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รวมข่าว กกต.  

     
รู ้

วั

น

น้ี 

ข่าวประจ าวันที่ 25 ตลุาคม 2562 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ “พ่ีศรี” ตำมเชือด “พ่อฟ้ำ” ยื่นอุทธรณ์ กกต. ไม่โอนหุ้นบลำยด์ทรัสต์  

ตัดสิทธิกำรเมือง 20 ปี  
4 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ จี้ กกต. ซ้ ำเอำผิด “ธนำธร” ปมบลำยด์ทรัสต์ ไม่ท ำตำมท่ีหำเสียง 5 
3 มติชนออนไลน์ “ประวิตร” ยินดี “เผดิมชัย” คว้ำเก้ำอ้ีเลือกตั้งซ่อม งวดหน้ำขอนแก่น  

พปชร. ขอจอง 
6 

4 มติชนออนไลน์ “ธนำธร” รับผิดหวังเลือกตั้งซ่อม จ.นครปฐม ปัดขำลง อนค. ลั่นเล็กเพ่ือใหญ่ 
ล้มเพ่ือลุก 

7 

5 MGR ออนไลน์ ทนำย ส.ส. ฝ่ำยคำ้นแห่ยื่นชี้แจงคดีหุ้นสื่อ หลังศำล รธน. ก ำหนดวันนี้วันสุดท้ำย 8 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ “ครูหยุย” ชี้เปรี้ยงผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม สะท้อน “เยำวชนไทย” หูตำ

สว่ำงขึ้นมำกแล้ว! 
9 

7 คมชัดลึกออนไลน์ “บิ๊กตู่” ยินดี “เผดิมชัย” ชนะเลือกตั้งซ่อมนครปฐม 10 
8 สยำมรัฐออนไลน์ “เทพไท” จี้ กกต. ประกำศจ ำนวน ส.ส.ใหม่ 11 
9 ข่ำวสดออนไลน์ “เทพไท” ชี้ กกต. ต้องค ำนวณที่นั่งใหม่ เหตุ ชทพ. มี ส.ส.เขตเพ่ิม ต้องลดบัญชี

รำยชื่อหรือไม่  
12 

10 มติชนออนไลน์ อ.รัฐศำสตร์ชี้เหตุ “สะสมทรัพย์” แพ้เลือกตั้งซ่อมไม่ได้ แนะ อนค. เคลียร์ปัญหำ
ภำยใน ป้องเกิดระบบ “คณำธิปไตย” 

13 

11 มติชนออนไลน์ “เอกชัย” โพสต์แนะติ่งส้มเตรียมรับมือ ไม่ใช่เก่งแค่บนคีย์บอร์ด หลัง อนค.  
แพ้เลือกตั้งนครปฐม 

15 

12 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนำธร" ยกรัฐธรรมนูญมำตรำ 91 ให้คิดใหม่ คะแนนปำร์ตี้ลิสต์ 16 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต.  

      
รู ้

วั

น
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     24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงานของส านักงาน กกต.สุพรรณบุรี ใหก้ารสนับสนุน
เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) พร้อมให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี  ตามโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย (อวท.) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี       

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“กกต.” ตรวจเยีย่มการใชเ้ครือ่งลงคะแนน 

ในการเลือกตัง้คณะกรรมการฯ  “อวท.” 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะอนุกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯ และส ำนักประชำสัมพันธ์           
ติดต่อ 17920-17924 

4 

 

 

“พีศ่ร”ี ตามเชอืด “พอ่ฟ้า” ยืน่

อทุธรณ์กกต.ไมโ่อนหุน้   

บลายดท์รสัต ์ตดัสทิธิก์ารเมอืง 20 ปี 

เผยแพร:่ 24 ต.ค. 2562 13:59   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์
 

“ศรสีุวรรณ” ยืน่อุทธรณ์ กกต.สอบ “ธนาธร” ไม่ไดโ้อนหุน้ใหบ้ลายทรสัตจ์ดัการตามทีห่าเสยีง ชี้

เอกสารแจงบญัชทีรพัยส์นิเป็นหลกัฐานเอาผดิ ย า้หาเสยีงแลว้ตอ้งท าจรงิไมใ่ชโ่ม ้

วันนี้ (24ต.ค.) นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองคก์ารพทิักษ์รัฐธรรมนูญไทย ไดม้ายืน่ค ารอ้งอทุธรณ์

ตอ่ กกต. หลัง กกต.มคี าวนิจิฉัยกรณีทีน่ายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ หัวหนา้พรรคอนาคตใหม ่ไดเ้คยแถลงขา่ววา่เมือ่

เป็นนักการเมอืงตนจะโอนหุน้ของบรษัิทในเครอืไทยซัมมทิ ทัง้หมดใหบ้ลายดท์รัสตเ์ป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ ซึง่

เรือ่งนี้ไดม้กีารแถลงกอ่นวันที ่24 มนีาคม 2562 ซึง่เป็นวันเลอืกตัง้ แต่หลังจากการเลอืกตัง้แลว้ปรากฏชดัเจนวา่

นายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ ไดรั้บคะแนนเสยีงไวว้างใจจากประชาชน รวมทัง้ได ้ส.ส. จ านวน 83 คน 

หลังจากนัน้ทุกคนคงจะทราบดวี่า ท าไมนายธนาธรจงึไมโ่อนหุน้ใหก้ับบรษัิทบรหิารจัดการทรัพยส์นิด าเนนิการ 

ตามทีต่ัวเองกลา่วไว ้แมว้่านายธนาธรไดเ้ขา้มาปฎญิาณตนในรัฐสภา เมือ่วันที ่25 พฤษภาคมเรยีบรอ้ยแลว้ แตก่็

ยังไม่ไดม้กีารด าเนินการตามที่พูดไวแ้ต่อย่างใด ล่าสุดนายธนาธรจะตอ้งแสดงบัญชทีรัพยส์นิและหนี้สนิตาม

กฎหมาย ป.ป.ช. ปรากฏว่าก็ยังไมไ่ดโ้อนบัญชทีรัพยส์นิแต่อยา่งใด เพราะฉะนัน้การทีน่ายธนาธร ยังไมไ่ดโ้อน

โดยอา้งว่าตัวเองยังถูกค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญใหห้ยุดปฎบิัตหินา้ที่อยู่นัน้ ตนคดิว่าเป็นเรื่องคนละภาคส่วนกัน 

อยา่งไรก็ตามแมว้า่สถานะของนายธนาธรก็ยงัเป็น ส.ส.บญัชรีายชือ่ของพรรคอนาคตใหมอ่ยู ่

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การที่ กกต.มคี าวนิิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวเป็นเพยีงแค่การหาเสยีงทั่วไป ไม่ใช่เขา้ข่าย 

ลักษณะเป็นการหลอกลวง จูงใจใหเ้กดิคะแนนนยิมในตัวเองหรอืพรรคของตัวเอง คดิว่าเรือ่งนี้เป็นเรือ่งทีส่ าคัญ 

มฉิะนัน้แลว้จะกลายเป็นบรรทัดฐานของนักการเมอืงในอนาคตตอ่ไปวา่ในการหาเสยีง จะไปพูดจากลับประชาชน

อยา่งไรก็ได ้โดยทีต่ัวเองไมจ่ าเป็นตอ้งไปท า เพราะเรือ่งนี้จรงิๆแลว้ หากจะถอืว่าเป็นการหาเสยีงนัน้ตอ้งพูดใน

ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับนโยบายทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับพรรค ทีพ่รรคเหล่านัน้ไดจ้ดแจง้ต่อนายทะเบยีนพรรค

การเมอืงซึง่พรรคอนาคตใหมไ่ดจ้ดแจง้ต่อนายทะเบยีนพรรคเมือ่วันที ่3 ตุลาคม 2561 โดยนโยบายของพรรคก็

ไม่ไดม้กีารพูดถงึเรื่องของการที่ผูบ้รหิารพรรคหรือหัวหนา้พรรค ตอ้งโอนบัญชทีรัพยส์นิไปใหบ้รษัิทจัดการ

ทรัพยส์นิแต่อย่างใด เพราะฉะนัน้เรือ่งนี้ก็อยากให ้กกต.ทบทวน เพราะว่าวันทีต่นไดม้ายืน่ค ารอ้งไวเ้มือ่เดอืน

พฤษภาคมทีผ่่านมา อาจจะยังไม่มเีรือ่งของแบบแสดงบัญชทีรัพยส์นิของนายธนาธร แต่วันนี้นายธนาธรไดย้ืน่

บัญชทีรัพยส์นิต่อ ป.ป.ช.เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ก็น่าจะเป็นพยานหลักฐานทีส่ าคัญ ทีจ่ะบง่ชีว้่าการกระท าดังกลา่ว

ของนายธนาธรกอ่นการหาเสยีงจะแถงขา่ว ว่าโอนหุน้ของตัวเองทัง้หมดทีอ่ยูใ่นไทยซมัมทิ ใหบ้ลายดท์รัสตเ์ป็น

ผูจั้ดการ ซึง่เรื่องเหล่านี้น่าจะเขา้ข่ายการจงใจหลวกลวง เพื่อใหไ้ดม้าซึง่คะแนนเสยีงของตัวเอง ซึง่เป็นบท

ตอ้งหา้มของ พ.ร.ป.วา่ดว้ยการเลอืกตัง้ ส.ส. ในมาตรา 73 วรรคหนึง่ (5) 

 

เมือ่ถามว่า กกต.มองว่า การแถลงข่าวเรื่องดังกล่าวของนายธนาธร เป็นเพียงแค่การหาเสยีงเท่านัน้ นายศรี

สวุรรณ กล่าวว่า ถา้นักการเมอืงทุกคน หาเสยีงไปลักษณะทีไ่มส่ามารถท าได ้เชน่ จะปถูนนดว้ยทองค า จะสรา้ง

ตกึหรอืมอบทุนการศกึษาใหก้ับเด็กทัง้ประเทศ แต่ว่าตัวเองไม่สามารถท าได ้มฉิะนัน้การปฎริูปการเมอืง ผ่าน

กระบวนการเลอืกตัง้ ซึง่ม ีส.ส.แตล่ะพรรคการเมอืงไดห้าเสยีงกบัประชาชน จะโมจ้ะพดูจะคยุอะไรกบัประชาชนก็

ได ้โดยไมม่คีวามผดิ ซึง่เรือ่งเหลา่ตนคดิวา่ไมค่วรเป็นบรรทัดฐานในการหาเสยีงเลอืกตัง้ 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000102209 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000102209
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จีก้กต.ซ า้เอาผดิ 'ธนาธร' ปมบลายทรสัต ์ไมท่ าตามทีห่าเสยีง 
24 ตลุาคม 2562 

 

"ศรสีุวรรณ" อุทธรณ์ซ า้ จีก้กต.สอบบลายทรสัต ์"ธนาธร" ไมท่ าตามทีห่าเสยีง อา้งเอกสารแจงบญัชี

ทรพัยส์นิเป็นหลกัฐานเอาผดิ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) - นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองคก์ารพทิักษ์รัฐธรรมนูญ

ไทย ไดม้ายืน่ค ารอ้งอทุธรณ์ตอ่ กกต. หลัง กกต.มคี าวนิจิฉัยกรณีทีน่ายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ หัวหนา้พรรคอนาคต

ใหม ่ไดเ้คยแถลงขา่ววา่เมือ่เป็นนักการเมอืงตนจะโอนหุน้ของบรษัิทในเครอืไทยซมัมทิ ทัง้หมดใหบ้ลายดท์รัสต์

เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ ซึง่เรือ่งนี้ไดม้กีารแถลงก่อนวันที ่24 มนีาคม 2562 ซึง่เป็นวันเลอืกตัง้ แต่หลังจากการ

เลอืกตัง้แลว้ปรากฏชดัเจนว่านายธนาธรและพรรคอนาคตใหม ่ไดรั้บคะแนนเสยีงไวว้างใจจากประชาชน รวมทัง้

ได ้ส.ส. จ านวน 83 คน หลังจากนัน้ทุกคนคงจะทราบดีว่า ท าไมนายธนาธรจงึไม่โอนหุน้ใหก้ับบรษัิทบรหิาร

จัดการทรัพยส์นิด าเนนิการ ตามทีต่ัวเองกล่าวไว ้แมว้่านายธนาธรไดเ้ขา้มาปฎญิาณตนในรัฐสภา เมือ่วันที ่25 

พ.ค. เรยีบรอ้ยแลว้ แตก่็ยงัไมไ่ดม้กีารด าเนนิการตามทีพ่ดูไวแ้ตอ่ยา่งใด 

ล่าสุดนายธนาธรจะตอ้งแสดงบัญชทีรัพย์สนิและหนี้สนิตามกฎหมายส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.)ปรากฏวา่ก็ยังไมไ่ดโ้อนบัญชทีรัพยส์นิแตอ่ยา่งใด เพราะฉะนัน้การทีน่าย

ธนาธร ยังไมไ่ดโ้อนโดยอา้งวา่ตัวเองยงัถกูค าสัง่ศาลรัฐธรรมนูญใหห้ยดุปฎบิตัหินา้ทีอ่ยูนั่น้ ตนคดิวา่เป็นเรือ่งคน

ละภาคสว่นกนั อยา่งไรก็ตามแมว้า่สถานะของนายธนาธรก็ยงัเป็น ส.ส.บญัชรีายชือ่ของพรรคอนาคตใหมอ่ยู ่

 

อา้งองิ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/851944 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/851944
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“ประวติร”ยนิด ี“เผดมิชยั”ควา้เกา้อีเ้ลอืกต ัง้ซอ่ม งวดหนา้

ขอนแกน่ พปชร.ขอจอง 

เผยแพร:่ 24 ต.ค. 2562 13:43   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

“บิก๊ป้อม” ยนิด ี“เผดมิชยั” ชนะเลอืกต ัง้ซ่อม ส.ส.เขต5 นครปฐม ยนั พปชร.พรอ้มสง่ผูส้มคัรชงิเกา้อี ้

ส.ส.ขอนแกน่ ระบอุยากไดพ้ืน้ทีอ่สีานเพิม่ ปดัตอบ “ธนาธร” เหมาะสมน ัง่กมธ.งบฯ หรอืไม ่ข าโซเชยีล

ตดัตอ่ภาพเป็น “เทพเจา้ไซสิง่เอีย๊” 

 

วันนี้ (24 ต.ค.) เวลา 11.30 น. ทีก่ระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตร ีกล่าวถงึกรณี

ทีน่ายเผดมิชยั สะสมทรัพย ์ผูส้มัคร ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม พรรคชาตไิทยพัฒนา (ชทพ.) ชนะการเลอืกตัง้ซอ่ม

ส.ส.เขต5 จ.นครปฐมวา่ ก็ด ีซึง่ก็แลว้แตพ่ืน้ที ่สว่นทีม่กีารมองวา่อาจเป็นเพราะผลงานของรัฐบาลนัน้ ตนมองวา่

ทุกพรรคการเมืองก็ร่วมมอืกันงานใหง้านใหก้ับประชาชน โดยทุกภาคก็มคีวามตัง้ใจท างานใหก้ับประชาชน 

 

เมือ่ถามว่า จะเป็นการสะทอ้นความนิยมของรัฐบาลว่าดขีึน้หรือไม่นัน้ พล.อ.ประวติร กล่าวว่า ก็แลว้แต่จะคดิ  

ถา้คดิวา่ดกี็ด ีแตถ่า้คดิวา่ไมด่กี็ไมด่ ีซ ึง่รัฐบาลก็พยายามท างานใหก้บัประชาชน 

 

เมือ่ถามตอ่วา่ในสว่นของ จ.ขอนแกน่ หากมกีารตัดสนิใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม ่ทางพรรคพลังประชารัฐจะสง่ผูส้มคัร

รับเลอืกตัง้หรอืไม ่พล.อ.ประวติร กลา่ววา่ “ลงส”ิ 

 

เมือ่ถามอกีวา่ ไมแ่บง่ใหพ้รรครว่มเลยหรอื พล.อ.ประวติร กลา่ววา่ พรรครว่มเราก็ท างานรว่มกนัอยูแ่ลว้ก็ไดใ้ครจะ

เป็นก็ได ้แตพ่รรคพลังประชารัฐก็อยากไดท้ีท่ีท่างภาคอสีานเพิม่ขึน้ 

 

เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคอนาคตใหม่เสนอใหน้ายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหนา้พรรคอนาคตใหม่ เป็น 

คณะกรรมาธกิารวสิามัญเพื่อพจิารณาร่างพระราชบัญญัต ิ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 พล.อ.ประวติร กลา่ววา่ เป็นเรือ่งของสภาฯ ตอนนีก้ าลังด าเนนิการอยู่ 

 

เมือ่ถามว่า ตอนนี้ทางโซเชยีลมเีดยีไดม้กีารตัดต่อหนา้ พล.อ.ประวติรไปใสใ่นเทพเจา้ไซสิง่เอี๊ย ทีเ่ป็นเทพเจา้

แหง่โชคลาภและเงนิทอง พล.อ.ประวติร ท าสหีนา้งง พรอ้มกบัหัวเราะและกลา่ววา่ “ก็วา่กนัไปเรือ่ย คอือะไร และ

เขาท ากนัท าไม” 

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000102203 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000102203
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‘ธนาธร’ รบัผดิหวงัเลอืกต ัง้ซอ่ม จ.

นครปฐม ปดัขาลง อนค.  

ล ัน่เล็กเพือ่ใหญ ่ลม้เพือ่ลกุ 

วันที ่24 ตลุาคม 2562 - 14:21 น. 

 

 

 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1725128 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1725128
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ทนาย ส.ส.ฝ่ายคา้นแหย่ ืน่ชีแ้จงคดหีุน้ส ือ่ หลงัศาล รธน.

ก าหนดวนันีว้นัสดุทา้ย 

เผยแพร:่ 24 ต.ค. 2562 15:20   ปรับปรงุ: 24 ต.ค. 2562 16:39   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

ศาลรฐัธรรมนญูคกึคกั ทนาย 32 ส.ส.ฝ่ายคา้น ว ิง่วุน่ยืน่เอกสารชีแ้จงคดถีอืหุน้สือ่ หลงัเดดไลนว์นันีว้นั

สดุทา้ย 

 

วันนี้ (24 ต.ค.) ผูส้ ือ่ขา่วรายงานว่า จากกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญรับค ารอ้งของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ทีย่ืน่ให ้

ว ินิจฉัยสมาชกิภาพความเป็น ส.ส.ของ 32 ส.ส.ฝ่ายคา้นสิน้สุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากกรณีถือหุน้ 

ในกจิการสือ่สารมวลชน ตัง้แต่วันที ่4 ก.ย. และศาลไดส้ั่งใหผู้ถู้กกล่าวหาชีแ้จงแกข้อ้กล่าวหาภายใน 15 วัน  

แต่ ส.ส.ผูถู้กรอ้งไดข้อขยายระยะเวลาการชีแ้จงมาหลายครัง้ จนสดุทา้ยศาลสัง่ใหย้ืน่ค าชีแ้จงวันสดุทา้ยในวันที ่

26 ตุลาคม ท าใหว้ันนี้มีทนายความของพรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อชาต ิพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ  

พรรคเสรรีวมไทย พรรคเพือ่ชาต ิเดนิทางเขา้ยืน่เอกสารชีแ้จงตอ่ศาลจ านวนมาก 

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000102257 
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'ครหูยยุ'ชีเ้ปรีย้งผลเลอืกต ัง้ซอ่มสส.นครปฐม สะทอ้น'ยาวชน

ไทย'หตูาสวา่งขึน้มากแลว้! 

24 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:26 น.  

 

24 ต.ค 62 - นายวลัลภ ตังคณานุรักษ์ หรอื "ครหูยยุ" สมาชกิวฒุสิภาโพสตเ์ฟซบุก๊ระบวุา่ "ใครไดรั้บเลอืกตัง้ ผม

รูส้กึธรรมดา แตค่ะแนนคราวนี ้ผมสมัผัสไดว้า่ "เยาวชนไทย" หตูาสวา่งขึน้มากแลว้" 

 

 

อา้งองิ : https://www.thaipost.net/main/detail/48781 
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บิก๊ตู ่ยนิด ีเผดมิชยั ชนะเลอืกต ัง้ซอ่มนครปฐม 

วันที ่24 ตลุาคม 2562 - 15:45 น. 

 

"บิก๊ตู"่ ยนิด ี"เผดมิชยั" ชนะเลอืกต ัง้ซอ่ม "นครปฐม" ชี ้เป็นการตดัสนิใจปชช. ตามกระบวนการปชต. 

ปดักา้วลว่งกระแส "อนาคตใหม"่ 

เมือ่วันที ่24 ต.ค.62 ทีท่ าเนยีบรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีและรมว.กลาโหม ให ้

สมัภาษณ์ถงึผลการเลอืกตัง้ซอ่ม เขต 5 ทีจ่.นครปฐม โดยนายเผดมิชยั สะสมทรัพย ์ผูส้มคัรส.ส.พรรคชาตไิทย

พัฒนาไดรั้บชยัชนะ วา่ ในฐานะทีต่นเป็นนายกฯและหวัหนา้รัฐบาล ไดท้ างานรว่มกบัพรรครว่มรัฐบาลในชว่งที่

ผา่นมาก็ตอ้งแสดงความยนิดกีบัพรรคทีช่นะการเลอืกตัง้ ถอืเป็นความไวว้างใจของประชาชนในพืน้ที ่ซ ึง่ตนไม่

สามารถไปกา้วลว้งไดใ้นสว่นนี ้และขอแสดงความยนิดกีบัผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้ ถอืเป็นการตดัสนิจากประชาชนและ

เป็นกระบวนการประชาธปิไตยทีถ่กูตอ้ง  

เมือ่ถามวา่ ผลการเลอืกตัง้สะทอ้นถงึความนยิมในรัฐบาลหรอืไม ่พล.อ.ประยทุธ ์กลา่ววา่ กค็งหลายอยา่งดว้ยกนั 

ตนคดิวา่ประชาชนเรยีนรูด้ว้ยตัวเอง นอกจากนีย้งัมอีกีหลายอยา่ง อยา่เอาแคก่ารเลอืกตัง้ครัง้นีค้รัง้เดยีวมาเป็น

เกณฑต์ดัสนิอะไรเลย และอยูท่ีว่า่เราจะท าอะไรใหด้ขี ึน้เรือ่ยๆ เพราะเป็นความตอ้งการของประชาชน ซึง่รัฐบาลก็

มหีนา้ทีข่องรัฐบาล  

เมือ่ถามวา่ เป็นเพราะกระแสของรัฐบาลดขีึน้จงึเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่ าใหพ้รรครว่มรัฐบาลชนะการเลอืกตัง้ครัง้นี้

หรอืไม ่พล.อ.ประยทุธ ์ยอ้นถามวา่ แลว้มนัไมด่หีรอื รัฐบาลมเีสถยีรภาพมนัไมด่อียา่งไรถา้มนัดกี็จบไดแ้ลว้อยา่

ไปยดึโยงอยา่งอืน่  

เมือ่ถามวา่ การเลอืกตัง้ครัง้นีไ้ดส้ะทอ้นกระแสของพรรคอนาคตใหมท่ีเ่ป็นเจา้ของพืน้ทีเ่ดมิดว้ยหรอืไม ่พล.อ.

ประยทุธ ์กลา่ววา่ ไมต่อบ ตนไมไ่ปกา้วลว่งพรรคไหนทัง้สิน้  

 

อา้งองิ : https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/395128 
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"เทพไท" จีก้กต. ประกาศจ านวน ส.ส.ใหม ่
 สยามรัฐออนไลน ์ 24 ตลุาคม 2562 16:24 

 

"เทพไท" จีก้กต. ประกาศจ านวน ส.ส.ใหม่ ขอ้งใจผลเลอืกต ัง้ซ่อม กระทบจ านวนส.ส.ของพรรคการเมอืง

หรอืไม ่

วันที ่24 ต.ค.นายเทพไท เสนพงศ ์ส.ส.นครศรธีรรมราช พรรคประชาธปัิตย ์กลา่วถงึ ผลการเลอืกตัง้ซอ่ม เขต 5 

นครปฐม วา่ ขอแสดงความยนิดกีบันายเผดมิชยั สะสมทรัพย ์พรรคชาตไิทยพัฒนา ซึง่ผลการเลอืกตัง้ซอ่มครัง้นี้

ก็คือ จ านวนส.ส.ที่พงึจะมไีด ้ตามบทบัญญัตรัิฐธรรมนูญ มาตรา91 ในการเปลี่ยนแปลงในพรรคการเมอืงใด

หรอืไม ่เพราะถา้ดจูากคะแนนรวมทัง้หมดของพรรคอนาคตใหม ่ทีม่จี านวน ส.ส.พงึจะไดจ้ านวน 81คน เมือ่ ส.ส.

ในระบบเขตหายไป 1 คน ก็จะไมก่ระทบตอ่จ านวนส.ส.ทีพ่งึจะได ้คอืจ านวน 81คนเทา่เดมิ สว่นพรรคการเมอืงใด

ทีจ่ะไดรั้บผลกระทบ เป็นหนา้ทีข่อง กกต.ทีต่อ้งคดิค านวนและประกาศจ านวนทีน่ั่ง ส.ส.ของแตล่ะพรรคกนัใหม่ 

ส าหรับผลการเลอืกตัง้ซอ่มครัง้นี้ ไม่มผีลต่อคะแนนรวมของพรรคการเมอืงใดๆทีม่อียู่เดมิ เพราะเป็นเพยีงการ

เลอืกตัง้ซอ่ม ตอ้งปฎบิตัติามมาตรา94 ซึง่ไมส่ามารถน าคะแนนจากการเลอืกตัง้ซอ่มครัง้นีม้าคดิรวมได ้

"อยากจะตัง้ขอ้สงัเกตวุา่ จ านวนคะแนนรวม หรอืจ านวน ส.ส.ทีพ่งึจะไดข้องพรรคชาตไิทยพัฒนา มจี านวน10คน 

ซึง่ไดค้ดิค านวณจากหลักเกณฑต์ามมาตรา91 เมือ่มสี.ส.ระบบเขตเพิม่มา1คน จะตอ้งลดจ านวน ส.ส.ในระบบ

บญัชรีายชือ่ลงหรอืไม ่จากกรณีดังกลา่วเชือ่วา่ท าใหเ้ป็นปัญหาและขอ้โตเ้ถยีงในการคดิสดัสว่นจ านวน ส.ส.ทีพ่งึ

จะมไีดข้องพรรคการเมอืงแน่นอน คงไมม่พีรรคการเมอืงใดทีอ่ยากสญูเสยีทีน่ั่งส.ส.ไป นับว่าเป็นอกีปัญหาหนึง่

ของการบังคับใชรั้ฐธรรมนูญฉบบันี ้จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งศกึษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขตอ่ไป"นายเทพไท 

กลา่ว 

 

อา้งองิ : https://siamrath.co.th/n/110919 
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เทพไท ชี ้กกต.ตอ้งค านวณทีน่ ัง่ใหม ่เหต ุชทพ.ม ีส.ส.เขต

เพิม่ ตอ้งลดบญัชรีายชือ่หรอืไม ่
วันที ่24 ตลุาคม 2562 - 16:57 น. 

 

เทพไท ชี ้กกต. ตอ้งค านวณทีน่ ัง่ใหม ่หลงั ชทพ.มสี.ส.เขตเพิม่ ตอ้งลดบญัชรีายชือ่หรอืไม ่

เมือ่วันที ่24 ต.ค. นายเทพไท เสนพงศ ์ส.ส.นครศรธีรรมราช พรรคประชาธปิัตย ์กล่าวถงึผลการเลอืกตัง้

ซ่อม เขต 5 จ.นครปฐม ว่า ผลการเลอืกตัง้ซ่อมครัง้นี้คอื จ านวน ส.ส.ที่พงึจะมไีดต้ามบทบัญญัตรัิฐธรรมนูญ 

มาตรา 91 จะมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงในพรรคการเมอืงใดหรอืไม ่

เพราะถา้ดูจากคะแนนรวมทัง้หมดของพรรคอนาคตใหม่ ที่มจี านวนส.ส.พงึจะได ้81 คน เมือ่ ส.ส.ระบบเขต

หายไป 1 คน ก็จะไมก่ระทบตอ่จ านวนส.ส.ทีพ่งึจะได ้คอื 81 คนเทา่เดมิ สว่นพรรคการเมอืงใดจะไดรั้บผลกระทบ 

เป็นหนา้ทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ทีต่อ้งคดิค านวณและประกาศจ านวนทีน่ั่งส.ส.แตล่ะพรรคกนัใหม่ 

แมผ้ลการเลอืกตัง้ซอ่มครัง้นี้ไมม่ผีลต่อคะแนนรวมของพรรคการเมอืงใดทีม่อียูเ่ดมิ เพราะเป็นเพยีงการเลอืกตัง้

ซ่อม ซึ่งตอ้งปฏิบัติตามมาตรา 94 ไม่สามารถน าคะแนนจากการเลือกตั ้งซ่อมครั ้งนี้มาคิดรวมได ้

อยากจะตัง้ขอ้สังเกตวา่ จ านวนคะแนนรวม หรอืจ านวนส.ส.ทีพ่งึจะไดข้องพรรคชาตไิทยพัฒนามจี านวน 10 คน 

ซึง่คดิค านวณจากหลักเกณฑต์ามมาตรา 91 เมือ่มสี.ส.ระบบเขตเพิม่มา 1 คน จะตอ้งลดจ านวน ส.ส.ในระบบ

บญัชรีายชือ่ลงหรอืไม ่

“จากกรณีดังกล่าวเชือ่ว่าจะท าใหเ้ป็นปัญหาและขอ้โตเ้ถยีงในการคดิสัดสว่นจ านวน ส.ส.ทีพ่งึจะมไีดข้องพรรค

การเมอืงแน่นอน คงไมม่พีรรคการเมอืงใดอยากสญูเสยีทีน่ั่งส.ส.ไป ซึง่นับว่าเป็นอกีปัญหาหนึง่ของการบงัคับใช ้

รัฐธรรมนูญฉบบันี ้จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งศกึษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขตอ่ไป” นายเทพไท กลา่ว 

 

อา้งองิ : https://www.khaosod.co.th/politics/news_2999025 
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อ.รฐัศาสตรช์ีเ้หต ุ‘สะสมทรพัย’์ แพ้

เลอืกต ัง้ซอ่มไมไ่ด ้แนะ อนค.เคลยีร ์

ปญัหาภายใน ป้องเกดิระบบ 

‘คณาธปิไตย’ 

วันที ่24 ตลุาคม 2562 - 17:45 น. 
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อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1725574 
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‘เอกชยั’ โพสตแ์นะติง่สม้เตรยีมรบัมอื ไมใ่ชเ่กง่แคบ่นคยีบ์อรด์ 

หลงั อนค. แพเ้ลอืกต ัง้นครปฐม 

วันที ่24 ตลุาคม 2562 - 22:17 น. 

 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1725869 
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"ธนาธร" ยกรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ให้คดิใหม่ คะแนนปาร์ตีล้สิต์ 
25 ต.ค. 2562 05:32 น. 

 

ตู่รับเลือกตั้งซ่อม วดัความนิยมไม่ได้ แต่งตั้งหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ทีป่รึกษากมธ.งบ 

“บ๊ิกตู่” ไลน์ขา้มประเทศจากญ่ีปุ่น ถาม “วราวุธ” ร่วมลุน้ “เผดิมชยั” เขา้วิน เหนียม บอกชนะเลือกตั้งซ่อมคร้ังเดียววดัเรตติ้งไม่ได ้ 
“บ๊ิกป้อม” มองอีกช็อต พปชร.อยากเพ่ิม ส.ส.อีสาน “อนุทิน” ชมเปาะบา้นใหญ่ไม่ท้ิงพ้ืนท่ี พท.ซดัชนะดว้ยกลวธีิแบบพิเศษ “ธนาธร” 
ช้ีสถานการณ์พรรคเหมือนไฟลา้งสนิมเหลือแต่เหล็กเน้ือดี เปรยถึงถูกซ้ือเกล้ียงพรรค “ธนาธร-ปิยบุตร” ไม่ท้ิงอุดมการณ์เดินหนา้ต่อ 
เปิด รธน.โวย ส.ส.จะหดเหลือ 80 ท่ีนัง่ไม่ได ้บานอีกอดีตผูส้มคัร อนค.สอบตกโวยถูกลอยแพ ปลาย ต.ค.ขอแยกทาง “เทพไท” มึน
หลงัเลือกซ่อมจ านวน ส.ส.พึงมีส่อมีปัญหา “ด ารงค์-ชัช” โผล่ร่วมงานบุญกะรวมพรรคเพ่ิมพลงั ส่วนปม กมธ.งบฯไฟเขียวตั้ง  
“ธนาธร” นัง่ท่ีปรึกษา “วิษณุ” ฟันธงคนนอกเป็นได ้“วฒันา” ยกเคส “วราเทพ” ก็เหมือนกนั “สิระ” ท าหนา้ท่ียื่น ปธ.สภา-ศาล รธน.
ขวางลูกเดียว ขณะท่ี “ภูมิธรรม” แยม้ฝ่ายคา้นวางคิวซกัฟอกรัฐบาล 17-19 ธ.ค. 

การเมืองยคุรัฐบาลเสียงปร่ิมน ้ า ตอ้งช่วงชิงเสียง ส.ส.มาเป็นมือหนุนขั้วในฝ่ายของตวัเอง ล่าสุด หลงัปิดหีบเลือกตั้งซ่อมนครปฐม 
 เขต 5 ผลคะแนนอยา่งไม่เป็นทางการ นายเผดิมชยั สะสมทรัพย ์ผูส้มคัร ส.ส. จากพรรคชาติไทยพฒันา สามารถทวงเกา้อ้ีควา้ชยัชนะ
กลบัมาเป็น ส.ส.ไดอี้กคร้ัง 

กกต.เผยคะแนน ลต.ซ่อมนครปฐม 

ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า เม่ือวนัท่ี 23 ต.ค. เวลา 23.30 น. ท่ีอาคารปฏิบติัธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วดัไร่ขิง น.ส.บุญเรือน ไทย
วฒันธรรม ผอ.การเลือกตั้งประจ าจงัหวดันครปฐม ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขต 5 อยา่งไม่เป็นทางการของผูส้มคัร ส.ส. 
7 ราย อนัดบั 1.นายเผดิมชยั สะสมทรัพย ์พรรคชาติไทยพฒันาได ้37,675 คะแนน 2.นายไพรัฏฐโชติก์ จนัทรขจร พรรคอนาคตใหม่ 
28,216 คะแนน 3.นายสุรชยั อนุตธโต พรรคประชาธิปัตย ์18,425 คะแนน 4.นางลาวลัย ์สิงห์สถิต พรรคเสรีรวมไทย 2,261 คะแนน 5. 
น.ส.ปริมปรางค ์แสงสวา่ง พรรคไทยศรีวไิลย ์467 คะแนน 6.นายเพชร จนัทร์ดา พรรคเพ่ือชีวติใหม่ 226 คะแนน และ 7.น.ส.สิริขวญั 
แยม้มูล พรรคพลงัสังคม 154 คะแนน มีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 143,542 คน มาใชสิ้ทธิ 91,043 คน คิดเป็นร้อยละ 63.43 มีบตัรดี 87,424 ใบ
หรือร้อยละ 96.03 บตัรเสีย 1,623 ใบ หรือร้อยละ 1.78 ไม่เลือกผูส้มคัรใด 1,996 ใบหรือร้อยละ 2.19 

“บิ๊กตู่” ยนิด ี“เผดมิชัย” คว้าชัยชนะ 

ต่อมาวนัท่ี 24 ต.ค. ท่ีท าเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลงัร่วมเป็น
สกัขีพยานในพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และบนัทึกความ
เขา้ใจเพื่อสนบัสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบินถึงผลการเลือกตั้งซ่อมนครปฐม เขต 5 ท่ีนายเผดิมชยั สะสมทรัพย ์
ผูส้มคัร ส.ส.พรรคชาติไทยพฒันา ไดรั้บชยัชนะวา่ ในฐานะนายกฯ และหัวหนา้รัฐบาล ท างานร่วมกบัพรรคร่วมรัฐบาล ตอ้งแสดง
ความยินดีกับพรรคท่ีชนะการเลือกตั้ง และขอแสดงความยินดีกับผูไ้ด้รับการเลือกตั้ง ถือเป็นการตดัสินจากประชาชนและเป็น
กระบวนการประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง ตนไม่สามารถไปกา้วล่วงได ้
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(ข่าวต่อ)  

ตงิ ลต.คร้ังเดยีววดัความนิยมไม่ได้ 

เม่ือถามว่า ผลการเลือกตั้งสะทอ้นถึงความนิยมในรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า คิดว่าประชาชนเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ยงัมีอีก
หลายอยา่งอยา่เอาแค่การเลือกตั้งคร้ังน้ีคร้ังเดียวมาเป็นเกณฑต์ดัสินอะไรเลย อยูท่ี่วา่เราจะท าอะไรใหดี้ข้ึนเร่ือยๆรัฐบาลมีหนา้ท่ีของ
รัฐบาล เม่ือถามวา่ เป็นเพราะกระแสของรัฐบาลดีข้ึนจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท าให้พรรคร่วมรัฐบาลชนะเลือกตั้งหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์
ยอ้นถามวา่ แลว้มนัไม่ดีหรือ รัฐบาลมีเสถียรภาพมนัไม่ดีอยา่งไร ถา้มนัดีก็จบไดแ้ลว้ อยา่ไปยึดโยงอยา่งอ่ืน เม่ือถามวา่ การเลือกตั้ง
คร้ังน้ีไดส้ะทอ้นกระแสของพรรคอนาคตใหม่ท่ีเป็นเจา้ของพ้ืนท่ีเดิมดว้ยหรือไม่ พล.อ.ประยทุธ์ตอบวา่ ไม่ตอบ ไม่ไปกา้วล่วงพรรค
ไหนทั้งส้ิน 

เม้งส่ือถาม “บิ๊กแดง” ต่อควินายกฯ 

พล.อ.ประยทุธ์ยงักล่าวถึงกระแสข่าวมีการผลกัดนัให ้พล.อ.อภิรัชต ์คงสมพงษ ์ผบ.ทบ. เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปวา่ “ก็พูดกนัไป 
ส่ือไปถามท่าน พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี ท่านก็ตอบวา่มั้ง ส่ือก็น าไปพาดหวักนัทุกวนัความจริง พล.อ.ประวติร
ท่านไม่ไดพ้ดูเช่นนั้น แต่เม่ือผูส่ื้อข่าวถามเขาก็ตอ้งตอบ ถา้ไม่ตอบก็จะไปโกรธเขาอีก เร่ืองน้ีอยา่ไปสานต่อเลย อีกทั้ง พล.อ.อภิรัชตก็์
ตอบแลว้วา่ ความตั้งใจมีอยา่งไร แลว้การเป็นนายกรัฐมนตรีมนัเป็นไดง่้ายนกัหรืออยา่งไร ใครจะมาเป็นมนัไม่ง่ายนกัหรอก มีอะไร
อีกไหม” 

ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ช่วงทา้ยการให้สัมภาษณ์ พล.อ.ประยทุธ์อารมณ์ดีเป็นพิเศษกล่าวกบัผูส่ื้อข่าววา่ “ไปก่อนนะ บ๊ายบาย” พร้อมส่ง
ยิม้ให้กลุ่มผูส่ื้อข่าว เม่ือผูส่ื้อข่าวขอให้นายกฯยิม้แบบเห็นฟันเหมือนเวลาท่ีไปต่างประเทศ พล.อ.ประยทุธ์จึงยืนน่ิง พร้อมฉีกยิม้ให้
เห็นฟันเพ่ือใหช่้างภาพถ่ายรูป 

ไลน์หา “วราวุธ” ร่วมลุ้นเข้าวนิ 

ผูส่ื้อข่าวรายงานดว้ยวา่ ระหวา่งท่ี พล.อ.ประยทุธ์ปฏิบติัภารกิจเยือนประเทศญ่ีปุ่นเพ่ือเขา้ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จกัรพรรดิ
ญ่ีปุ่น ได้ส่งขอ้ความผ่านไลน์มายงันายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพฒันา 
 เพ่ือถามผลการนบัคะแนนการเลือกตั้งซ่อมนครปฐม เขต 5 ช่วงหลงัปิดหีบเลือกตั้งเป็นระยะๆ จนรู้วา่นายเผดิมชยั สะสมทรัพย ์ชนะ
การเลือกตั้ง พล.อ.ประยทุธ์ไดส่้งขอ้ความแสดงความยนิดีกบันายวราวธุทนัที 

“บิ๊กป้อม” ลัน่ขอเพิม่ ส.ส.อสีาน 

ท่ีกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานยทุธศาสตร์พรรคพลงั–ประชารัฐ กล่าวถึงกรณีท่ีนาย
เผดิมชยั สะสมทรัพย ์ผูส้มคัร ส.ส.นครปฐม เขต 5 พรรคชาติไทยพฒันา ชนะการเลือกตั้ง วา่ ก็ดี ก็แลว้แต่พ้ืนท่ี เม่ือถามวา่ เป็นการ
สะทอ้นเรตติ้งของรัฐบาลวา่ดีข้ึนหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบวา่ แลว้แต่จะคิด คิดวา่ดีก็ดีถา้คิดวา่ไม่ดีก็ไม่ดี รัฐบาลพยายามท างานให้
ประชาชน เม่ือถามอีกวา่ หากมีการเลือกตั้งใหม่ จ.ขอนแก่น พรรคพลงัประชารัฐจะส่งผูส้มคัรหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบวา่ “ลงสิ” 
เพราะพรรคร่วมรัฐบาลเราท างานร่วมกนัอยูแ่ลว้ ใครจะเป็นก็ได ้แต่พรรคพลงัประชารัฐอยากไดภ้าคอีสานเพ่ิมข้ึน 

 “อนุทนิ” ยกนิว้บ้านใหญ่ไม่ทิง้พื้นที่ 

ท่ีท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ไดแ้สดงความยินดีกบั 
นายวราวธุ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์พรรคชาติไทยพฒันาไปแลว้กรณีท่ีนายเผดิมชยั ชนะเลือกตั้ง 
นายวราวธุบอกตลอดวา่ “พ่ีงานน้ีแพไ้ม่ได ้เป็นการกอบกูช่ื้อเสียงของเจา้ถ่ิน” ท่ีสุดแลว้ตอ้งยอมรับผลการตดัสินใจของประชาชน  
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เห็นหรือยงัประชาชนใหญ่ท่ีสุด พรรคชาติไทยพฒันาแสดงให้เห็นว่า หลงัแพก้ารเลือกตั้งคร้ังก่อนนายเผดิมชัย ไม่ได้ท้ิงพ้ืนท่ี 
 ถา้แพเ้ลือกตั้งแลว้ท้ิงพ้ืนท่ีคงไม่ไดก้ลบัมาอีก ส่วนเสียงรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 1 เสียง จะมัน่คงหรือไม่มัน่คงอยู่ท่ีการท างาน เม่ือถามว่า  
พรรคอนาคตใหม่อา้งวา่ท่ีแพเ้ลือกตั้งวนัพธุ นายอนุทินตอบวา่ “ก็มนัท าไดต้ามกฎหมายหรือไม่ เราก็ไม่รู้จะเป็นวนัพธุหรือวนัอาทิตย ์
อยา่งไรคนในพ้ืนท่ีตอ้งไปเลือกตั้ง อยา่งผมถา้อยูน่ครปฐมถึงวนัไหนก็ตอ้งไปเลือก ไม่เช่นนั้นก็ถูกแบน” 

ปชป.ลุยแก้จราจรตามสัญญา 

ท่ีพรรคประชาธิปัตย ์นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย ์กล่าววา่ ขอบคุณทุกคะแนน เสียงของพ่ีนอ้งประชาชนท่ีเลือก
นายสุรชยั อนุตธโต ผูส้มคัร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์ทุกคะแนนคือก าลงัใจ ความผูกพนัท่ีมีให้พรรค แมจ้ะไม่ไดรั้บการเลือกตั้ง แต่
ปัญหาความเดือดร้อนของอ าเภอสามพราน รวมถึงอ าเภออ่ืนๆใน จ.นครปฐม พรรคจะด าเนินการต่อไป ซ่ึงนายสุรชยัจะเร่ิมงานแรก
โดยใชก้ลไกขบัเคล่ือนของพรรคผ่านระบบรัฐสภา และกลไกฝ่ายบริหาร คือ ปัญหาการจราจรถนนสายเพชรเกษมท่ีเดือดร้อนมาก 
เม่ือเปิดสมยัประชุมสภาฯจะเสนอเร่ืองให ้ส.ส.ประชาธิปัตย ์น าเสนอกระทูแ้ละญตัติพิจารณาแกไ้ขปัญหาจราจรบนถนนเพชรเกษม 
และยืน่เร่ืองใหน้ายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เร่งแกไ้ขปัญหา ตามนโยบายท่ีไดป้ระกาศไวไ้ม่เปล่ียนแปลง 

“ธนกร” เย้ย อนค. เสียขวญัไปเยอะ 

นายธนกร วงับุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลงัประชารัฐ กล่าววา่ ตอ้งขอแสดงความยินดีกบั นายเผดิมชยัท่ีไดรั้บความไวว้างใจจาก
ประชาชนท่ีเอาชนะพรรคอนาคตใหม่ไดเ้ป็นการส่งสญัญาณไปยงัพรรคอนาคตใหม่แลว้วา่ ส.ส.ตอ้งยดึโยงกบั ประชาชน โดยเฉพาะ 
ส.ส.เขตตอ้งท างานใกลชิ้ด ประชาชนตลอด พรรคอนาคตใหม่คงเสียขวญัไม่นอ้ย เพราะมัน่ใจว่าชนะแน่ แกนน าพรรคลงพ้ืนท่ีหา
เสียงชูประเด็นเป็นศึกแห่งศกัด์ิศรีระหวา่งฝ่ายคา้นกบัรัฐบาล จะโค่นรัฐบาลใหไ้ด ้หวงัดิสเครดิตรัฐบาล แต่ไม่ส าเร็จ วนัน้ีมีหลายส่ิง
หลายอยา่งท่ีพ่ีนอ้งประชาชนก าลงัเคลือบแคลงสงสัย ภายในพรรคเองมีปัญหามากมายจนมี ส.ส.หลายคนเร่ิมอึดอดั โดยเฉพาะการ
รวบอ านาจไวค้นเดียว ทุกอยา่งข้ึนอยูก่บันายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หวัหนา้พรรคอนาคตใหม่เท่านั้น การมุ่งเนน้แกไ้ขรัฐธรรมนูญอยา่ง
เดียว ไม่เสนอนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมต่อประชาชน จึงมีสญัญาณหลายๆอยา่งสะทอ้นออกมา 

พท.ซัดชนะด้วยกลวธีิแบบพเิศษ 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย รองประธานและโฆษกคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายคา้นและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน กล่าวว่า ผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม เขต 5 รัฐบาลไม่สามารถทึกทกัไดว้่า เป็นเพราะประชาชนในเขต
เลือกตั้งซ่อมช่ืนชอบผลงานของรัฐบาล เพราะคะแนนของพรรคร่วมรัฐบาล 2 พรรคแตกต่างกนัมาก ถา้ชอบรัฐบาลคะแนนของพรรค
ร่วมรัฐบาลท่ีออกมา ตอ้งใกลเ้คียงกนัมากกวา่น้ี ระหวา่งหาเสียงมีการแฉกนัไปมาของผูส้มคัรพรรคร่วมรัฐบาลวา่ มีการระดมสรรพ
ก าลงั บุคลากร ทรัพยากร ใชอ้  านาจรัฐ อยา่งเอิกเกริกเขา้ไปในพ้ืนท่ี คะแนนท่ีออกมาจึงน่าจะมาจากการบริหารจดัการแบบพิเศษของ
แต่ละพรรคเองมากกวา่ รัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ก าลงัประสบ ปัญหาวิกฤติศรัทธาอยา่งหนกั เศรษฐกิจวิกฤติ จะไปหาคะแนนนิยมมา
จากไหน แมพ้ยายามจุดพลุเร่ือง ผบ.ทบ.จะเป็นนายกฯ นอกจากไม่ไดช่้วย ยงัท าใหส้บัสนวกิฤติศรัทธาขยายวงออกไป 

“ธนาธร” ช้ีแพ้เหมือนไฟล้างสนิม 

ท่ีรัฐสภา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหนา้พรรคอนาคตใหม่ กล่าววา่ ไม่วา่ผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม เขต 5 หรือกรณี ส.ส.
พรรคอนาคตใหม่ หลายคนไม่ปฏิบติัตามมติพรรคนั้น ขอเรียนว่าสถานการณ์และกาลเวลาเหมือนไฟ เราจะต่อสู้กบั เผด็จการหรือ
อ านาจท่ีไม่เป็นธรรมนั้น ตอ้งไม่มีสนิม เม่ือผ่านสถานการณ์ ผ่านเวลา ไฟเหล่าน้ีจะเอาสนิมออกจากดาบเอง เช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งว่า 
28,000 เสียง ท่ี จ.นครปฐม เป็นเหลก็เน้ือดี และเช่ือมัน่วา่ 70 ส.ส. พรรคอนาคตใหม่เป็นเน้ือดี การเดินทางและสถานการณ์ จะท าให ้
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เหล็กของเรากลา้แกร่งข้ึนเร่ือยๆ มีความ ภาคภูมิใจท่ีมีประชาชนยืนอยูก่บัพรรคอนาคตใหม่กวา่ 28,000 คน ไม่มีความกงัวลใจอะไร 
เลก็เพ่ือ ใหญ่ ลม้เพ่ือลุก ขอยนืยนัจะท างานทางการเมืองภายใตร่้มของพรรคอนาคตใหม่ต่อไป 

เช่ือไม่สะท้อนเรตติง้ “บิ๊กตู่” พุ่ง 

เม่ือถามว่าท่ีผ่านมามีแคมเปญจะเป็นโดมิโนลม้เสียงรัฐบาลปร่ิมน ้ า จะวิเคราะห์แคมเปญน้ีอย่างไร นายธนาธรตอบว่า เราพ่ายแพ้
ยอมรับ พรรคชาติไทยพฒันาท างานไดเ้ต็มท่ีตอ้งขอเเสดงความยินดี เม่ือถามวา่ผลการเลือกตั้งซ่อมสะทอ้นถึงความนิยมของ พล.อ.
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกฯ มีมากข้ึน หรือไม่ นายธนาธรตอบวา่ วนัน้ีถา้ลองไปเดินตลาดหรือเช็กความนิยมประชาชน ค าถามน้ีคง
ตอบไดไ้ม่ยาก ความพา่ยแพค้ร้ังน้ี พรรคคงมีการประเมินโดยทีมรณรงคก์ารเลือกตั้ง และสรุปผลส่งมาเป็นค าช้ีแจง ขอ้เสนอปรับปรุง
การท างานเพ่ือใหพ้รรค เขม้แข็งต่อไป ในฐานะหัวหนา้พรรคยงัไม่ไดส้รุปวา่ ความพ่ายแพค้ร้ังน้ีเกิดข้ึนจากอะไร แต่ผิดหวงักบัผลท่ี
ออกมา 

ท้าซ้ือทั้งพรรค“ธนาธร–ปิยบุตร”ยงัอยู่ 

เม่ือถามว่า ถือเป็นขาลงพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ นายธนาธรตอบว่า มองไม่เห็นว่าเป็นขาลง พรรค ไม่ไดต้กใจ อย่าลืมว่าพรรค
อนาคตใหม่เขา้มาดว้ยระยะเวลาท่ีสั้น ท าให้ไม่สามารถคดักรองบุคลากรท่ีมีความคิดความฝันเหมือนกบัพรรค ดงันั้นเวลาจะเป็น
เคร่ืองพิสูจน์ ต่อให้ซ้ือพวกเราทั้งหมดแต่เขาซ้ือปิยบุตรกบัซ้ือธนาธรไม่ได ้แมว้า่จะเหลือแค่เราสองคนจะเดินหน้าท างานการเมือง
เพ่ือใหไ้ดส้งัคมตามท่ีฝันไวต้่อ 

อ้าง รธน. ส.ส. จะหดเหลือ 80 ทีไ่ม่ได้ 

นายธนาธรกล่าวดว้ยวา่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 (3) ระบุวา่ ใหน้ าจ านวน ส.ส. ท่ีพรรค การเมืองพึงมีพึงไดล้บดว้ย ส.ส. ท่ีพรรคนั้น
ไดใ้นแบบเเบ่งเขต ท่ีเหลือเป็น ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ แต่การเลือกตั้งซ่อมนครปฐม ไม่ไดน้ าคะแนนมารวม เพราะไม่ใช่การเลือกตั้ง
ซ่อมท่ีเกิดจากการทุจริต ดงันั้น จึงใชก้ระดานเดิมในการค านวณ ส.ส. พึงมีของพรรคอนาคตใหม่ยงัมี 81 คน แต่ ส.ส.ปัจจุบนัมีเพียง 
80 คน ดงันั้น ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 (3) จึงอยากฝากนกักฎหมายมหาชนทัว่ประเทศ ช่วยไตร่ตรองวา่ นายมานพ คีรีภูวดล ผูส้มคัร 
ส.ส.บญัชีรายช่ือล าดบัต่อไปข้ึนมาเป็น ส.ส. แทน 

อดตีผู้สมคัร อนค. โวยถูกลอยแพ 

ผูส่ื้อข่าวรายงานจากพรรคอนาคตใหม่วา่ อดีตผูส้มคัร ส.ส.ของพรรคหลายคนไม่พอใจการด าเนินการของพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่
ช่วงก่อนและหลงัการเลือกตั้ง เบ้ืองตน้จาก ส.ส. สอบตก 320 คน มีประมาณ 130-150 คน จบักลุ่มกนัวิพากษว์ิจารณ์ถึงแนวทางการ
ท างานของพรรคอนาคตใหม่ โดยเฉพาะสาขาพรรคในจงัหวดัต่างๆ ท่ีส่งเจา้หนา้ท่ีจากส่วนกลางไปควบคุมดูแล โดยอยูภ่ายใตก้าร
บงัคบับญัชาของคนสนิทนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หวัหนา้พรรคอีกที ไม่วา่ผูส้มคัรในพ้ืนท่ีจะท ากิจกรรมอะไรตอ้งรายงานใหค้นจาก
ส่วนกลางทราบ และหากมีการเบิกงบตอ้งท าผ่านเจา้หน้าท่ีส่วนกลาง ท าให้เกิดปัญหาเช่นกนั ในบางสาขาอาจมีการทุจริตภายใน
เกิดข้ึน เช่น ขอเบิกค่าน ้ ามนัรถ 1,000 บาท คนจากส่วนกลางอาจเขียนบิลไป 2,000 บาท พอผูส้มคัรในพ้ืนท่ีร้องเรียนไปยงัส่วนกลาง 
ก็ไม่ได้รับความสนใจ เพราะคนเหล่าน้ีเป็นคนของส่วนกลางเอง นอกจากน้ี ส.ส.สอบตกภายหลงัการเลือกตั้งไม่สามารถติดต่อ
โดยตรงกบันายธนาธร หรือนายปิยบุตร แสงกนกกลุ เลขาธิการพรรคไดเ้ลย 
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เตรียมรวมตวัลาออกปลาย ต.ค. 

ผูส่ื้อข่าวรายงานดว้ยวา่ อดีตกลุ่มผูส้มคัร ส.ส. ท่ีมีปัญหาไดร้วมตวักนัตั้งกลุ่มไลน์ มีบางคนลาออกจากพรรคไปแลว้ และอีกส่วนหน่ึง
เตรียมรวมตวักนัเพ่ือไปยื่นหนงัสือลาออกท่ี กกต. ในช่วงปลายเดือน ต.ค. และหลายคนบอกวา่พรรคอนาคตใหม่จะไม่มีทางกลบัไป
เป็นเหมือนเดิมอีกแลว้ เพราะฐานมวลชนตามต่างจงัหวดัแตกกบัส่วนกลางไปเยอะ 

“เทพไท” มนึ ส.ส. พงึมจุีดบอร์ด รธน. 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย ์กล่าววา่ ขอแสดงความยินดีกบันายเผดิมชยั และเป็นก าลงัใจใหก้บัผู ้
ผิดหวงัในการเลือกตั้งทุกคน มีโอกาสแข่งขนักนัใหม่ในโอกาสต่อไป แต่ผลท่ีตามมาหลงัเลือกตั้งซ่อมคือ จ านวน ส.ส.ท่ีพึงจะมีได้
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในพรรคการเมืองใดหรือไม่ ถา้ดูจากคะแนนรวมทั้งหมดของพรรคอนาคตใหม่
ท่ีมี ส.ส.พึงจะได ้81 คน เม่ือ ส.ส.เขตหายไป 1 คน จะไม่กระทบต่อจ านวน ส.ส.ท่ีพึงมี คือ 81 คนเท่าเดิม ส่วนพรรคการเมืองใดท่ีจะ
ไดรั้บผลกระทบเป็นหนา้ท่ีของ กกต. ท่ีตอ้งคิดค านวณ และประกาศจ านวน ส.ส. ของแต่ละพรรคกนัใหม่ เพราะผลเลือกตั้งซ่อมคร้ังน้ี
ไม่มีผลต่อคะแนนรวมของพรรคการเมืองใดๆ ท่ีมีอยู่เดิมต้องปฏิบัติตามมาตรา 94 ไม่สามารถน าคะแนนมาคิดรวมได้ ดังนั้น  
คะแนนรวมหรือจ านวน ส.ส. ท่ีพึงมีของพรรคชาติไทยพฒันาท่ีมี 10 คน หากค านวณตามมาตรา 91 เม่ือมี ส.ส.เขตเพ่ิมมา 1 คน จะตอ้ง
ลด ส.ส.บญัชีรายช่ือลงหรือไม่ เช่ือวา่ท าใหเ้ป็นปัญหาและขอ้โตเ้ถียงในการคิดสดัส่วน ส.ส. ท่ีพึงมีแน่นอน คงไม่มีพรรคการเมืองใด
ท่ีอยากสูญเสียท่ีนัง่ ส.ส. นบัเป็นอีกปัญหาหน่ึงของการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ี จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาแกไ้ขต่อไป 

“ด ารงค์-ชัช” จ่อรวมพรรคเพิม่พลงั 

ท่ีวดัธาตุนอ้ย ต.หลกัชา้ง อ.ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช มีการรวมตวัของแกนน าพรรคการเมือง 3 พรรค คือ นายชชัวาลล ์คงอุดม 
หัวหนา้พรรคพลงัทอ้งถ่ินไท นายด ารงค ์พิเดช หัวหนา้พรรครักษผ์ืนป่าประเทศ ไทย และแกนน าพรรคเพ่ือชาติ เช่น นายอารีย ์ไกร
นรา นายจตุพร พรหมพนัธ์ุุ มาร่วมกนัท าบุญสังขารพ่อท่านคลา้ยวาจาสิทธ์ิ หรือพระครูพิศิษยอ์รรถการ พร้อมทั้งร่วมประกอบพิธี
พุทธาภิเษกวตัถุมงคลภายในวดั นายชชัวาลล์เปิดเผยว่า พรรคพลงัทอ้งถ่ินไทและพรรครักษผ์ืนป่าฯรวมกนัท างาน เพราะนโยบาย
ใกลเ้คียงกนั ท่ีผา่นมานโยบายพรรคเลก็อาจไม่ไดรั้บความสนใจมากนกั หลงัจากน้ีหากส.ส.พรรคอ่ืนๆมีแนวความคิดตรงกนั สนใจจะ
ยา้ยเขา้มาร่วมท างานดว้ยกนัก็ยนิดี 

โวหาแนวร่วมอกีเป็น 11 เสียง 

ขณะท่ีนายด ารงค ์พิเดช กล่าววา่ แนวคิดกบัพลงัทอ้งถ่ินไทเป็นแนวเดียวกนั จากพรรคเล็กจะหลอมเป็นพรรคใหญ่เพ่ือหาแนวทาง
ร่วมกนั ถา้พรรคอ่ืนท่ีมีแนวทางร่วมกนัจะไปดว้ยกนัก็ได ้เรามีหลายเสียงหลายความคิดจะร่วมกนัผลกัดนันโยบายได ้การรวมพรรค
ไม่ไดเ้ป็นแรงกดดนัรัฐบาล แต่จะท างานง่ายมากข้ึน รัฐบาลตอ้งฟังพรรคเลก็ดว้ยหลกัของตน 5 เสียงจะมีมาอีก 3 เป็น 8 และเพ่ิมอีก 3 
อาจเป็น 11 ข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์ขา้งหนา้ การเมืองขณะน้ีเป็นไปแบบเร่ือยๆ ปร่ิมน ้ า จะอยูจ่ะรอดข้ึนอยูก่บัฝ่ามือ ฝ่ามือตอ้งท าเพ่ือความ
อยูร่อดของบา้นเมือง 

ตั้ง “ธนาธร” นั่งทีป่รึกษา กมธ.งบฯ 

ส าหรับความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เม่ือเวลา 10.00น. ท่ีรัฐสภา มีการประชุม
คณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 นดัแรก เพ่ือวางกรอบการท างานระหวา่งวนัท่ี 28 ต.ค.-
13 ธ.ค.62 ประชุมวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ในวนัจันทร์และวนัองัคารประชุมเวลา 13.00-22.00 น. ส่วนวนัพุธและวนัพฤหัสบดี เวลา 
09.00-18.00 น. ขณะท่ีวนัศุกร์จะประชุมเวลา 09.00-17.00 น. ทั้งน้ีท่ีประชุมมีมติเลือกนายอุตตม สาวนายน รมว.คลงั เป็นประธาน 
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กรรมาธิการ ส่วนรองประธาน มีทั้งส้ิน 19 คน อาทิ นายสนัติ พร้อมพฒัน์ รมช.คลงั เป็นรองประธานคนท่ีหน่ึง นายจุติ ไกรฤกษ ์รมว.
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นรองประธานคนท่ีสอง นายวรัิช รัตนเศรษฐ ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคพลงัประชารัฐ เป็น
รองประธานคนท่ี 3 ส่วนต าแหน่งเลขานุการฯ มี 13 คน อาทิ นายสนัติ กีระนนัทน์ ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคพลงัประชารัฐ ส่วนต าแหน่ง
โฆษกมีจ านวน 14 คน อาทิ นายอรรถกร ศิริลทัธยากร ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคพลงัประชารัฐ ขณะท่ีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หวัหนา้
พรรคอนาคตใหม่ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ย ถูกแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

ใครข้องใจให้ว่าไปตามกฎหมาย 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์กรณีถูกยื่นคดัคา้นไม่ให้ด ารงต าแหน่ง กมธ.วิสามญัพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพราะถูกระงบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ส.ส.วา่ รายช่ือตนไดรั้บการเสนอช่ือเขา้สู่ท่ีประชุมสภาฯ 
และได้รับการรับรองแล้ว ถ้ามีผูใ้ดสงสัยคงต้องปล่อยให้เป็นการด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ตนเข้ามาเป็น กมธ.ในส่วน
บุคคลภายนอกในนามพรรคอนาคตใหม่ เม่ือถามว่า มีขอ้โตแ้ยง้ว่ายงัมีสถานะเป็น ส.ส. ดงันั้นจะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะคนนอกได้
อยา่งไร นายธนาธรตอบวา่ ท่ีผา่นมาเคยมีคนถูกตดัสิทธิแลว้เขา้ไปเป็น กมธ.และรายช่ือตนไดรั้บการรับรองจากท่ีประชุมสภาแลว้ คน
ท่ีคิดวา่ตนยงัมีปัญหาตอ้งยืน่เร่ืองมาท่ีฝ่ายกฎหมาย สภาผูแ้ทนราษฎร ถา้สภาฯวา่อยา่งไรก็วา่อยา่งนั้น 

ข ากลิง้แผนวางยางบฯ 63 โมฆะ 

เม่ือถามวา่ มีการตั้งขอ้สังเกตถึงขั้นวา่ฝ่ายคา้นวางยารัฐบาลหรือไม่ท่ีตั้งนายธนาธรมาเป็น กมธ.งบประมาณ เพ่ือให้ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 
เป็นโมฆะ นายธนาธรกล่าวพร้อมเสียงหัวเราะวา่ พรรคอนาคตใหม่เพ่ิงตั้งข้ึนมา ประสบการณ์ในสภาฯ มีนอ้ย แต่พรรคมีความตั้งใจ
อยากส่งเสริมให้ตนมีความรู้ ประสบการณ์การท างานด้านงบประมาณมากข้ึน เผื่อถา้มีโอกาสเป็นรัฐบาลจะไดเ้ขา้ใจกลไกดา้น
งบประมาณ นั่นคือวตัถุประสงคข์องเรา เม่ือถามว่า การท่ีศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยดุปฏิบติัหนา้ท่ี แต่ใชช่้วงจงัหวะน้ีมาเป็น กมธ.
งบประมาณฯ จะสะทอ้นอะไรหรือไม่ นายธนาธรตอบวา่ ตรงไปตรงมา ไม่ไดแ้อบหรือหลบอะไร การเสนอช่ือคร้ังน้ีฝ่ายกฎหมาย
พรรคพิจารณาแลว้ 

“วษิณุ” ฟันธง “ธนาธร” เป็น กมธ. ได้ 

ท่ีท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงขอ้ถกเถียงเร่ืองดงักล่าว กมธ.วิสามญัเป็นไดท้ั้งบุคคลภายนอกและ 
ส.ส. เร่ืองน้ีประธานสภาฯจะตอ้งช้ีขาด หากช้ีขาดแลว้ไม่เป็นท่ียุติจะไปกระบวนการอ่ืนก็สุดแลว้แต่ แมทุ้กเร่ืองจะไปจบท่ีศาล
รัฐธรรมนูญเพราะไม่สามารถจบในขั้นตน้ได ้แต่ไม่อยากไปย  ้ามนั เพราะจะถูกมองว่าไปศาลอีก เร่ืองน้ีตนอยู่ในซีกรัฐบาลคงไม่
สามารถออกความเห็นได ้จะเป็นการเสียมารยาท ในอดีตเคยมีกรณีเช่นน้ีเกิดข้ึนแลว้ มีผูถู้กสัง่ใหพ้กัการปฏิบติัหนา้ท่ี ส.ส.แลว้มาเป็น 
กมธ.วิสามญั แต่นายธนาธรหากเขา้ในโควตาคนนอกก็เป็นได ้เหมือนนายวราเทพ รัตนากร และอีกหลายคน กรณีน้ีคนสงสัยวา่เป็น
คนนอกหรือคนใน หากใหต้อบกลางๆ ก็ไม่ตอ้งไปสงสยั เม่ือสภาเป็นคนตั้งจะเป็นคนนอกหรือคนในก็ได ้จึงไม่มีเหตุท่ีใหส้งสยั เม่ือ
ถามว่า มีการมองว่าพรรคอนาคตใหม่รู้อยู่แลว้เร่ืองน้ีจะเป็นปัญหา แต่ยงัเสนอช่ือเพ่ือให้เป็นประเด็นทางสังคม นายวิษณุตอบว่า 
เช่นเดียวกบัคนท่ีคา้นก็ตอ้งการใหเ้ป็นประเด็นทางสงัคมเหมือนกนั 

ปชป. กช้ี็เป็นได้ในฐานะคนนอก 

ท่ีพรรคประชาธิปัตย ์นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย ์กล่าววา่ หลกัส าคญัตอ้งดูวา่กรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 คือบทบาทท่ีระบุใหท้ าเฉพาะบุคคลท่ีเป็น ส.ส.หรือไม่ ซ่ึงไม่ใช่ ดงันั้นเม่ือนายธนาธรมาในสดัส่วนของพรรค
อนาคตใหม่ก็สามารถเป็นไดห้นา้ท่ี ในชั้นคณะกรรมาธิการวสิามญัก็ไม่ไดร้ะบุวา่ตอ้งเป็น ส.ส. ขณะน้ีศาลรัฐธรรมนูญสัง่ใหมี้การยติุ 
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การปฏิบัติหน้าท่ีไวช้ั่วคราว แต่กรณีเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมาธิการวิสามญัท่ีรัฐธรรมนูญให้บุคคลภายนอกเป็นได ้ก็สามารถ
ด าเนินการได ้ส่วนความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไรนั้น ตอ้งไปถามนายธนาธรเอง 

ยกเคส “วราเทพ” เปรียบให้เห็นชัด 

นายวฒันา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย กล่าววา่ หากเปรียบเทียบกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหนา้พรรคอนาคตใหม่ กบั
นายวราเทพ รัตนากร ซ่ึงมีคุณสมบติัตอ้งหา้มไม่ใหเ้ป็น ส.ส. ก็ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็น กมธ.เช่นกนั แสดงวา่ กมธ.ไม่ไดเ้ป็นหน้าท่ี
ของ ส.ส. นายวราเทพท่ีขาดคุณสมบติัเป็น ส.ส.ยงัเป็น กมธ.ชุดเดียวกบันายธนาธรได ้ดงันั้นนายธนาธรมีสิทธิเป็น กมธ.วิสามญัฯได้
โดยชอบตามรัฐธรรมนูญ 

“สิระ” ย่ืน ปธ.สภา-ศาล รธน.ขวาง 

เม่ือเวลา 09.00 น. ท่ีรัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร ผา่นนายแทนคุณ จิตตอิ์สระ คณะท างานประธานสภาผูแ้ทน ราษฎร ขอใหค้ณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563 ตรวจสอบกรณีท่ีพรรคอนาคตใหม่เสนอช่ือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายสิระกล่าววา่ นายธนาธรมีคุณสมบติัไม่
เหมาะสม จึงยื่นหนังสือ 3 ฉบบั คือ 1.หนังสือถึง กมธ.วิสามญัฯทั้งคณะ ให้ประชุมและพิจารณามีมติห้ามนายธนาธรเขา้ร่วมการ
ประชุม กมธ. เน่ืองจากจะท าให้เกิดความเสียหายตามมา 2.ท าหนังสือต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎรให้มีค  าสั่งให้เรียกประชุม
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อลงมติถอดถอนนายธนาธรออกจากการเป็น กมธ.วิสามญัฯตามขอ้บงัคบัการประชุม 108 (5) และ 3.มี
หนงัสือถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญให้ไต่สวน โดยเรียกนายธนาธรเขา้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการขดัค าสั่งศาลท่ีห้ามปฏิบติัหนา้ท่ี 
ส.ส. ในระหวา่งการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมาเวลา 13.45 น. ท่ีส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ นายสิระ ไดเ้ดินทางไปยืน่เร่ืองต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหพ้ิจารณาสถานภาพนายธนาธรในการมาเป็น กมธ.วสิามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ดว้ย 

“ภูมธิรรม” วางควิซักฟอก 17-19 ธ.ค. 

อีกเร่ือง นายภูมิธรรม เวชยชยั ท่ีปรึกษาผูน้ าฝ่ายคา้น กล่าวถึงความคืบหนา้การเตรียมการยื่นอภิปรายไม่ไวว้างใจของพรรคร่วมฝ่าย
คา้นวา่ ขณะน้ีมีเพียงการหารือเบ้ืองตน้กบัพรรคร่วมเท่านั้น เน่ืองจากเสียดายเวลาเพราะการยื่นญตัติขอเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจนั้น 
ฝ่ายคา้นสามารถท าไดปี้ละ 1 คร้ังตามปีปฏิทิน และก าหนดไวว้า่หากขอเปิดอภิปรายตอ้งอยูใ่นช่วงหลงังานพระราชพิธีเสด็จพระราช
ด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารควนัท่ี 12 ธ.ค.และก่อนช่วงคริสตม์าส ดงันั้นจึงเป็นหว้งวนัท่ี 17-19 ธ.ค. ทั้งน้ี 
ตอ้งมีการหารือร่วมกนัอยา่งเป็นทางการอีกคร้ังเพ่ือหามติร่วมกนัวา่จะเป็นไปตามท่ีวางไวห้รือไม่ 

“ประยุทธ์” พร้อมรับศึกไม่ไว้วางใจ 

ท่ีท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวฝ่ายคา้นเตรียมอภิปรายไม่
ไวว้างใจช่วงกลางเดือน ธ.ค.วา่ เป็นธรรมดาของระบบสภาฯท่ี 1 ปี สามารถอภิปรายไม่ไวว้างใจได ้1 คร้ังวา่กนัไป ก็พร้อมและตอ้ง
เตรียมขอ้มูล ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งหมดอยูแ่ลว้ หน่วยงานต่างๆเตรียมไวอ้ยูแ่ลว้ ตอ้งเตรียมขอ้มูลวา่เราท าอะไรไปแลว้อยา่งไร ความบริสุทธ์ิ
และส่ิงต่างๆท่ีเราตั้งกติกากฎเกณฑม์ากมายสามารถตอบได ้ประชาชนจะเป็นคนตดัสิน และข้ึนอยูก่บัการลงมติ เม่ือถามวา่ การยื่น
อภิปรายไม่ไวว้างใจเร็วเกินไปหรือไม่ พล.อ.ประยทุธ์ ตอบวา่ “ก็ไม่เร็วมั้งเป็นไปตามกติกา 1 ปี อภิปรายได ้1 คร้ัง ถา้ไม่ยื่น ตอนน้ี
แลว้จะไปยืน่ตอนไหน ตอ้งไปปีหนา้ เป็นหลกัการ ของประชาธิปไตยไม่ใช่หรือ” 
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ภท.ไฟเขียวฝ่ายค้านตรวจสอบ 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว. สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า สิทธิการเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจตาม
รัฐธรรมนูญไม่มีไวหรือไม่ไว เป็นรัฐบาลตอ้งพร้อมถูกตรวจสอบตลอดเวลา เม่ือรัฐธรรมนูญก าหนดไวถ้า้ฝ่ายคา้นไม่ยืน่ก็เสียสิทธิ ถา้
เราเป็นฝ่ายคา้นเรายื่นเหมือนกนั มนัเป็นสิทธิ อยา่งนอ้ยเป็นโอกาสใหไ้ดต้รวจสอบ ไดน้ าขอ้มูลต่างๆมาแถลงต่อสภาฯ ประชาชนจะ
ไดย้นิดว้ย รัฐบาลตอ้งขยนัท างานท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งทุกอยา่งท าเพ่ือบา้นเมืองเพ่ือประชาชนก็ไม่มีอะไรน่ากลวั 

กมธ.ร่อนหนังสือเรียก “ตู่-ป้อม” 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคเสรีรวมไทย ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สภาผูแ้ทนราษฎร แถลงผลประชุม กมธ.ว่า ตนเป็นผูเ้สนอให้ กมธ.ตรวจสอบการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2563 
เน่ืองจากเสนอใหท่ี้ประชุมสภาฯพิจารณาโดยไม่ชอบ จากกรณีท่ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม กล่าวค าถวาย
สัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน โดยท่ีประชุม กมธ. มีมติรับเร่ืองดังกล่าวไวต้รวจสอบ จะส่งหนังสือเรียกให้ พล.อ.ประยุทธ์ และ  
พล.อ.ประวติร วงษสุ์วรรณ รองนายกฯ เขา้ช้ีแจงวนัท่ี 30 ต.ค. เวลา 10.00น.ยนืยนัวา่การตรวจสอบไม่ใช่การเล่นการเมือง หรือการใช้
อ านาจ กมธ.แทรกแซงการท างานฝ่ายบริหาร กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ ซ่ึงถูกศาลรัฐธรรมนูญ
มีค าสั่งให้ยติุปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราว ยงัถูกตรวจสอบวา่จะด ารงต าแหน่ง กมธ.วิสามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ2563 ไดห้รือไม่ ดงันั้น
กรณีของนายกฯ ตนจึงเห็นวา่ไม่ใช่เร่ืองเลก็นอ้ย 

ขู่เบีย้วไม่มาเองด าเนินคดแีน่ 

“ท่ีมองวา่ผมท าเร่ืองน้ีเพราะเป็นคู่ขดัแยง้กบั นายกฯ ผมยนืยนัท าหนา้ท่ีตรงไปตรงมา เพราะ พล.อ.ประยทุธ์คือรุ่นนอ้งผม ส่วน พล.อ.
ประวติร คือรุ่นพ่ีผม ผมตอ้งการใหน้ายกฯ และ พล.อ.ประวติรมาช้ีแจงเอง เพราะผมจะไม่รับตวัแทนใดๆมาช้ีแจงแทน หากตวัท่านไม่
มาเองจนเกินกรอบเวลาท่ีกฎหมาย เรียกก าหนด ผมพร้อมจะด าเนินการตามกฎหมายทนัที ส่วนกรณีท่ีเร่ืองการถวายสัตยป์ฏิญาณศาล
รัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยแลว้นั้น เป็นเฉพาะเร่ืองไม่รับค าร้อง ไม่ใช่การวินิจฉัยว่าถวายสัตยป์ฏิญาณครบ หรือไม่ครบ” พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์กล่าว 

ทนาย 32 ส.ส.ส่งเอกสารแจงหุ้นส่ือ 

ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ จากกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญสัง่ให ้32 ส.ส.พรรคฝ่ายคา้น ท่ีถูกกล่าวหาถือหุน้ในกิจการส่ือสารมวลชน ช้ีแจงแกข้อ้
กล่าวหาภายใน 15 วนั แต่ ส.ส.ไดข้อขยายระยะเวลาการช้ีแจงมาหลายคร้ัง จนสุดทา้ยศาลสัง่ใหช้ี้แจงวนัสุดทา้ยในวนัท่ี 26 ต.ค. ท าให้
วนัท่ี 24 ต.ค.ทนายความของพรรคอนาคตใหม่ พรรคเพ่ือชาติ พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาชาติ พรรคเสรีรวมไทย ต่างเดินทางเขา้ยืน่
เอกสารช้ีแจงต่อศาลรัฐธรรมนูญจ านวนมาก 

มัน่ใจ รปภ.ประชุมสุดยอดอาเซียน 

ท่ีกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลงัการประชุมคณะอนุกรรมการดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัและการจราจรการประชุมสุดยอดอาเซียนวา่ มัน่ใจในมาตรการ รักษาความปลอดภยั ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เม่ือถามวา่ ดา้น
การข่าวมีการเคล่ือนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบเพ่ือดิสเครดิตรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่มี ขณะท่ี พล.ท.คงชีพ 
ตนัตระวาณิชย ์โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในท่ีประชุมไดรั้บทราบการเตรียมการและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างวนัท่ี 4-5 พ.ย. โดยสรุปภาพรวมทุกหน่วยงานความมัน่คงมีความพร้อม รองรับการประชุมสุดยอด
อาเซียนท่ีจะมีข้ึน 
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ขอดูฟีดแบ็ก “ชิมช้อปใช้” เฟส 2 

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงโครงการชิมชอ้ปใชเ้ฟส 2 ท่ีไดรั้บความนิยมจากประชาชน จะมีอะไร
เพ่ิมเติมออกมาอีกหรือไม่ว่า ตอ้งดูงบประมาณท่ีรัฐบาลมีอยู ่ดูผลตอบแทน การประเมินวิเคราะห์ต่างๆตอ้งท างานร่วมกนัทั้งหมด 
วนัน้ีไม่ไดท้ างานดว้ยปากเปล่าหรือเอกสารอย่างเดียว แต่ใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย หากมองตวัเลขจีดีพีอาจจะดูวา่เป็นสัดส่วนท่ี
นอ้ยมากจะข้ึนนิดข้ึนหน่อยไม่เป็นไรถือเป็นการเพ่ิมการใชจ่้ายเงินหมุนเวียนในระบบ ให้ทั้งผูผ้ลิต ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้การกระจายสินคา้และ
การขนส่งใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึนในวงจร โดยเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่ หากยอ้นไปดูสถิติท่ีธนาคารโลกจดัล าดบัมาหลายอยา่งเราดีข้ึน 
และมีหลายอย่างท่ีเขาเตือนอาเซียนหลายประเทศ เน่ืองจากสงครามการคา้เป็นประเด็นส าคญัเพราะทั้งหมดตอ้งพ่ึงปลายทางคือ
ตลาดโลก โดยเฉพาะสินคา้เกษตรแต่ตอนน้ีทุกชนิดมีปัญหาหมด 

 

“พชัิย” สอนเชิงเศรษฐกจิ “ลุงตู่” 

นายพิชยั นริพทะพนัธ์ุ อดีต รมว.พลงังาน กล่าวว่า ตามท่ีทีมเศรษฐกิจรัฐบาล น าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกฯ ไดอ้อก
นโยบายชิมชอ้ปใช ้รอบ 2 โปรโมตเหมือนกบัว่าเป็นนโยบายหลกัทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ท าให้สงสัยว่าท่านคิดแนวทางแกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจท่ีทรุดหนกัไดเ้พียงเท่าน้ีเองหรือ ทั้งท่ีนโยบายน้ีไม่สร้างความยัง่ยืนในการพฒันา หรือรายได ้ท่ีส าคญัไม่สามารถ
แกปั้ญหาการวา่งงาน ท่ีจะเกิดข้ึนกวา่ 5 แสนคนในปี 2563 ได ้นอกจากน้ีทิศทางเศรษฐกิจโลกตามท่ีส่ือส านกัข่าวต่างประเทศหลาย
ส านักเสนอ เช่ือกันว่าอีก 12-18 เดือน จะยิ่งตกต ่าหนัก อาจถึงขั้นเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ รัฐบาลกลบัคิดแจกเงิน แต่ไม่มี
มาตรการรองรับเศรษฐกิจโลกท่ีก าลงัย  ่าแย ่ดงันั้นอยากใหรั้ฐบาลทบทวนคิดนโยบายเพ่ือรองรับวกิฤติเศรษฐกิจโลก 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1689910 
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