลาออกไว้ แต่ยังไม่ยื่นถือว่า แสดงถึงความจำนงหรือยัง นายอิทธิพล กล่าวว่า ทางกฎหมาย
พรรคการเมือง ถือว่า เมื ่อยังไม่มีเอกสารปรากฏต่อนายทะเบียนพรรค และยังไม่แจ้งต่อ กกต.ก็ถือว่า ยังอยู ่ใน
สถานะปัจจุบัน ส่วนตัวยังไม่ได้เซ็นอะไร และยังไม่รู้ว่า มีการเซ็นกันจริงๆ หรือไม่ 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1844889 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.voicetv.co.th/read/wD8OndwdA 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/492994 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_305327 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1844889
https://www.voicetv.co.th/read/wD8OndwdA
https://www.naewna.com/politic/492994
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_305327
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กมธ.แก้รธน. จ่อขยายเวลา 70 วัน เดนิหน้าตอ่ หลังเปดิสภา 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 - 14:54 น.  

 

กมธ.แก้รธน. จ่อขยายเวลา 70 วันเดินหน้าต่อ หลังเปิดสภา 

         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธาน
กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 คน 
1 เปิดเผยว่า ทางกมธ.เตรียมนัดประชุมกมธ. หลังจากท่ีสภาผู้แทนราษฎร เปิดประชุมสมัยสามัญ ปลายเดือนพฤษภาคม
นี้ โดยจะพิจารณาต่อเนื ่องจากที่หยุดการพิจารณาไปตั ้งแต่สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาด ทั ้งในเนื้อหาของ
บทบัญญัติ และการรับฟังความเห็นของประชาชน อย่างไรก็ตาม กมธ.ได้ขออนุญาตขยายระยะเวลาทำงาน อีก 70 วัน 
โดยจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า แนวทางการทำงานของกมธ.คือ การศึกษาปัญหา  
แต่ในรายละเอียดของการแก้ไขมาตราใด หรือใช้แนวทางใดนั้น ยังไม่มีข้อยุติหรือตกผลึกร่วมกัน โดยในการทำงานจะนำ
ทุกความเห็น และข้อเสนอของภาคส่วนต่างๆ ตามท่ีได้รับฟังความเห็นมาพิจารณาและนำเสนอต่อสภาให้พิจารณา ส่วน
จะส่งต่อไปยังรัฐบาลให้พิจารณาหรือกำหนดแนวทางต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่สภา ต้องร่วมกัน
พิจารณา 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2186953 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2186953
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/24-6.jpg
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"ณัฏฐพล"ปดัยื่นลาออกกก.บห.ยันยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนหัวหน้าพรรค 
วันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 16:27 น. 

 

"ณัฏฐพล"ปัดยื่นลาออก กก.บห.พลังประชารัฐ รับอาจมีคนอยากให้มีคนอยากเปลี่ยนผู้บริหารพรรคจริง ขออย่า

โยงปรับ ครม. เชื่อ 'บิ๊กตู'่ มุ่งแก้โควิดก่อนคิดเรื่องอ่ืน   

         นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวปฏิเสธข่าวยื่น

ใบลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อต้องการให้นายอุตตม สาวนายน พ้นจากหัวหน้าพรรคว่า ไม่ได้ยื่นใบลา

ออก ดังนั้นข่าวดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ส่วนกระแสที่มีการพูดคุยกันในระหว่างกลุ่มต่างๆ นั้นก็เป็นธรรมดาของ

พรรคการเมือง 

ทั้งนี้เมื่อถามว่า แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวให้เปลี่ยนตัวผู้บริหารพรรคจริงใช่หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ก็อาจมีคนที่มี

ความอยากท่ีจะเปลี่ยนเป็นธรรมดา 

อย่างไรก็ตามเม่ือถามย้ำว่า มีการพูดคุยในเรื่องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคกันหรือไม่นั้น นายณัฏฐพลกล่าวยืนยันว่าไม่มี 

ไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่จะเปลี่ยนหัวหน้าพรรค ซึ่งนายอุตตม สาวนายน รมว.คลังและหัวหน้าพรรคฯ ก็ยังทำหน้าที่

ของตัวเองไป 

         สำหรับกระแสข่าวเปลี่ยนเก้าอี้หัวหน้าโยกไปมาหลายรอบ ทำให้คนมองว่าเมื่อโควิดกำลังจะหมดเรื่องการเมือง

เริ่มกลับมาแล้วนั้น นายณัฏฐพลกล่าวปฏิเสธว่าไม่นะ การจะเอาเรื่องตรงนี้มาผูกกับเรื่องการเปลี่ยน ครม. มันไม่เป็น

ความจริง และนายกรัฐมนตรีมีแนวทางที่ชัดเจนว่าในวันนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องโควิดเป็นหลักและเรื่อง พรก. ที่ต้องเข้า

สภาฯ ในช่วงอีก 2-3 อาทิตย์นี้ ดังนั้นเรื่องเหล่านี้ควรเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรเอาความร่วมมือของทั้งพรรคพลังประชารัฐเอง

และพรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมมือกันมากกว่า ดังนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยสถานการณ์ตอนนี้เป็นไปไม่ได้เลย 

ขณะเดียวกันเมื่อถามว่า ทำไมกระแสข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้ เหมือนเป็นการโยนกันไปมา เช่น บางส่วนก็บอกว่ามีการเซ็น

ลาออกแล้วแต่ยังไม่ยื่น นายณัฏฐพล กล่าวว่า จริงๆ แล้วมันมีโยนฝ่ายเดียวถ้าดูตอนนี้ แต่ไม่มี ถ้ายื่นก็ยื่น 
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         สำหรับปัจจัยที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคจริงๆ นั้ น หากมีความจำเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลง ก็ต้องเพื่อสิ่งที่เหมาะสมกว่าและเปลี่ยนแล้วจะครบถ้วนในทุกๆด้าน แต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาถึงขั้ นทำให้

พรรคเดินหน้าไม่ได้ ขณะนี้คุยกันได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ถ้าทำให้คะแนนความนิยมของพรรคดีขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อ

เขตพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่พรรคน่าจะต้องปรับปรุง เพราะคะแนนนิยมเป็นเรื่องที่ทุกพรรคการเมืองต้องการให้คะแนนนิยม

เพ่ิมข้ึน ขณะนี้พวกเราทำหน้าที่กันอยู่ และยังไม่ถึงเวลาที่จะเอาเรื่องการเมืองมาเหนือเรื่องการแก้ปัญหาโควิด-19 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ จะมาเป็นหัวหน้าพรรคมีความเป็นไปได้หรือไม่นั้น นายณัฏฐพล

กล่าวว่า เวลานี้ไม่ใช่ระยะเวลาที่เหมะสม ซึ่งได้บอกแล้วนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับก ารแก้ปัญหา ซึ่ง พล.อ.

ประวิตร เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ปัญหา ดังนั้นเรื่องการเมืองคงไม่มาเหนือเรื่องการแก้ปัญหาโควิด-19 

นายณัฏฐพล ยังกล่าวถึงความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางว่า ขณะนี้ยังต้องรอคณะกรรมการบริหารพรรค

หารือกันก่อน 

        

          ด้านนายพุทธิพงษ ์ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะแกนนำพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า

พรรคพลังประชารัฐ เป็นพรรคที่มี ส.ส. มาจากหลายกลุ่ม แต่สามารถพูคคุยทำงานร่วมกันได้ระดับหนึ่ง สิ่งที่ดีที่สุดของ

พลังประชารัฐวันนี้เราเดินมาถูกทางแล้ว แต่ต้องพูดคุยและพยายามหาความร่วมมือในหลายๆ ส่วน มาเติมเต็มในส่วนที่

ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น ปัญหาความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารกับสมาชิก อาจต้องจูนเข้าห ากันบ้าง เพราะเรามาจาก

หลากหลายกลุ่ม เมื่อมาอยู่กันก็ย่อมมีปัญหา เป็นเรื่องธรรมดา 

          อย่างไรก็ตามเม่ือถามว่า จนถึงเวลานี้ยังให้โอกาสนายอุตตม เป็นหัวหน้าพรรคใช่หรือไม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า 

โดยหลักเรื่องนี้ต้องฟังเสียงสมาชิกส่วนใหญ่ของพรรค พรรคจะเดินหน้าไปได้ก็ต้องฟังเสียงสมาชิกว่าเอาอย่างไร ก็ต้อง

ตามนั้น เพราะเราเป็นระบอบประชาธิปไตย จะไปคิดเองคนเดียวไม่ได้ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องถูกแก้ปัญหาจากคน

ส่วนใหญ่ของพรรค ทั้งสมาชิกและส.ส.ว่าจะเอาอย่างไร และยืนยันว่าตนไม่ได้ชี้นำ แต่อะไรที่เป็นทางออกได้ก็น่าจะดี 

ดังนั้นการบอกว่าควรจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคหรือไม่นั้น ต้องดูภาพรวมของพรรค เพราะพรรคไม่สามารถเดินไปได้ถ้า

เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยพรรคก็จะเดินยาก เพราะมีองค์ประกอบจำนวนมาก 

          

          ขณะเดียวกันเมื่อถามว่า เวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคนั้น นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ก็เป็นไป

ตามที่ตนพูดคือ ถ้าผู้บริหารหรือมาชิกพรรคส่วนใหญ่มีความต้องการเปลี่ยนแปลง ก็จะสะท้อนผ่านที่ประชุมใหญ่ของ

พรรค ซึ่งภายใน 2 เดือนนี้อาจจะมีการประชุมใหญ่พรรค จึงต้องไปดูเสียงส่วนใหญ่ของพรรคว่าอย่างไร เพราะตนไม่
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สามารถชี้นำได้ต้องฟังเสียงสะท้อน เพราะวันที่ก่อนตั้งพรรคกับวันนี้แตกต่างกัน เพราะวันที่ก่อตั้งพรรคใหม่ๆ ยังไม่มี 

ส.ส.และสมาชิกจำนวนมาก แต่วันนี้มี ส.ส.กว่า 100 คน และสมาชิกอีกหลายแสนคน ดังนั้นต้องฟังความคิดเห็นส่วน

ใหญ่ของพรรคด้วย 
 
 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/623523 
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อุเทน ขอ นายกฯ เร่งเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ-ผู้ว่าฯกทม.หลังโควิด-19 จบ 
ไทยรัฐออนไลน์15 พ.ค. 2563 17:10 น. 

 

อุเทน ชาติภิญโญ อดีตหัวหน้าพรรคคนไทย กระทุ้ง นายกฯ เร่งประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ-ผู้ว่าฯ
กทม. เพื่อเข้าไปสะสาง คอร์รัปชัน-แก้ปัญหาชาวบ้าน 

         วันที่ 15 พ.ค. นายอุเทน ชาติภิญโญ อดีตหัวหน้าพรรคคนไทย และผู้ประกาศสมัครลงผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงการ
ปฏิรูปการเมืองว่า ขณะนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคม รอ
การแก้ไขโดยด่วนจากผู้มีอำนาจระดับท้องถิ่น แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ยังไม่ประกาศให้
มีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ แม้มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยิ่งต้องให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว เพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นที่รู้ปัญหาและเป็นนักจัดการ เข้าไปแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และหยุดขบวนการ ทุจริตที่
เกิดขึ้นในหลายท้องถิ่น ที่อ้างความเดือดร้อนของประชาชนจัดซื้อจัดจ้างแพง คุณภาพต่ำ ไร้การตรวจสอบจาก อบจ. 
และอบต. การเลือกตั้งใหญ่ผ่านพ้นมาปีกว่าแล้ว นายกฯ โปรดเห็นแก่บ้านเมือง สงสารประเทศ ควรประกาศให้มีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับโดยเร็ว รวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ด้วย เพ่ือให้ได้นักการจัดการมืออาชีพเข้าไปสะสางปัญหา
ใน กทม. ทั้งการจราจรติดขัด น้ำท่วมขังทุกครั้งที่ฝนตก ปัญหาความสะอาด การฟื้นฟูและยกระดับการท่องเที่ยวใน
กทม. หลังโควิด-19 จบ 

 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1845123 
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บทความพิเศษ : คนไทย ช่วยกันคิด จบชีวิต การเมืองน้ำเน่า (แก้รัฐธรรมนูญเพื่ออะไร) 

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 02.00 น. 

ตอนนี้มีเสียงเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญ พรรคร่วมรัฐบาล บางพรรคถือเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล 

ส่วนพรรคฝั่งตรงข้าม ก็อยากให้แก้รัฐธรรมนูญเช่นกัน 

ประชาชนก็อยากให้แก้ เพราะรัฐธรรมนูญซึ่งมีที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร ฉบับปี 2560 ก็สร้างความสับสน

วุ่นวายมากมาย อาทิ 

1.จัดตั้งรัฐบาลก็ยาก เพราะมีพรรคเล็กพรรคน้อยมาก จะต้องรวมกันเกือบ 20 พรรค จึงจะเป็นรัฐบาลได้ 

2.เกิดการต่อรองในเรื่องผลประโยชน์ และตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะกลายเป็นระบบแบ่งเค้ก หรือการเมือง
น้ำเน่า ไม่มีวันจบ 

3.ระบบเล่นพรรคเล่นพวก ระบบธุรกิจการเมือง หาเงินเข้าพรรคและเข้าตนเอง ก็จะยังคงอยู่ เพราะกลไกของ
รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และกฎเกณฑ์การเลือกตั้ง เปิดช่องให้เดินไปอย่างนี้ คือ ต้องหาเงินซื้อ
เสียงเข้าสภา ต้องหาเงินเข้าพรรคเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งของลูกพรรค และเพื่อซื้อเสียง สส. ต้องเล่นพวกในระบบ
ข้าราชการประจำ จะเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งแก่ผู้ที่ช่วยนักการเมืองน้ำเน่าหาเงิน ฯลฯ 

4.การแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ก็เป็นที่ไม่ยอมรับจากบุคคลหลายฝ่าย ไม่ว่าจะจากนักศึกษา ประชาชนวัยหนุ่ม
สาว จากสังคมประชาธิปไตยภายนอก เช่น หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ เป็นต้น 

5.ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) อย่างหนัก ในการที่กำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติ (สส. , สว.) เป็นผู้
เลือกตั้งนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) และ สส. ก็แก่งแย่งกันเข้ามาเป็นรัฐมนตรี 

ฝ่ายนิติบัญญัติ (สส., สว.) มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลการทำงานทั้งของฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ รวมทั้งมี
หน้าที่ออกกฎหมายบังคับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ บังคับวิสาหกิจเอกชน ประชาชนทั่วไป มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณ
ให้กระทรวง ทบวง กรม (ฝ่ายบริหาร) และศาลยุติธรรม (ฝ่ายตุลาการ) นับว่าเป็นฝ่ายที่มีอำนาจล้นฟ้าอยู่แล้ว ตามหลัก
ธรรมาภิบาล (good governance) จึงไม่ควรเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารเสียเอง จะทำให้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าง
รุนแรง (Strong conflicts of Interest) ไม่ทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้า และผู้บริหารของ
พรรคการเมืองเหล่านั้น ปล่อยให้มีการทุจริต คอร์รัปชั่น หาเงินเข้าพรรคและตนเอง เพ่ือสร้างความม่ันคงของพรรคและ
ของตน 
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6.คณะผู้เลือกตั้ง (electoral body หรือองค์กรเลือกตั้ง) บุคคลเข้าใช้อำนาจต่างๆ ยังเป็นไปเช่นเดิม คือ 

6.1 คณะผู้เลือกตั้ง ผู้เข้ามาใช้อำนาจนิติบัญญัติ ได้แก่ ประชาชนทั่วไปผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เข้าหลักเกณฑ์
ของโสคราตีส (Socrates) นักปราชญ์ และนักประชาธิปไตยของกรีก เมื่อ 2500 ปีมาแล้ว เรียกว่า ประชาธิปไตยโดย
สิทธิแต่กำเนิด 

6.2 คณะผู้เลือกตั้ง ผู้เข้ามาใช้อำนาจตุลาการ ได้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ที่ได้ผ่านการศึกษา ผ่านการคัดเลือก ผ่าน
การกลั่นกรอง ผ่านการฝึกอบรม ผ่านประสบการณ์มามากพอ ที่จะเป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการตุลาการ (กต.) ได้ ซึ่งโส
เครตีส เรียกว่า ประชาธิปไตยด้วยปัญญาและความรู้ 

6.3 คณะผู้เลือกตั้ง ผู้เข้ามาใช้อำนาจบริหาร ได้แก่ สส. สว. จำนวนเพียง 750 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกใช้อำนาจนิติ
บัญญัติอยู่แล้ว ซึ่งตามระบบการบริหารจัดการในยุค 4G เรียกว่า Bad governance เพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest) อย่างเห็นได้ชัด 

7.จึงไม่มีความสมดุลแห่งอำนาจ (No equilibrium) ในอำนาจอธิปไตยทั้งสามของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งแยก
อำนาจออกเป็นสามประการ ได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ 

กิจการทุกอย่างในโลก จำเป็นต้องมีความสมดุล การเมืองก็ต้องมีความสมดุล (Political Equilibrium) การขาด
ความสมดุลในร่างกายย่อมทำให้คนป่วยไข้ ไม่สบาย การขาดความสมดุลในการเมืองของประเทศ ทำให้เกิดการลุแก่
อำนาจ โดยเผด็จการรัฐสภาบ้าง โดยเผด็จการทหารบ้าง อย่างที่เราเห็นกันมาเป็นวงจรอุบาทว์ (Vicious Circle) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2475 และอย่างที่ลอร์ดแอคตอน เขียนไว้เมื่อ ค.ศ.1887 หรือ 130 ปีเศษ แล้วว่า 

อำนาจทำให้เกิดการคอร์รัปชั่น 

ยิ่งอำนาจมาก ก็เกิดการคอร์รัปชั่นมาก 

ข้อเท็จจริง และคำกล่าวของปราชญ์ ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ในการเมืองของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 

สรุปแล้ว การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศมีความสงบ ปราศจากความแตกแยก ปราศจากการเมืองน้ำเน่า 
ปราศจากช่องทางที่เอื้ออำนวย หรือบังคับให้นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคอร์รัปชั่น และเพื่อให้ประเทศมี
ความเจริญก้าวหน้า พลเมืองอยู่ดีกินดีมากกว่าปัจจุบัน ก็จะต้องแก้ไขให้ถูกจุด หรือถ้าเป็นแพทย์ก็ต้องหาสมมุติฐานของ
โรคให้ถูกต้องเสียก่อน 

ประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา (Parliamentarian Democracy) ที่เราไปก๊อบปี้ฝรั่งมาทั้งดุ้น มีปัญหาเรื่อง วิธีการ
เข้าสู่อำนาจรัฐ ซึ่งได้แก่ วิธีการเข้าสู่อำนาจนิติบัญญัติ วิธีการเข้าสู่อำนาจตุลาการ และวิธีการเข้าสู่อำนาจบริหาร 

ก.การเข้าสู่อำนาจนิติบัญญัติ น่าจะเป็นไปเช่นเดิมตามข้อ 6.1 ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาโบราณ ที่ถือว่า ประชาชนมี
อำนาจโดยกำเนิด ที่จะเป็นคณะผู้เลือกตั้ง ที่จะเลือกคนเข้าไปใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนตน 

ข.การเข้าสู่อำนาจตุลาการ ก็น่าจะเป็นไปตามเดิมตามข้อ 6.2 ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาโบราณ ที่มีคณะผู้เลือกตั้งที่มี
ปัญญาและความรู้ 
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เลือกผู้ที่มีปัญญาและความรู้ด้วยกัน เข้าไปใช้อำนาจตุลาการแทนตน 

ค.การเขา้สู่อำนาจบริหาร ที่ใช้อยู่ปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญไทยแทบทุกฉบับ ตามข้อ 6.3 ซึ่งเขียนโดยนักนิติบัญญัติ 
เขียนให้ประโยชน์ และให้อำนาจแก่ตนเอง จึงควรได้รับการแก้ไข โดยมีการคัดเลือก กลั่นกรอง คณะผู้เลือกตั้ง 
(electoral body) ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารที่พิสูจน์ได้ (proven record) และบุคคลเหล่านี้ ซึ่งจะมีเป็น
จำนวนนับหมื่นนับแสน ทั้งจากภาครัฐกิจ ธุรกิจ และประชากิจ จะเป็นผู้เลือกตั้ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรี) 
แทน สส. และ สว. ดังที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวและเป็นที่มาของ“ประชาธิปไตยแบบรัฐประหาร” มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2475 

---------------- 

อาจจะมีข้อโต้แย้งว่า วิธีนี้ หรือที่เรียกว่า ประชาธิปไตยระบอบมืออาชีพ (Professional Democracy) ไม่เป็น
ประชาธิปไตย เพราะประชาชน ไม่มีส่วนร่วมในการเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

การที่ สส. สว. อ้างว่า ตนเป็นผู้แทนประชาชนจึงควรเป็นผู้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรี นั้น ไม่ถูกต้อง เพราะตนถูก
เลือกมาให้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ แทนประชาชน มิใช่ให้มาใช้อำนาจบริหาร 

ส่วนประชาธิปไตยระบอบมืออาชีพ ประชาชนมีหนทางเข้าไปเป็นผู้เลือกตั้งฝ่ายบริหาร (electoral body of the 
executive power) ได้มากกว่า และดีกว่า ประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา เพราะประชาชนทุกคนต้องประกอบอาชีพ ก็มี
โอกาสก้าวหน้าเป็นผู้บริหารรัฐกิจ ผู้บริหารธุรกิจ และผู้บริหารประชากิจ ได้เท่าเทียมกัน และในขอบเขตที่กว้างขวาง
กว่า สส. และ สว. จำนวนเพียง 750 คน 

---------------- 

นี่คือวิธีที่ “คนไทย ช่วยกันคิด เพ่ือจบชีวิต การเมืองน้ำเน่า” ที่เรากำลังเบื่อหน่ายกันอยู่ จาก พ.ศ. 2475 จนตราบ
เท่าปีนี้ เดือนนี้ 

  
และวันนี้ จึงต้องขอเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับพรรคการเมือง ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน แต่คนละวิธี คนละ
วัตถุประสงค์ 

ศิริภูมิ 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/420177 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/420177
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วิเคราะห์การเมือง : ไวรัสที่ร้ายกว่าโควิด 
ทีมข่าวการเมือง16 พ.ค. 2563 05:01 น. 

 

แนวโน้มเริ่มเอาอยู่ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในไทยที่ปักหลักเลขตัวเดียวมาเป็นสัปดาห์ แถมบางวันไม่มีผู้
ติดเชื้อใหม่เพิ่มเติม 

         ล่าสุดวันที่ 15 พ.ค.2563 มีผู้ติดเชื้อ 7 คน เขยิบเพิ่มขึ้นนิดหน่อย แต่ยังทรงตัว รักษาระดับเลขตัวเดียวไว้ได้ 

ส่งสัญญาณพอรับไหว เป็นใจให้การคลายล็อกเฟสสองในวันที่ 17 พ.ค.นี้ ที่มีการขยับเวลาเคอร์ฟิวออกไปอีก 1 ชั่วโมง 
เป็น 23.00–04.00 น. และให้ห้างสรรพสินค้าได้รีสตาร์ตเปิดกิจการอีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 10.00–20.00 น. 

ปลดล็อกให้พนักงานและลูกจ้างตามร้านค้าต่างๆในห้างได้ลืมตาอ้าปาก หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้สักที 

อย่างไรก็ตาม แม้สถิติตัวเลขต่างๆจะดีข้ึนต่อเนื่อง แต่ภาพรวมก็ได้แค่เบาใจยังวางใจ 

ไม่ได้ ต้องยกการ์ดสูงต่อไป เพราะการมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ในบางวัน ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยปลอดจาก
เชื้อร้ายแล้ว อย่างน้อยจะต้องมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ให้ได้ต่อเนื่อง 14 วัน จึงค่อยโล่งใจได้ยาวๆ 

ดูตามรูปการณ์ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ต้องบัญชาการสู้เชื้อโควิด-19 ไป
อีกนาน จนกว่าจะผลิตวัคซีนป้องกันได้สำเร็จ 

แต่ทั้งนี้ภาวะสงครามเชื้อโรคก็ยังไม่เหนื่อยและน่าห่วงเท่ากับสงครามภายใน 

พรรคพลังประชารัฐที่กลับมากระเพ่ือมใหม่หนักกว่าเดิม 
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ตามเกมโค่นอำนาจผู้นำพรรครอบล่าสุดที่ขาใหญ่กลุ่มสามมิตรอย่าง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม รวมถึงกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงท่าทีกดดันให้มี
การล้างไพ่เลือกกรรมการบริหารพรรคกันใหม่ 

หันไปหนุน “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ 

ศึกในพลังประชารัฐยังไม่ปิดจ๊อบลงง่ายๆ พักรบกันไม่กี่อึดใจก็กลับมาปะทุหนักระลอกใหม่ 

เพราะเดิมพันอำนาจไม่ได้สิ้นสุดแค่เก้าอ้ีผู้นำพรรค ขยับแค่ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง 

พ้นจากจ่าฝูงพรรคก็ปิดจ๊อบสำเร็จ แต่ต่อยอดไปถึงปลายทางที่เก้าอ้ีสำคัญในการปรับ ครม. 

มุ้งตา่งๆในพลังประชารัฐเลยต้องเคลื่อนไหว เดินเกมต่อรองกันให้วุ่น 

โดยเฉพาะเก้าอี้ รมว.พลังงานที่กลุ่มก๊วนต่างๆแย่งจองโควตาไว้ครอบครอง ทั้งกลุ่มสามมิตรของนายสุริยะ และกลุ่ม 
กปปส.ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ที่ขับเคี่ยวช่วงชิงกันมาตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆ 

ขณะที่กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

ก็หันไปแพ็กกับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เซฟเก้าอ้ี รมว.พลังงานให้อยู่กับนายสนธิรัตน์ต่อไป 

3 ขั้วจ้องงาบเก้าอี้ รมต.พลังงานตาเป็นมัน กว่าจะเคลียร์กันลงตัวคงต้องบู๊กันอีกหลายยกเรื่องของเรื่อง เกมเปลี่ยนหัว
แถวพลังประชารัฐรอบนี้ ก็แค่ลีลา 

ชิงเหลี่ยมสร้างความได้เปรียบให้ตัวเอง แต่ละก๊วนอาศัยการถือไพ่เหนือกว่าไว้ต่อรอง ที่บอกว่าหลายคนเซ็นใบลาออก
จากกรรมการ 

บริหารพรรคไว้แล้วก็ไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจริงหรือมั่ว 

แต่ที่ชัวร์ๆ “ลุงตู่” คงหย่าศึกต่อไปไม่ไหว เต็มที่คงซื้อเวลาออกไปได้อีกไม่นาน 

ตามสัญญาณที่ทีม “ลุงป้อม” สุมไฟรอก่อการใหญ่ คอยจังหวะให้เชื้อโควิดซา ค่อยดับเครื่องชนอีกรอบนอก 

ศึกแย่งอำนาจในพลังประชารัฐมาถึงไฟต์บังคับที่ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่น เปิดทางให้พวกรอเสียบแต่อกหักในรอบที่ผ่านมา 
ได้เป็นรัฐมนตรีสมใจ 

ตามออปชันการทำงานมาจะครบปี แต่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือสลับตำแหน่งใดๆ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องออกแอ็ก
ชันทวงสัญญาใจที่เคยมีต่อกัน 

กดดัน “บิ๊กตู่” ไม่ให้ใช้ข้ออ้างเรื่องโรคระบาดทำเนียน เมินการแก้ปัญหาการเมืองภายในพรรค 
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“ลุงตู่” รับศึกทุกทิศ แค่แก้ปัญหาหยุดยั้งการแพร่ระบาดเชื้อโควิดยังไม่พอ ยังต้องเผชิญสัญญาณท้ารบจากพรรคเพ่ือ
ไทย พรรคก้าวไกล และแนวร่วมกลุ่มต้านรัฐบาล 

ขยับเคลื่อนเขย่าเสถียรภาพรัฐบาลในจังหวะไล่เลี ่ยกัน ทั้งการปลุกกระแสการยกเลิก  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การโจมตีการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ การยิงเลเซอร์ “ตามหาความจริง” ของคณะก้าวไกล 

ค่อยๆบิลต์อารมณ์ สะสมความขุ่นเคืองต่อรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆ รอจังหวะรวมพลขับไล่มิหนำซ้ำยังมีคลื่นแทรกจากคน
กันเอง เปิดศึกแย่งอำนาจกันในพรรค คอยปัดแข้งปัดขาไม่ให้เดินได้ถนัด 

ไวรัสโควิดที่ว่าน่ากลัวก็ยังไม่อันตรายเท่าไวรัสการเมืองไทย. 

ทีมข่าวการเมือง 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1845408 
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