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รวมข่าว กกต.  
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น
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     ข่าววนัน้ี 

     รูว้นัน้ี 
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ข่าวประจ าวันอังคารที่ 22 ตลุาคม 2562 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกดิจิตอล
ทีวี ช่อง 1 

22 ตุลาคม 2562 เวลา 18.20 น ขอเชิญชมรายการฮาร์ดคอข่าว 
ตอน “จับตาเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขต 5” ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกดิจิตอลทีวี ช่อง 1 โดยมี พ.ต.อ.จรุง
วิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมรายการ  

 
2 แนวหน้าออนไลน์ “กกต.” ตั้งเป้าคนเข้าคูหากาเลือกตั้งเขต 5 นครปฐม 70 % 5 

 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ ข่าวลึกปมลับ : จับตาซ่อม ส.ส. เขต 5 นครปฐม “บ้านใหญ่” ไล่จี้ “อนาคตใหม่” 6 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมเขต 5 “นครปฐม” กระจกสะท้อนผลงาน “รัฐบาล” 8 
3 แนวหน้าออนไลน์ “วิษณุ” คาใจ! ยุบพรรคการเมือง “ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต”์ ต้องหลุดหรือไม่ 10 
4 มติชนออนไลน์ “วิษณุ”โยน “กกต.”ตีความปมยุบพรรคการเมือง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ต้องพ้นสมาชิกภาพ 11 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ “วิษณุ” ว้ากสื่ออย่าถาม “สมมุต”ิ หากอนาคตใหม่ถูกยุบเปรียบคนก าลังป่วยอยู่ รพ. 

คุณมาบอกสมมุติว่าถ้าเขาตาย จะไปพูดท าไม! 
12 

6 ส านักข่าวไทย “วิษณุ” ขอสื่อรอศาลรธน. ตัดสินอนาคตใหม่ 13 
7 แนวหน้าออนไลน์ “วิษณุ” ชี้ชัดเลือกตั้งท้องถิ่นมหาดไทยกุมบังเหียน กาบัตรปีนี้ไม่ทันไม่เป็นไร 14 
8 มติชนออนไลน์ “วิษณุ” ชี้ เลือกตั้งท้องถิ่น หน้าที่ “มหาดไทย” เคาะวัน ถ้าไม่ทันปีนี้ไม่เป็นไร 15 
9 คมชัดลึกออนไลน์ “วิษณุ” เผยยังไม่มีก าหนดเลือกตั้งท้องถิ่น โยน มท. ตั้งต้น 16 
10 ส านักข่าวไทย “วิษณุ” ระบุ มท. เป็นผู้ก าหนดเลือกตั้งท้องถิ่น 17 
11 กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน ์
“วิษณุ” เผยยังไม่มีก าหนด “เลือกตั้งท้องถิ่น” โยน “มท.” ตั้งต้น 18 

12 แนวหน้าออนไลน ์ ไม่น่าห่วง!! 'อนุพงษ์' เชื่อเลือกตั้งซ่อมนครปฐมสงบเรียบร้อย 19 
13 มติชนออนไลน ์ เด็กพปชร. ยื่นกกต.สอบอนาคตใหม่ ลิดรอนสิทธิ ส.ส.กวินนาถ 20 
14 แนวหน้า เด็กพปชร.ยื่นกกต.สอบ'อนาคตใหม่' ลิดรอนสิทธิ'กวินนาถ'หลังโหวตสวนมติพรรค 21 
15 มติชน ปชป.โวยเจอวิชามานปล่อยข่าวดิสเครดิต จี้กกต.คุมเข้ม ก่อนวันเลือกตั้งซ่อม 22 
16 ไทยรัฐ อลงกรณ์ ขอ กกต.คุมเข้ม "วันสุกดิบ-วันเลือกตั้ง" หลัง สุรชัย ถูกดิสเครดิต 23 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

กกต.       

รู ้

วั

น

น้ี 

 
   

      
เวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562  ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา วัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
คณะกรรมการประจ าหน่ วย เลื อกตั้ ง  (กปน.) ของการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่
ว่าง จ านวน 193 หน่วย ได้เดินทางมารับหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ที่
ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 
5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562  

กกต.พร้อมแล้ว...! 
แจกวัสดุอุปกรณ์การเลือกตัง้ เลือกตัง้เขต  5 จังหวัดนครปฐม  
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วนัหยุดน้ีมีอะไร   

     
รู ้

วั

น

น้ี 

เลือกตั้ง ส.ส. นครปฐม เขตเลือกตั้งที ่5 แทนต าแหน่งที่ว่าง 

23 ต.ค.62 
เวลา 08.00 -17.00 น. 

 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพุธ 
23 ตุลาคม 

2562 

06.00 น. 

 
 

 

07.00 น. 

 

 

 

09.00 น. 

 

ท้องสนามหลวง 

 
 

 

ท้องสนามหลวง  

 
 

 

 

จังหวัดนครปฐม 

 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมพิธี
บ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  นายเลิศ
วิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง   เข้าร่วมพิธีท าบุญตัก
บาตรในพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  นายฉัตรไชย 
จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง  ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง  

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพุธ 

23 ตุลาคม 

 2562 

07.00 น. 

 

 

09.00 น. 

ท้องสนามหลวง 

 

 

จังหวัดนครปฐม 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นาย
ไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง 
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ข่าวอ้างอิง 
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‘กกต.’ต ัง้เป้าคนเขา้คหูากาเลอืกต ัง้เขต 5 นครปฐม  

70 เปอรเ์ซ็นต ์

วันจันทร ์ที ่21 ตลุาคม พ.ศ. 2562, 18.39 น. 

 

โปรดทราบ“กกต.”พรอ้ม100%เปอรเ์ซ็นต ์เลอืกต ัง้ซอ่มเขต5 นครปฐม ต ัง้เป้าคนใชส้ทิธริอ้ยละ

70 ยนัเตรยีมไฟฟ้าส ารองกนัไฟดบั เชือ่การแขง่ขนัเขม้ขน้ กฎเหล็กคงเดมิหา้มจดัเลีย้ง จ าหนา่ยสรุา

เด็ดขาด  

เมือ่วันที ่21 ตลุาคม 2562 น.ส.บญุเรอืน ไทยวัฒนธรรม ผูอ้ านวยการ กกต. นครปฐม กลา่วถงึการเตรยีมพรอ้ม

ในการเลอืกตัง้ซอ่มเขต5 นครปฐมในวันที ่23 ตลุาคมวา่ ตอนนีเ้ราพรอ้มรอ้ยเปอรเ์ซน็ตแ์ลว้ ซึง่วันพรุง่นี้

(22  ต.ค.) จะเป็นการสง่มอบวัสดอุปุกรณ์การเลอืกตัง้ใหย้งักรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้(กปน.) ทัง้193 หน่วย

ทีอ่าคารปฏบิตัธิรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา มหาราชา วัดไรข่งิ ในเวลาท าการ คาดวา่ในสว่นของผูจ้ะมาใช ้

สทิธเิลอืกตัง้ไดต้ัง้จะมรีอ้ยละ70 จากเดมิมมีาใชส้ทิธริอ้ยละ76 เพราะครัง้นีไ้มไ่ดม้กีารเลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัร

หรอืเลอืกตัง้ลว่งหนา้ สว่นทีม่องวา่คนจะมาใชส้ทิธนิอ้ยเพราะวันที2่3 ตลุาคม เป็นวนัหยดุนักขตัฤกษ์นัน้ตอ้งบอก

วา่วันนัน้ยงัเป็นวันหยดุทั่วๆไปดว้ย 

“เราไดเ้ตรยีมความพรอ้มเรือ่งกระแสไฟฟ้าโดยไดป้ระสานกบัทางการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคนครปฐม เพือ่ตดิตัง้ระบบ

ไฟฟ้าส ารองป้องกนัไฟดับจากเหตฝุนตกหรอืเหตอุืน่ๆ และประสานขอความรว่มจากเจา้หนา้ทีต่ ารวจในการรักษา

ความปลอดภยัประจ าหน่วยเลอืกตัง้นัน้ๆ” น.ส.บญุเรอืน กลา่ว 

น.ส.บญุเรอืน กลา่วอกีวา่ ในการเลอืกตัง้ครัง้นีเ้ป็นการเลอืกตัง้ทีเ่ขม้ขน้ เพราะตอ้งยอม 

รับวา่เป็นครัง้แรกกบัการเลอืกตัง้ซอ่มแทนต าแหน่งส.ส.ทีว่า่งลง ทกุผูส้มคัรและทกุพรรคตา่งแขง่ขนักนัอยา่ง

เขม้ขน้เพือ่การไดม้าของต าแหน่งนี้ แตข่ณะนีย้งัไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนจากผูส้มคัรดว้ยกนัเอง ทกุอยา่งยงัเป็นไปดว้ย

ความเรยีบรอ้ย 

ขณะเดยีวกนั ในวันเลอืกตัง้ยงัยดึหลกัเกณฑ ์คอื หา้มการจ าหน่ายจา่ยแจกหรอืจดัเลีย้งสรุาทกุชนดิ ตัง้แต่

เวลา 18.00 น. ของวันที2่2 ตลุาคม จนถงึ 18.00 น. ของวันที2่3 ตลุาคมนี ้

 

อา้งองิ : https://www.naewna.com/politic/448819 

 

 

https://www.naewna.com/politic/448819
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ขา่วลกึปมลบั : จบัตาซอ่ม ส.ส.เขต 5 นครปฐม 

“บา้นใหญ”่ ไลจ่ ี ้“อนาคตใหม”่ 

เผยแพร:่ 21 ต.ค. 2562 18:25   โดย: ทมีขา่วอาชญากรรม 

 

รายการ “ขา่วลกึ ปมลบั” ออกอากาศทาง NEWS1 ลว้งปมลกึ คลายปมลบั ตแีผป่ระเด็นรอ้น กบั นพรัฐ พรวน

สขุ บก.ขา่วการเมอืง และกระบวนการยตุธิรรม วันจันทรท์ี ่21 ตลุาคม 2562 ตอน จบัตาซอ่ม ส.ส.เขต 5 

นครปฐม “บา้นใหญ”่ ไลจ่ ี ้“อนาคตใหม”่ 

นับถอยหลังเหลอือกีวันเดยีว 23 ตลุาคมนี ้จะมกีารเลอืกตัง้ซอ่มเขต 5 จ.นครปฐม ภายหลังจากที ่

จมุพติา จันทรขจร จากพรรคอนาคตใหม ่ลาออกจาก ส.ส.นครปฐม เพราะไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้เนือ่งจาก

ประสบอบุตัเิหต ุ

 

แมจ้ะเป็นการเลอืกตัง้เขตเดยีว แตบ่รรยากาศคอ่นขา้งเขม้ขน้ เพราะเป็นศกึชงิขยัในสภาวะทีท่ัง้รัฐบาลและฝ่าย

คา้นมเีสยีงปริม่น ้า 1 ทีน่ั่งในสภาผูแ้ทนราษฎร ท าใหส้. ส. หนึง่คนจงึมคีวามส าคญั 

 

ถงึตรงนีเ้รยีกวา่ เป็นโคง้สดุทา้ยของการหาเสยีงทกุพรรคทุม่สรรพก าลัง เพือ่หวังจะเอาเกา้อี ้ส.ส.นครปฐม เขต 

5 มาใหไ้ด ้

 

ผูส้มคัรทีม่โีอกาสควา้ชยัไดเ้ขา้สภาฯ ยงัเป็นตัวเก็งตัง้แตว่ันแรกของการรับสมคัร ส.ส. ยงัคงมแีค ่3 คน 

เหมอืนเดมิ คอื “ไพรัฏฐโชตกิ ์จันทรขจร” จากพรรคอนาคตใหม ่ทีล่งมาป้องกนัแชมป์แทนภรรยา 

 

“สรุชยั อนุตธโต” จากพรรคประชาธปัิตย ์รองแชมป์จากครัง้กอ่น และ “ลงุเตีย้” เผดมิชยั สะสมทรัพย ์อดตีเจา้ถิน่

หลายสมยั จากพรรคชาตไิทยพัฒนา ทีก่ารเลอืกตัง้เมือ่วันที ่24 มนีาคมพลาดทา่เสยีแชมป์ไป 

 

ใครจะเป็นส. ส. เขต5 ตวัจรงิ ก็มองกนัวา่ พรรคอนาคตใหม ่ยงัจะสามารถป้องกนัแชมป์ไดเ้พราะการเลอืกตัง้เมือ่

วันที ่24 มนีาคม 2562 “จมุพติา” ผูส้มคัรคนเดมิโกยคะแนนชนะอนัดับ 2 ไดแ้บบขาดลอย 

 

โดยจมุพติา ได ้34,164 คะแนน , สรุชยั ได ้18,970 คะแนน, ระวัง เนตรโพธิแ์กว้ จากพรรคพลังประชารัฐ ทีค่รัง้

นีห้ลบใหพ้รรครว่มรัฐบาลไมว่า่จะเป็นพรรคประชาธปัิตยแ์ละพรรคชาตไิทยพัฒนา ได1้8,741 คะแนน และเผดมิ

ชยั ได ้12,279 คะแนน 

 

ท าคะแนนเสยีงทิง้กนัเป็นหมืน่ หากสามารถรักษาความนยิมได ้กค็งไมใ่ชง่านยากส าหรับอนาคตใหมท่ีจ่ะรักษา

เกา้อีผู้แ้ทนนครปฐมเอาไวไ้ด ้

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกั
ประชำสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924 7 

 

แตท่วา่ ครัง้นีม้ตีัวแปรหลายอยา่งทีไ่มเ่หมอืนกบัวันที ่24 มนีาคม 2562 เริม่ตัง้แตก่ารที ่“นายระวัง” จากพรรค

พลังประชารัฐ ทีป่ลอ่ยคะแนนคราวกอ่นทีไ่ด ้18,741 คะแนนไป 

 

คะแนนของพรรคพลังประชารัฐ หากใครได ้จะมโีอกาสตตีืน้ หรอือาจจะชนะพรรคอนาคตใหมไ่ดเ้หมอืนกนั 

เพยีงแตว่า่ มขีอ้แม ้คอืคะแนนตอ้งไปทีพ่รรคใดพรรคหนึง่ระหวา่งพรรคประชาธปัิตยแ์ละพรรคชาตไิทยพัฒนา

เทา่นัน้ หากเอาไปหารกนั กไ็มใ่ชปั่จจัยชีข้าด 

 

จงึอยูท่ีว่า่ “นายระวัง” ยกคะแนนนีใ้หใ้คร ซึง่หลายคนมองวา่ ในฐานะทีเ่ป็นคนประชาธปัิตยเ์กา่อาจจะไปชว่ย 

“สรุชยั” แตก่ลบัไมใ่ช ่เมือ่ครัง้หนึง่เขาเคยบอกวา่ คนทีเ่หมาะสมคอื ทีจ่ะลม้อนาคตใหมไ่ดค้อื “ลงุเตีย้ เผดมิชยั” 

 

ขณะเดยีวกนั วา่กนัตามสายสมัพันธร์ะหวา่งพรรคพลังประชารัฐกบัพรรคประชาธปัิตย ์และพรรคพลังประชารัฐกบั

พรรคชาตไิทยพัฒนา ดเูหมอืนฝ่ายหลังจะดดูกีวา่ 

 

และหากตอ้งใหเ้ลอืกระหวา่งพรรคประชาธปัิตยก์บัพรรคชาตไิทยพัฒนา นาทนีีพ้รรคพลังประชารัฐน่าจะอยากให ้

“เผดมิชยั” เขา้วนิ 

 

เพือ่ไปเพิม่เสยีงใหก้บัพรรคสพุรรณบรุมีากกวา่ เพราะการทีพ่รรคสฟ้ีาไดเ้พิม่อกี 1 เสยีงจะท าใหอ้ านาจตอ่รองใน

รัฐบาลมมีากขึน้ 

หากยอ้นกลับไปกอ่นที ่“บา้นใหญ”่ ตระกลูสะสมทรัพย ์จะตัดสนิใจทิง้คา่ยเพือ่ไทย มาอยูก่บัพรรคชาตไิทย

พัฒนา วา่กนัวา่เบือ้งหลังดลี “บา้นใหญ”่ ยา้ยขัว้ คอื “บิ๊กแดง” คนดัง และความสมัพันธร์ะหวา่ง “บา้นใหญ”่ กบั 

“ท็อปบตู” ก็ดขี ึน้ตามล าดบั 

 

จงึถกูมองวา่ แมพ้รรคพลังประชารัฐทีล่อยตวัไมล่งไปตดัคะแนน จะประกาศวา่ ไมถ่อืหางใคร แตใ่นทางลับๆ ก็

อาจก าลังจะชว่ยตัวแทนพรรครว่มรัฐบาลในฝ่ังพรรคสพุรรณบรุอียู ่

 

ขณะทีพ่รรคประชาธปัิตย ์“สรุชยั” แมจ้ะไดอ้นัดับ 2 แตห่ากไมไ่ดค้ะแนนสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐ 

โอกาสจะลม้พรรคอนาคตใหมก่เ็ป็นไปไดย้าก 

 

จงึวัดกนัทีต่วับคุคลระหวา่ง “สรุชยั” กบั “เผดมิชยั” โดยตรง ซึง่ถา้เทยีบกบัปอนดต์อ่ปอนด ์ฝ่ายหลังซึง่ก าชยัมา

หลายปีในพืน้ทีด่จูะเหลือ่มๆ กวา่ไมน่อ้ย 

 

อกีทัง้ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา ภายหลังจากพบความพา่ยแพข้อง “ลงุเตีย้” ก็ตระเวนลงพืน้ทีเ่พือ่กูศ้รัทธาอยู่

ตลอดเวลา โดยม ี“เดอะท็อป” วราวธุ ศลิปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม คอยเสริฟ์ทกุสิง่ทีม่ ี

การรอ้งขอ เพือ่ท าใหป้ระชาชนกลบัมาเชือ่มัน่ในตระกลูสะสมทรัพยอ์กีครัง้ 

 

“ลงุเตีย้” มขีอ้มลูวา่ พืน้ทีใ่ดทีเ่ป็นจดุออ่นของตัวเองจากการเลอืกตัง้ทีผ่า่นมา และพยายามเขา้ไปพบปะ

ประชาชนอยา่งตอ่เนือ่ง รอบนีข้ยนัขนัแข็งหาเสยีงแบบลมืแกเ่ลยทเีดยีว 

 

แน่นอนวา่ พรรคอนาคตใหมย่งัเป็นเต็งหนึง่ แตด่เูหมอืนวา่ กระแสของพรรคสสีม้จะไมไ่ดห้วอืหวาเหมอืนกบัตอน 

24 มนีาคม 2562 โอกาสเขา้วนิอาจจะหลดุลอยไป บา้นใหญส่ะสมทรัพย ์อาจจะเป็นฝ่ายไดฉ้ลองชยัแทน 

อา้งองิ : https://mgronline.com/crime/detail/9620000101284 

 

https://mgronline.com/crime/detail/9620000101284
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เลอืกต ัง้ซอ่มเขต 5 ‘นครปฐม’ กระจกสะทอ้นผลงาน‘รฐับาล’ 

22 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น.     

 

“ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ” หวัหนา้พรรคอนาคตใหม ่ตอ้งการใหก้ารเลอืกตัง้ซอ่มเขต 5 จ.นครปฐม เป็นเหมอืน 

“โดมโิน” ไปยงัเขตเลอืกตัง้อืน่ๆ ทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ซอ่มหลังจากนี ้

                เพือ่การ “พลกิข ัว้”!!! 

                แตใ่นทางคณติศาสตรท์างการเมอืงแลว้ การเลอืกตัง้ซอ่มเขต 5 จ.นครปฐม ยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะท า

ใหเ้กดิการพลกิขัว้ใหมไ่ด ้แมเ้สยีงรัฐบาลจะปริม่น ้ากต็าม 

                น่ันเพราะเดมิ ในการเลอืกตัง้เมือ่วันที ่24 มนีาคม 2562 ผูช้นะในเขตดังกลา่วคอื นางจมุพติา จันทร

ขจร จากพรรคอนาคตใหม ่

                แตเ่มือ่ประสบอบุตัเิหตไุมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้จงึลาออก และพรรคอนาคตใหมส่ง่นาย ไพรฏัฐ

โชตกิ ์จนัทรขจร ผูเ้ป็นสาม ีลงสมคัรแทนในการเลอืกตัง้ซอ่ม 23 ตลุาคมนี ้

                ผลการเลอืกตัง้เขตนีจ้ะไมส่รา้งความเสยีหายใดๆ ตอ่เสยีงของรัฐบาลในปัจจบุนัทีม่อียู ่252 เสยีง 

กลับกนัหากพลกิล็อก เป็นพรรคประชาธปัิตยท์ีส่ง่ นายสรุชยั อนตุธโต หรอืพรรคชาตไิทยพัฒนาทีส่ง่ นาย

เผดมิชยั สะสมทรพัย ์ชนะการเลอืกตัง้ เทา่กบัวา่ไดก้ าไรมาอกี 1 เสยีง เป็น 253 เสยีง 

                ในขณะที ่7 พรรคฝ่ายคา้น ม ี246 เสยีง หากนายไพรัฏฐโชตกิเ์กดิเพลีย่งพล ้า พวกเขาจะขาดทนุ 

เพราะเสยีงจะหายไป 1 เสยีง เหลอืเพยีง 245 เทา่นัน้ 

                ส าหรับฝ่ายรัฐบาล การเลอืกตัง้เขตนีม้แีต ่“เสมอตวั” หรอื “ก าไร” ในขณะทีฝ่่ายคา้นมแีต ่“เสมอ

ตวั” หรอื “ขาดทนุ” 

                ดังนัน้เดมิพันในเขตนีจ้งึไมส่งูมากนักอยา่งทีม่กีารพยายามโหมประโคม 

                นอกจากนี ้การพลกิขัว้ไมใ่ชเ่รือ่งทีเ่กดิขึน้งา่ยๆ แมใ้นเขตเลอืกตัง้ทีเ่หลอืฝ่ายคา้นจะก าชยัชนะจนมี

เสยีงมากกวา่ฝ่ายรัฐบาลในสภา 

                แตส่ดุทา้ยการจะมนีายกรัฐมนตรจีากฝ่ายตวัเองได ้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเกนิกึง่หนึง่ของที่

ประชมุรัฐสภา หมายความวา่ ตอ้งม ีส.ว.เห็นดว้ย 
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                อยา่งไรก็ตาม แมห้ลายฝ่ายจะมองวา่ ทีส่ดุแลว้พรรคอนาคตใหมจ่ะเขา้วนิรักษาเกา้อี ้ส.ส.เขต 5 

นครปฐมไวไ้ด ้จากคะแนนเมือ่วันที ่24 มนีาคม 2562 ที ่นางจมุพติา ควา้มาไดก้วา่ 3 หมืน่คะแนน ทิง้หา่ง

อนัดับ 2 และ 3 เป็นหมืน่คะแนน 

                แตใ่นทางทฤษฎแีลว้ ไมม่อีะไรการันตไีด ้เพราะวันนีปั้จจัยหลายอยา่งไดเ้ปลีย่นไป โดยเฉพาะครัง้นี้

จะไมม่กีารเลอืกตัง้ลว่งหนา้และการเลอืกตัง้นอกราชอาณาจักร ซึง่ถอืเป็นคะแนนทีพ่รรคอนาคตใหมไ่ดจ้ านวน

มากในการเลอืกตัง้ใหญท่ีผ่า่นมา 

                ขณะเดยีวกนั การตืน่ตวัของประชาชนตอ่การเลอืกตัง้ซอ่มมนีอ้ยกวา่การเลอืกตัง้ใหญ ่ผูม้าใชส้ทิธิ์

อาจจะไมไ่ดเ้ดนิทางมามากอยา่งทีค่วร 

                อกีตวัแปรส าคญัคอื คะแนนของ นายระวงั เนตรโพธิแ์กว้ ผูส้มคัรจากพรรคพลังประชารัฐ กวา่ 1.8 

หมืน่คะแนน หายไป หลังตดัสนิใจหลบใหพ้รรครว่มรัฐบาล ซึง่ตอ้งดวูา่ จะไหลไปทางไหน ระหวา่งผูส้มคัรจาก

พรรครว่มรัฐบาลดว้ยกนัอยา่งพรรคประชาธปัิตยห์รอืพรรคชาตไิทยพัฒนา 

                และไหลรปูแบบใดไปทีพ่รรคใดพรรคหนึง่ หรอืเฉลีย่กนัไป หรอืจะยา้ยสลับไปอยูก่บัพรรคอนาคต

ใหมเ่ลย คะแนนตรงนีถ้อืวา่มสีว่นส าคญั 

                คะแนนทีเ่คยทิง้ขาดของ นางจมุพติา อาจจะน ามาวัดกบัครัง้นีไ้มไ่ด ้และมโีอกาสสงูทีจ่ะเกดิการ

เบยีดกนัมากกวา่เกา่ 

                อยา่งไรก็ด ีการเลอืกตัง้ซอ่มเขต 5 จ.นครปฐม จะยงัเป็นการสะทอ้นความรูส้กึนกึคดิของประชาชน

บางสว่นในประเทศวา่เป็นอยา่งไร หลังจากรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา บรหิารประเทศมา 3–4 เดอืน 

                โดยกอ่นหนา้นีก้ระแสของพรรคอนาคตใหมใ่น จ.นครปฐม คอ่นขา้งแรงมาก แต ่ณ วันนีเ้มือ่ปลอ่ยให ้

ทัง้ 2 ฝ่าย ระหวา่งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้น ไดแ้สดงฝีมอืกนัแลว้ จะยงัรูส้กึเหมอืนเดมิอยูห่รอืไม ่

                ประชาชนในเขต 5 นครปฐม ยงัรูส้กึชืน่ชมพรรคอนาคตใหมเ่หมอืนเดมิ หรอืเริม่เปิดใจใหก้บั

ฝ่ายรัฐบาลมากขึน้ หลังไดบ้รหิารประเทศแบบเต็มรปูแบบแลว้ 

                ผลคะแนนในวนัที ่23 ตลุาคม 2562 จะเป็นสว่นหนึง่ทีแ่สดงออกมา. 

                                                                ////////////////// 

 

อา้งองิ : https://www.thaipost.net/main/detail/48552 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/48552
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‘วษิณุ’คาใจ!ยบุพรรคการเมอืง‘ส.ส.ปารต์ ีล้สิต’์ตอ้งหลดุหรอืไม ่

วันจันทร ์ที ่21 ตลุาคม พ.ศ. 2562, 13.39 น. 

 

"วษิณุ"รบัยงัเป็นปญัหาอยู!่! หากยบุพรรคการเมอืง"ส.ส.ปารต์ ีล้สิต"์ตอ้งพน้ดว้ยหรอืไม ่ระบเุป็น

หนา้ที"่กกต."เป็นผูต้คีวาม 

เมือ่เวลา 12.20 น.วันที ่21 ตลุาคม 2562 ทีท่ าเนยีบรัฐบาล นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตร ีกลา่วถงึกรณี

หาก นายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ หวัหนา้พรรคอนาคตใหม ่(อนค.) ถกูศาลรัฐธรรมนูญตดัสนิวา่ขาดคณุสมบตั ิส.ส.

จะสง่ผลกระทบตอ่พรรคอนาคตใหมห่รอืไม ่วา่ ไมท่ราบ อยา่เพิง่ไปตอบกอ่นเลย มนัไมด่ ีอยา่งไรกต็าม อยูท่ี่

ศาลรัฐธรรมนูญวา่จะตดัสนิอยา่งไร ซึง่เรายงัไมรู่ ้แตใ่นค าตดัสนิคงจะบอก 

ผูส้ือ่ขา่วถามวา่ ในฐานะทีน่ายธนาธร เป็นหวัหนา้พรรค หากถกูตดัสทิธิท์างการเมอืงขึน้มา จะมผีลกระทบถงึ

พรรคอนาคตใหมห่รอืไม ่นายวษิณุ กลา่ววา่ มนัมทีัง้อาจจะกระทบและไมก่ระทบ แลว้แตเ่หต ุซึง่ตนยงัไม่

อยากจะไปตอบวา่เหตมุนัคอือะไร 

ตอ่ขอ้ถามวา่ หากยบุพรรคการเมอืง ส.ส.บญัชรีายชือ่ จะพน้สมาชกิภาพ ส.ส.ไปดว้ยหรอืไม ่นายวษิณุ กลา่ววา่ 

ยงัตอบไมถ่กู ยงัเป็นปัญหาอยู ่เมือ่ถามย ้าวา่ ในรัฐธรรมนูญกเ็ขยีนไวช้ดั นายวษิณุ กลา่ววา่ ใหค้ณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ (กกต.) เป็นคนตคีวามตรงนีก้อ่นก็แลว้กนั แตถ่า้ไมแ่น่ใจก็ขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญพจิารณา 

เมือ่ถามวา่ ตามทีร่ะบวุา่เป็นปัญหา หลายฝ่ายถกเถยีงกนัเรือ่งนีใ้ชห่รอืไม ่นายวษิณุ กลา่ววา่ ไมไ่ดม้กีารถกเถยีง 

แตม่นัผกูกบัผลค าวนิจิฉัย ตนยงัไมข่อตอบในสว่นนี ้

เมือ่ถามวา่ หากกรณีพรรคการเมอืงถกูยบุ ส.ส.ของพรรคจะตอ้งหาพรรคการเมอืงใหมใ่ชห่รอืไม ่นายวษิณุ กลา่ว

วา่ "ผมไมต่อบ ประเด็นเรือ่งหากเนีย่ คณุหากอยา่งอืน่หากได ้ซึง่มาถามวา่หากถกูยบุ ผมไปตอบเทา่กบัผมก็

หลวมตวัเขา้ไปในประเด็นวา่จะยบุ อยา่ไปตอบเลยในสว่นนี ้มนัไมส่ภุาพเรยีบรอ้ยทีจ่ะไปสมมตุแิบบนัน้ คนก าลัง

ป่วยอยูโ่รงพยาบาล คณุมาบอกสมมตุวิา่ถา้เขาตาย จะไปพดูท าไม" 

 

อา้งองิ : https://www.naewna.com/politic/448707 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกั
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“วษิณุ” โยน “กกต.” ตคีวามปมยบุพรรคการเมอืง ส.ส.ปารต์ ี้

ลสิตต์อ้งพน้สมาชกิภาพ 

วันที ่21 ตลุาคม 2562 - 14:04 น. 

 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1721057 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกั
ประชำสมัพนัธ์    ตดิตอ่ 17920-17924 12 

 

 

 

'วษิณุ'วา้กสือ่อยา่ถาม'สมมตุ'ิหากอนาคตใหมถ่กูยบุ เปรยีบคน

ก าลงัป่วยอยูร่พ. คณุมาบอกสมมตุวิา่ถา้เขาตาย จะไปพดู

ท าไม! 

21 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:42 น.  

 

21 ต.ค 62 - ทีท่ าเนยีบรัฐบาล นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตร ีกลา่วถงึกรณีหากนายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ 

หัวหนา้พรรคอนาคตใหม ่ถกูศาลรัฐธรรมนูญตัดสนิวา่ขาดคณุสมบตั ิส.ส. จะสง่ผลกระทบตอ่พรรคอนาคตใหม่

หรอืไม ่วา่ ไมท่ราบ อยา่เพิง่ไปตอบกอ่นเลย มนัไมด่ ีอยา่งไรก็ตาม อยูท่ีศ่าลรัฐธรรมนูญวา่จะตดัสนิอยา่งไร ซึง่

เรายงัไมรู่ ้แตใ่นค าตดัสนิคงจะบอก 

ผูส้ือ่ขา่วถามวา่ ในฐานะทีน่ายธนาธร เป็นหวัหนา้พรรค หากถกูตดัสทิธิท์างการเมอืงขึน้มา จะมผีลกระทบถงึ

พรรคอนาคตใหมห่รอืไม ่นายวษิณุ กลา่ววา่ มนัมทีัง้อาจจะกระทบและไมก่ระทบ แลว้แตเ่หต ุซึง่ตนยงัไม่

อยากจะไปตอบวา่เหตมุนัคอือะไร 

ตอ่ขอ้ถามวา่ หากยบุพรรคการเมอืง ส.ส.บญัชรีายชือ่ จะพน้สมาชกิภาพ ส.ส.ไปดว้ยหรอืไม ่นายวษิณุ กลา่ววา่ 

ยงัตอบไมถ่กู ยงัเป็นปัญหาอยู ่เมือ่ถามย ้าวา่ ในรัฐธรรมนูญกเ็ขยีนไวช้ดั นายวษิณุ กลา่ววา่ ใหค้ณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ (กกต.) เป็นคนตคีวามตรงนีก้อ่นก็แลว้กนั แตถ่า้ไมแ่น่ใจก็ขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญพจิารณา 

เมือ่ถามวา่ ตามทีร่ะบวุา่เป็นปัญหา หลายฝ่ายถกเถยีงกนัเรือ่งนีใ้ชห่รอืไม ่นายวษิณุ กลา่ววา่ ไมไ่ดม้กีารถกเถยีง 

แตม่นัผกูกบัผลค าวนิจิฉัย ตนยงัไมข่อตอบในสว่นนี ้  

ถามวา่ หากกรณีพรรคการเมอืงถกูยบุ ส.ส.ของพรรคจะตอ้งหาพรรคการเมอืงใหมใ่ชห่รอืไม ่นายวษิณุ กลา่ววา่ 

“ผมไมต่อบ ประเด็นเรือ่งหากเนีย่ คณุหากอยา่งอืน่หากได ้ซึง่มาถามวา่หากถกูยบุ ผมไปตอบเทา่กบัผมก็หลวม

ตัวเขา้ไปในประเด็นวา่จะยบุ อยา่ไปตอบเลยในสว่นนี ้มนัไมส่ภุาพเรยีบรอ้ยทีจ่ะไปสมมตุแิบบนัน้ คนก าลังป่วยอยู่

โรงพยาบาล คณุมาบอกสมมตุวิา่ถา้เขาตาย จะไปพดูท าไม” 

 

อา้งองิ : https://www.thaipost.net/main/detail/48517 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกั
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“วษิณุ”ขอสือ่รอศาลรธน.ตดัสนิอนาคตใหม ่

การเมอืง        21 ต.ค. 2019 15:28:27 

 

ท าเนยีบรัฐบาล 21 ต.ค.-“วษิณุ” ปฏเิสธตอบค าถามสือ่ทีส่มมตคิวามเป็นไปของพรรคอนาคตใหม ่เปรยีบเหมอืน

ใหบ้อกวา่คนป่วยจะตายหรอืไมข่อรอผลตดัสนิศาลรธน. 

นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตร ีฝ่ายกฎหมาย ใหส้มัภาษณ์กรณีหากนายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ หัวหนา้

พรรคอนาคตใหมถ่กูศาลรัฐธรรมนูญตดัสนิวา่ขาดคณุสมบตั ิส.ส. จะสง่ผลกระทบตอ่พรรคอนาคตใหมห่รอืไม ่วา่ 

ไมท่ราบ อยา่เพิง่ตอบกอ่นเลย คงไมด่ ีอยูท่ีศ่าลรัฐธรรมนูญจะตดัสนิอยา่งไร  

สว่นทีว่า่ในฐานะทีน่ายธนาธร เป็นหวัหนา้พรรค หากถกูตัดสทิธิท์างการเมอืงจะมผีลกระทบถงึพรรคหรอืไม ่นาย

วษิณุ กลา่ววา่ มทีัง้อาจจะกระทบและไมก่ระทบแลว้แตเ่หต ุยงัไมอ่ยากตอบวา่เหตคุอือะไร  

เมือ่ถามย ้าวา่ถา้ยบุพรรคการเมอืง ส.ส.บญัชรีายชือ่จะพน้สมาชกิภาพส.ส.ไปดว้ยหรอืไม ่นายวษิณุ กลา่ววา่ ยงั

ตอบไมถ่กู ยงัเป็นปัญหาอยู ่ใหก้กต.ตคีวามกอ่น แตถ่า้ไมแ่น่ใจขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญพจิารณา   

“ผมไมต่อบ ประเด็นเรือ่งหากเนีย่ คณุหากอยา่งอืน่หากได ้มาถามวา่หากถกูยบุ ผมไปตอบเทา่กบัผมกห็ลวมตัว

เขา้ไปในประเด็นวา่จะยบุ อยา่ไปตอบเลย มนัไมส่ภุาพเรยีบรอ้ยทีจ่ะไปสมมตแิบบนัน้ คนก าลังป่วยอยู่

โรงพยาบาล คณุมาบอกสมมตุวิา่ถา้เขาตาย จะไปพดูท าไม” นายวษิณุ กลา่ว. – ส านักขา่วไทย  

 

อา้งองิ : https://tna.mcot.net/view/g2azGwn 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกั
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‘วษิณุ’ชีช้ดัเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่มหาดไทยกมุบงัเหยีน กาบตัรปีนี้

ไมท่นัไมเ่ป็นไร 

วันจันทร ์ที ่21 ตลุาคม พ.ศ. 2562, 14.01 น. 

 

"วษิณุ"ระบจุดัเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่หนา้ทีม่หาดไทย ดแูลทกุความพรอ้มกอ่นแจง้รบ. รบัปีนีไ้มท่นัไมเ่ป็นไร 

เมือ่วันที ่21 ตลุาคม 2562 ทีท่ าเนยีบรัฐบาล นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตร ีกลา่วถงึการเตรยีมความ

พรอ้มในการจัดการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ วา่ ขณะนีย้งัไมเ่คาะในเรือ่งนี ้ซ ึง่ตนไมท่ราบวา่เพราะเหตใุด ตอ้ง

ไปตัง้ตน้จากกระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นหน่วยงานกระจายอ านาจ ซึง่เป็นผูด้แูลทัง้หมด และสง่เรือ่งใหรั้ฐบาล 

เขาจะเป็นผูเ้สนอความเห็น เพราะตอ้งดทูัง้เรือ่งกฎหมาย ความพรอ้ม ความสงบเรยีบรอ้ย งบประมาณ และความ

ตอ้งการของประชาชน สว่นทีค่าดการณ์กนัวา่จะตอ้งเป็นภายในกีเ่ดอืนหลังจากการเลอืกตัง้ใหญร่ะดบัชาตนัิน้ 

เป็นการไปพดูกนัเอง ไมไ่ดม้กี าหนดตรงนี ้อยา่งไรก็ตาม ถา้ไมท่ันภายในปีนีก้ไ็มเ่ป็นไร 

 

อา้งองิ : https://www.naewna.com/politic/448711 
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“วษิณุ” ชี ้เลอืกต ัง้ทอ้งถิน่ หนา้ที”่มหาดไทย”เคาะวนั     

ถา้ไมท่นัปีนี ้ไมเ่ป็นไร 

วันที ่21 ตลุาคม 2562 - 14:04 น. 

 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1721056 
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วษิณุ เผยยงัไมม่กี าหนดเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่ โยน มท.ต ัง้ตน้ 

วันที ่21 ตลุาคม 2562 - 14:28 น. 

 

"วษิณุ" เผย "มท." ต ัง้ตน้ความพรอ้ม "เลอืกต ัง้ทอ้งถิน่ท ัว่ประเทศ" กอ่น เสนอ "รบ." ระบยุงัไมม่ ี

ก าหนด ชีถ้า้ไมท่นัปีนี ้ไมเ่ป็นไร 

  เมือ่วันที ่21 ต.ค.62 ทีท่ าเนยีบรัฐบาล นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตร ีกลา่วถงึการเตรยีมความพรอ้มใน

การจัดการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ วา่ ขณะนีย้งัไมไ่ดก้ าหนด ตนไมท่ราบวา่เพราะเหตใุด ตอ้งไปตัง้ตน้จาก

กระทรวงมหาดไทย กอ่นสง่เรือ่งใหรั้ฐบาล โดยมหาดไทยเป็นผูเ้สนอความเห็น ขอ้กฎหมาย ความพรอ้ม ความ

สงบเรยีบรอ้ย งบประมาณ และความตอ้งการของประชาชน สว่นทีค่าดการณ์กนัวา่จะตอ้งเป็นภายในกีเ่ดอืน

หลังจากการเลอืกตัง้ใหญร่ะดับชาตนัิน้ เป็นการไปพดูกนัเอง ไมไ่ดม้กี าหนดตรงนี ้อยา่งไรกต็าม ถา้ไมท่ันภายใน

ปีนี ้ก็ไมเ่ป็นไร 

 

อา้งองิ : https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/394574 
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“วษิณุ” ระบ ุมท.เป็นผูก้ าหนดเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่ 

การเมอืง        21 ต.ค. 2019 15:21:53 

 

ท าเนยีบฯ 21 ต.ค.-นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตร ีกลา่วถงึการเตรยีมความพรอ้มจัดการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่

ทั่วประเทศ วา่ ขณะนีย้งัไมเ่คาะ เพราะตอ้งไปตัง้ตน้จากกระทรวงมหาดไทย ทีเ่ป็นหน่วยงานกระจายอ านาจ ซึง่

เป็นผูด้แูลทัง้หมด และสง่เรือ่งใหรั้ฐบาล ตอ้งดทูัง้เรือ่งกฎหมาย ความพรอ้ม ความสงบเรยีบรอ้ย งบประมาณ 

และความตอ้งการของประชาชน  

สว่นทีค่าดการณ์กนัวา่จะตอ้งเป็นภายในกีเ่ดอืน หลังจากการเลอืกตัง้ใหญร่ะดบัชาตนัิน้ นายวษิณุ กลา่ววา่ เป็น

การไปพดูกนัเอง ไมไ่ดม้กีารก าหนด อยา่งไรกต็าม ถา้ไมท่ันภายในปีนี ้ก็ไมเ่ป็นไร.-ส านักขา่วไทย 

 

อา้งองิ : https://tna.mcot.net/view/4yYByoY 
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'วษิณุ' เผยยงัไมม่กี าหนด 'เลอืกต ัง้ทอ้งถิน่'โยน 'มท.' ต ัง้ตน้ 

21 ตลุาคม 2562 

 

"วษิณุ" เผย "มท." ต ัง้ตน้ความพรอ้ม "เลอืกต ัง้ทอ้งถิน่ท ัว่ประเทศ" กอ่น เสนอ "รบ." ระบ ุยงัไมม่ี

ก าหนด ชี ้ถา้ไมท่นัปีนี ้ไมเ่ป็นไร 

เมือ่วันที ่21 ต.ค.62 ทีท่ าเนยีบรัฐบาล นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีกล่าวถงึการเตรยีมความพรอ้ม

ในการจัดการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ทั่วประเทศว่า ขณะนีย้งัไมไ่ดก้ าหนด ตนไมท่ราบวา่เพราะเหตใุด ตอ้งไปตัง้ตน้จาก

กระทรวงมหาดไทย กอ่นสง่เรือ่งใหรั้ฐบาล โดยมหาดไทยเป็นผูเ้สนอความเห็น ขอ้กฎหมาย ความพรอ้ม ความ

สงบเรยีบรอ้ย งบประมาณ และความตอ้งการของประชาชน ส่วนทีค่าดการณ์กันว่า จะตอ้งเป็นภายในกีเ่ดือน

หลังจากการเลอืกตัง้ใหญร่ะดับชาตนัิน้ เป็นการไปพดูกนัเอง ไมไ่ดม้กี าหนดตรงนี ้อยา่งไรก็ตาม ถา้ไมท่ันภายใน

ปีนี ้ก็ไมเ่ป็นไร 

 

อา้งองิ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/851595 
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ไม่น่าห่วง!! 'อนุพงษ์'เช่ือเลือกตั้งซ่อมนครปฐมสงบเรียบร้อย 
วนัองัคาร ท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 09.26 น. 
เลือกตั้งซ่อม นครปฐม อนุพงษ ์เผา่จินดา มท.1 มหาดไทย กกต. 
   

เม่ือเวลา 08.35 น.วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 ท่ีท  าเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.นครปฐม ในวนัท่ี 23 ต.ค.น้ี วา่ กระทรวงมหาดไทย

จะท าตามอ านาจหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบ โดยพื้นท่ีนอกเหนือจากการเลือกตั้งจะดูแลร่วมกบัฝ่ายความมัน่คงในการดูแล

ความสงบเรียบร้อน ส่วนบริเวณคูหาเลือกตั้งนั้นเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแล

ความสงบเรียบร้อยตอ้งดูแล เช่ือวา่ทุกอยา่งจะเป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/tags/%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.naewna.com/tags/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%A1%E0%B8%97.1
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
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เดก็พปชร. ยืน่กกต.สอบอนาคตใหม่ ลิดรอนสิทธิ ส.ส.กวนินาถ 

วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 - 12:37 น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_1722261  

https://www.matichon.co.th/politics/news_1722261
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เด็กพปชร.ย่ืนกกต.สอบ'อนาคตใหม่' ลดิรอนสิทธิ'กวนินาถ'หลงัโหวตสวนมติพรรค 
วนัองัคาร ท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 13.01 น. 

 

"สนธิญา"ย่ืนหนังสือถึงกกต.ตรวจสอบอนาคตใหม่ ลดิรอนสิทธิส.ส.หลงัโหวตสวนมตพิรรค ช้ีรธน.เป็นกฎหมายสูงสุด

คุ้มครอง-รับรองเอกสิทธิส.ส. ข้อบังคบัพรรคกท็ าอะไรไม่ได้ ระบุผดิขั้นยุบพรรค 

เม่ือเวลา 11.15 น.วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 ท่ีส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวสัดี สมาชิกพรรคพลงั

ประชารัฐ (พปชร.) เขา้ยืน่หนงัสือถึง กกต.เพ่ือขอใหด้ าเนินการตรวจกรณีตรวจสอบการท างานของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) วา่

กระท าการเขา้ข่ายไม่เป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญมาตรา 5 และมาตรา 114 จากกรณีท่ี น.ส.กวนินาถ ตาคีย ์ส.ส.เขต 7 จ.

ชลบุรี ลงมติรับหลกัการร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงพรรคอนาคตใหม่ไดเ้ตรียมตรวจสอบ

วนิยัและจริยธรรม และจะสัง่หา้มร่วมกิจกรรมของพรรควา่ รัฐธรรมนูญมาตรา 5 ไดมี้บทบญัญติัท่ีชดัเจนเก่ียวกบักฎและขอ้บงัคบั

ประเด็นหน่ึงประเด็นใดท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญจะใชบ้งัคบัไม่ได ้ขณะท่ีการกระท าของพรรคขดัต่อมาตรา 114 โดยเป็นการกระท าท่ี

ละเมิดเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของ ส.ส.ในการท าหนา้ท่ีตวัแทนปวงชน ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมายืน่เร่ืองให ้กกต.ด าเนินการติดตามและ

พิจารณาใหช้ดัวา่การกระท าดงักล่าวของพรรคไปละเมิดสิทธิของ ส.ส.หรือไม่ และหากยงัมีการกระท าอยา่งต่อเน่ือง เช่น ขบัไล่ ส.ส.
จะเขา้ข่ายความผดิตามกฎหมาย ซ่ึงน าไปสู่การท าใหพ้รรคถูกยบุได ้

"จริงอยูพ่รรคการเมืองสามารถมีอ านาจพิจารณาวนิิจฉยัเก่ียวกบัตวั ส.ส.ได ้การท่ีผมมายืน่ใหก้กต.ตรวจสอบคร้ังน้ี ไม่ใช่

การแทรกแซงกิจการภายในของพรรค เพราะเขา้ใจวา่แต่ละบา้นก็มีกฎของแต่ละบา้นของตวัเอง แตป่ระเทศก็มีกฎเช่นกนั ซ่ึงผมมา

วนัน้ีเพ่ือท าหนา้ท่ีปกป้องรัฐธรรมนูญ ซ่ึงรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและในมาตรา 5 บญัญติัวา่กรณีท่ี ส.ส.กระท า

การอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ไปขดัตอ่มติพรรค แต่เป็นการกระท าการตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองนั้น ขอ้บงัคบัของพรรคก็ไม่สามารถท า

อะไรได ้อีกทั้งถา้พรรคกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพก็ถือเป็นกระบวนการท่ีเขา้ไปท าลายระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข ทั้งท่ีช่วงการเลือกตั้งท่ีผา่นมาพรรคอนาคตใหม่มีการพดูมาโดยตลอดวา่

พรรคเนน้เร่ืองสิทธิเสรีภาพ และการเคล่ือนไหวท่ีผา่นมาไม่วา่จะเป็นประเดน็การแกไ้ขรัฐธรรมนูญหรือประเดน็ใดก็ตาม พรรคก็จะ

อา้งเร่ืองสิทธิเสรีภาพ แต่พอมี ส.ส.ท่านหน่ึงของพรรคไดอ้อกมาใชสิ้ทธิเสรีภาพ ซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ กลบัถูก

ปฏิเสธ และกลายเป็นวา่ไม่ท าตามมติพรรค ทั้งท่ี ส.ส.มีเอกสิทธิคุม้ครองอยา่งเตม็ท่ีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 5 และมาตรา 114" นาย
สนธิยา กล่าว 

https://www.naewna.com/politic/448937 

https://www.naewna.com/politic/448937
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ปชป.โวยเจอวชิามานปล่อยข่าวดิสเครดติ จีก้กต.คุมเข้ม ก่อนวนัเลือกตั้งซ่อม 
วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 - 13:42 น 
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22 ต.ค. 2562 14:20 น. 

 

 
 

"อลงกรณ์" เรียกร้อง กกต. คุมเข้มวนัสุกดบิ-วนัเลือกตั้ง โวย เจอวชิามารปล่อยข่าวดสิเครดติ "สุรชัย" หลงัผลกัดนันโยบายสร้าง

สะพานข้ามแยกแก้จราจรคืบหน้า 

วนัท่ี 22 ต.ค. 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้อ านวยการเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขต 5 ใหส้มัภาษณ์
วา่ ขอความเป็นธรรมใหก้บั นายสุรชยั อนุตธโต ผูส้มคัรของพรรคประชาธิปัตย ์ท่ีถูกปล่อยข่าววา่ หากมีการสร้างสะพานขา้มแยก
ซอยวดัเทียนดดั บนถนนเพชรเกษม จะหา้มพอ่คา้แม่คา้ คา้ขายในถนนและซอยใกลเ้คียงนั้น ขอยืนยนัว่าไม่เป็นความจริง เป็นการใช้
วชิามารแบบการเมืองเก่าดสิเครดติ นายสุรชัย ซ่ึงผลกัดนัการแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนเพชรเกษม ทีต่ดิขัดสาหัสกระทบอย่าง
มาก ในพ้ืนท่ี ต าบลออ้มใหญ่ ต าบลท่าขา้ม ต าบลไร่ขิง ต าบลสามพราน ต าบลบา้นใหม่ และอ าเภอสามพราน กลบักนัการคา้ขายและ
การประกอบการธุรกิจจะไดรั้บการส่งเสริมใหข้ยายตวัมากข้ึน ไม่ใช่หา้มคา้ขายบนถนนหรือในซอยตามท่ีมีการปล่อยข่าว 

“ขอเรียกร้อง กกต. ช่วยดูแลให้การเลือกตั้งสุจริตและเป็นธรรม เพ่ือป้องกนัการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การปล่อยข่าวดสิเครดติหรือ
การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในวนัสุกดบิและวนัเลือกตั้ง พร้อมกบัขอให้ชาวสามพราน มาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งกนัมากๆ”  

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1687801 
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