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รวมข่าว กกต.  
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ข่าวประจ าวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ดัน สุชาติ ชน มาร์ค พลังประชารัฐคุมแก้รัฐธรรมนูญ 5 
2 มติชนออนไลน์ พปชร. ส่ง ‘สุชาติ ตันเจริญ’ สู้ ‘มาร์ค’ ชิงเก้าอ้ี ปธ.กมธ.รธน. 6 
3 คมชัดลึกออนไลน์ พปชร. ไม่ปล่อยดัน สุชาติ ชน อภิสิทธิ์ ชิง ปธ.กมธ.แก้ รธน. 7 
4 มติชนออนไลน์ ศาล รธน. นัดชี้ขาดคุณสมบัติ ส.ส. ‘นวัธ’ 13 พ.ย. นี้จากเหตุศาลไม่อนุญาต

ปล่อยตัวในคดีจ้างวานฆ่าปลัด อบจ.ขอนแก่น 
8 

5 แนวหน้าออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. 'นวัธ '13 พ.ย.นี ้ 9 

6 ส านักข่าวไทย ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาสถานภาพ “นวัธ” 13 พ.ย.นี้ 10 

7 ไทยรัฐออนไลน์ "เทพไท" ยัน "มาร์ค" พร้อมนั่ง ปธ.กมธ. ศึกษาแนวทาง แก ้รธน. หากไร้ขัดแย้ง 11 

8 MGR ออนไลน์ ศาล รธน. เคาะ 13 พ.ย. ชี้ขาดคุณสมบัติ ส.ส. “นวัธ” 12 

9 MGR ออนไลน์ “ค านูณ” เผยวิปวุฒฯิ ยังไม่หารือร่วมแก้ รธน. รอดูความชัดเจนของสภา 13 

10 MGR ออนไลน์ “เทพไท” ย้ า “มารค์” พร้อมนั่ง ปธ.กมธ.แก้ รธน. ชี้จะปรองดองวันโหวต
ต้องไร้ขัดแย้ง 

14 

11 แนวหน้าออนไลน์ เด็กเพ่ือไทยเปิดศึก “ส.ว.”! จวกกลับขวางแก ้รธน. เพราะกลัวเสียผลประโยชน ์ 15 

12 MGR ออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ไม่ขัดตั้ง กมธ. แก้ รธน. แนะท าความเข้าใจ ปชช. ขอวาง ส.ส.  
แจงเหตุใช้ ม.44 

16 

13 มติชนออนไลน์ วิปวุฒสิภายังไม่หารือร่วมแก้ รธน. ชี้เพ่ิงใช้บังคับ รอดูความชัดเจนของ ส.ส. ก่อน 17 

14 คมชัดลึกออนไลน์ ไพบูลย์ หนุนตั้ง กมธ. ศึกษาแก้กฏหมาย 18 

15 MGR ออนไลน์ “ไพบูลย์” ชี้ “มาร์ค” ไม่เป็น ส.ส. ไม่เหมาะประธาน กมธ. แก้ รธน. ควรมา
โควตาคนนอก 

19 

16 MGR ออนไลน์ 'สว.ค านูณ' แตะเบรกฝ่ายค้าน ยังไม่คุยเรื่องแก้ รธน. ชี้ต้องเป็นฉันทามติทุกฝ่าย 20 
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   พรุง่น้ีมีอะไร     
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การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันศุกร์ที ่8 
พฤศจิกายน 

2562 

10.00 น. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

14.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.30 น. 
 

ห้องประชุม
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ชั้น 8 
 
 

ศาลาดุสิตดาลัย        
สวนจิตรลดา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องออร์คิด                         
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

 
 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ        
การ เลือกตั้ ง  เข้ า เฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาท  
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า      
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 
 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ   
การเลือกตั้ง  ร่วมประชุมองค์กรอิสระ  
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   พรุง่น้ีมีอะไร     
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การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันศุกร์ 8 
พฤศจิกายน 

2562 

10.00 น. 
 
 

 
 

 

14.30 น. 
 
 
 
 

ห้องประชุม
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ชั้น 8 

 

ศาลาดุสิตดาลัย  
สวนจิตรลดา 

 

 
 
 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ       
การเลือกตั้ง นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี              
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 
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ข่าวอ้างอิง 
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ดนัสชุาตชินมารค์ พลงัประชารฐัคมุแกร้ฐัธรรมนูญ 

ไทยรัฐฉบบัพมิพ ์7 พ.ย. 2562 05:30 น. 

 

พปชร.งัดชือ่ “สชุาต”ิ ชงิเกา้อีป้ระธาน กมธ.แกไ้ขรัฐธรรมนูญชน “อภสิทิธิ”์ “บิ๊กตู”่ ออ้มแอม้ไมข่ดัขอ้งใหแ้ก ้

ตามทีป่ระชาชนตอ้งการ “สมศักดิ”์ มาแปลกบอกไมเ่ชือ่ “มารค์” จะรับน่ังหวัโต๊ะ “เสรพีศิทุธ”์ เชยีรแ์ตย่งักงัขา 

ปชป.ไปรว่มรัฐบาล “ประยทุธ”์ ไดไ้ง สภาฯบรรจวุาระญตัตติามปกต ิเลือ่นถกตัง้ กมธ.สปัดาหห์นา้ ประธาน กม

ธ.ป.ป.ช.งานเขา้ “สริะ-ปารณีา” สวมบทฝ่ายคา้นเขข้วางคลอง ขดุอดตียอ้นเกล็ดไลไ่ปสอบซือ้มอเตอรไ์ซคไ์ท

เกอรฉ์าว “ไพบลูย”์ โรย่ืน่ตคีวามอ านาจ กมธ.เรยีกคนไปสอบ “พีน่อ้ง 2 ป.” ท าหนังสอืขอเลือ่นเขา้ชีแ้จง “นายก

ฯตู”่ ยงัฟิตประชมุ ครม.หลังจัดซมัมติ “หมอด”ู บกุท าเนยีบฯมอบ “หนุมานอุม้ดวง” แกเ้คล็ด แถมทกัพน้ ก.ย.63 

อยูย่าวแน่ “บิ๊กป้อม” 

ลา ครม.ลกูนอ้งบอกไปภารกจิส าคญั 

หลังจากตัง้ตารอใหท้ีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาญัตตติัง้คณะกรรมาธกิาร (กมธ.) วสิามญัศกึษาปัญหา

และแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญนัดแรกในวันที ่6 พ.ย.ทา้ยทีส่ดุตอ้งไปรอลุน้ตัง้กนัในสปัดาหห์นา้ แตด่ทูา่จะไม่

ราบรืน่ ลา่สดุพรรคพลังประชารัฐเตรยีมสง่ชือ่นายสชุาต ิตันเจรญิ รองประธานสภาฯคนที ่1 เขา้มาชงิต าแหน่ง

ประธาน กมธ.กบันายอภสิทิธิ ์เวชชวีะ อดตีนายกฯทีพ่รรคประชาธปัิตย ์น าเสนอ 

พปชร.สง่ “สชุาต”ิ ชงิ ปธ.กมธ.แก ้รธน. 

เมือ่วันที ่6 พ.ย. ผูส้ ือ่ขา่วรายงานจากพรรคพลังประชารัฐวา่ ทีป่ระชมุ ส.ส.พรรค เมือ่วันที ่5 พ.ย.ไดพ้จิารณา

เสนอบคุคลไปเป็นประธาน กมธ.วสิามญัศกึษาเรือ่งการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ หลังพรรคประชาธปัิตยม์มีตเิสนอชือ่

นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ อดตีนายกรัฐมนตร ีเนือ่งจาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐสว่นใหญ ่เห็นวา่ผูท้ีเ่ป็นประธาน 

กมธ.ควรมาจาก ส.ส.และควรมาจากแกนน ารัฐบาล ลา่สดุแกนน าพรรคไดห้ารอืตดัสนิใจจะเสนอชือ่นายสชุาต ิตัน

เจรญิ ส.ส.บญัชรีายชือ่ของพรรค รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ชงิต าแหน่งประธาน กมธ.แกไ้ขรัฐธรรมนูญ โดย

ใหเ้หตผุลวา่เพือ่ความสงา่งาม สะทอ้นวา่สภาฯใหค้วามส าคญักบัการแกรั้ฐธรรมนูญ มคีนกลางอยา่งรอง

ประธานสภาฯมาเป็นประธาน ไมใ่หเ้กดิความแตกแยกทางสงัคม ขณะทีน่ายสชุาต ิรับทราบแลว้แตย่งัไมต่อบรับ 

อยูร่ะหวา่งการตัดสนิใจ 

 

อา้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/1698555 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1698555
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พปชร. สง่ ‘สชุาต ิตนัเจรญิ’ สู ้‘มารค์’ ชงิเกา้อีป้ธ.กมธ.   รธน. 

วันที ่6 พฤศจกิายน 2562 - 22:54 น. 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1743255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1743255
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พปชร.ไมป่ลอ่ยดนั สชุาต ิชน อภสิทิธิ ์ชงิ ปธ.กมธ.แก ้  รธน. 

วันที ่6 พฤศจกิายน 2562 - 21:50 น. 

 

       ผูส้ ือ่ขา่วรายงานจากพรรคพลังประชารัฐวา่ หลังทีป่ระชมุส.ส. พรรค เมือ่วันที ่5 พ.ย.ส.ส.ไดม้ ี  การต าหนิ

การท างานของรัฐมนตรีในพรรคที่ไม่ใหค้วามส าคัญเขา้ร่วมประชุมส.ส.พรรค ท าใหไ้ม่สามารถตอบค าถาม

ประชาชนในพืน้ทีไ่ดถ้งึมตคิรม. วา่คบืหนา้ถงึไหน  เชน่ งบฯแกภ้ยัแลง้ทีถ่กูถามจากประชาชนจ านวนมากในพืน้ที่

ภาคอสีาน แตไ่มส่ามารถตอบได ้จงึขอใหแ้กนน าพรรครับไปพดูคยุกบัรัฐมนตร ี

       ท าใหว้ันเดยีวกันนี้(6พ.ย.) รัฐมนตรพีรรคพลังประชารัฐเกอืบทัง้หมดอยูห่ารอืกันต่อทีท่ าเนียบรัฐบาลหลัง

การประชมุครม.เกอืบ 1 ชั่วโมง อาท ินายอุตตม สาวนายน รมว. คลงั ในฐานะหัวหนา้พรรค นายสนธริตัน ์

สนธิจ ิรวงศ  ์รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค  นายสุร ิยะ จ ึงรุ่งเรืองกจิ  รมว.อุตสาหกรรมและ

กรรมการบริหารพรรค นายสมศกัดิ ์เทพสุทนิ รมว.ยุติธรรม ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ

สหกรณ์ โดยนายสนธรัิตน์ ไดน้ าปัญหาดังกลา่วขึน้พูดคยุ โดยจากนี้ขอใหรั้ฐมนตรเีขา้ร่วมประชมุส.ส.พรรคดว้ย 

ไม่ใชไ่ม่มาเลย เพราะเวลานี้กลายเป็นว่าพรรค ต่างคนต่างท า ตอ้งขับเคลือ่นพรรคทีม่าจากมตกิรรมการบรหิาร

พรรค ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงการตัดสนิใจของบางกลุม่ภายในพรรค 

  

         

นอกจากนี ้ในสว่นของต าแหน่งตัวประธานกมธ.วสิามญัศกึษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ หลังจากที่

พรรคประชาธปัิตยม์มีตเิสนอชือ่นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ อดตีนายกรัฐมนตร ีด ารงต าแหน่งดังกล่าว ขณะทีก่อ่น

หนา้นี ้ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐสว่นใหญ ่ออกมาขวาง พรอ้มใหเ้หตผุลวา่ต าแหน่งดังกลา่ว ควรเป็นของพรรค

แกนน ารัฐบาล ล่าสุด แกนน าในพรรคไดห้ารือเรื่องนี้ โดยตัดสนิใจจะเสนอชื่อนายสุชาต ิตนัเจรญิ รอง

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนทีห่นึง่ เพือ่เป็นประธานกมธ.ศกึษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ โดยให ้

เหตุผลวา่เพือ่ความสง่างาม และตอ้งการสะทอ้นว่าสภาใหค้วามส าคัญกบัการแกรั้ฐธรรมนูญ มคีนกลางอยา่งรอง

ประานสภามาเป็นประธาน เพือ่ไมใ่หเ้กดิความแตกแยกทางสงัคม ขณะทีน่ายสชุาต ิรับทราบแลว้แตย่งัไมต่อบรับ 

อยูร่ะหวา่งการตัดสนิใจ 

 

อา้งองิ : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/397552?utm_source=category&utm_medium=internal_r

eferral 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/397552?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.komchadluek.net/news/politic/397552?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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ศาลรธน. นดัชีข้าดคณุสมบตัสิ.ส. ‘นวธั’ 13 พ.ย.นีจ้ากเหตุ

ศาลไมอ่นุญาตปลอ่ยตวัในคดจีา้งวานฆา่ปลดั อบจ.ขอนแกน่ 

วันที ่6 พฤศจกิายน 2562 - 20:36 น. 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1743150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1743150
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ศาลรฐัธรรมนญูนดัชีข้าดสถานภาพส.ส.'นวธั'13 พ.ย.นี ้

วันพธุ ที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562, 20.27 น. 

 

6 พฤศจกิายน 2562 ผูส้ือ่ขา่วรายงานวา่ ในวันพธุที ่13 พฤศจกิายนนี ้ศาลรัฐธรรมนูญไดนั้ดวนิจิฉัยสมาชกิภาพ 

ส.ส.ของนายนวธั เตาะเจรญิสขุ ส.ส.ขอนแกน่ เขต 7 พรรคเพือ่ไทย สิน้สดุลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) 

ประกอบมาตรา 98(6) หรอืไม ่จากกรณีตอ้งค าพพิากษาของศาลจังหวดัขอนแกน่ลงโทษประหารชวีติ ในคดจีา้ง

วานฆา่นายสชุาต ิโคตรทมุ ปลัด อบจ.ขอนแกน่ และใหค้มุขงันายนวธัไวร้ะหวา่งอทุธรณ์ฎกีา ซึง่ศาลอทุธรณ์ภาค 

4 ไมอ่นุญาตใหป้ลอ่ยตัวชัว่คราวระหวา่งอทุธรณ์ 

ค ารอ้งดังกลา่วศาลรัฐธรรมนูญมมีตรัิบไวพ้จิารณาเมือ่วนัที ่16 ตลุาคมทีผ่า่นมา หลงัจากไดรั้บค ารอ้งจาก

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ และมคี าสัง่ใหน้ายนวัธ หยดุปฏบิตัหินา้ที ่ส.ส. จนกวา่ศาลรัฐธรรมนูญจะมคี าวนิจิฉัย 

เนือ่งจากเห็นวา่ขอ้เท็จจรงิตามค ารอ้ง และเอกสารประกอบค ารอ้งปรากฏชดัเจน วา่ ศาลจังหวัดขอนแกน่ไดม้คี า

พพิากษาลงโทษประหารชวีตินายนวธั โดยศาลอทุธรณ์ภาค 4 มคี าสัง่ไมอ่นุญาตใหป้ลอ่ยตัวชัว่คราวระหวา่ง

อทุธรณ์ และศาลจังหวดัขอนแกน่ไดอ้อกหมายจ าคกุระหวา่งอทุธรณ์นายนวธั ตัง้แตว่ันที ่24 กนัยายน 

2562  เป็นตน้ไป จงึปรากฏเหตอุนัควรสงสยั วา่มกีรณีตามทีถ่กูรอ้งแลว้ 

 

อา้งองิ : https://www.naewna.com/politic/452325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/452325
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ศาลรฐัธรรมนญูนดัชีช้ะตาสถานภาพ “นวธั” 13 พ.ย.นี ้

6 พ.ย. 2019 20:10:51 

 

กรงุเทพฯ 6 ต.ค.-ศาลรฐัธรรมนญูนดัชีช้ะตาสถานภาพ “นวธั” 13 พ.ย.นี ้ขาดคณุสมบตั ิส.ส.จาก ศาล

ไมอ่นญุาตปลอ่ยตวั ในคดจีา้งวานฆา่ปลดั อบจ.ขอนแกน่หรอืไม ่ 

ศาลรัฐธรรมนูญ วันนี ้(6 พ.ย.) ผูส้ ือ่ขา่วรายงานวา่ ในวนัพธุที ่13 พฤศจกิายนนี ้ศาลรัฐธรรมนูญไดนั้ดวนิจิฉัย

สมาชกิภาพ ส.ส.ของนายนวัธ เตาะเจรญิสขุ ส.ส.ขอนแกน่ เขต 7 พรรคเพือ่ไทย สิน้สดุลงตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(6) หรอืไม ่จากกรณีตอ้งค าพพิากษาของศาลจังหวดัขอนแกน่ลงโทษ

ประหารชวีติ ในคดจีา้งวานฆา่นายสชุาต ิโคตรทมุ ปลัด อบจ.ขอนแกน่ และใหค้มุขงันายนวัธไวร้ะหวา่งอทุธรณ์

ฎกีา ซึง่ศาลอทุธรณ์ภาค 4 ไมอ่นุญาตใหป้ลอ่ยตวัชัว่คราวระหวา่งอทุธรณ์ 

ค ารอ้งดังกลา่วศาลรัฐธรรมนูญมมีตรัิบไวพ้จิารณาเมือ่วนัที ่16 ตลุาคมทีผ่า่นมา หลงัจากไดรั้บค ารอ้งจาก

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ และมคี าสัง่ใหน้ายนวัธ หยดุปฏบิตัหินา้ที ่ส.ส. จนกวา่ศาลรัฐธรรมนูญจะมคี าวนิจิฉัย 

เนือ่งจากเห็นวา่ขอ้เท็จจรงิตามค ารอ้ง และเอกสารประกอบค ารอ้งปรากฏชดัเจน วา่ ศาลจังหวัดขอนแกน่ไดม้คี า

พพิากษาลงโทษประหารชวีตินายนวธั โดยศาลอทุธรณ์ภาค 4 มคี าสัง่ไมอ่นุญาตใหป้ลอ่ยตัวชัว่คราวระหวา่ง

อทุธรณ์ และศาลจังหวดัขอนแกน่ไดอ้อกหมายจ าคกุระหวา่งอทุธรณ์นายนวธั ตัง้แตว่ันที ่24 กนัยายน 

2562  เป็นตน้ไป จงึปรากฏเหตอุนัควรสงสยั วา่มกีรณีตามทีถ่กูรอ้งแลว้.-ส านักขา่วไทย 

 

อา้งองิ : https://tna.mcot.net/view/m8uUiN6 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tna.mcot.net/view/m8uUiN6
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"เทพไท" ยนั "มารค์" พรอ้มน ัง่ ปธ.กมธ.ศกึษาแนวทาง แกร้

ธน. หากไรข้ดัแยง้ 

ไทยรัฐออนไลน ์6 พ.ย. 2562 19:56 น. 

 

“เทพไท” ยนั “อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ” พรอ้มท าหนา้ที ่ปธ.กมธ.ศกึษาแนวทางแกร้ธน. ตามมตทิีป่ระชมุ ส.ส. ของ

พรรคปชป. ถา้ไมม่กีารขดัแยง้ โว ไดรั้บเสยีงตอบรับจากทกุภาคสว่น  

วันที ่6 พ.ย. นายเทพไท เสนพงศ ์ส.ส. นครศรธีรรมราช พรรคประชาธปัิตย ์กลา่วถงึ มตขิองพรรคประชาธปัิตยท์ี่

สนับสนุนใหน้ายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ อดตีนายกฯใหเ้ป็นประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัศกึษาปัญหาและแนว

ทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญ วา่ เป็นมตเิอกฉันทข์องทีป่ระชมุ ส.ส.ของพรรค เพราะเห็นวา่ นายอภสิทิธิ ์เป็นบคุลากรที่

ส าคญัของพรรค มศีกัยภาพในการท างานการเมอืงใหก้บัประเทศชาตไิด ้จงึควรจะสนับสนุนใหม้บีทบาททาง

การเมอืงตอ่ไป และนายอภสิทิธิ ์ก็ไดรั้บทราบมตดิังกลา่วแลว้ และพรอ้มจะท าหนา้ทีต่ามทีพ่รรคมอบหมาย 

เพยีงแตข่อใหเ้ป็นความเห็นพอ้งของทกุฝ่าย และไมเ่ป็นการสรา้งความขดัแยง้ใดๆ เพิม่ขึน้อกี เพราะการเขา้มที า

หนา้ทีป่ระธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัในครัง้นี ้กเ็พือ่เป็นการสรา้งความปรองดอง แสวงหารว่มมอืกนัสรา้งฉันทา

มตใินการหาทางออกใหก้บัประเทศชาต ิจงึไมอ่ยากใหเ้กดิภาพความขดัแยง้ ตัง้แตว่ันทีโ่หวตเลอืกผูเ้ขา้รับหนา้ที่

เป็นประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัชดุนี ้ถา้หากมกีารโหวตแขง่ขนัเกดิขึน้จรงิ ก็แสดงวา่ การท างานของ

คณะกรรมาธกิารวสิามญัชดุนี ้มคีวามขดัแยง้ตัง้แตว่ันแรกของการเริม่ตน้ในการท างาน ซึง่เป็นการยากทีจ่ะสรา้ง

ความสมานฉันทห์รอืการปรองดองใหเ้กดิขึน้ตอ่ไปได ้

นายเทพไท กลา่วตอ่วา่ หลงัจากพรรคประชาธปัิตย ์มมีตสินับสนุนใหน้ายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เป็นประธาน

คณะกรรมาธกิารวสิามญัชดุนีแ้ลว้ ปรากฎวา่ไดม้เีสยีงตอบรับจากทกุภาคสว่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่เสยีงตอบรับ

จากพรรคการเมอืงตา่งๆ เกอืบทกุพรรค ทีเ่ห็นวา่นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุในบรรดา

รายชือ่ทีป่รากฏเป็นขา่วอยูใ่นขณะนี้ 

"ตนเชือ่มัน่วา่ ถา้ทกุฝ่ายค านงึถงึประโยชนข์องประเทศชาตเิป็นทีต่ัง้ มคีวามจรงิใจตอ่การท างานใน

คณะกรรมาธกิารวสิามญัชดุนีแ้ลว้ ก็ควรจะปรกึษาหารอืกนัหาจดุลงตัวของผูเ้หมาะสมในการเป็นประธานฯ และถา้

หากตวัประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัชดุนัเ้ป็นบคุคลทีส่งัคมใหค้วามเชือ่ถอื มคีวามเชือ่มัน่ และมคีวามคาดหวงั

รว่มกนัแลว้ การผลักดันภารกจิการศกึษาปัญหา และแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญในครัง้นี ้จะประสบความส าเร็จ

อยา่งแน่นอน" นายเทพไท กลา่ว... 

 

อา้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/1698486 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1698486
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ศาลรธน.เคาะ 13 พ.ย. ชีข้าดคณุสมบตัสิ.ส. “นวธั” 

เผยแพร:่ 6 พ.ย. 2562 19:42   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

ส.ส.ขอนแกน่ พท. ลุน้ 13 พ.ย.นี ้ศาลรฐัธรรมนญูนดัวนิจิฉยัสิน้สดุสมาชกิภาพส.ส.หรอืไมเ่หตศุาล

อทุธรณ์ไมอ่นญุาตปลอ่ยตวัในคดจีา้งวานฆา่ปลดัอบจ.ขอนแกน่ 

 

วันนี ้(6พ.ย.) ผูส้ ือ่ขา่วรายงานวา่ ในวันพธุที ่13 พ.ย.นี ้ศาลรัฐธรรมนูญไดนั้ดวนิจิฉัยสมาชกิภาพส.ส.ของ 

นายนวัธ เตาะเจรญิสขุ ส.ส.ขอนแกน่ เขต 7 พรรคเพือ่ไทย สิน้สดุลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบ

มาตรา 98(6) หรอืไม ่จากกรณีตอ้งค าพพิากษาของศาลจังหวัดขอนแกน่ลงโทษประหารชวีติ ในคดจีา้งวานฆา่

นายสชุาต ิโคตรทมุ ปลดั อบจ.ขอนแกน่ และใหค้มุขงันายนวัธ ไวร้ะหวา่งอทุธรณ์ฎกีา ซึง่ศาลอทุธรณ์ภาค 4 ไม่

อนุญาตใหป้ลอ่ยตวัชัว่คราวระหวา่งอทุธรณ์ 

 

ค ารอ้งดังกลา่วศาลรัฐธรรมนูญมมีตรัิบไวพ้จิารณาเมือ่วนัที ่16 ต.ค.ทีผ่า่นมา หลังจากไดรั้บค ารอ้งจาก

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) และมคี าสัง่ใหน้ายนวธั หยดุปฏบิตัหินา้ทีส่.ส. จนกวา่ศาลรัฐธรรมนูญจะมคี า

วนิจิฉัย เนือ่งจากเห็นวา่ขอ้เท็จจรงิตามค ารอ้ง และเอกสารประกอบค ารอ้งปรากฏชดัเจนวา่ ศาลจังหวัดขอนแกน่

ไดม้คี าพพิากษาลงโทษประหารชวีตินายนวธั โดยศาลอทุธรณ์ภาค 4 มคี าสัง่ไมอ่นุญาตใหป้ลอ่ยตัวชัว่คราว

ระหวา่งอทุธรณ์และศาลจังหวดัขอนแกน่ไดอ้อกหมายจ าคกุระหวา่งอทุธรณ์นายนวัธตัง้แตว่ันที ่24 ก.ย.62 เป็น

ตน้ไป จงึปรากฏเหตอุนัควรสงสยัวา่มกีรณีตามทีถ่กูรอ้งแลว้ 

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000106756 
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"ค านูณ" เผย วปิวฒุฯิยงัไมห่ารอืรว่มแกร้ธน. รอดคูวามชดัเจน

ของสภาฯ 

เผยแพร:่ 6 พ.ย. 2562 17:54   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

โฆษกวปิวฒุฯิ แจง ทีป่ระชุมยงัไมห่ารอืรว่มแกร้ธน. รอดคูวามชดัเจนของสภาฯ กอ่น ย า้แมร้ฐัสภา

เห็นชอบ ก็ตอ้งประชามตอิกี 

 

วันนี ้(6พ.ย.) นายค านูณ สทิธสิมาน โฆษกคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการวฒุสิภา (วปิวฒุสิภา) กลา่วถงึกรณีที่

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเรยีกรอ้งใหว้ฒุสิภารว่มแกไ้ขรัฐธรรมนูญดว้ยวา่ การประชมุวปิวฒุสิภาในวันนีย้งัไมม่กีาร

พดูถงึเรือ่งนี ้อยา่งไรก็ตาม ในความเห็นสว่นตัวนัน้ ขณะนีส้.ว.สว่นใหญเ่ห็นวา่รัฐธรรมนูญพึง่จะใชบ้งัคบั และผา่น

การลงประชามตมิา จงึก าลังดวูา่ส.ส.จะมคีวามเห็นอยา่งไร เพราะพรรคการเมอืงตา่งๆ เองกศ็กึษาในมมุมองที่

แตกตา่งกนั ยงัไมม่คีวามชดัเจนวา่จะแกห้รอืไมแ่กป้ระการใด ดังนัน้ ถา้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารหารอืกนัก็จะแถลง

ขา่วใหท้ราบตอ่ไป ทัง้นี้ ไมว่า่จะแกไ้ขรัฐธรรมนูญในประเด็นใดนัน้ มอีงคป์ระกอบทีแ่ตกตา่งจากรัฐธรรมนูญฉบบั

กอ่นหนา้นีอ้ยู ่3 ประการ + 1 คอื 1.ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 2.ส.ส.ฝ่ายคา้น 3.ส.ว. และ4.การลงประชามต ิซึง่

องคป์ระกอบ 3 ประการแรกนัน้แมจ้ะท าในทีป่ระชมุรว่มกนัของรัฐสภา แตใ่นวาระ 3 จะตอ้งมเีสยีงตอ่ฝ่ายคา้น

สนับสนุนประมาณ 20 เปอรเ์ซน็ต ์ขณะทีใ่นวาระที ่1 และวาระที ่3 จะตอ้งมเีสยีงเห็นดว้ยของส.ว.ไมน่อ้ยกวา่ 1 

ใน 3 อกีทัง้เมือ่ผา่นความเห็นชอบจากทีป่ระชมุรว่มกนัของรัฐสภาแลว้ ยงัจะตอ้งผา่นการลงประชามตอิกีดว้ย 

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000106710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000106710


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

 

"เทพไท" ย า้ "มารค์" พรอ้มน ัง่ปธ.กมธ.แกร้ธน.               

ชีจ้ะปรองดองวนัโหวตตอ้งไรข้ดัแยง้ 

เผยแพร:่ 6 พ.ย. 2562 17:53   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

ส.ส.เมอืงคอน ปชป. เผย "อภสิทิธิ"์ พรอ้มน ัง่ปธ.กมธ.วสิามญัศกึษาแกร้ธน. หากทกุฝ่ายเห็นพอ้ง ชี้

หากสรา้งความปรองดองหาทางออกใหป้ระเทศ ตอ้งไรค้วามขดัแยง้ต ัง้แตว่นัโหวต 

 

วันนี ้(6พ.ย.) นายเทพไท เสนพงศ ์ส.ส.นครศรธีรรมราช พรรคประชาธปัิตย ์กลา่วถงึ มตขิองพรรคประชาธปัิตย ์

สนับสนุนใหน้ายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ อดตีหวัหนา้พรรคประชาธปัิตย ์เป็นประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัศกึษา

ปัญหาและแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญ วา่ เป็นมตเิอกฉันทข์องทีป่ระชมุส.ส.ของพรรค เพราะเห็นวา่นายอภสิทิธิ์

เป็นบคุลากรทีส่ าคัญของพรรค มศีกัยภาพในการท างานการเมอืงใหก้บัประเทศชาตไิด ้จงึควรจะสนับสนุนใหม้ี

บทบาททางการเมอืงตอ่ไป และนายอภสิทิธิก์็ไดรั้บทราบมตดิังกลา่วแลว้ และพรอ้มจะท าหนา้ทีต่ามทีพ่รรค

มอบหมาย เพยีงแตข่อใหเ้ป็นความเห็นพอ้งของทกุฝ่าย และไมเ่ป็นการสรา้งความขดัแยง้ใดๆเพิม่ขึน้อกี เพราะ

การเขา้มที าหนา้ทีป่ระธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัในครัง้นี ้ก็เพือ่เป็นการสรา้งความปรองดอง แสวงหารว่มมอืกนั

สรา้งฉันทามตใินการหาทางออกใหก้บัประเทศชาต ิจงึไมอ่ยากใหเ้กดิภาพความขดัแยง้ตัง้แตว่ันทีโ่หวตเลอืกผู ้

เขา้รับหนา้ทีเ่ป็นประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัชดุนี ้ถา้หากมกีารโหวตแขง่ขนัเกดิขึน้จรงิ ก็แสดงวา่ การ

ท างานของคณะกรรมาธกิารวสิามญัชดุนี ้มคีวามขดัแยง้ตัง้แตว่ันแรกของการเริม่ตน้ในการท างาน ซึง่เป็นการยาก

ทีจ่ะสรา้งความสมานฉันทห์รอืการปรองดองใหเ้กดิขึน้ตอ่ไปได ้

 

นายเทพไทกลา่ววา่ หลังจากพรรคมมีตสินับสนุนใหน้ายอภสิทิธิ ์เป็นประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัชดุนีแ้ลว้ 

ปรากฎวา่ไดม้เีสยีงตอบรับจากทกุภาคสว่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่เสยีงตอบรับจากพรรคการเมอืงตา่งๆเกอืบทกุ

พรรค ทีเ่ห็นวา่นายอภสิทิธิ ์มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุในบรรดารายชือ่ทีป่รากฎเป็นขา่วอยูใ่นขณะนี ้ตนเชือ่มัน่วา่ 

ถา้ทกุฝ่ายค านงึถงึประโยชนข์องประเทศชาตเิป็นทีต่ัง้ มคีวามจรงิใจตอ่การท างานในคณะกรรมาธกิารวสิามญัชดุ

นีแ้ลว้ ก็ควรจะปรกึษาหารอืกนัหาจดุลงตวัของผูเ้หมาะสมในการเป็นประธานฯ และถา้หากตวัประธาน

คณะกรรมาธกิารวสิามญัชดุนัเ้ป็นบคุคลทีส่งัคมใหค้วามเชือ่ถอื มคีวามเชือ่มัน่ และมคีวามคาดหวังรว่มกนัแลว้ 

การผลกัดันภารกจิการศกึษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญในครัง้นี ้จะประสบความส าเร็จอยา่งแน่นอน 

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000106707 
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เด็กเพือ่ไทยเปิดศกึ'ส.ว.'! จวกกลบัขวางแกร้ธน.เพราะกลวั

เสยีผลประโยชน ์

วันพธุ ที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562, 17.36 น. 

 

“สทุนิ”อดั ส.ว.ตา้นแกร้ธน.เพราะเสยีประโยชนช์ีแ้กร้ฐัธรรมนญูหวงัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสุทิน  คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรครว่มฝ่ายคา้นหรอื วปิฝ่ายคา้น เปิดเผยวา่ กรณีทีส่มาชกิวฒุสิภา(ส.ว ) อา้งวา่การ

จะแกไ้ขรัฐธรรมนูญฉบับนี ้จะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากประชาชน เพราะรัฐธรรมนูญฉบบันีผ้า่นการท าประชามติ

จากประชาชน ดังนัน้ไมว่่าทางสภาจะด าเนนิการอยา่งไรก็ตาม สดุทา้ยตอ้งไปท าประชามตถิามประชาชนจะเห็น

ดว้ยหรอืไมก่บัการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ  

"การใหค้วามเห็นของส.ว.เป็นการหาขอ้อา้งเพือ่สรา้งความชอบธรรมเทา่นัน้ แตใ่นขอ้เท็จจรงิคอืการท าประชามติ

ทีผ่่านมา ไม่เป็นประชาธปิไตย ไม่เปิดโอกาสใหม้กีารถกเถยีงถงึขอ้ดขีอ้เสยีของรัฐธรรมนูญ  ทีส่ าคัญคอืเป็น

กระบวนการทีไ่ม่ชอบธรรมและดูถูกประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาชนมสีว่นร่วมมากนอ้ยมาก รวมทัง้คนใน

สังคมไทยและสังคมโลกเขาทราบดีว่าอะไรเกดิขึน้ในการท าประชามตทิี่ผ่านมา มีการใชอ้ านาจของคสช.

ด าเนนิการจับกมุ พรอ้มตัง้ขอ้หากับกลุม่คนทีเ่ห็นตา่งจาก  ผูม้อี านาจเป็นจ านวนมาก ดังนัน้อยา่มาอา้งประชาชน

เพราะทีม่าของส.ว.ก็ไมไ่ดม้าจากประชาชน ไมม่ตีรงไหนเลยทีย่ดึโยงกบัประชาชน"นายสทุนิ กลา่ว 

นายสุทนิ กล่าวดว้ยว่า ไม่แปลกใจทีพ่รรคพลังประชารัฐและส.ว.จะตรีวนการตัง้คณะกรรมาธกิารในศกึษาการ

แกไ้ขรัฐธรรมนูญ เพราะทัง้สองกลุ่มหวั่นเสยีผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ และเสยีโอกาสในการเอาชนะการ

เลอืกตัง้ สิง่ทีเ่กดิขึน้คอืการใชแ้ท็กตกิ การสรา้งประเด็น การสรา้งข่าวเพือ่สรา้งแนวร่วมเท่านัน้ สุดทา้ยคอืกลัว

เสยีผลประโยชนท์ีต่ัวเองไดจ้ากรัฐธรรมนูญฉบบั คสช. 

 

อา้งองิ : https://www.naewna.com/politic/452252 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/452252


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 

“บิก๊ตู”่ ไมข่ดัต ัง้ กมธ.แก ้รธน. แนะท าความเขา้ใจ ปชช.  

ขอวาง ส.ส.แจงเหตใุช ้ม.44 

เผยแพร:่ 6 พ.ย. 2562 16:54   ปรับปรงุ: 6 พ.ย. 2562 17:09   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

รองโฆษกรฐับาล เผย “ประยทุธ”์ ไมข่ดัต ัง้ กมธ.วสิามญัศกึษาแกร้ฐัธรรมนญู ฝากชีแ้จงใหช้ดัท าเพือ่

ประชาชน แนะวปิรฐับาลเตรยีม ส.ส.ชว่ยแจงความจ าเป็นตอ้งคลอดค าส ัง่ ม.44 ตอ่สภาฯ 

 

วันนี ้(6 พ.ย.) ทีท่ าเนยีบรัฐบาล น.ส.รชัดา ธนาดเิรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตร ีเปิดเผยหลังการ

ประชมุคณะรัฐมนตร ี(ครม.) วา่ นายเทวัญ ลปิตพัลลภ รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ีในฐานะทีป่รกึษา

คณะกรรมการประสานงานพรรครว่มรัฐบาลไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุ ครม.รับทราบถงึการหารอืกบัคณะกรรมการ

ประสานงานพรรครว่มรัฐบาล (วปิรัฐบาล) เกีย่วกบัวาระการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร สมยัสามญันติบิญัญตั ิรวมถงึ

การจะตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั (กมธ.) ศกึษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ทีม่จี านวน 49 คน แบง่

สดัสว่นตวัแทนจาก ครม.12 คน จากพรรครว่มรัฐบาล 18 คน และจากพรรครว่มฝ่ายคา้น 19 คน ซึง่นายวรัิช รัตน

เศรษฐ ประธานวปิรัฐบาล ใหข้อ้เสนอวา่ 6 คนในจ านวน 12 คน จะใหม้าจากนักวชิาการทีว่ปิรัฐบาลจะไป

พจิารณาเอง สว่น 6 คนทีเ่หลอื ใหรั้ฐบาลพจิารณาคัดเลอืกผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมาย โดยประเด็นเหลา่นีอ้ยู่

ระหวา่งการพจิารณา ทีป่ระชมุยงัไมม่ขีอ้สรปุใด 

 

น.ส.รัชดากลา่วอกีวา่ ขณะเดยีวกนั นายกรัฐมนตรกีลา่วในทีป่ระชมุวา่ฝากใหไ้ปหารอืในภาพรวม และสว่นตัวไมม่ี

ขอ้ขดัแยง้ใดๆ ตอ่การตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัดังกลา่วและไมไ่ดต้ดิใจวา่ต าแหน่งประธาน กมธ.นีค้วรจะมา

จากพรรคไหน แตอ่ยากใหม้กีารไปท าความเขา้ใจกบัประชาชนวา่การตัง้ กมธ.ชดุนีแ้ละการแกไ้ขรัฐธรรมนูญเป็น

การท าเพือ่ประชาชน ไมใ่ชท่ าเพือ่ประโยชนท์างการเมอืงเทา่นัน้ และขอใหม้กีารพจิารณาถงึการแกไ้ขในประเด็น

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชนเป็นอนัดับแรก 

 

น.ส.รัชดากลา่ววา่ นอกจากนี ้นายเทวญัไดแ้จง้ตอ่ ครม.รับทราบถงึกรณีทีป่ระชมุสภาฯ จะพจิารณาญัตตขิอตัง้ 

กมธ.วสิามญัเพือ่ศกึษาผลกระทบจากการประกาศและค าสัง่ของ คสช. และการใชอ้ านาจของหัวหนา้ คสช.ตาม

มาตรา 44 ซึง่นายกรัฐมนตรกีลา่วตอ่ทีป่ระชมุวา่ไมรู่ส้กึกงัวลตอ่การทีฝ่่ายคา้นคงจะอภปิรายเรือ่งขอ้เสยีของ

ค าสัง่ตามมาตรา 44 เพราะการออกค าสัง่ดังกลา่วในตอนนัน้เป็นสิง่จ าเป็น ซึง่นายกฯ อยากใหเ้ตรยีม ส.ส.

ฝ่ายรัฐบาลชว่ยชีแ้จงอธบิายขอ้มลูตอ่ฝ่ายคา้นและประชาชนไดรั้บทราบดว้ย 

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000106672 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000106672
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วปิวฒุสิภายงัไมห่ารอืรว่มแกร้ธน. ชีเ้พิง่ใชบ้งัคบั รอดคูวาม

ชดัเจนของส.ส.กอ่น 

วันที ่6 พฤศจกิายน 2562 - 15:40 น. 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1742580 
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ไพบลูย ์หนุนต ัง้กมธ.ศกึษาแกร้ธน. 

วันที ่6 พฤศจกิายน 2562 - 15:21 น. 

 

 6 พ.ย.2562-นายไพบลูย ์นติติะวัน ส.ส.บญัชรีายชือ่ พรรคพลังประชารัฐ กลา่วถงึการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ

วา่  พรรคพลังประชารัฐไดห้ารอืเขา้ชือ่กวา่ 50 คนเพือ่ศกึษาการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ  ดังนัน้การพจิารณาญตัตติา่งๆ

ก็คงจะเกดิขึน้ในสปัดาหห์นา้ เชือ่วา่หลายฝ่ายอยากใหเ้กดิการจัดตัง้กรรมาธกิารวสิามญัศกึษาเรือ่งการแกไ้ข

รัฐธรรมนูญ ทางพรรคพลังประชารัฐก็พรอ้มทีจ่ะเขา้รว่มเป็นกรรมาธกิารฯตามสดัสว่นทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรก าหนด

ไว ้

สว่นกระบวนคงเป็นไปตามขอ้บงัคับของสภา คดิวา่กรรมาธกิารฯชดุนีค้งเป็นชดุทีม่สีสีนัพอสมควรรวมคนทีม่ี

บทบาททางการเมอืงจากทกุพรรคการเมอืงไวใ้นคณะ โดยตนกม็คีวามตัง้ใจทีอ่ยากจะเขา้รว่มในการท างานใน

กรรมาธกิารชดุนีเ้ชน่กนั  เพราะเห็นวา่มหีลายมาตราทีค่วรมกีารแกไ้ข โดยเฉพาะประเด็นทีจ่ะเป็นประโยชนใ์นการ

ชว่ยเหลอืประชาชน เชน่มาตรา 185 ทีห่า้มส.ส.และส.ว.เขา้ไปแทรกแซงการท าหนา้ทีข่องขา้ราชการ เพราะจะ

เป็นการจ ากดัในกรณีทีจ่ะไปตดิตอ่ชว่ยเหลอืประชาชน ซึง่แตกตา่งจากรัฐธรรมนูญ 40 ทีห่า้มเพยีงแทรกแซงการ

โยกยา้ยขา้ราชการเทา่นัน้ ถา้แกไ้ขไดจ้ะเป็นประโยชนก์บัประชาชน แตส่ว่นตัวไมเ่ห็นดว้ยกบัการแกไ้ขในประเด็น

เกีย่วกบัความขดัแยง้ แยง่ชงิอ านาจ  

 "สว่นกรณีมกีระแสวา่จะมกีารเสนอนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ อดตีหัวหนา้พรรคประชาธปัิตย ์เป็นประธาน

กรรมาธกิารวสิามญัฯ ผมเห็นดว้ยถา้นายอภสิทิธิจ์ะมารว่มเป็นกรรมาธกิาร แตก่ารจะมาเป็นประธานกรรมาธกิารฯ

คงไมเ่หมาะ เนือ่งจากนายอภสิทิธิไ์มไ่ดเ้ป็นส.ส. คนทีจ่ะเป็นประธานกรรมาธกิารฯชดุนีค้วรตอ้งเป็นส.ส.จะมาจาก

พรรคไหนก็ได ้  ซึง่ประธานวปิรัฐบาลก็บอกวา่น่าจะเป็นคนจากพรรคพลังประชารัฐจะเหมาะทีส่ดุ สว่นนาย

อภสิทิธิเ์หมาะเป็นกรรมาธกิารในโควตา้คนนอกมากกวา่"นายไพบลูยก์ลา่ว 

 

อา้งองิ : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/397456?utm_source=category&utm_medium=internal_r

eferral 

 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/397456?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.komchadluek.net/news/politic/397456?utm_source=category&utm_medium=internal_referral


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 

“ไพบลูย”์ ชี ้“มารค์” ไมเ่ป็น ส.ส.ไมเ่หมาะประธาน กมธ.แก ้

รธน. ควรมาโควตาคนนอก 

เผยแพร:่ 6 พ.ย. 2562 15:01   ปรับปรงุ: 6 พ.ย. 2562 15:14   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

ส.ส.บญัชรีายชือ่ พปชร.คาด กมธ.แก ้รธน.มสีสีนั รบัอยากรว่มดว้ย เล็งแกใ้หเ้ป็นประโยชน ์ปชช. ไม่

หนนุแยง่ชงิอ านาจ ชี ้“อภสิทิธิ”์ น ัง่ประธานไมเ่หมาะ เหตไุมไ่ดเ้ป็น ส.ส. ควรมาฐานะโควตาคนนอก 

 

วันนี ้(6 พ.ย.) นายไพบลูย ์นติติะวัน ส.ส.บญัชรีายชือ่พรรคพลังประชารัฐ กลา่วถงึการแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ พรรค

พลังประชารัฐไดห้ารอืเขา้ชือ่กวา่ 50 คนเพือ่ศกึษาการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ การพจิารณาญตัตติา่งๆ กค็งจะ

เกดิขึน้ในสปัดาหห์นา้ เชือ่วา่หลายฝ่ายอยากใหเ้กดิการจัดตัง้กรรมาธกิารวสิามญัศกึษาเรือ่งการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 

ทางพรรคพลังประชารัฐก็พรอ้มทีจ่ะเขา้รว่มเป็นกรรมาธกิารฯ ตามสดัสว่นทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรก าหนดไว ้สว่น

กระบวนคงเป็นไปตามขอ้บงัคับของสภา คดิวา่กรรมาธกิารฯ ชดุนีค้งเป็นชดุทีม่สีสีนัพอสมควรรวมคนทีม่บีทบาท

ทางการเมอืงจากทกุพรรคการเมอืงไวใ้นคณะ โดยตนกม็คีวามตัง้ใจทีอ่ยากจะเขา้รว่มในการท างานใน

กรรมาธกิารชดุนีเ้ชน่กนั เพราะเห็นวา่มหีลายมาตราทีค่วรมกีารแกไ้ข โดยเฉพาะประเด็นทีจ่ะเป็นประโยชนใ์นการ

ชว่ยเหลอืประชาชน เชน่ มาตรา 185 ทีห่า้ม ส.ส. และ ส.ว.เขา้ไปแทรกแซงการท าหนา้ทีข่องขา้ราชการ เพราะ

จะเป็นการจ ากดัในกรณีทีจ่ะไปตดิตอ่ชว่ยเหลอืประชาชน แตกตา่งจากรัฐธรรมนูญ 40 ทีห่า้มเพยีงแทรกแซงการ

โยกยา้ยขา้ราชการเทา่นัน้ ถา้แกไ้ขไดก้็จะเป็นประโยชนก์บัประชาชน แตส่ว่นตวัไมเ่ห็นดว้ยกบัการแกไ้ขใน

ประเด็นเกีย่วกบัความขดัแยง้การแยง่ชงิอ านาจ 

 

สว่นกรณีมกีระแสวา่จะมกีารเสนอนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ อดตีหวัหนา้พรรคประชาธปัิตย ์เป็นประธานกรรมาธกิาร

วสิามญัฯ ชดุนีนั้น้ สว่นตัวตนเห็นดว้ยถา้นายอภสิทิธิจ์ะมารว่มเป็นกรรมาธกิาร การจะมาเป็นประธานกรรมาธกิารฯ 

คงไมเ่หมาะ เนือ่งจากนายอภสิทิธิไ์มไดเ้ป็น ส.ส. คนเป็นประธานกรรมาธกิารฯ ชดุนีค้วรตอ้งเป็น ส.ส. จะมาจาก

พรรคไหนก็ได ้ซึง่ประธานวปิรัฐบาลก็บอกวา่น่าจะเป็นคนจากพรรคพลังประชารัฐจะเหมาะทีส่ดุ สว่นนายอภสิทิธิ์

เหมาะเป็นกรรมาธกิารในโควตาคนนอกมากกวา่ 

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000106570 
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'สว.ค านูณ'แตะเบรกฝ่ายคา้น ยงัไมค่ยุเรือ่งแกร้ธน.          

ชีต้อ้งเป็นฉนัทามตทิกุฝ่าย 

วันพธุ ที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562, 13.59 น. 

 

เมือ่วันที ่6 พฤศจกิายน 2562 นายค านูณ สทิธสิมาน โฆษกคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการวฒุสิภา(วปิวฒุสิภา) 

กลา่วถงึกรณีสภาผูแ้ทนราษฎรเตรยีมตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัศกึษาแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญ และเห็นวา่ควร

ให ้ส.ว. มารว่มดว้ย วา่ วฒุสิภายงัไมม่กีารหารอืกนัในเรือ่งนี ้และสว่นตัว จากการหารอืกนักบัเพือ่น ส.ว.สว่นใหญ่

เห็นวา่ขณะนีรั้ฐธรรมนูญฉบบันีเ้พิง่ใชบ้งัคบัและผา่นการท าประชามตมิา จงึก าลังตดิตามดวูา่สภาผูแ้ทนราษฎรจะ

มคีวามเห็นอยา่งไร เพราะ ส.ส.มมีมุมองทีจ่ะแกไ้ขในความเห็นทีแ่ตกตา่งกนั ดังนัน้หากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง

หารอืกนัในคณะกรรมาธกิารใดคณะกรรมาธกิารหนึง่ก็จะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

นายค านูณ กลา่วดว้ยวา่ ทัง้นีเ้ห็นวา่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญครัง้นี ้จะประกอบดว้ย ส.ส.จากรัฐบาล ส.ส.จากฝ่าย

คา้น ส.ว. และการลงมต ิซึง่ตอ้งใชเ้สยีงเห็นชอบของสมาชกิทกุฝ่าย โดยในวาระ 3 ตอ้งมเีสยีงเห็นชอบจาก ฝ่าย

คา้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 และยงัตอ้งไปผา่นการลงประชามตดิว้ย ดังนัน้การทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรจะตัง้

คณะกรรมาธกิารศกึษาเรือ่งนีจ้ากทกุภาคสว่น กถ็อืเป็นอ านาจของสภาผูแ้ทนราษฎร แตก่ารแกไ้ขรัฐธรรมนูญใน

ครัง้นี ้จะตอ้งเป็นฉันทามตจิากทกุฝ่าย 

 

อา้งองิ : https://www.naewna.com/politic/452164 
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