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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 9 มิถนุายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

MGR ออนไลน์ 
TNN ออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 

     นายอิทธิพร บุญประครอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
น าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ  สักการะท้าวมหาพรหม  
พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณีบีบมวยผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าศูนย์
ราชการฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ส านักงานฯ รวมทั้งจัดพิธีสงฆ์เนื่อง
ในวันสถาปนาส านักงาน กกต.ครบรอบ 22 ปี สู่วิถีประชาธิปไตย 
ที่ย่ังยืน 
     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กล่าวว่า กรณีการจัดการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองสามารถ
ด าเนินการได้ทันที แต่ต้องจัดมาตรการตามระบบของสาธารณสุข เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ซึ่งในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หากจะจัดประชุมใหญ่ 
เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ สามารถด าเนินการได้ทันที 
ตามระเบียบข้อบังคับของพรรคที่ก าหนดว่าต้องจัดประชุมเพ่ือเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 45 วัน แต่ในเบื้องต้นทางพรรค
ยังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของพรรคมาท่ี กกต.   

8 
9 
10 
11 
12 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. แจงข้อสงสัย ภท. ปมเลือกตั้ง อปท. 14 
2 แนวหน้าออนไลน์ เคลียร์ชัด !ๆ กกต. แจงข้อสงสัย 'ภท.' ปมว่าที่ผู้สมัคร อปท. โปรโมทตัวเอง 16 
3 มติชนออนไลน์ กกต.ตอบข้อซักถาม “ภูมิใจไทย” ชี้ผู้ที่เตรียมลงเลือกตั้ง อปท. โปรโมตตัวเอง

ได้เท่าที่ไม่ขัด กม. 
18 

4 MGR ออนไลน์ กกต. ชี้ว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่น พีอาร์ตัวเองได้ตาม กม. ใช้เงินส่วนตัวช่วยโควิด 
ถ้าไม่จูงใจ 

20 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘โฆษกเสรีรวมไทย’ ยื่น กกต. ตรวจสอบคุณสมบัติ 90 ส.ว. 22 
2 MGR ออนไลน์ "โฆษกพรรคเสรรีวมไทย" ยื่น กกต. พิจารณาคุณสมบัติ 90 ส.ว. จ่อยื่น 

ป.ป.ช. เพ่ิม 
23 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เดินหน้า ยื่น กกต. พิจารณาคณุสมบัติ 90 ส.ว. ขัด รธน.        24 
4 เนชั่นสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
เลือกตั้งครั้งนี้คือการต่อสู้ของฝ่ายเผดจ็การกับฝ่ายปชต.!! 25 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาลรธน.ตีความคุณสมบัติ 90 ส.ว. 26 
6 ส านักข่าวอิสรา

ออนไลน์ 
‘วิษณุ’ ปัดตอบปมตีความต าแหน่ง สนช. นั่งองค์กรอิสระ-ชี้ช่องส่ง
ศาล รธน.วินิจฉัยได้ 

27 

7 ข่าวสดออนไลน์ สว.ดังเพียบ นักกฎหมาย ร้องผูต้รวจฯ พิจารณาคุณสมบัติ เจอปมห้าม
ด ารงต าแหน่ง 

28 

8 ข่าวสดออนไลน์ 'พรเพชร' ชะลอทูลเกล้าฯ 'สุชาติ' นั่ง ป.ป.ช.  29 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ "อุตตม-สนธิรัตน์" ประสานเสียงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 31 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ไพบูลย์' คาดประชุม กก.บห.พปชร. ชุดใหม่เร็วสุด 4 ก.ค. 32 
11 มติชนออนไลน์ ร้อง “ผู้ตรวจการฯ” ส่งศาล รธน. วินิจฉัยสมาชิกภาพ 90 ส.ว. 33 
12 ส านักข่าวอิสรา ขยายเวลาทลูเกล้าฯ‘สชุาติ’! ‘พรเพชร’นัดแก้ปัญหา สนช.นั่งองค์กรอิสระ 34 
13 มติชนออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์”โต้ “ธรรมนัส” ยันเป็นฝ่ายค้านมีพลังตรวจสอบ 36 
14 ข่าวสดออนไลน์ สุวิทย์ ลัน่บิ๊กตู่ให้อยู่ก็อยู่ ถ้าให้ไปก็ไป ยัน 4 กุมารมาด้วยกันไปด้วยกัน 38 
15 แนวหน้าออนไลน์ ‘สุวิทย์’ลั่น‘มาดว้ยกัน ไปด้วยกัน’ วัดใจ‘บิ๊กตู่’ใช้ต่อ-เขี่ยพ้นครม. 40 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไพบูลย์ ' คาดประชุมใหญ ่พปชร. ไม่ 4 ก.ค. ก็ 12 ก.ค. 42 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ "วัฒนา สิทธิวัง"มั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมล าปาง 43 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ คนดีแพ้การเมืองเก่า 'สมคิด'ยกตัวอย่าง'กอบศักดิ'์ยังต้องระเหจ็ 44 
19 สยามรัฐออนไลน์ สอย "ส.ว." เขย่าอ านาจ "บิ๊กตู่" ! 48 
20 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ ปัดตอบปม ‘3 กุมาร’ ถกตัดสินใจลาออก 50 
21 แนวหน้าออนไลน์ ‘นิด้าโพล’เช็กเรตติ้ง 6 ปนีายกฯ‘บิ๊กตู่’ จากยุคคสช.สู่รัฐบาลเลือกตั้ง 51 
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          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ชูประวิตรเข้าแทนที่อุตตม ‘ข้อเสนอ’ ที่มิอาจ ‘ปฎิเสธ’ 54 
2 มติชนออนไลน์ ปมในองค์กรอิสระ 55 
3 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : เรือนร่างทางการเมืองของ “พลังประชารฐั” 56 
4 สยามรัฐออนไลน์ ค าถามถึง กกต.-ปปช. คดีคนการเมืองถึงไหน? 58 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ส. แจกกล้วย 60 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า4 61 
7 ข่าวสดออนไลน์ 2 ขั้วการเมือง ใครปฏิรูปใครถอยหลัง : คอลัมน์ ชกไม่มีมุม 63 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
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น
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วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ   
การเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้บริหาร และพนักงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ร่วมพิธี ไหว้สักการะองค์พระพรหม เพ่ือความเป็นสิริมงคลเนื่องใน 
โอกาสครบรอบวันสถาปนา  22 ปี  ส านักงานคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  ณ บริ เ วณศาลพระพรหม  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ร่วมพธิไีหว้สกัการะทา้วมหาพรหม...เนือ่งในโอกาสครบรอบวนัสถาปนา 

22 ป ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
              
 
 
 
 
 
                                 
 
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.45 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ 
การเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีสงฆ์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป 
พร้อมรับน้ าพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ร่วมพธิีสงฆแ์ละถวายภตัตาหารเพล 

เนือ่งในโอกาสครบรอบวนัสถาปนา 22 ป ีส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
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วันท่ี 9 มิถุนายน  2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย
ผู้บริหารและพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  วางพวงมาลาในงานพระราชพิธีวันคล้าย 
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพาน
พระราม 8 เขตบางพลัง กรุงเทพมหานคร 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มวางพวงมาลาในงานพระราชพธิวีนัคลา้ยวนัสวรรคต 

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล 
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ข่าวอ้างอิง 
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9 มิ.ย. 2020 10:33:33 

วันสถาปนาส านักงาน กกต.ครบรอบ 22 ป ี
   
 
    
 
 
 
 
กกต. 9 มิ.ย.-กกต.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาส านักงานฯ ครบรอบ 22 ปี “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” ยืนยัน 
พปชร.จัดประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้ตามข้อบังคับพรรค  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 08.00 น. วันนี้ (9 มิ.ย.) นายอิทธิพร บุญประครอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
น าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ส านักงาน  สักการะท้าว
มหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณีบีบมวยผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าศูนย์ราชการฯ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ส านักงานฯ 
รวมทั้งจัดพิธีสงฆ์เนื่องในวันสถาปนาส านักงาน กกต.ครบรอบ 22 ปี สู่วิถีประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า กรณีการจัดการประชุมใหญ่ของพรรค
การเมืองสามารถด าเนินการได้ทันที แต่ต้องจัดมาตรการตามระบบของสาธารณสุข เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หากจะจัดประชุมใหญ่ เพ่ือเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ สามารถด าเนินการได้ทันที ตามระเบียบข้อบังคับของพรรคที่ก าหนดว่าต้องจัดประชุม
เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 45 วัน แต่ในเบื้องต้นทางพรรคยังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการจัดประชุมใหญ่
ของพรรคมาที่ กกต.  และยังไม่ได้รับการประสานจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรค พปชร. ที่ระบุ
ว่าจะมายื่นหนังสือถึง กกต.เพ่ือขอให้ด าเนินการและก าหนดวันประชุม 
 ส่วนกรณีที่โฆษกพรรคเสรีรวมไทย จะมายื่นหนังสือขอให้วินิจฉัยและพิจารณาว่า ส.ว.ทั้ง 90 คนต้องสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 หรือไม่ หลังจากที่ ส.ว.ทั้งหมดได้ร่วมลงมติเห็นชอบให้นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. และพบว่านายสุชาติ อาจมีลักษณะต้องห้ามของการด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระ
นั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ยังไม่สามารถบอกได้ว่า กกต.มีอ านาจในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งหาก กกต.รับไว้พิจารณา ก็ต้องน าประเด็นเรื่องการยื่นให้ศาล
รัฐธรรมนูญตีความมาประกอบด้วย หากผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ก็ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค า
วินิจฉัยที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก่อน.- ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5edf030de3f8e40af144b663 

https://www.mcot.net/viewtna/5edf030de3f8e40af144b663
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9 มิถุนายน 2563 12:02 46  

กกต.ไฟเขียวพรรคพลังประชารัฐประชุมเลือกกก.บห.ชุดใหม่ 

 
วันนี้ (9มิ.ย.63) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีการจัดการ

ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองว่า สามารถด าเนินการได้ทันที แต่ต้องจัดมาตรการตามระบบของสาธารณสุขและพ.ร.ก.
ฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่จะจัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็สามารถด าเนินการได้ทันที ตามระเบียบข้อบังคับของพรรคที่ก าหนดว่าต้องจัดประชุม
เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 45 วัน แต่เบื้องต้นพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการจัด
ประชุมใหญ่ของพรรคมาที่กกต. และยังไม่ได้รับการประสานจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ระบุว่า จะมายื่นหนังสือถึง
กกต. เพื่อขอให้ด าเนินการและก าหนดวันประชุม 

 
ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกันประกอบ
พิธีสักการะองค์พระพรหม เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา 22 ปี ส านักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้ง วันที่ 
9 มิถุนายน 2563 บริเวณศาลพระพรหม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จากนั้นร่วมกันประกอบพิธี
สงฆ์บริเวณลานเอนกประสงค ์ 

อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/43281 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://today.line.me/th/pc/article/กกต+ไฟเขียวพรรคพลังประชารัฐประชุมเลือกกก+บห+ชุด
ใหม่-yY1lw6 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thebangkokinsight.com/374144/ 

https://www.tnnthailand.com/content/43281
https://today.line.me/th/pc/article/กกต+ไฟเขียวพรรคพลังประชารัฐประชุมเลือกกก+บห+ชุดใหม่-yY1lw6
https://today.line.me/th/pc/article/กกต+ไฟเขียวพรรคพลังประชารัฐประชุมเลือกกก+บห+ชุดใหม่-yY1lw6
https://www.thebangkokinsight.com/374144/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 

 

09 Jun 2020 11:28 น. 

กกต.ยันพลังประชารัฐ เลือกกก.บห.ชดุใหม่ได้ 
 

 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  

วันที่ 9 มิ.ย.63 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กล่าวกรณีการจัดการประชุม
ใหญ่ของพรรคการเมืองสามารถด าเนินการได้ทันที แต่ต้องจัดมาตรการตามระบบของสาธารณสุข  เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 

ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ หากจะจัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)ชุดใหม่ก็
สามารถด าเนินการได้ทันที   ตามระเบียบข้อบังคับของพรรคที่ก าหนดว่าต้องจัดประชุมเพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ภายใน 45 วัน 
เบื้องต้นทางพรรคยังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของพรรคมาที่ กกต.  และยังไม่ได้รับการประสานจากนาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ระบุว่า จะมายื่นหนังสือถึง กกต. เพ่ือขอให้ด าเนินการและก าหนดวันประชุม 

ส่วนกรณีท่ี โฆษกพรรคเสรีรวมไทย จะมายื่นหนังสือขอให้วินิจฉัยและพิจารณาว่า ส.ว.ทั้ง 90 คน ต้องสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 หรือไม่  หลังจากท่ี ส.ว.ทั้งหมด ได้ร่วมลงมติเห็นชอบให้นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. และพบว่านายสุชาติอาจมีลักษณะต้องห้ามของการด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระ
นั้น 
เลขาธิการ กกต. ระบุว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่า กกต.มีอ านาจในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งหาก กกต.รับไว้พิจารณาก็ต้องน าประเด็นเรื่องการยื่นให้ศาล
รัฐธรรมนูญตีความมาประกอบด้วย หากผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค า
วินิจฉัยที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/437656 
 

https://www.thansettakij.com/content/437656
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อังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 

กกต.ไฟเขียว 'พลังประชารัฐ' 
 ประชุมเลือกกก.บห.ชดุใหม ่

 
กกต.ท าบุญครบรอบ 22 ปี เลขาฯกกต. ยืนยัน พปชร. จัดประชุมเลือกกก.บห.พรรคชุดใหม่ได้ตามข้อบังคับ

พรรค ยังไม่ชัด กกต.มีอ านาจพิจารณาปม 90 ส.ว.หรือไม่ 
อังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.50 น. 

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นายอิทธิพร บุญประครอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ ง(กกต.) น าคณะกรรมการกกต. 
เลขาธิการกกต. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงาน กกต. สักการะท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณีบีบมวย
ผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าศูนย์ราชการ เพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ส านักงาน กกต. รวมทั้งจัดพิธีสงฆ์เนื่องในวันสถาปนาส านักงาน 
กกต.ครบรอบ 22 ปี สู่วิถีประชาธิปไตยท่ียั่งยืน ภาย 

โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีการจัดการประชุมใหญ่
ของพรรคการเมืองภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายนั้น ว่า การจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองสามารถ
ด าเนินการได้ทันที แต่ต้องจัดมาตรการตามระบบของสาธารณสุข เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ซึ่งในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ หากจะจัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็สามารถ
ด าเนินการได้ทันที ตามระเบียบข้อบังคับของพรรคที่ก าหนดว่าต้องจัดประชุมเพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ภายใน 45 วัน แต่ในเบื้องต้นทางพรรคยังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของพรรคมาที่ กกต. และยังไม่ได้รับ
การประสานจาก นายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ระบุว่าจะมายื่นหนังสือถึง กกต. เพ่ือขอให้ด าเนินการและก าหนดวันประชุม  

ส่วนกรณีที่โฆษกพรรคเสรีรวมไทย จะมายื่นหนังสือขอให้วินิจฉัยและพิจารณาว่า ส.ว.ทั้ง 90 คน ต้องสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 หรือไม่  หลังจากที่ ส.ว.ทั้งหมด ได้ร่วมลงมติเห็นชอบให้นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ด ารง
ต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และพบว่านายสุชาติอาจมีลักษณะต้องห้ามขอ ง
การด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระนั้น 

เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า ยังไม่สามารถบอกได้ว่า กกต.มีอ านาจในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ กกต.  ซึ่งหาก กกต.รับไว้พิจารณาก็ต้องน าประเด็นเรื่องการยื่นให้ศาล
รัฐธรรมนูญตีความมาประกอบด้วยหากผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย
ที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก่อน. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778940 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/778940
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9 มิ.ย. 2563 11:46   

“พ.ต.อ.จรุงวิทย์” ยืนยัน พปชร.จัดประชุมเลือก กก.บห.ชุดใหม่ได ้
ตามข้อบังคับพรรค 
 

 
 
วันนี้ (9 มิ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวกรณีการจัดการประชุมใหญ่

ของพรรคการเมืองสามารถด าเนินการได้ทันที แต่ต้องจัดมาตรการตามระบบของสาธารณสุ ข เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ หากจะจัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็
สามารถด าเนินการได้ทันทีตามระเบียบข้อบังคับของพรรค ที่ก าหนดว่าต้องจัดประชุมเพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ภายใน 45 วัน แต่ในเบื้องต้นทางพรรคยังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของพรรคมาที่ กกต. และยัง
ไม่ได้รับการประสานจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ระบุว่าจะมายื่นหนังสือถึง กกต.เพ่ือขอให้ด าเนินการและก าหนดวัน
ประชุม 

ส่วนกรณีท่ีโฆษกพรรคเสรีรวมไทยจะมายื่นหนังสือขอให้วินิจฉัยและพิจารณาว่า ส.ว.ทั้ง 90 คน ต้อง 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 หรือไม่ หลังจากท่ี ส.ว.ทั้งหมดได้ร่วมลงมติเห็นชอบให้นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข 
ด ารงต าแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.และพบว่านายสุชาติอาจมีลักษณะต้องห้ามของการด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กร
อิสระนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า ยังไม่สามารถบอกได้ว่า กกต.มีอ านาจในการพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง หาก กกต.รับไว้พิจารณาก็ต้องน า
ประเด็นเรื่องการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความมาประกอบด้วย หากผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องรอให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก่อน 
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ทั้งนี้ ในวันเดียวกันนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ได้น า กกต. เลขาธิการ กกต. และ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน สักการะท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณีบีบมวยผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าศูนย์ราชการ 
และจัดพิธีท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ส านักงาน เนื่องในวันสถาปนาส านักงาน กกต.ครบรอบ 22 ปี สู่วิถีประชาธิปไตยที่
ยั่งยืน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000059558 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
 https://today.line.me/th/pc/article/%E2%80%9C%E0%B8%9E+%E0%B8%95+%E0%B8%AD+%E0%B8
%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%
E2%80%9D+%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0
%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%
B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%8
4%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0
%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%
9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E
0%B8%84-2jLXlN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000059558
https://today.line.me/th/pc/article/%E2%80%9C%E0%B8%9E+%E0%B8%95+%E0%B8%AD+%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E2%80%9D+%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-2jLXlN
https://today.line.me/th/pc/article/%E2%80%9C%E0%B8%9E+%E0%B8%95+%E0%B8%AD+%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E2%80%9D+%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-2jLXlN
https://today.line.me/th/pc/article/%E2%80%9C%E0%B8%9E+%E0%B8%95+%E0%B8%AD+%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E2%80%9D+%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-2jLXlN
https://today.line.me/th/pc/article/%E2%80%9C%E0%B8%9E+%E0%B8%95+%E0%B8%AD+%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E2%80%9D+%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-2jLXlN
https://today.line.me/th/pc/article/%E2%80%9C%E0%B8%9E+%E0%B8%95+%E0%B8%AD+%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E2%80%9D+%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-2jLXlN
https://today.line.me/th/pc/article/%E2%80%9C%E0%B8%9E+%E0%B8%95+%E0%B8%AD+%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E2%80%9D+%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-2jLXlN
https://today.line.me/th/pc/article/%E2%80%9C%E0%B8%9E+%E0%B8%95+%E0%B8%AD+%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E2%80%9D+%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-2jLXlN
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จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 14.38 น. 

กกต.แจงข้อสงสัย ภท. ปมเลอืกตั้ง อปท. 

 

กกต.แจงข้อสงสัยภท. ปมผู้ที่เตรียมลงเลือกตั้งอปท.โปรโมทตัวเองได้หรือไม่ ส่วนการช่วยปชช.ช่วงโควิด หากใช้
เงินตัวเองเงินพรรค ถ้าไม่จูงใจให้ไปลงคะแนนให้ไม่ถือว่าผิด 
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่หนังสือตอบข้อสอบถามของพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า 
ข้อสอบถามที่ 1 ตามมาตรา 61 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ก าหนดระยะเวลา
ค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง และตามมาตรา 64 ของกฎหมายเดียวกัน ก าหนดให้ผู้สมัคร
หาเสียงได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนดนั้น ระยะเวลาในการค านวณการหาเสียงของผู้สมัคร ถือว่าเป็นเหตุที่เป็นการเลือกตั้ ง
อันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างเพราะครบวาระ ตามมาตรา 64(3) หรือไม่ และหากไม่ใช่ตามมาตรา 64(3) การค านวณ
ค่าใช้จ่ายและการหาเสียงเลือกตั้งครั้งแรกจะเริ่มกระท าได้นับจากเวลาใดถึงเวลาใด  ซึ่ง กกต.ตอบเพียงว่า เห็นว่าไม่ใช่
กรณีตามมาตรา 64(3) ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 ส่วนค าถามที่ 2 ถามว่าในระหว่างที่ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ว่างลง และยังไม่มี
ประกาศให้มีหารเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ที่ประสงค์แสดงตนว่าจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใน
การเลือกตั้งครั้งแรกนี้ จะสามารถหาเสียง เช่น ขึ้นป้ายแนะน าตัว จัดเวทีปราศรัย จัดท าเอกสารแผ่นพับแจกจ่าย หรือ
การกระท าในลักษระที่ท าให้เข้าใจโดยทั่วไปว่าตนจะสมัครรับเลือกตั้ง จะสามารถกระท าได้หรือไม่อย่างไร และจะเป็น
การไม่ปฏิบัติตามมาตรา 64 หรือไม่ อย่างไร  
 โดย กกต. ตอบว่า สามารถด าเนินการได้ เท่าท่ีไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และค าสั่งหัวหน้าคสช. ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 
 
ส่วนค าถามที่ 3 ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้มีการระดมความช่วยเหลือประชาชนชนโดยทั่วไปนั้น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ ได้กระท าการโดยวิธีการน าเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไปแจกจ่าย
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ เพ่ือ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคนั้น กรณีท่ีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของตนเอง 
กรณีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของพรรคการเมือง กรณีที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
ทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบกฎหมายแล้ว การกระท าในแต่ละกรณีเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 64 ของ 
กฎหมายดังกล่าวหรือกฎหมายอื่นใดหรือไม่  
 ซึ่ง กกต.ตอบว่า กรณีที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของตนเอง กรณีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง หากไม่ได้กระท าเพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น 
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ย่อมสามารถกระท าได้ ส่วนกรณีท่ีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของทาง
ราชการที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบกฎหมายแล้วนั้น หากเป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือการด าเนินการตาม
แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมสามารถกระท าได้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับมาตรา 64 ของพ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  
ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ผู้สมัคร หาเสียงเลือกตั้งได้ภายใน
ก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ให้กระท าได้ตั้งแต่ 180 วัน
ก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจาก
มีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา ให้กระท าได้ ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา 18.00 น.ของ
วันก่อนวันเลือกตั้ง  
 (3) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือ ครบอายุ ให้กระท า
ได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (4) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้
กระท าได้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง และ (5) ในกรณีมีการสั่ง
ให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่ กกต.จะมีมติเป็นอย่างอ่ืนโดยค านึงถึงความสุจริต
และเท่ียงธรรม....  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778808 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/778808
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วันจันทร์ ท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.06 น. 

เคลียร์ชัดๆ! กกต.แจงข้อสงสัย 'ภท.' ปมว่าที่ผู้สมัคร อปท.โปรโมทตัวเอง-ควักเงินช่วยโควิด 
 

 
 
กกต.แจงข้อสงสัย ภท. ปมผู้ที่เตรียมลงเลือกตั้ง อปท. โปรโมทตัวเองได้ เท่าที่ไม่ขัดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น -
ประกาศ คสช.-ค าสั่งหัวหน้า คสช. ส่วนการช่วย ปชช.ช่วงโควิด หากใช้เงินตัวเองเงินพรรค ถ้าไม่จูงใจให้ไป
ลงคะแนนให้ ไม่ถือว่าผิด ส่วนใช้เงินราชการได้ ตามนโยบาย-แนวทางแก้ปัญหา 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่หนังสือตอบข้อสอบถามของ กกต.  
ที่ตอบค าถามพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ข้อสอบถามที่ 1 ตามมาตรา 61 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ก าหนดระยะเวลาค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง และตามมาตรา 64 
ของกฎหมายเดียวกัน 
 ก าหนดให้ผู้สมัครหาเสียงได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนดนั้น ระยะเวลาในการค านวณการหาเสียงของผู้สมัคร ถือว่า
เป็นเหตุที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่าง เพราะครบวาระ ตามมาตรา 64(3) หรือไม่ และหากไม่ใช่ตาม
มาตรา 64(3) การค านวณค่าใช้จ่ายและการหาเสียงเลือกตั้งครั้งแรกจะเริ่มกระท าได้นับจากเวลาใดถึงเวลาใด กกต.ตอบ
เพียงว่า เห็นว่าไม่ใช่กรณีตามมาตรา 64(3) ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 ส่วนค าถามที่ 2 ถามว่าในระหว่างที่ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ว่างลง และยังไม่มี
ประกาศให้มีหารเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ที่ประสงค์แสดงตนว่าจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใน
การเลือกตั้งครั้งแรกนี้ จะสามารถหาเสียง เช่น ขึ้นป้ายแนะน าตัว จัดเวทีปราศรัย จัดท าเอกสารแผ่นพับแจกจ่าย หรือ
การกระท าในลักษณะที่ท าให้เข้าใจโดยทั่วไปว่าตนจะสมัครรับเลือกตั้ง จะสามารถกระท าได้หรือไม่อย่างไร และจะเป็น
การไม่ปฏิบัติตามมาตรา 64 หรือไม่ อย่างไร  กกต. ตอบว่า สามารถด าเนินการได้ เท่าท่ีไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และค าสั่งหัวหน้า คสช. 
ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 
ส่วนค าถามที่ 3 ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้มีการระดมความช่วยเหลือประชาชนชนโดยทั่วไปนั้น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ ได้กระท าการโดยวิธีการน าเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไปแจกจ่าย
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ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนาสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ เพ่ือ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคนั้น กรณีท่ีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของตนเอง 
กรณีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของพรรคการเมือง กรณีที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
ทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบกฎหมายแล้ว การกระท าในแต่ละกรณีเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 64 ของ 
กฎหมายดังกล่าวหรือกฎหมายอื่นใดหรือไม ่
 กกต.ตอบว่า กรณีที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของตนเอง กรณีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง หากไม่ได้กระท าเพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น 
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ย่อมสามารถกระท าได้ ส่วนกรณีท่ีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของทาง
ราชการที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบกฎหมายแล้วนั้น หากเป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือการด าเนินการตาม
แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมสามารถกระท าได้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับมาตรา 64 ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  
ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ผู้สมัคร หาเสียงเลือกตั้งได้ภายใ น
ก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ให้กระท าได้ตั้งแต่ 180 วัน
ก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอัน 
 เนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา ให้กระท าได้ ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภา
จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (3) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุ
ครบวาระหรือ ครบอายุ ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (4) ในกรณีมี
การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวัน
เลือกตั้ง และ (5) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่ กกต.จะมีมติเป็น
อย่างอ่ืนโดยค านึงถึงความสุจริตและเท่ียงธรรม 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/497857 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/497857
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วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 - 15:33 น. 

กกต.ตอบข้อซักถาม “ภูมิใจไทย” ชี้ผู้ท่ีเตรียมลงเลือกตั้ง อปท. โปรโมตตัวเองได ้
เท่าที่ไม่ขัด กม. 
 
 
 
 

 
 
 
 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตอบข้อสอบถามของพรรคภูมิใจไทย
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยหนังสือดังกล่าว
ระบุว่า ข้อสอบถามที่ 1 ตามมาตรา 61 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ก าหนด
ระยะเวลาค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง และตามมาตรา 64 ของกฎหมายเดียวกัน 
ก าหนดให้ผู้สมัครหาเสียงได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนดนั้น ระยะเวลาในการค านวณการหาเสียงของผู้สมัคร ถือว่าเป็นเหตุที่
เป้นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างเพราะครบวาระ ตามมาตรา 64(3) หรือไม่ และหากไม่ใช่ตามมาตรา 64(3) 
การค านวณค่าใช้จ่ายและการหาเสียงเลือกตั้งครั้งแรกจะเริ่มกระท าได้นับจากเวลาใดถึงเวลาใด ซึ่ง กกต.ตอบเพียงว่ า 

เห็นว่าไม่ใช่กรณีตามมาตรา 64(3) ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  
ส่วนค าถามที่ 2 ถามว่าในระหว่างที่ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ว่างลง และยังไม่มีประกาศให้
มีหารเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ที่ประสงค์แสดงตนว่าจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการเลือกตั้ง
ครั้งแรกนี้ จะสามารถหาเสียง เช่น ขึ้นป้ายแนะน าตัว จัดเวทีปราศรัย จัดท าเอกสารแผ่นพับแจกจ่าย หรือการกระท าใน
ลักษณะที่ท าให้เข้าใจโดยทั่วไปว่าตนจะสมัครรับเลือกตั้ง จะสามารถกระท าได้หรือไม่อย่างไร และจะเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 64 หรือไม่ อย่างไร โดย กกต. ตอบว่า สามารถด าเนินการได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และค าสั่งหัวหน้าคสช. ที่ยังมี
ผลใช้บังคับอยู่ 
ส่วนค าถามที่ 3 ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้มีการระดมความช่วยเหลือประชาชนชนโดยทั่วไปนั้น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ ได้กระท าการโดยวิธีการน าเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไปแจกจ่าย
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ เพ่ือ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg
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ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคนั้น กรณีท่ีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของตนเอง 
กรณีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของพรรคการเมือง กรณีที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดของ
ทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบกฎหมายแล้ว การกระท าในแต่ละกรณีเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 64 ของ 
กฎหมายดังกล่าวหรือกฎหมายอ่ืนใดหรือไม่ ซึ่ง กกต.ตอบว่า กรณีที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
ตนเอง กรณีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของพรรคการเมือง หากไม่ได้กระท าเพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ย่อมสามารถกระท าได้ ส่วนกรณีท่ีเป็นเงิน
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบกฎหมายแล้วนั้น หากเป็นการด าเนินการ
ตามนโยบายหรือการด าเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยวิธีการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมสามารถกระท าได้ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับมาตรา 64 ของพ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ก าหนดว่า 
เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ผู้สมัคร หาเสียงเลือกตั้งได้ภายในก าหนดเวลา 
ดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ให้กระท าได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบ
วาระหรือครบอายุจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบ
สภาหรือถือว่ามีการยุบสภา ให้กระท าได้ ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อน
วันเลือกตั้ง (3) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือ ครบอายุ ให้
กระท าได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (4) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง และ (5) ในกรณีมีการ
สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่ กกต.จะมีมติเป็นอย่างอ่ืนโดยค านึงถึงความสุจริต
และเท่ียงธรรม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2220152 
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เผยแพร:่ 8 มิ.ย. 2563 15:14   ปรับปรุง: 8 มิ.ย. 2563 16:00 

กกต.ชี้ว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่น พีอาร์ตัวเองได้ตาม กม. ใชเ้งินส่วนตัวช่วยโควิดถ้าไม่จูงใจ 

 
กกต.ตอบกลับ ภท. ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นโปรโมตตัวเองได้ เท่าที่ไม่ขัด กม.เลือกตั้งท้องถิ่น-ประกาศ คสช. 
ส่วนการช่วย ปชช.ช่วงโควิด หากใช้เงินตัวเอง-เงินพรรค ถ้าไม่จูงใจให้ไปลงคะแนนให้ ไม่ถือว่าผิด ส่วนใช้เงิน
ราชการได้ตามนโยบาย 
วันนี้ (8 มิ.ย.) ส านักงาน กกต.ได้เผยแพร่หนังสือตอบข้อสอบถามของพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ข้อสอบถามที่ 1 ตาม
มาตรา 61 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ก าหนดระยะเวลาค านวณค่าใช้จ่ายของ
ผู้สมัครส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง และตามมาตรา 64 ของกฎหมายเดียวกัน ก าหนดให้ผู้สมัครหาเสียงได้ตามห้วง
เวลาที่ก าหนดนั้น ระยะเวลาในการค านวณการหาเสียงของผู้สมัคร ถือว่าเป็นเหตุที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจาก
ต าแหน่งว่างเพราะครบวาระ ตามมาตรา 64 (3) หรือไม่ และหากไม่ใช่ตามมาตรา 64 (3) การค านวณค่าใช้จ่ายและการ
หาเสียงเลือกตั้งครั้งแรกจะเริ่มกระท าได้นับจากเวลาใดถึงเวลาใด ซึ่ง กกต.ตอบเพียงว่า เห็นว่าไม่ใช่กรณีตามมาตรา 64 
(3) ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ส่วนค าถามที่ 2 ถามว่าในระหว่างที่
ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ว่างลง ยังไม่มีประกาศให้มีหารเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ที่ประสงค์แสดง
ตนว่าจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการเลือกตั้งครั้งแรกนี้ จะสามารถหาเสียง เช่น ขึ้น
ป้ายแนะน าตัว จัดเวทีปราศรัย จัดท าเอกสารแผ่นพับแจกจ่าย หรือการกระท าในลักษณะที่ท าให้เข้าใจโดยทั่วไปว่าตน
จะสมัครรับเลือกตั้ง จะสามารถกระท าได้หรือไม่อย่างไร และจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 64 หรือไม่ ซึ่ง กกต.ตอบ
ว่าสามารถด าเนินการได้ เท่าท่ีไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 
ส่วนค าถามที่ 3 ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้มีการระดมความช่วยเหลือประชาชนชนโดยทั่วไปนั้น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ ได้กระท าการโดยวิธีการน าเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไปแจกจ่าย
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ เพ่ือ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคนั้น กรณีท่ีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของตนเอง 
กรณีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของพรรคการเมือง กรณีที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
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ทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบกฎหมายแล้ว การกระท าในแต่ละกรณีเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 64 ของ
กฎหมายดังกล่าวหรือกฎหมายอ่ืนใดหรือไม่ ซึ่ง กกต.ตอบว่า กรณีที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
ตนเอง กรณีเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของพรรคการเมือง หากไม่ได้กระท าเพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ย่อมสามารถกระท าได้ ส่วนกรณีท่ีเป็นเงิน
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบกฎหมายแล้วนั้น หากเป็นการด าเนินการ
ตามนโยบายหรือการด าเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยวิธีการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมสามารถกระท าได้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับมาตรา 64 ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ผู้สมัคร หาเสียงเลือกตั้งได้ภายใน
ก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ให้กระท าได้ตั้งแต่ 180 วัน
ก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจาก
มีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา ให้กระท าได้ ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา 18.00 น.ของ
วันก่อนวันเลือกตั้ง (3) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือ ครบอายุ 
ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (4) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง และ (5) ในกรณีมี
การสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่ กกต.จะมีมติเป็นอย่างอ่ืนโดยค านึงถึง ความ
สุจริตและเที่ยงธรรม 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000059275 
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วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 - 12:57 น.  

‘โฆษกเสรีรวมไทย’ ยื่น กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติ 90 ส.ว. ชี้ หากเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม 
เกิดผลทางการเมืองแน่ 

 
‘โฆษกเสรีรวมไทย’ ยื่น กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติ 90 ส.ว. ชี้ หากเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม เกิดผลทาง

การเมืองแน่ 
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ 

โฆษกพรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยนายทรรศนัย ทีน้ าค า รองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย น.ส.อุบลกาญจ์ อมรสิน ยื่น
หนังสือถึง กกต.เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของวุฒิสภาทั้ง 90 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
108 ข.(1) (3) และ (9) หรือไม่ 

นายปิติพงศ์กล่าวว่า เราต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมาย จึงมายื่นเรื่องเพ่ือขอให้ กกต.ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ส.ว.ทั้ง 90 คน ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง สนช. ถือว่าขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 108 
รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ได้ระบุว่า ส.ว.จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 98 (17) 
หรือเคยเป็น ส.ส.เว้นแต่พ้นจากการเป็น ส.ส.ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเคยด ารงต าแหน่ง ส.ว. ซึ่ง ส.ว.ทั้ง 90 คนนี้เคยด ารง
ต าแหน่งเป็นสมาชิก สนช. จึงอาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ และถ้า ส.ว.ขาดคุณสมบัติ สิ่งที่
ท ามาทั้งหมดก็จะเกิดผลทางการเมือง 

เมื่อถามว่า กกต.มีอ านาจตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.และ ส.ว.หรือไม่ นายปิติพงษ์กล่าวว่า กกต.เป็นหน่วยงาน
โดยตรงที่มีอ านาจตรวจสอบคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

เมื่อถามว่า ได้ผ่านการกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้ว โดยไม่มีการคัดค้านยังสามารถตรวจสอบได้
หรือไม่ นายปิติพงษ์ยืนยันว่า ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ แม้ว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านไปแล้ว แต่
เมื่อมีค าวินิจฉัยของหน่วยงานอิสระอ่ืนว่า สนช.ไม่สามารถด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เนื่องจากเป็นคุณสมบัติ
ต้องห้าม ฉะนั้นจึงไม่สามารถด ารงต าแหน่ง ส.ว. ได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะไปยื่น ป.ป.ช.เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
อีกช่องทางหนึ่งด้วย 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2221132 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2221132
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เผยแพร่: 9 มิ.ย. 2563 13:01   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

"โฆษกพรรคเสรีรวมไทย" ยื่น กกต.พิจารณาคุณสมบัติ 90 ส.ว. จ่อยื่น ป.ป.ช. เพิ่ม 

 
"ปิติพงศ์" ยื่นกกต.สอบ 90 ส.ว.อีก ชี้แม้กระบวนการคัดเลือกผ่านมาแล้วหากมีลักษณะต้องห้ามก็ต้องพ้น

จากต าแหน่ง 
วันนี้ (9 มิ.ย.) นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยนายทรรศนัย ทีน้ าค า นักกฎหมายและ

ทนายความ น.ส.อุบลกาญจ์ อมรสิน องค์กรตรวจสอบธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม เข้ายื่นหนังสือถึงกกต. ขอให้พิจารณา
วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของวุฒิสภาทั้ง 90 คนที่เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 108 ข.(1) (3) และ (9) หรือไม่ นายปิติพงศ์ กล่าวว่า เราต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมาย จึงมายื่น
เรื่องเพ่ือขอให้กกต.ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติส.ว.ทั้ง 90 คน ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งสนช. ถือว่าขาดคุณสมบัติและมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 108 รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ระบุว่า ส.ว.จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือมิให้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองตามมาตรา 98 (17) หรือเคยเป็นส.ส.เว้นแต่พ้นจากการเป็นส.ส.ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ เคยด ารงต าแหน่ง
ส.ว. ซึ่งส.ว. ทั้ง 90 คนนี้ เคยด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสนช. จึงอาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้าม
หรือไม่ หากส.ว.ขาดคุณสมบัติสิ่งที่ท ามาทั้งหมด ก็จะเกิดผลทางการเมือง 

เมื่อถามว่ากกต.มีอ านาจตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.ส.ว.หรือไม่ นายปิติพงษ์ กล่าวว่า กกต.เป็นหน่วยงานโดย
ตรงที่มีอ านาจตรวจสอบคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือไม่อยู่แล้ว เมื่อถามย้ าว่ากระบวนการเลือกส.ว.
ผ่านไปแล้ว โดยไม่มีการคัดค้านยังสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ นายปิติพงษ์ยืนยันว่า ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ 
แม้ว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านไปแล้ว แต่เมื่อมีค าวินิจฉัยของหน่วยงานอิสระอ่ืนว่าสนช.ไม่สามารถด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ เนื่องจากเป็นคุณสมบัติต้องห้าม ฉะนั้นจึงไม่สามารถด ารงต าแหน่งส.ว.หลังจากนี้จะไปยื่น
ป.ป.ช.เพ่ือด าเนินการตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่ง 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000059631 
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9 มิ.ย. 2020 12:30:26  

เดินหน้า ยื่น กกต.พิจารณาคุณสมบัติ 90 ส.ว. ขัด รธน.        

 
ส านักงาน กกต.  9 มิ.ย.-  “ปิติพงศ์” เดินหน้า ยื่น กกต.พิจารณาคุณสมบัติ 90 ส.ว. ขัดรัฐธรรมนูญ  ม่ันใจ 

มีอ านาจตรวจสอบคุณสมบัติได้ตลอด เมื่อพบเหตุ แม้กระบวนการได้ผ่านไปแล้ว  
นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ  และนายทรรศนัย ทีน้ าค า นักกฎหมายและทนายความ และน.ส.อุบลกาญจ์ อมรสิน 

องค์กรตรวจสอบธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม  ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า 
สมาชิกภาพของวุฒิสภาทั้ง 90 คน  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 108 ข.(1) (3) และ (9) หรือไม ่   

“เราต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมาย  จึงมายื่นเรื่องเพ่ือขอให้ กกต.ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ว.ทั้ง 
90 คน  ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง สนช. ถือว่าขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม  ตามมาตรา 108 รัฐธรรมนูญ 2560  จึง
อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติ   และมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่   หาก ส.ว.ขาดคุณสมบัติ สิ่งที่ท ามาทั้งหมด ก็จะเกิดผล
ทางการเมืองมากมาย โดยเฉพาะสิ่งที่ได้ท าลงไป” นายปิติพงศ์ กล่าว   

เมื่อถามว่า กกต.มีอ านาจตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.และ ส.ว.หรือไม่     นายปิติพงษ์   กล่าวว่า กกต.เป็น
หน่วยงานโดยตรงที่มีอ านาจตรวจสอบคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งทางการเมือง  และยืนยันว่า ขณะนี้ ยังอยู่ใน
ขั้นตอนของการตรวจสอบ  แม้ว่าจะผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการไปแล้ว    แต่เมื่อมีค าวินิจฉัยของ
หน่วยงานอิสระอ่ืนว่า สนช.ไม่สามารถด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ   เนื่องจากเป็นคุณสมบัติต้องห้าม  ฉะนั้น จึงไม่
สามารถด ารงต าแหน่ง ส.ว. และ หลังจากนี้จะไปยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่ง  .- ส านักข่าวไทย   
 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5edf1e72e3f8e40af9453b60 
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8 มิ.ย. 2563 

เลือกตั้งครั้งนี้คือการตอ่สู้ของฝ่ายเผด็จการกบัฝ่ายปชต.!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ลงพ้ืนที่หาเสียง จ.ล าปาง ลั่น เลือกตั้งครั้งนี้คือการต่อสู้ของฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตย 
ประชาชนตัดสินใจได้ หากเลือกฝ่ายเผด็จการจะได้รูปแบบเดิมๆ 
  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรค ลงพ้ืนที่ อ.เถิน , อ.เสริมงาม จ.
ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวกับประชาชนที่ตลาดวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง ว่า ขอฝากไว้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้คือการต่อสู้ของ
ฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตย ประชาชนตัดสินใจได้ หากเลือกฝ่ายเผด็จการจะได้รูปแบบเดิมๆ คือ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มากู้เงิน จนไม่มีเพดานจะกู้แล้ว และไม่ได้มากู้ชาติเลย วันนี้ประชาชนต้องชดใช้หนี้ คือ โดนเก็บภาษีเพ่ิม 
และวันข้างหน้าตนต้องมาใช้หนี้ให้ ดังนั้นในวันนี้ ขอให้ใช้ "ล าปางโมเดล" ขึ้นมาใหม่ ให้เป็นต้นแบบประชาธิปไตยคือ
วันนี้เผด็จการปกครองประเทศ แต่ตนเชื่อว่าประชาชนเขต 4 จ.ล าปางจะพลิกประวัติศาสตร์ใหม่ คือ ล้มเผด็จการได้ 
หากปล่อยให้อีกฝ่ายชนะ ฝ่ายนั้นจะยโสโอหัง คิดว่าสิ่งที่ท าไปนั้นถูกต้อง และท าต่อไปจนประชาชนเดือดร้อนอีก ตน
เชื่อว่าล าปางโมเดลจะเป็นรูปแบบให้ 76 จังหวัดไปต่อสู้กับเผด็จการ 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378779889/ 
ไบร์ททูเดย์ : https://www.brighttv.co.th/news/politics/seri-phisut-lead-the-campaign-lampang 
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จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 12.47 น. 

ร้องผู้ตรวจฯส่งศาลรธน.ตีความคุณสมบัติ90ส.ว. 

 
โฆษกฯเสรีรวมไทย ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลรธน.ตีความคุณสมบัติ 90 ส.ว. มีลักษณะต้องห้ามด ารงต าแหน่ง 
เนื่องจากเคยเป็น สนช. ขัดรธน. ม.108 หรือไม่ 
 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.  ที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยนาย
ทรรศนัย ทีน้ าค า นักกฎหมายและทนายความ เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายปิยะ ลือเดชกุล 
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพ่ือขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของวุฒิสภา
ทั้ง 90 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 108 ข.(1) (3) และ (9) หรือไม่ 
 โดยนายปิติพงศ์ กล่าวว่า การที่สมาชิกวุฒิสภา 250 คน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562 ซึ่งพบว่ามี 
ส.ว. จ านวน 90 คน เป็นอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามรัฐธรรมนูญ 2557 มาตรา 6 และยังท าหน้าที่ ส.ส.
และส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งอาจถือว่าขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 108 ของรัฐธรรมนูญ 
2560 ที่ได้ระบุว่า ส.ว.จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 98 (17) หรือเคยเป็น
ส.ส. เว้นแต่พ้นจากการเป็นส.ส.ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ เคยด ารงต าแหน่งส.ว.   
 เมื่อถามว่ากรณีนี้ถ้าหาก ส.ว.สู้ว่าอาจเป็นความต่อเนื่องของรัฐธรรมนูญจะได้หรือไม่ นายปิติพงศ์ กล่าวว่า 
ไม่ได้แน่นอน เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับความต่อเนื่องของรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเรื่องท่ีคุณได้
ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วก็ถูกต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และที่ส าคัญคือ สนช. เหล่านี้ที่เป็น ส.ว.นั้นมีหน้าที่ต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ซึ่งตอนนี้ ป.ป.ช.ก็ได้มี
ค าวินิจฉัยแล้วว่าสนช.ถือเป็นสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ฉะนั้นแล้วเมื่อป.ป.ช.รับลูกเช่นนี้
แล้วแปลว่าสมาชิกเหล่านี้จะขาดคุณสมบัติเป็น ส.ว. 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการยื่นของนายปิติพงศ์ เพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาในครั้งนี้ได้ยื่ นรายชื่อส.ว. 
จ านวน 90 คนที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม เช่นนายพรเพชร วิชิตชลไชย  พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร  พล.อ.สม
เจตน์ บุญถนอม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นายสมชาย แสวงการ  พล.อ.อู้ด เบื้องบน  นายวัลลภ ตังคณานุ
รักษ์   นายกล้านรงค์ จันทิก นอกจากนั้นก็จะเป็นนายทหาร และนายต ารวจ. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778785 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/778785
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วันที่วันจันทร์ ที่ 08 มิถุนายน 2563 เวลา 13:22 น. 

‘วิษณ’ุปัดตอบปมตีความต าแหน่ง สนช.นั่งองค์กรอิสระ-ชี้ช่องส่งศาล รธน.วินิจฉัยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 จากกรณีคณะกรรมการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ
คณะกรรมการสรรหา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตีความคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการ
สรรหากรรมการในองค์กรอิสระไม่เหมือนกัน กรณีต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เหมือนกับต าแหน่ง 
ส.ส. และ ส.ว. หรือไม่นั้น (อ่านประกอบ : พลิกปม กก.สรรหา กสม. vs ป.ป.ช. ตีความต าแหน่ง สนช.ต่างกัน-ส่งศาล 
รธน.วางบรรทัดฐาน?) 
 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่า เรื่อง
นี้ก าลังหาทางออกกันอยู่ ถ้าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญสามารถส่งได้ 
เมื่อถามว่า สนช. เปรียบเสมือนกับผู้ด ารงต าแหน่ง ส.ว. หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ และไม่อยากจะตอบเรื่องนี้ 
เป็นเรื่องของคณะกรรมการสรรหาแต่ละชุดที่มีอ านาจ 
  เมื่อถามว่า จะต้องใช้กฎหมายกลางใดมาพิจารณา นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มีกฎหมายกลาง เพราะกฎหมายกลาง
เอาไว้ใช้เฉพาะเทียบยศ ที่เขาบอกว่าผู้สมัครจะต้องเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่มักมีการถามว่าผู้อ านวยการถือว่า
เทียบเท่าไหรือไม่ เจ้ากรมเทียบเท่าหรือไม่ ผู้บัญชาการเทียบเท่าหรือไม่ อย่างนั้นคือกฎหมายกลาง แต่กรณี สนช. ส.ส. 
และ ส.ว. นั้นไม่มี เป็นเรื่องของการตีความของคณะกรรมการสรรหาแต่ละชุด ถือเป็นสิทธิของกรรมการสรรหาแต่ละชุด 
แต่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดให้ได้ 
 “ในชั้นนี้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอ านาจ ดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตอนนี้ยังไม่
ทราบว่าชุดไหนจะส่ง เพราะถ้าชุดไหนมีปัญหาและเดือดร้อน สามารถส่งไปชุดเดียวได้ ทราบว่าจะมีการยื่นเรื่องร้องต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว” นายวิษณุ กล่าว 
 อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงกรณี
นี้ว่า ที่ประชุมวุฒิสภาไม่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเรื่องนี้ เพราะเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ และนาย
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาไม่มีอ านาจในการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/89410-isranews-149.html 
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8 มิ.ย. 2563 - 13:47 น. 

สว.ดังเพียบ นักกฎหมาย ร้องผู้ตรวจฯ พิจารณาคุณสมบัติ เจอปมหา้มด ารงต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
สว.ดังเพียบ นักกฎหมาย ร้องผู้ตรวจฯ พิจารณาคุณสมบัติ เจอปมห้ามด ารงต าแหน่ง 
 วันที่ 8 มิ.ย. ที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ พร้อมด้วยนายทรรศนัย ทีน้ าค า นัก
กฎหมายและทนายความ ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ
วุฒิสภาทั้ง 90 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 108 ข.(1) (3) และ (9) หรือไม่ โดยยื่นผ่านนายปิยะ ลือเดชกุล 
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
 นายปิติพงศ์ กล่าวว่า การที่สมาชิกวุฒิสภา 250 คน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562 ซึ่งพบว่ามีส.ว. 
จ านวน 90 คน เป็นอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ตามรัฐธรรมนูญ 2557 มาตรา 6 และยังท าหน้าที่ ส.ส.และส.ว.
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งถือว่าขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 108 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ได้ระบุ
ว่า ส.ว.จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 98 (17) หรือเคยเป็นส.ส. เว้นแต่พ้น
จากการเป็นส.ส.ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ เคยด ารงต าแหน่งส.ว. ซึ่งส.ว. ทั้ง 90 คนนี้ เคยด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสนช. จึง
ถือว่าขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้าม 
 เมื่อถามว่ากรณีนี้ถ้าหากส.ว.สู้ว่าอาจเป็นความต่อเนื่องของรัฐธรรมนูญจะได้หรือไม่ นายปิติพงศ์ กล่าวว่า ไม่ได้
แน่นอน เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับความต่อเนื่องของรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเรื่องที่
คุณได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วก็ถูกต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และที่ส าคัญคือสนช.เหล่านี้ที่เป็นส.ว.นั้นมีหน้ าที่
ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ซึ่งตอนนี้ป.ป.ช.ก็
ได้มีค าวินิจฉัยแล้วว่าสนช.ถือเป็นสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ฉะนั้นแล้วเมื่อป.ป.ช.รับลูก
เช่นนี้แล้วแปลว่าสมาชิกเหล่านี้จะขาดคุณสมบัติเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการยื่นของนายปิติพงศ์ เพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาในครั้งนี้ได้ยื่นรายชื่อส.ว. 
จ านวน 90 คนที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม เช่นนายพรเพชร วิชิตชลชัย ,พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ,พล.อ.สม
เจตน์ บุญถนอม ?นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ,นายสมชาย แสวงการ ,พล.อ.อู้ด เบื้องบน ,นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และ
นายกล้านรงค์ จันทิก นอกจากนั้นก็จะเป็นนายทหาร และนายต ารวจ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4276002  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4276002
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8 มิถุนายน 2563 389 

'พรเพชร' ชะลอทูลเกล้าฯ 'สุชาติ' นั่ง ป.ป.ช. หลังมีข้อร้องเรียนขาดคุณสมบตัิ 
 
 
 
  
 
 
 
“พรเพชร” แถลง ชะลอทูลเกล้าฯ “สุชาติ” นั่ง ป.ป.ช. หลังมีข้อร้องเรียนขาดคุณสมบัติ โบ้ย กรรมการสรรหา ที่ 
ส.ว. หักล้างไม่ได้ อ้างถูกมัดมือชก ล็อกด้วยมาตรา 203 เห็นต่างไม่ได้ 
 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 63 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา แถลงชี้แจงกรณีการสรรหาและให้ความเห็นชอบ 
นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ว่า 
กระบวนการสรรหาและได้มาของคณะกรรมการสรรหานั้น เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่
ไม่มีกรรมการสรรหารายใดมาจากวุฒิสภา และวุฒิสภาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการสรรหาแต่
อย่างใด และที่ส าคัญ คือบทบัญญัติในรัฐธรมนูญ มาตรา 203 วรรคห้า ก็ระบุว่าในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
 ส่วนกรณีกระบวนการให้ความเห็นชอบของวุฒิสภานั้น นายพรเพชร กล่าวว่าเมื่อคณะกรรมการสรรหาลงมติได้
รายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการองค์กรอิสระมาให้ประธานวุฒิสภาแล้ว ในทางปฏิบัติวุฒิสภาก็จะตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรม แต่ในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้
ได้รับการเสนอชื่อนั้น ในรัฐธรรมนูญ ก าหนดว่าเป็นค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมาธิการสามัญ
ของวุฒิสภา จึงไม่ได้มีการยกเรื่องคุณสมบัตินี้ขึ้นมาเป็นประเด็นในการวินิจฉัย 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการลงมติเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ประธานวุฒิสภาจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน คือ ให้ผู้
ได้รับความเห็นชอบลาออกจากต าแหน่งและหน้าที่ที่ขัดแย้งกับการด ารงต าแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 15 วัน 
จากนั้นก็จะน าความขึ้นกราบบังคมทูลฯต่อไป แต่เนื่องจากปรากฎว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ดังนั้นเพ่ือให้กระบวนการและข้ันตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง 
จึงเห็นควรขยายเวลาการลาออกจากต าแหน่งปัจจุบันของนายสุชาติออกไปก่อน ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ข้อยุติจากองค์กรที่มี
หน้าที่และอ านาจวินิจฉัยในประเด็นเรื่องดังกล่าว 
 “กระบวนการสรรหา ไม่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภา และเป็นครั้งแรกของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ในมาตรา 203 วรรค5 
ว่า กรณีที่มีป่าวคุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหา ให้เป็นอ านาจกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และให้เป็นที่สุด ซึ่งส่งชื่อ
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ทั้ง2ให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบและยืนยันว่า ผมมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่เพียงบุรุษไปรษณีย์ ซึ่งเมื่อสังคมสงสัยและ
วิจารณ์ว่าเป็นความผิดของวุฒิสภา และพูดถึงว่า กสม. ลงมติไม่ตรงกับกรรมการ ป.ป.ช. สิ่งที่ผมต้องพิจารณา จาก
หลักฐานซึ่งยังไม่มีการแจ้งมาจากกรรมการสรรหาจึงไม่สามารถวินิจฉัยได้” นายพรเพชร กล่าว 
 ทั้งนี้ ประธานวุฒิสภา ยอมรับว่ารู้ว่า ผู้ได้รับการสรรหา เป็น สนช. มาก่อน แต่ปัญหาคือได้รับค าวินิจฉัยจาก
กรรมการสรรหาได้ แต่ที่ต้องวินิจฉัยไปเพราะไม่สามารถหักล้างกฎหมายตามมาตรา203 ได้และไม่ใช่วุฒิสภาโหวตคนที่
ไม่มีคุณสมบัติเข้ามาด ารงต าแหน่ง รับว่าเป็นการมัดมือชก ส.ว. ที่ต้องท าตามกฎหมาย เพราะถ้าท าผิดขึ้นมาก็จะถูก
ฟ้องร้องด าเนินคดีได้ ทุกคนต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
 ส่วนจะเป็นบรรทัดฐานว่าคนที่เป็น สนช. จะมาด ารงต าแหน่ง องค์กรอิสระได้หรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า มี
ค าวินิจฉัยไว้อยู่แล้ว ไม่สามารถให้ความเห็นหักล้างได้ว่า สนช. คือ ส.ว. หรือไม่ และเห็นว่ากรณีนี้ยังไม่ถือว่าเป็นข้อ
ขัดแย้งตามกฏหมายที่จะต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจ โดยขณะนี้จะรอค าวินิจฉัยของกสม. 
หากจ าเป็นค่อยยื่นศาลรัฐธรรมนูญ 
 ส่วนกรณีท่ีกรรมการสรรหา กสม. ตัดสิทธิ อดีต สนช. 2 คนที่เข้าสู้กระบวนการสรรหานั้น นายพรเพชรกล่าว
ว่า ยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการ 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884063?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884063?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884063?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 14.16 น. 

"อุตตม-สนธิรตัน์"ประสานเสียงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 
"อุตตม-สนธิรัตน์"ประสานเสียงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่คุยเรื่องตบเท้าลาออกเก้าอ้ีรัฐมนตรี เตรียมจัด
ประชุมเลือกกก.บห.พปชร.ชุดใหม่ใน 45 วัน 
 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังและรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผย
กับ"เดลินิวส์" ถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้ ว่า อยากให้เป็นการเมืองที่สร้างสรรค์สนับสนุนให้เกิดการ
ปฏิรูปการเมือง ความเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และช่วยกันแก้ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะตอนนี้ยังไม่จบ แม้เราจะเดินมาด้วยดีแต่ขอย้ าว่ายังไม่จบ  เมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่
กล่าวถึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในพรรคหรือต าแหน่งรัฐมนตรี นายอุตตม กล่าวว่า "ผมไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทุก
อย่างมีความเห็นแตกต่างกันได้แต่อยากให้สร้างสรรค์"   
 นายอุตตม กล่าวถึงการเตรียมการประชุมเพ่ือเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ ว่า อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ
โดยนายทะเบียนต้องแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ก่อน จากนั้นจะมีการนัดประชุมกรรกรรมการบริหาร
พรรคเพ่ือก าหนดว่าจะเลือกชุดใหม่วันใด  ทุกอย่างอยู่ในกติกา ซึ่งการประชุมใหญ่จะต้องเรียกประชุมสมาชิกไม่ต่ ากว่า 
250 คน ซึ่งต้องขออนุญาตจากศบค.ก่อน แต่ยืนยันว่าทุกอย่างจะอยู่ในกรอบเวลาที่ก าหนด 
 ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงานและรักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงข่าวกลุ่ม 4 
กุมาร จะลาออกจากรัฐมนตรี  ว่า ยังไม่มีการคุยกันเลย ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้น ทุกอย่างเป็นไปตาม
ขั้นตอน ส าหรับตนไม่มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลง. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778800 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/778800
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จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 14.32 น. 

'ไพบูลย'์ คาดประชุม กก.บหพปชร.ชุดใหม่เร็วสุด 4 ก.ค. 
 

 
 
 
คาดประชุม กก.บห.พปชร. ชุดใหม่ เร็วสุด 4 ก.ค. ช้าสุด 12 ก.ค.นี้   ด้าน “ไพบูลย”์ ระบุไม่ช้า เป็นไปตามกรอบ 
45 วัน  
เมื่อวันที่  8 มิ.ย. นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงความ
คืบหน้าในการเรียกล่าสุดจากการให้สัมภาษณ์ท้ังนายอุตตม  สาวนายน  รักษาการหัวหน้าพรรค และนายสนธิรัตน์ สนธิ
จิรวงศ์ รักษาการเลขาธิการพรรค ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดก็บอกว่าจะด าเนินการตามข้อยังคับ ไม่มีการยื้อหรือท าให้
มีปัญหา  ดังนั้นทุกอย่างก็เดินตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐแล้ว  จึงไม่จ าเป็นต้องใช้พ.ร.ป.พรรคการเมือง  อย่างไร
ก็ตามตนเชื่อว่าบรรยากาศของพรรคพลังประชารัฐ ยังไงก็เป็นสมาชิกพรรค ด้วยกัน บรรยากาศก็คงเป็นไปในทิศทางที่ด ี
 นายไพบูลย์ กล่าวว่า ส าหรับขั้นตอนจากนี้ตอนนี้นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียน ก าลังท าเรื่องรายงาน
กรรมการบริหารพรรคลาออก ซึ่งต้องให้รักษาการหัวหน้าพรรคเซ็นต์ แล้วส่งไปที่ กกต. ภายใน 15 วันที่ลาออก คือวันที่ 
1 มิ.ย.ที่ผ่านมา ก็จะตรงกับวันที่ 15 มิ.ย. คาดว่าสัปดาห์นี้ คงเรียบร้อย แล้วจากนั้นเชื่อว่านายอุตตม จะเรียกประชุม
กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการได้ในสัปดาห์หน้า เพ่ือก าหนดวันประชุม ซึ่งถือว่าไม่ช้า อยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม 
 “ส าหรับการประชุมเพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 45 วันนั้น คาดว่า เร็วที่สุด คือ วันที่ 4 
ก.ค.นี้  หรือช้าสุดวันที่ 12 ก.ค. ซึ่งก็อยู่ในกรอบ 45 วัน ” นายไพบูลย์ กล่าวและว่า ในการประชุมใหญ่พรรคจะต้องไม่
น้อยกว่า 250  คน โดยองค์ประชุม ประกอบด้วย 1.กรรมการบริหารพรรคร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 2.ตัวแทน
สาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ มี 4 สาขาต้องมาไม่น้อยว่า 2 สาขา 3.ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไม่น้อย
กว่า กึ่งหนึ่ง  และ4. มีสมาชิกพรรค.... 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778805 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/778805
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วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 - 15:04 น. 

ร้อง “ผู้ตรวจการฯ” สง่ศาล รธน.วินิจฉัยสมาชิกภาพ 90 ส.ว. เหตเุคยด ารงต าแหน่ง สนช.
ขัด รธน. ม.108 

 

 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรคเสรีรวมไทย และ 
 นายทรรศนัย ทีน้ าค า รองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เข้ายื่นหนังสือถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายปิยะ 
ลือเดชกุล ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพ่ือขอให้พิจารณาวินิจฉัยส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัย สมาชิกภาพของวุฒิสภา จ านวน 90 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 108 ข. (1( 3 )และ (9) หรือไม]่  
นายปิติพงศ์ กล่าวว่า การที่สมาชิกวุฒิสภา 250 คน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 พบว่ามีส.ว.จ านวน 
90 คน ซึ่งเป็นอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) 2557 มาตรา 6 ยังท าหน้าที่ ส.ส.
และ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งถือว่าขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 108 ของรัฐธรรมนูญ 2560 
ที่ระบุว่า ส.ว.จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 98 (17) หรือเคยเป็น ส.ส. เว้น
แต่พ้นจากการเป็น ส.ส.ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันรับสมัครและ (9) เคยด ารงต าแหน่ง ส.ว. ซึ่ง ส.ว. ทั้ง 90 คนนี้ เคย
ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิก สนช. จึงถือว่าขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้าม 
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีนี้ถ้าหาก ส.ว.สู้ว่าอาจเป็นความต่อเนื่องของรัฐธรรมนูญจะได้หรือไม่ นายปิติพงศ์ กล่าวว่า ไม่ได้
แน่นอน เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับความต่อเนื่องของรัฐธรรมนูญ“แต่เป็นเรื่องที่คุณได้
ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วก็ถูกต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และที่ส าคัญ คือ           สนช.เหล่านี้ที่ ส.ว.นั้นมีหน้าที่
ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งตอนนี้ ป.ป.ช.
ก็ได้มีค าวินิจฉัยแล้วว่าสนช.ถือเป็นสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ฉะนั้นแล้ว เมื่อ ป.ป.ช.รับ
ลูกเช่นนี้แล้วแปลว่าสมาชิกเหล่านี้จะขาดคุณสมบัติเป็นสมาชิก ส.ว.”นายปิติพงศ์ กล่าว 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยื่นค าร้องของนายปิติพงศ์ เพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาในครั้งนี้ได้ยื่นรายชื่อส.ว.จ านวน 
90 คนที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม อาทิ นายพรเพชร วิชิตชลชัย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร พล.อ.สมเจตน์ 
บุญถนอม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นายสมชาย แสวงการ พล.อ.อู้ด เบื้องบน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายก
ล้านรงค์ จันทิก นอกจากนั้น ก็จะเป็นนายทหาร และนายต ารวจ เป็นต้น 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2220113 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2220113
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/S__10092631.jpg
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วันท่ีวันจันทร์ ที่ 08 มิถุนายน 2563 เวลา 16:29 น. 

ขยายเวลาทูลเกล้าฯ‘สชุาติ’! ‘พรเพชร’นัดแก้ปัญหา สนช.นั่งองค์กรอิสระ-รับ  
ส.ว.ถูกมดัมือชกโหวต 
 
 
 
 
 
 
 ‘พรเพชร’ขยายเวลาทูลเกล้าฯชื่อ ‘สุชาติ’นั่งกรรมการ ป.ป.ช. หลังถูกวิจารณ์หนักปมตีความต าแหน่ง สนช. เผย
รอหนังสือชี้แจงจากกรรมการสรรหา กสม.เพื่อหารือแก้ปัญหาต่อ ยันยังไม่ถึงข้ันส่งศาล รธน.ตีความ รับ ส.ว.ถูกมัด
มือชกโหวตตาม ม.203 ใน รธน. นัดประชุมคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. 9 มิ.ย. 
 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่ประชุมวุฒิสภาให้
ความเห็นชอบนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อาจขัดกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 ว่า ก่อนที่จะมีการเสนอนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และนายสุชาติ มายังวุฒิสภานั้น ทาง
คณะกรรมการสรรหาฯ ที่มีประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและวินิจฉัยบุคคลนั้น ๆ แล้ว 
ประกอบกับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 203 วรรคห้า ก าหนดว่า ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ได้รับ
การคัดเลือกหรือได้รับการสรรหาให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ดังนั้นค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด กระบวนการสรรหาไม่เก่ียวข้องกับวุฒิสภาแต่อย่างใด 
 “ทางปฏิบัติวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ เพ่ือตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริ ยธรรม 
ประกอบกับมาตรา 203 ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาจึงไม่ได้มีการยกเรื่องคุณสมบัตินี้ขึ้นมาเป็น
ประเด็นในการวินิจฉัย และไม่มีบทบัญญัติของกฏหมายใดให้อ านาจวุฒิสภาที่จะลบล้างค าวินิจฉัยอันเป็นที่สุดของ
คณะกรรมการสรรหาตามรัฐธรรมนูญได้ ผมเปิดดูมาตราไหนก็ไม่มีให้วุฒิสภาลบล้างได้” นายพรเพชร กล่าว 
ส่วนกระบวนการน าความขึ้นกราบบังคมทูล เพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ป.ป.ช.นั้น 
นายพรเพชร กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของตน ฉะนั้นเพ่ือให้กระบวนการและขั้นตอน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง จึงเห็นควรขยายเวลาการลาออกจากต าแหน่งปัจจุบันของนายสุชาติออกไป
ก่อน ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ข้อยุติจากองค์กรที่มีหน้าที่และอ านาจวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว 
เมื่อถามว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหา กรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) เคยลงมติว่า พล.อ.นิพัทธ ทองเล็ก และนาง
จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร มีคุณสมบัติต้องห้ามเป็น กสม. เพราะพ้นจากต าแหน่ง สนช. ไม่ถึง 10 ปี ซึ่งแย้งกับมติของ
คณะกรรมการสรรหา กรรมการ ป.ป.ช. ที่ระบุว่า ต าแหน่ง สนช. ไม่ถือเป็น ส.ส.และ ส.ว. นายพรเพชร กล่าวว่า เหตุผล
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การขัดคุณสมบัติเป็น กสม.ของ พล.อ.นิพัทธ กับนางจินตนันท์ ได้ยินแต่กระแสข่าว แต่คณะกรรมการสรรหา กสม. ยัง
ไม่ได้ท าหนังสือชี้แจง มายังวุฒิสภาอย่างเป็นทางการ ต้องรอหนังสือยืนยันจากคณะกรรมการสรรหา กสม. ก่อน จึงจะ
น ามาวินิจฉัยต่อได้ว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
 เมื่อถามอีกว่า จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติของนายสุชาติหรือไม่ นายพรเพชร กล่าว
ว่า ช่องทางการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต้องเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างองค์กร แต่ขั้นตอนขณะนี้ยังไม่ถือ
เป็นความขัดแย้งระหว่างองค์กร จึงต้องรอหนังสือชี้แจงจากคณะกรรมการสรรหา กสม.ก่อน เพ่ือดูว่าจ าเป็นต้องยื่นศาล
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าดูแล้วมีจ าเป็นก็คงต้องยื่น ส่วนตัวคงไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่า ต าแหน่ง สนช.เทียบเคียงได้กับ
ต าแหน่ง ส.ส. และส.ว.หรือไม่ 
 ส่วนการที่ ส.ว. อ้างว่า ไม่สามารถหักล้างค าวินิจฉัยของกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ที่ยืนยันนายสุชาติมีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 203 วรรคห้าได้นั้น แสดงว่า แม้ ส.ว. จะสงสัยคุณสมบัตินายสุชาติ แต่ต้องปล่อยให้เลย
ตามเลยใช่หรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า ไม่ทราบว่า ส.ว. คิดอย่างไรกับประเด็นดังกล่าว 
 เมื่อถามย้ าว่าการที่ ส.ว.ให้ความเห็นชอบ เพราะถูกมัดมือชกโดยมาตรา 203 วรรคห้า ใช่หรือไม่ ประธาน
วุฒิสภา กล่าวว่า ถ้าจะบอกว่ามัดมือชก ก็คงเป็นไปตามนั้น 
วันเดียวกันที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา กรรมการ 
ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี 
เป็นกรรมการป.ป.ช.ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นมติที่ถือว่าเป็นที่สุดไปแล้ว เพียงแต่ว่านายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 
ได้แจ้งไปยังประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาป.ป.ช. จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา 
เพ่ือยืนยันมติอีกครั้งก่อนน ารายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ โดยจะมีการประชุมในวันที่ 9 มิ.ย.เวลา 13.00 น. ที่ศาลฎีกา ซึ่งตนจะ
เข้าร่วมประชุมด้วย จึงขอให้ติดตามเอาภายหลังจากการประชุม 
 เมื่อถามว่า มีรายงานข่าวระบุว่า นายชวนได้ท้วงติงเรื่องคุณสมบัติในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการ 
ป.ป.ช.แล้ว นายชวน กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องแยกระหว่างเรื่องหลักการกับตัวบุคคล เพราะทุกคนล้วนเป็นคนที่มี
ความสามารถด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครมีปัญหาในเรื่องนี้ แต่เรื่องคุณสมบัติของผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก สนช. ซึ่งยังไม่พ้น
ระยะเวลา 10 ปี จะเป็นกรรมการในองค์กรอิสระได้หรือไม่คือส่วนที่มีปัญหา เพราะมีความเห็นแตกต่างกันว่า สนช.มี
ความหมายเป็น ส.ส. ส.ว และเป็นข้าราชการเมืองหรือไม่ ซึ่งตนไม่สามารถไปแนะน าทางออกที่ดีที่สุดต่อที่ประชุมได้ 
เพราะนี่ถือเป็นความเห็นทางกฎหมาย 
 "วันนั้นมีการลงคะแนนถึง 3 รอบ ถ้ารอบที่ 3 ยังไม่ผ่านอีก ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งตามกระบวนการสรรหาใหม่ จึง
ท าให้การลงมติในรอบสุดท้าย คะแนนจึงเปลี่ยนแปลงไปตามผลที่ออกมา ซึ่งตามกฎหมายถือว่าเรื่องนี้จบไปแล้ว คงฟ้ืน
กลับลงมติใหม่ไม่ได้แล้ว ส่วนจะชะลอการทูลเกล้าฯเพ่ือยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประธาน
วุฒิสภา" นายชวน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/89423-isranews-150.html 
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วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 - 16:36 น. 

“เสรีพิศุทธ์”โต ้“ธรรมนัส” ยันเป็นฝ่ายค้านมีพลังตรวจสอบ เผยเมนิดีล300ล.ร่วมรบ. ปลกุ
คนล าปางเลือกฝ่ายประชาธิปไตย 

 
 
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรี
รวมไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ออกหาเสียงตั้งแต่เช้า และมีก าหนดการอยู่ในพ้ืนที่ อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
ตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ของ จ.ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
ล าปาง เขต 4 เบอร์ 2 พรรคเสรีรวมไทย หาเสียง โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เดินทางมาช่วยหาเสียงที่ จ.ล าปาง ตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายนที่ผ่านมา มีก าหนดช่วยผู้สมัครหาเสีย 8 วัน โดยวันนี้เป็นวันสุดท้าย ซึ่งวันนี้ เป็นวันสุดท้าย ที่ลงพ้ืนที่ จ.
ล าปาง Clos 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการหาเสียง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวถึงกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในฐานะแกนน าพรรคพลังประชารัฐ ดูแล ส.ส.ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ เดินทาง
มาช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐหาเสียง และระบุว่า หากเลือกผู้สมัครพรรคเสรีรวม
ไทยจะได้ส.ส.ฝ่ายค้านที่เข้าไปต าหนิรัฐบาล โดยประชาชนไม่ได้ประโยชน์ว่า แล้วแต่คนที่จะพูด แต่คิดว่าพ่ีน้อง
ประชาชนชาวล าปางฉลาด ไม่ใช่คนโง่ ย่อมรู้ดีว่า ฝ่ายไหน คือ ฝ่ายประชาธิปไตย หรือฝ่ายเผด็จการ 

“อยากจะพูดตรงๆ ว่า ผู้สมัคร ส.ส.ล าปาง เขต 4 เบอร์ 1 พรรคพลังประชารัฐ สนับสนุน และชูให้ พล.อ.ประ
ยุทธ จันทรโอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งยึดอ านาจเข้ามาตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรก และ มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก
ครั้ง เป็นการเอาเปรียบคนอ่ืน หากไม่เป็นแบบนี้ พรรคเพ่ือไทยได้จัดตั้งรัฐบาล และได้นายกรัฐมนตรีจากประชาธิปไตย
แล้ว เพราะพรรคเพ่ือไทยชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งปี 2562 เรื่องนี้ประชาชนเข้าใจดี 
นอกจากนี้พล.อ.ประยุทธ์เปิดเพลงให้ประชาชนได้ฟัง ว่า ขอเวลาอีกไม่นานจะคืนความสุขให้ แล้วนี่กี่ปีแล้ว ที่เป็นแบบนี้
ยังมีการเขียนรัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจต่ออีก แม้ พล.อ.ประยุทธ จะล้มไปตอนนี้ ก็ยังได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก 
ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหา เราจะสู้ต่อไปด้วยอุดมการณ์ ประชาชนตัดสินใจได้ว่า ใครคือ ประชาธิปไตย ใครคือ เผด็จการ 
ส่วนกรณีมีผู้ระบุว่าเลือกผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย จะได้ ส.ส.ฝ่ายค้าน แก้ปัญหาประชาชนไม่ได้ อยากบอก และย้ าว่า
ช่วยแก้ปัญหาประชาชนได้ อยากให้พ่ีน้องล าปางเขต 4 เป็นต้นแบบประชาธิปไตย อยากให้ประชาชนไม่เลือกเผด็จการ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C4.jpg
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และมาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้รับการเลือกตั้ง ให้กลายเป็นล าปางต้นแบบประชาธิปไตย และจะเป็นตัวอย่างให้พ่ี
น้องใน 76 จังหวัดต่อไป” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวและว่า 
 แม้จะเป็นฝ่ายค้าน แต่เป็นฝ่านค้านที่มีพลังในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล เช่นกรณีการกู้เงิน 1.99 
ล้านบาท เดิมไม่ให้มีการตรวจสอบ แต่สู้กระแสสื่อและสังคมไม่ได้ จึงยอมให้ตรวจสอบ ดังนั้นอยากให้พ่ีน้องประชาชน
ช่วยกันตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าว ส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ อยากให้ประชาชนช่วยดูเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงด้วย 
ขณะนี้ได้ข่าวมาแล้ว หากประชาชนทราบเบาะแสการซื้อสิทธิขายเสียง มีภาพถ่าย มีข้อมูล ส่งมาให้ตนได้ทันที เพ่ือแจ้ง
ด าเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งตนจะมีรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแส แต่รู้ว่ากลุ่มนี้ระมัดระวังตัว ยากที่จะตรวจจับกันได้ง่ายๆ 
เพราะไม่ได้มาจ่ายกันริมถนน แต่ไปจ่ายในที่ท าการ จ่ายกันในบ้าน ท าให้คนทั่ วไปมองไม่เห็น แต่ประชาชนรู้ดี หากพบ
เห็นการแจกจ่ายให้ถ่ายภาพไว้เลย 
 “ขนาดในพรรคยังคุมกันไม่อยู่เลย ยังแย่งกันเป็นหัวหน้าพรรค บีบให้กรรมการบริหารลาออก เพ่ือให้มีการตั้ง
ใหม่แล้วจะให้พ่ีน้องประชาชนเลือกได้อย่างไร เพราะในพรรคมีการตั้งกลุ่ม ตั้งแก๊ง อยากเป็นใหญ่กัน ส าหรับพรรคเสรี
รวมไทย พรรคฝ่ายค้าน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัย ท าเพ่ือประชาชน ซึ่งพรรคเสรีรวมไทย ไม่ได้สนใจอยาก
เป็นรัฐบาล กรณีมีพรรคส่งคนมาติดต่อมาเสนอเงิน 300 ล้าน กับจ านวน ส.ส. 30 คน คนละ 30 ล้าน และให้ผมเป็น
รองนายกรัฐมนตรี คุมต ารวจ เพ่ือให้เป็นเหตุผลบอกพ่ีน้องประชาชน แบบนี้ผมไม่เอา เพราะไม่อยากอยู่ฝั่งหรือ
สนับสนุนเผด็จการเด็ดขาด” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2220252 
         https://news.trueid.net/detail/N8e6AKWXL5Wn 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2220252
https://news.trueid.net/detail/N8e6AKWXL5Wn
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8 มิ.ย. 2563  - 16:40 น. 

สุวิทย์ ลั่นบ๊ิกตู่ให้อยู่ก็อยู่ ถ้าให้ไปก็ไป ยัน 4 กุมารมาด้วยกันไปด้วยกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สุวิทย์ เมษินทรีย์ ลั่นบิ๊กตู่ให้อยู่ก็อยู่ ถ้าให้ไปก็ไป ยัน 4 กุมารมาด้วยกันไปด้วยกัน แต่ตอนนี้ยังไม่ได้หารือ ขอ
ท างานตามค าสั่งนายกฯ 
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 8 มิ.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า ทั้ง 3 
รัฐมนตรี ประกอบด้วย ตน นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ยังท างาน
ตามปกติ ขณะนี้ทุกคนต้องช่วยกันท างาน โดยเฉพาะการช่วยนายกรัฐมนตรี น าพาวิสัยทัศน์ของประเทศไปข้างหน้า 
หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น 
 นายสุวิทย์ กล่าวว่า ส่วนกรณีโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องปล่อยวางนั้น เป็นแค่การเตือนตัวเอง ไม่ใช่เรื่องถอดใจอะไร
ทั้งสิ้น ไม่เช่นนั้นวันนี้คงไม่ได้มา ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ให้โจทย์มาอีกมาก เรามีหน้าที่ท างาน แม้ตนจะ
เป็นรองหัวหน้าพรรค เป็นสมาชิกพรรค แต่ยอมรับและขอโทษด้วยว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เข้าไปในเชิงการเมือง
มากนัก ตรงนี้ต้องยอมรับและพร้อมปรับปรุง ซึ่งการท างานวันนี้ถือว่ามาช่วยงานนายกรัฐมนตรีในด้านต่างๆ 
 “การท างานของผม ท่านอุตตม และนายสนธิรัตน์นั้น นายกรัฐมนตรีเลือกเข้ามา เราก็ต้องท างานและช่วยกัน 
การเมืองก็เป็นเรื่องของพรรค วันนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ แต่มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนผู้บริหารภายใน
พรรคเพ่ือน ามาสู่การปรับครม. ซึ่งเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี ทุกคนต้องให้เกียรติ ยืนยันอีกครั้งว่าทั้งสามคนยังไม่ได้
พูดคุยกัน” 
 เมือ่ถามถึงกรณีแกนน าทั้งสามคนจะพูดคุยหารือกันถึงทิศทางการลาออกจากต าแหน่งนั้นจริงหรือไม่ นายสุวิ
ทย์กล่าวว่า เพราะเราเป็นคู่กรณี แต่วันนี้ยังไม่มีโอกาสพูดคุยกัน เพราะยังมีงานอื่นๆ ที่ต้องท าอีกมาก แต่เป็นไปได้ว่า
พรุ่งนี้เจอกันก็อาจคุยกัน“เป็นด้วยสปิริตเรามาด้วยกัน ถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกัน ไม่เกี่ยวกับการท างาน ทั้ง 4 กุมาร เรา
มาด้วยกัน ลาออกจากรัฐบาล คสช. โดยมีภารกิจเพ่ือตั้งพรรคใหม่ ผมเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องนโยบาย เราลาออกพร้อม
กันทั้ง 4 คน แต่กลับมาเป็นรัฐมนตรี 3 คน อีกคนไปช่วยเหลืองานนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ยอมรับ
เป็นอารมณ์หนึ่งที่เรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน แต่ก็ต้องพูดคุยกันก่อน”นายสุวิทย์กล่าว 
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เมื่อถามว่าการตัดสินใจผูกโยงกับนายสมคิดด้วยหรือไม่ นายสุวิทย์กล่าวว่า นายสมคิดไม่เกี่ยว เป็นเรื่องภายในพรรค ทั้ง 
4 กุมารเป็นกรรมการบริหารพรรค แต่นายสมคิดในฐานะเป็นอาจารย์ของตนและซัพพอร์ตทั้ง 4 กุมารมาตลอด ทุกคน
ให้ความเคารพ แต่วันนี้ต้องแยกเรื่องงานและเรื่องทางการเมือง เราทั้ง 4 คนก็ต้องพูดคุยกัน 
 “การตัดสินใจอะไร เราต้องพูดคุยกันก่อน เพราะเรามาด้วยกัน ส่วนเรื่องปรับครม.ต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรี 
ยืนยันไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไร เราต้องหารือกับพล.อ.ประยุทธ์ก่อน และการเปลี่ยนตัว กรรมการบริหารพรรคนั้น ไม่
เกี่ยวกับการปรับครม. วันนี้ถ้านายกให้อยู่ พวกผมก็อยู่ แต่ถ้านายกให้ไป ผมก็ไป”นายสุวิทย์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4277211 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4277211
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วันจันทร์ ท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.10 น. 

‘สุวิทย์’ลั่น‘มาด้วยกัน ไปด้วยกัน’ วัดใจ‘บิ๊กตู่’ใช้ต่อ-เขี่ยพ้นครม. 

 
 
“สุวิทย์” เคลียร์กระแสกอดคอ “4 กุมาร” ลาออก ชี้อยู่ที่ดุลยพินิจนายกฯ พร้อมโชว์สปิริตมาด้วยกัน-ไปด้วยกัน 
แอ่นอกรับบกพร่องงานพรรค  
  เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่  8 มิถุนายน 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รมว.อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) และรักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังน า
คณะผู้แทนภาคเอกชน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือหารือประเด็น BCG หรือ Bio – 
Circular- Green Economy โดยกล่าวถึงกระแสข่าวเตรียมนัดหารือนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และรักษาการ
หัวหน้าพรรค พปชร.และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงษ์ รมว.พลังงาน และรักษาการเลขาธิการ พปชร.เกี่ยวกับการลาออก
จากต าแหน่งรัฐมนตรี 
 นายสุวิทย์ กล่าวว่า วันนี้ตนยังท างานอยู่ ตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันท างาน ต้องช่วยนายกฯน าพาวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไปข้างหน้าในช่วงหลังวิกฤติโควิด-19 ที่หลายคนมองว่าจะเป็นวิกฤติ แต่ตนมองว่าประเทศไทยมีโอกาส
เหตุการณ์นี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เรามีจุดแข็งอยู่เยอะมาก  เช่นการบริหารสถานการณ์ ทั้งการแพทย์และเรื่องการ
อุปโภค บริโภค หลังจากนี้ทุกคนมีหน้าที่มองในด้านบวก และประเทศไทยมีศักยภาพในการตอบโจทย์โลกหลังโควิด-19 
อย่างไร หน้าที่ของตนในฐานะรัฐมนตรี คือเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูทั้งภาคเอกชน และประชาชน โดยเฉพาะเอสเอ็มอี 
 ส่วนที่ตนโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องการปล่อยวางนั้น เป็นการเตือนตัวเอง ไม่ได้ปลงกับปัญหา วันนี้นายกฯให้โจทย์
มาอีกเยอะ ตอนนี้มีหน้าที่ท างาน และแม้ตนจะเป็นรองหัวหน้า พปชร.แต่ไม่ค่อยคุ้นชินกับงานการเมือง และเมื่อเป็น 
รมว.อว. ก็มาช่วยนายกฯในการขับเคลื่อนหลายเรื่อง และปกติตนก็โพสต์ข้อความในวันอาทิตย์ที่เป็นเรื่องสบายๆ  เมื่อ
ถามว่า ถือว่าถอดใจหรือไม่ นายสุวิทย์ กล่าวว่า เราท างาน ท าจนวินาทีสุดท้าย ตอนนี้มีแม้มีความคิดหลากหลายก็ต้อง
มาคุยกันว่า การเมืองหลังโควิด-19 ควรจะเป็นยังไง รูปแบบการเมืองที่ท ากันอยู่แบบเดิมๆตอบโจทย์หรือไม่ 
 เมื่อถามต่อว่า กรณีที่ระบุว่า 3 กุมารจะนัดคุยนั้น นายสุวิทย์ กล่าวว่า ก็เพราะเราเป็นคู่กรณี ถ้ามีโอกาสก็ต้อง
คุยกัน ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องสปิริต เรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน แต่ไม่เกี่ยวกับการท างานก่อนหน้านี้พวกตนคือ 4 กุมาร
ลาออกจากรัฐบาล คสช. เพ่ือไปตั้งพรรคใหม่ เป็นอารมณ์ของการที่มาด้วยกัน ก็ต้องไปด้วยกัน ก็ต้องคุยกัน ซึ่งการ
ตัดสินใจจะไม่ใช้อารมณ์ และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ แต่เป็นเรื่องภายในพรรค 4 กุมาร
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เป็นกรรมการบริหาร แต่นายสมคิดเป็นอาจารย์ของตน และให้การสนับสนุน 4 กุมารมาตลอด ก็แล้วแต่ท่าน แต่ถ้าแยก
ให้ออกเรื่องนี้เป็นเรื่องภายใน ก็ต้องมาคุยกัน ซึ่งจริงเท็จไม่รู้ แต่มีการพูดกันว่าการปรับเปลี่ยนผู้บริหารพรรคเชื่อมโยง
กับการปรับเปลี่ยนครม. ซึ่งข้อเท็จจริงการปรับครม.เป็นเรื่องของนายกฯ แล้วไม่ว่าจะคุยกันยังไงก็ตาม ต้องเคารพท่าน
นายกฯ ตัดสินใจยังไงก็ตาม ต้องหารือนายกฯก่อน และการลาออกจากครม.หรือไม่หลังการหารือทั้งสามคน ต้องให้
เกียรตินายกฯ เพราะท่านเป็นคนเลือกเรามา 
 “ผมถือว่าภารกิจผม ท่านนายกฯไว้วางใจ ให้มาตั้งกระทรวงใหม่ ตั้งไข่มาระดับหนึ่งหากลาออกเลยจะหาว่าทิ้ง
กระทรวง ตอนนี้เป็นเวลากว่าหนึ่งปี ถือว่าสร้างฐานรากมาพอสมควร ก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีใหม่ แต่ส่วนนายกฯจะให้
ผม และอีก 2 กุมารอยู่ต่อหรือไม่ ก็เป็นดุลยพินิจของท่านนายกฯ และวันนี้นายกฯไม่ได้ส่งสัญญาณอะไร ซึ่งท่านมองว่า
ควรมองประเทศไทยไปข้างหน้า อย่ามัวเสียเวลามองแต่ปัญหา” นายสุวิทย์ กล่าว 
 เมื่อถามว่า ที่นายสุวิทย์ ระบุว่า ไม่ได้ใกล้ชิดกับพรรค ตรงนี้เป็นปัญหาใช่หรือไม่ นายสุวิทย์ กล่าวว่า ตรงนี้เป็น
ข้อบกพร่องของตน ในช่วงที่ผ่านมาตนไม่มี ส.ส. และตามรัฐธรรมนูญ ตนก็เป็น ส.ส.ไม่ได้ และงานในกระทรวงอาจจะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และงานวิจัย ยอมรับว่า ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีก็
ท างานอยู่แต่ที่กระทรวง เพราะจ าเป็นต้องขึ้นรูปกระทรวงใหม่ 
 เมื่อถามต่อว่า การเลือกกรรมการบริหาร (กก.บห.) ชุดใหม่ จะสมัครเป็นรองหัวหน้าพรรคอีกหรือไม่ นายสุวิทย์ 
กล่าวว่า “พอแล้ว อันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน การท าหน้าที่รักษาการตรงนี้ ผมไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการท างานให้เต็มที่ 
ส่วนช่องโหว่ความสัมพันธ์กับส.ส.นั้น หากยังท างานในฐานะรัฐมนตรีคือสิ่งที่ผมต้องปรับปรุง เพราะเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนที่
ให้เขามาตีเราได้ เรื่องนี้ผมไม่ปฏิเสธ แต่จะปรับปรุงเพ่ือไปบริหารพรรคใหม่หรือไม่นั้น ต้องขอคิดอีกที และตั้งแต่มี
ประเด็นนี้ พวกผมท้ังสามคนยังไม่ได้คุยกันต้องคุยกัน ต่างคนต่างคิดไม่ได้ และเม่ือคุยกันแล้วต้องเรียนผู้ใหญ่ อย่างน้อย
ท่านนายกฯ และนายสมคิด ต้องรับทราบในสิ่งที่พวกเราหารือกัน และคิดอ่านอย่างไร ซึ่งเราต้องรักษาภาพใหญ่ให้ได้
เพราะนายกฯยังต้องอยู่ในภาวะต้องขับเคลื่อนวิกฤติ ไม่อยากให้ท่านปวดหัว ซึ่งในการประชุมครม.วันพรุ่งนี้ เมื่อเจอกัน
ทั้งสามคน คงได้คุยกัน” 
 เมื่อถามว่า นายสมคิดได้ส่งสัญญาณอะไรมาหรือไม่ นายสุวิทย์ กล่าวว่า ท่านก็ส่งสัญญาณเหมือนที่ถามกับสื่อ
ว่าเบื่อหรือไม่ ซึ่งตนบอกว่าสู้อยู่ ไม่ได้สู้ทางการเมือง แต่สู้ในเนื้องานของกระทรวง แต่ตนก็รับรู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้น จะไปนิ่ง
นอนใจไม่ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/497906/preview 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/497906/preview
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08 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:35 น. 

'ไพบูลย์ ' คาดประชุมใหญ่ พปชร. ไม่ 4 ก.ค. ก็ 12 ก.ค. 

 
 
  8 มิ.ย.63 - นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และฝ่ายกฎหมายพรรค กล่าวถึง
การจัดประชุมใหญ่สามัญเพ่ือเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ หลัง 18 กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน
ลาออกส่งผลกรรมการบริหารพรรคสิ้นสภาพทั้งหมดว่า เชื่อว่าไม่มีปัญหา ไม่มีอะไรน่าห่วง หลังนายอุตตม สาวนายน 
รักษาการหัวหน้าพรรคและนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รักษาการหัวหน้าพรรค ออกมาระบุแล้วก าลังด าเนินการไปตาม
ขั้นตอนกรอบเวลาคือภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. สัปดาห์นี้ผู้มีหน้าที่น่าจะยื่นเรื่องแจ้งต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.)ถึงการลาออกของ 18 กรรมการบริหารพรรค และสัปดาห์หน้ารักษาการหัวหน้าพรรคน่าจะเรียกประชุม
รักษาการกรรมการบริหารเพ่ือก าหนดการประชุมใหญ่สามัญได้ทั้งวันประชุม สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม โดย
คาดว่าจะจัดประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้ในวันที่ 4 ก.ค. หรือวันที่ 12 ก.ค. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/68148
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จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 19.30 น. 

"วัฒนา สิทธิวัง"มั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
 
“วัฒนา สิทธิวัง” ผู้สมัคร ส.ส. หมายเลข 1 พลังประชารัฐ ม่ันใจชนะเลือกตั้งซ่อม เพราะ“ร.อ.ธรรมนัส” ยกทีม 
ส.ส ลงพื้นที่ช่วยลุยหาเสียง เขต 4 จังหวัดล าปางในวันหยุด  
วันที่ 7 มิ.ย.63 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.จังหวัดพะเยา และในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน พรรค
พลังประชารัฐ พร้อมส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐดังนี้ นายเอกราช ช่างเหลา , นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อ นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ, นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส. จังหวัดตาก และนายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.จังหวัดพะเยา
ได้ใช้ช่วงเวลาวันหยุดราชการลงพ้ืนที่ ตลาดสดอ าเภอเกาะคา เพ่ือช่วยหาเสียงให้กับนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครส.ส.จ า
หวัดล าปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 
 โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้ขึ้นรถปราศรัยพร้อมนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครส.ส.หมายเลข 1 ซึ่งได้กล่าวเป็นภาษาเหนือ
ว่า "อยากให้ชาวล าปางเลือกผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าไปท างาน พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
เขต 4 ให้เจริญเหมือนกับที่จังหวัดพะเยา ที่ตนเองเป็น ส.ส. " ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก 
พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งร่วมกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย.63 นี้ด้วย 
 ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดจะลงพ้ืนที่ จังหวัดล าปาง เขต 4 ซึ่งจะไปให้ครบทุกอ าเภอ ทั้งนี้หากเลือก
นายวัฒนา เข้ามาเป็น ส.ส.ก็จะมาเป็นฝ่ายรัฐบาล และมีโอกาสที่จะน าการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เข้ามาสู่ จังหวัดล าปาง 
เขต 4  
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/778872 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/article/778872
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09 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.    

คนดีแพ้การเมืองเก่า 'สมคิด'ยกตัวอย่าง'กอบศักดิ์'ยังต้องระเห็จ-4กุมารไปด้วยกัน 
 
   
 
     
 
 
 
“ประยุทธ์-ประวิตร” เล่นบทเตมีย์ใบ้ ไม่ตอบเรื่องการเมือง ส่วน “สมคิด” วอนสื่อเสนอข่าวนั่งเทียนให้น้อยหน่อย 
ยกตัวอย่างคนดีอย่าง “กอบศักดิ์” ยังต้องระเห็จไป “อุตตม” ย้ าจัดประชุมแน่ใน 45 วัน “สุวิทย์” บอกชัด 3 กุมาร
จะหารือในวันที่ 9 มิ.ย.เพื่อก าหนดท่าที ลั่นมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน ยอมรับที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้าหา ส.ส. มุ่งแต่
วางรากฐานเพราะเป็นกระทรวงใหม่ 
     เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2563 
โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ, นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียง  
ทั้งนี้ ก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ได้ทักทายสื่อมวลชน และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจทั้งหมดตาม
กระแสข่าวใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์เพียงแต่ชะลอเดินเพ่ือฟังค าถามแต่ไม่ตอบใดๆ 
     ส่วนที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก (บางเขน) หลังจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 
ลงจากเฮลิคอปเตอร์ และแถลงการณ์ตรวจสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ าภาคกลาง ผู้สื่อข่าวได้ถามว่าได้
เตรียมตัวที่จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หรือยัง พล.อ.ประวิตรไม่ตอบ  ได้แต่เดินยิ้มไปขึ้นรถยนต์เพ่ือ
เดินทางกลับทันที 
ขณะที่นายสมคิดกล่าวถึงกระแสข่าวความวุ่นวายภายในพรรค พปชร. ว่าช่วงนี้พวกเราทุกคนไม่ว่าใครทั้งนั้น ต้องร่วมใจ
ช่วยกันดูแลให้การเมืองดี ให้บรรยากาศการเมืองไทยดี การเมืองนี้ส าคัญมาก และเป็นหน้าที่ของทุกคน ถ้าการเมืองดี
เศรษฐกิจก็จะดีตาม สังคมก็จะดีตาม ถ้าบรรยากาศการเมืองไม่ดี งานการก็เดินไม่ได้ ทุกคนก็จะเดือดร้อน รวมทั้งพวก
เราด้วย ฉะนั้นต้องช่วยกัน 
     "ข่าวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะพูดอะไร จริงเท็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าเราเสนอให้น้อยหน่อยในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์
มันก็จะช่วยการเมืองได้ใช่หรือไม่ คนดีๆ เราต้องการให้เข้ามาอยู่ในเมืองไทย เข้ามาให้ช่วยท างานการเมืองใช่หรือไม่ เรา
เห็นตั้งแต่วันแรกแล้ว รัฐมนตรีอย่างเช่นกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ คนดี คนเก่ง ซื่อสัตย์
สุจริต เขาก็อยู่การเมืองไม่ได้ แล้วถ้าทยอยไปทีละคน ใครจะท างาน ใช่ไหม พวกเขาไม่ได้เดือดร้อน คนอ่ืนต่างหากที่จะ
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เดือดร้อน ช่วยกันนะครับ ผมมองว่าทุกฝ่ายก็รู้จักกันทั้งนั้น ข่าวอะไรก็อย่าไปพูด อย่าไปถาม หยุดได้แล้ว" นายสมคิด
กล่าว 
ผู้สื่อข่าวถามว่า แต่ข่าวที่เกิดขึ้นก็มาจากบรรดานักการเมือง นายสมคิดกล่าวว่า ก็ไปถามคนที่เขาพูด ไม่ต้องมาถาม
ตนเอง ข่าวดีๆ ท าไมไม่ตามกัน เช่นการฟ้ืนฟู ขสมก.   
     "คนดีมีเยอะในเมืองไทย และอยากให้เขาเข้ามา ถ้าเข้ามาได้ก็เชิญเข้ามาเลย คนที่อายุมากแล้วจะได้ถอยไป" 
นายสมคิดระบุ  
เมื่อถามว่าแล้วนายกฯ คิดเหมือนที่นายสมคิดคิดหรือไม่ นายสมคิดตอบว่า "อ้าว นายกฯ เป็นคนดีใช่หรือไม่ ท่านก็ต้อง
คิดเหมือนกัน และการปรับ ครม.ก็อยู่ที่ท่านอยู่แล้ว" 
ซักต่อว่า แสดงว่าช่วงนี้หลายคนเล่นการเมืองมากกว่าการท างานใช่หรือไม่ นายสมคิดกล่าวว่า ไม่ได้ว่าอย่างนั้น แต่
อยากให้ทุกคนเอาใจใส่ ตั้งใจ และพูดคุยในสิ่งที่ช่วยบ้านเมืองได้ ใครมาใครไปไม่ส าคัญหรอก 
     เมื่อถามว่ามองใครไว้บ้างที่จะให้มาช่วยงานด้านเศรษฐกิจ นายสมคิดกล่าวว่า คนดีๆ มาได้ทั้งนั้น เวลคัม  
    ทั้งนี้ ก่อนการประชุม คนร. นายอุตตม ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวถึงการจัดประชุมเลือก
กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ว่า อยู่ในขั้นตอน โดยต้องจัดประชุมภายในกรอบ 45 วัน ซึ่งผู้จะมาเป็น 
กก.บห.ชุดใหม่ก็ยังไม่ทราบเป็นใคร ต้องรอการประชุมก่อน 
เมื่อถามว่าหากมีการเปลี่ยน ครม.ด้านเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือไม่ นายอุตตมกล่าวว่า เชื่อว่า
นายกฯ จะดูแลในทุกเรื่อง และกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และเมื่อถามย้ าถึงกระแสข่าวรัฐมนตรี 3 คนเตรียมพูดคุยเพ่ือ
ก าหนดท่าทีในการท างานร่วมกัน นายอุตตมปฏิเสธตอบค าถามดังกล่าวพร้อมเดินเข้าห้องประชุมทันที 
     นายอุตตมให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า ขออนุญาตไม่ตอบเรื่องการเมือง วันนี้มุ่งที่งาน และจะไม่พูดเรื่องข่าวลืออะไร
ทั้งนั้น เพราะงานทั้งหลายที่จะออกมา ต้องท าให้ผู้ประกอบการ ประชาชนสัมผัสได้ว่ามาตรการออกมาแล้วได้รับการ
ช่วยเหลือ นี่คือหัวใจของความมั่นใจ ไม่ใช่เรื่องข่าวลือโน่นนี่นั่น ซึ่งข่าวลือมันมี ห้ามไม่ได้ แต่ก็อยากจะขอว่า เรามา
โฟกัสด้วยกันตรงนี้ว่าเอางานออกมาก่อน เวลานี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมากส าหรับประเทศไทย ขอเรื่องนี้ก่อน อย่างที่
เรียนว่าข่าวลือมีทั่วไป ที่ก าลังพูดคือเราโฟกัสที่งานเท่านั้นเอง 
     ด้านนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวถึงกระแสข่าวเตรียม
นัดหารือนายอุตตม และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน รักษาการเลขาธิการ พปชร. เกี่ยวกับการลาออกจาก
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่า วันนี้ยังท างานอยู่ ตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันท างาน ต้องช่วยนายกฯ น าพาวิสัยทัศน์ของประเทศไป
ข้างหน้าในช่วงหลังวิกฤติโควิด-19 ส่วนที่โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องการปล่อยวางนั้น เป็นการเตือนตัวเอง ไม่ได้ปลงกับปัญหา 
วันนี้นายกฯ ให้โจทย์มาอีกเยอะ ตอนนี้มีหน้าที่ท างาน และแม้จะเป็นรองหัวหน้า พปชร. แต่ไม่ค่อยคุ้นชินกับงาน
การเมือง ซึ่งปกติก็โพสต์ข้อความในวันอาทิตย์ที่เป็นเรื่องสบายๆ  
     เมื่อถามว่า ถือว่าถอดใจหรือไม่ นายสุวิทย์กล่าวว่า เราท างาน ท าจนวินาทีสุดท้าย ตอนนี้แม้มีความคิด
หลากหลายก็ต้องมาคุยกันว่าการเมืองหลังโควิด-19 ควรจะเป็นอย่างไร รูปแบบการเมืองที่ท ากันอยู่แบบเดิมๆ ตอบ
โจทย์หรือไม่ 
     เมื่อถามถึงกรณีที่ระบุว่า 3 กุมารจะนัดคุยนั้น นายสุวิทย์กล่าวว่า ก็เพราะเราเป็นคู่กรณี ถ้ามีโอกาสต้องคุยกัน 
ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องสปิริต เรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน แต่ไม่เก่ียวกับการท างาน ก่อนหน้านี้พวกตนคือ 4 กุมาร ลาออก
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จากรัฐบาล คสช.เพ่ือไปตั้งพรรคใหม่ เป็นอารมณ์ของการที่มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน ต้องคุยกัน การตัดสินใจจะไม่ใช้
อารมณ์ และเรื่องนี้ไม่เก่ียวกับนายสมคิด แต่เป็นเรื่องภายในพรรค 4 กุมารเป็น กก.บห. แต่นายสมคิดเป็นอาจารย์ และ
ให้การสนับสนุน 4 กุมารมาตลอด ก็แล้วแต่ท่าน แต่ถ้าแยกให้ออกเรื่องนี้เป็นเรื่องภายใน ต้องมาคุยกัน  ซึ่งจริงเท็จไม่รู้ 
แต่มีการพูดกันว่าการปรับเปลี่ยนผู้บริหารพรรคเชื่อมโยงกับการปรับเปลี่ยน ครม. แต่ข้อเท็จจริงการปรับ ครม.เป็นเรื่อง
ของนายกฯ ต้องเคารพนายกฯ จะตัดสินใจอย่างไรก็ตามต้องหารือนายกฯ ก่อน และการลาออกจาก ครม.หรือไม่หลัง
การหารือท้ังสามคน ต้องให้เกียรตินายกฯ เพราะท่านเป็นคนเลือกเรามา 
     “ผมถือว่าภารกิจผม ท่านนายกฯ ไว้วางใจ ให้มาตั้งกระทรวงใหม่ ตั้งไข่มาระดับหนึ่ง หากลาออกเลยจะหาว่า
ทิ้งกระทรวง ตอนนี้เป็นเวลากว่าหนึ่งปี ถือว่าสร้างฐานรากมาพอสมควร ก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีใหม่ แต่ส่วนนายกฯ 
จะให้ผมและอีกสองกุมารอยู่ต่อหรือไม่ ก็เป็นดุลยพินิจของท่านนายกฯ และวันนี้นายกฯ ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไร ซึ่งท่าน
มองว่าควรมองประเทศไทยไปข้างหน้า อย่ามัวเสียเวลามองแต่ปัญหา” นายสุวิทย์กล่าว 
     เมื่อถามว่า ที่นายสุวิทย์ระบุว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับพรรค ตรงนี้เป็นปัญหาใช่หรือไม่ นายสุวิทย์ยอมรับว่าตรงนี้เป็น
ข้อบกพร่อง ในช่วงที่ผ่านมาไม่มี ส.ส. และตามรัฐธรรมนูญก็เป็น ส.ส.ไม่ได้ และงานในกระทรวงอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับประชาชนโดยตรง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและงานวิจัย ยอมรับว่าตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีก็ท างานอยู่แต่ที่
กระทรวง เพราะจ าเป็นต้องขึ้นรูปกระทรวงใหม่ 
     เมื่อถามว่า การเลือก กก.บห.ชุดใหม่ จะสมัครเป็นรองหัวหน้าพรรคอีกหรือไม่ นายสุวิทย์กล่าวว่า พอแล้ว อันนี้
เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน การท าหน้าที่รักษาการตรงนี้ ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการท างานให้เต็มที่ ส่วนช่องโหว่ความสัมพันธ์
กับ ส.ส.นั้น หากยังท างานในฐานะรัฐมนตรีคือสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพราะเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนที่ให้เขามาตีเราได้ เรื่องนี้ไม่
ปฏิเสธ แต่จะปรับปรุงเพื่อไปบริหารพรรคใหม่หรือไม่นั้น ต้องขอคิดอีกที และตั้งแต่มีประเด็นนี้ พวกตนเองทั้งสามคนยัง
ไม่ได้คุยกัน ต้องคุยกัน ต่างคนต่างคิดไม่ได้ และเมื่อคุยกันแล้วต้องเรียนผู้ใหญ่ อย่างน้อยท่านนายกฯ และนายสมคิด
ต้องรับทราบในสิ่งที่พวกเราหารือกัน และคิดอ่านอย่างไร ซึ่งเราต้องรักษาภาพใหญ่ให้ได้ เพราะนายกฯ ยังต้องอยู่ใน
ภาวะต้องขับเคลื่อนวิกฤติ ไม่อยากให้ท่านปวดหัว ซึ่งในการประชุม ครม.วันที่ 9 มิ.ย. เมื่อเจอกันทั้งสามคนคงได้คุยกัน 
     เมื่อถามว่า นายสมคิดได้ส่งสัญญาณอะไรมาหรือไม่ นายสุวิทย์กล่าวว่า ท่านก็ส่งสัญญาณเหมือนที่ถามกับสื่อ
ว่าเบื่อหรือไม่ ซึ่งก็บอกว่าสู้อยู่ ไม่ได้สู้ทางการเมือง แต่สู้ในเนื้องานของกระทรวง แต่รับรู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้น จะไปนิ่งนอน
ใจไม่ได้ 
     นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะรักษาการนายทะเบียนพรรค กล่าวถึงการเตรียม
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือเลือก กก.บห.พรรคชุดใหม่ ว่าอยู่ระหว่างการเตรียมการ ซึ่งการประชุมใหญ่ประจ าปีมี
เงื่อนไขว่าต้องรายงานกิจการด าเนินการ และต้องใช้องค์ประชุมอย่างน้อย 250 คน ในขณะที่สมาชิกพรรคมี 45,000 
คน จึงต้องเชิญตัวแทนมาประชุม อีกท้ังยังมีความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องเตรียมความพร้อม 
แต่ยืนยันว่ายังอยู่ในกรอบ 45 วันตามข้อบังคับพรรค ส่วนที่มีข้อกังวลว่าอาจมีการระดมคนมาเพ่ือโหวตให้ กก.บห.คน
ใดคนหนึ่งนั้น ยืนยันว่า ส.ส.ของพรรคจะมี 1 เสียง 1 โหวต และเชื่อว่า ส.ส.พรรคมีวิจารณญาณ และคงไม่ท าอะไรที่ท า
ให้เกิดความเสียหาย 
     นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และฝ่ายกฎหมายพรรค กล่าวถึงการจัด
ประชุมใหญ่สามัญเพ่ือเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ หลัง 18 กก.บห.ชุดปัจจุบันลาออก ส่งผล กก.บห.สิ้น
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สภาพทั้งหมดว่า เชื่อว่าไม่มีปัญหา ไม่มีอะไรน่าห่วง หลังนายอุตตม สาวนายน รักษาการหัวหน้าพรรค และนายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ รักษาการหัวหน้าพรรค ระบุแล้วก าลังด าเนินการไปตามข้ันตอนกรอบเวลา คือภายใน 45 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 1 มิ.ย. สัปดาห์นี้ผู้มีหน้าที่น่าจะยื่นเรื่องแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงการลาออกของ 18 กก.บห.
และสัปดาห์หน้ารักษาการหัวหน้าพรรคน่าจะเรียกประชุมรักษาการ กก.บห. เพ่ือก าหนดการประชุมใหญ่สามัญได้ทั้งวัน
ประชุม สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดประชุมใหญ่สามัญเพ่ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่ได้ในวันที่ 
4 ก.ค. หรือวันที่ 12 ก.ค. 
     ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ กล่าวถึงข่าวการปรับ ครม. ซึ่งถือว่าเป็น
อ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์จะพิจารณาปรับหรือไม่ปรับใคร และในฐานะสมาชิกพรรค พปชร. ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดูแลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จังหวัดล าปาง เขต 4 หากสามารถชนะการเลือกตั้งได้ จะท าให้ ส.ส.ที่ร่วมอุดมการณ์จะมีเพ่ิม
เป็น 71 คน จาก ส.ส.ทั่วประเทศ 
     “ในฐานะ ส.ส.พลังประชารัฐ ก าลังรวบรวมกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน กลุ่มที่ต้องการสร้างบ้านแปงเมือง
อาสาเข้ามาเพ่ือรับใช้ประชาชน กลุ่มท่ีมีอุดมการณ์เดียวกันนี้มีประมาณ 70 คน หากคนล าปางไว้วางใจให้พลังประชารัฐ
เข้าดูแล เป็นปากเป็นเสียง กลุ่มเราจะมีเพ่ิมเป็น 71 คน การเข้ามาครั้งนี้ไม่ได้เข้ามาเพ่ือต่อรองอ านาจหรือต่อรองเก้าอ้ี
รัฐมนตรี แต่จะเข้ามาดูแลทุกข์สุข ของประชาชน เข้ามาเป็นปากเสียงของประชาชน แก้ปัญหาปากท้องให้กับ
ประชาชน” 
     นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรค พปชร.และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีนาย
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล พาดพิงถึงปัญหาภายในพรรค พปชร.และกล่าวหาการบริหารด้านเศรษฐกิจ
ล้มเหลวว่า ปัญหาความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐเป็นเรื่องภายในพรรค ไม่เก่ียวอะไรกับพรรคก้าวไกล อยากให้นาย
วิโรจน์ดูแลพรรคตัวเองให้ดีก่อน จะได้ไม่เหมือนพรรคเก่าที่เคยอยู่  
     “ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐนั้น เชื่อว่าเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพรรคท าความเข้าใจกัน ทุกอย่างก็จบ 
ส่วนการปรับ ครม.นั้นเป็นอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์เพียงผู้เดียว ไม่มีใครแทรกแซงได้” นายธนกรกล่าว 
     วันเดียวกัน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล ได้ท าหนังสือถึงประชาชนตอบโต้นายสิระ 
เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรค พปชร. ว่ามีนามสกุลเดียวกันกับโฆษกกระทรวงพลังงาน ก่อนจะสรุปว่าจะขอใช้สิทธิอันชอบ
ธรรมพึ่งกระบวนการยุติธรรมต่อไป โดยหากชนะคดีจะขอท าบุญบริจาคให้เด็กยากจนพิเศษท่ีบ้านมีฝาบ้านไม่ครบสี่ด้าน
โดยไม่มีเงื่อนไข และขอบริจาคท าบุญซ่อมอุโบสถ วัดต่างๆ แต่อยากได้มือกฎหมายเก่งๆ ของประเทศมาช่วย เพราะ
ก าลังสู้กับผู้มีอ านาจคับบ้านคับเมือง. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/68176 
  

https://www.thaipost.net/main/pdetail/68176
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  9 มิถุนายน 2563 00:10 น.   

สอย "ส.ว." เขย่าอ านาจ "บิ๊กตู่" ! 
 
 
 
   
 
 
 
6 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นวันครบการนั่งบริหารประเทศ ของ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ 
"นายกรัฐมนตรี" ครบ 1 ปีเต็ม 
 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมรัฐสภา อันประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน และสมาชิก
วุฒิสภา 250 ใช้ห้องหอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็น "รัฐสภาชั่วคราว" เพ่ือประชุมร่วมกันและลงมติ
เป็นรายบุคคล พิจารณาว่า ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ขณะนั้นใคร
คือผู้ที่มีความเหมาะสม เข้ามาท าหน้าที่ "นายกฯคนที่ 30" ของประเทศ 
 จากนั้นที่ประชุมรัฐสภา ในวันนั้นลงมติเลือกพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ด้วยคะแนน 500 ส่วนธนาธร ได้ไป 
244 คะแนน ชัยชนะที่พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับจากการโหวตในที่ประชุมรัฐสภา เมื่อ6 มิถุนายน ปีที่แล้วคือบทพิสูจน์
ชัดเจนแล้วว่า "250 เสียง" ของสมาชิกวุฒิสภา นั้นมีความหมายมากน้อยแค่ไหน ?และดูเหมือนว่า 250 สว.เองจะถูก
วิพากษ์วิจารณ์จาก "พรรคร่วมฝ่ายค้าน" อย่างหนักหน่วง ว่าท าหน้าที่เป็นเสมือน "เครื่องมือสืบทอดอ านาจ" ให้กับ
พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้สามารถนั่งในอ านาจ แปรสภาพจาก คสช.มาสู่รัฐบาล 
หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 
 โดยที่ 250 ส.ว.เองไม่เคยท าหน้าที่ "ตรวจสอบ" การบริหารงานของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด !น่าสนใจว่า ในช่วง
หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่า "เป้าโจมตี" ของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะทั้ง "คณะก้าวไกล" ที่น าโดย "อดีตแกนน า
พรรคอนาคตใหม่" พุ่งเป้าเขย่าไปยัง ส.ว. อย่างต่อเนื่อง 
ล่าสุดสถานการณ์ของ ส.ว.ส่อเค้าลางว่าอาจจะบานปลาย เพราะเมื่อ พรรคฝ่ายค้าน ก าลังใช้ช่องทางกฎหมาย ให้
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติว่า "ขัดรัฐธรรมนูญ" หรือไม่ 
โดย "ปิติพงศ์ เต็มเจริญ" โฆษกพรรคเสรีรวมไทย ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณา
วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของวุฒิสภาทั้ง 90 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 108 ข.(1) (3) และ (9) หรือไม ่
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภา 250 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวันที่ 11 พ.ค. 2562 พบว่ามี ส.ว. จ านวน 90 คน เป็นอดีตสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามรัฐธรรมนูญ 2557 มาตรา 6 และยังท าหน้าที่ ส.ส.และ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่ง
ถือว่าขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 108 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ได้ระบุว่า ส.ว.จะต้องไม่มีลักษณะ
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ต้องห้าม คือมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 98 (17) หรือเคยเป็น ส.ส. เว้นแต่พ้นจากการเป็น ส.ส.ไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ เคยด ารงต าแหน่ง ส.ว. 
 " แต่ ส.ว. ทั้ง 90 คนนี้ เคยด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิก สนช. จึงถือว่าขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้าม" ปิติ
พงษ์ ให้สัมภาษณ์สื่อ 
 สิ่งที่เกิดขึ้นกับสมาชิกวุฒิสภา ภายใต้ "แรงเขย่า" จากพรรคฝ่ายค้านรอบนี้ ก าลังจะส่งผลท าให้ "ฐานอ านาจ" 
ของรัฐบาลที่เคยมั่นใจว่า แข็งแกร่ง นอกเหนือไปจากการมี "กองทัพ" เอาไว้ในมือเพ่ือค้ าบัลลังก์แล้ว อาจท าให้ "ฝ่าย
กฎหมาย" ของรัฐบาลต้องพลิกต าราเพ่ือ "แก้เกม" หาทางโยนห่วงยางลงไปช่วย "90 ส.ว." ให้รอดจากบ่วงคดีรอบนี้ ให้
จงได ้
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/161290 
  

https://siamrath.co.th/n/161290
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วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 - 09:24 น. 

‘บิ๊กป้อม’ ปัดตอบปม ‘3 กุมาร’ ถกตัดสินใจลาออก นิ่ง บอกไม่มอีะไร ด้าน ‘กอบศักดิ์’  
ไม่ปริปาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
‘บิ๊กป้อม’ ปัดตอบปม ‘3 กุมาร’ ถกตัดสินใจลาออก นิ่ง บอกไม่มีอะไร ด้าน ‘กอบศักดิ์’ ไม่ปริปาก 
   เมื่อเวลา 08.46 น. วันที่ 9 มิถุนายน ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีที่ 3 กุมารเตรียมนัดหารือเพ่ือตัดสินใจว่าจะลาออกหรือไม่ โดย พล.อ.
ประวิตรกล่าวสั้นๆ ด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า “ไม่มีอะไร” 
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า แล้วจะจบอย่างไร พล.อ.ประวิตร ไม่ตอบแต่ได้ขึ้นรถประจ าต าแหน่งทันที
เพ่ือเดินทางไปร่วมประชุมที่ตึกสันติไมตรีทันที 
  ขณะที่นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เมื่อมาถึงท าเนียบรัฐบาลได้เดินขึ้นไป
บนห้องท างานตึกบัญชาการ 1 ทันที โดยปฏิเสธที่จะตอบค าถามใดๆ กับสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงปัญหาภายใน
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เช่นเดียวกัน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2220822 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2220822
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-3.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

 

 
วันจันทร์ ท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 10.16 น. 

‘นิด้าโพล’เช็กเรตติ้ง 6 ปีนายกฯ‘บิ๊กตู่’ จากยุคคสช.สู่รัฐบาลเลือกตัง้ 

 
  

8 มิถุนายน 2563 “นิด้าโพล” ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยแพร่
สรุปผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด ารงต าแหน่ง 6 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่ง
รวมการส ารวจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558-มิถุนายน 2563 (ทั้งรัฐบาลทหาร คสช. เดือนพฤษภาคม 2557-กรกฎาคม 
2562 และรัฐบาลเลือกตั้งจากพรรคพลังประชารัฐ เดือนกรกฎาคม 2562-ปัจจุบัน) รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่างครั้งละไม่น้อยกว่า 1,250 คน การส ารวจสามารถสรุปเปรียบเทียบการท างานได้ดังแสดงในตารางและแผนภูมิ 
ต่อไปนี้ 

1.ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า 
เมื่อเปลี่ยนจากรัฐบาลทหาร คสช. เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วความนิยมดูจะลดลง โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นรัฐบาล
จากการเลือกตั้ง เห็นได้จากคะแนนในส่วน “การท างานในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี” พบว่าในเดือน ก.พ. 2558 มีกลุ่ม
ตัวอย่างระบุว่า “ดีมาก” อยู่ที่ร้อยละ 39.6 และขึ้นไปสูงสุดในเดือน ส.ค. 2559 อยู่ที่ร้อยละ 42.4 จากนั้นก็ลดลงโดย
ในเดือน ธ.ค. 2562 ลดต่ าสุดไปอยู่ท่ีเพียงร้อยละ 8.92 ก่อนจะข้ึนมาในเดือน มิ.ย. 2563 แต่ก็อยู่ที่เพียงร้อยละ 15.92 
เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า “ค่อนข้างดีมาก” ในเดือน ก.พ. 2558 ร้อยละ 47.36 และเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 
40 มาตลอด โดยในการส ารวจเดือน ส.ค. 2561 มีกลุ่มตัวอย่างระบุแบบนี้ถึงร้อยละ 48.96 จากนั้นลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 
30.13 ในเดือน ธ.ค. 2562 และดีข้ึนมาบ้างในเดือน มิ.ย. 2563 โดยอยู่ท่ีร้อยละ 35.6 ในทางตรงกันข้าม กลุ่มตัวอย่างที่
ตอบว่า “ไม่ค่อยดี” และ “ไม่ดีเลย” ในเดือน ก.พ. 2558 มีอยู่เพียงร้อยละ 8.24 และร้อยละ 4.56 ตามล าดับ โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมากนักในยุครัฐบาลทหาร คสช. 

แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ท างานในต าแหน่งนายกฯ ได้ ไม่ค่อยดี
นัก เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.98 ในเดือน ธ.ค. 2562 และเพ่ิมขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 27.44 ในเดือน มิ.ย. 2563 ขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ท างานในต าแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย เพ่ิมขึ้นไปถึงร้อยละ 33.72 ในเดือน ธ.ค. 2562 
ก่อนจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 20.48 ในเดือน มิ.ย. 2563 ถึงกระนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่า พล.อ.ประยุทธ์ ท างานใน
ต าแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย ในช่วงรัฐบาลเลือกตั้ง ก็มีมากกว่าสมัยที่เป็นรัฐบาลทหาร คสช. 
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2.ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีอุดมการณ์ในการท างานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบว่า “มีอุดมการณ์” เคยมีจ านวนมากในยุครัฐบาลทหาร คสช. โดยในเดือน ส.ค. 2558 อยู่ที่ร้อยละ 85.8 
และอยู่เฉลี่ยร้อยละ 70-80 โดยประมาณตลอด แต่เมื่ออยู่ในยุครัฐบาลเลือกตั้ง ในเดือน ธ.ค. 2562 กลุ่มตัวอย่างที่ระบุ
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีอุดมการณ์ในการท างาน ลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 47.73 ก่อนจะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในเดือน มิ.ย. 
2563 อยู่ที่ร้อยละ 54.72 
ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างที่เคยตอบว่า “ไม่มีอุดมการณ์” ในเดือน ส.ค. 2558 เคยมีเพียงร้อยละ 9.9 และอยู่ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 10-20 โดยประมาณ ตลอดสมัยรัฐบาลทหาร คสช. แต่เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ต่อในสมัยรัฐบาล
เลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีอุดมการณ์ กลับเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยในเดือน ธ.ค. 2562 
อยู่ที่ร้อยละ 47.34 และเดือน มิ.ย. 2563 ลดลงเล็กน้อยลงมาอยู่ที่ร้อยละ 40.72 

3.ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความกล้าตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ในยุครัฐบาล
ทหาร คสช. กลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า “กล้าตัดสินใจ” มีจ านวนมาก โดยในเดือน ส.ค. 2558 อยู่ที่ร้อยละ 85.1 และอยู่
เฉลี่ยที่ร้อยละ 60-80 โดยประมาณ แต่เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ จากการเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบนี้
ลดลง โดยในเดือน ธ.ค. 2562 เหลือเพียงร้อยละ 48.12 และเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในเดือน มิ.ย. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 43.84 
ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่า “ไม่กล้าตัดสินใจ” จากในยุครัฐบาล คสช. เดือน ส.ค. 2558 มีอยู่เพียงร้อยละ 9.4 
และเฉลี่ยอยู่เพียงร้อยละ 10-20 โดยประมาณ แต่เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ จากการเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบนี้กลับเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยในเดือน ธ.ค. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 46.32 ก่อนจะลดลงมาเล็กน้อยในเดือน 
มิ.ย. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 43.84 

4.ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีบุคลิกภาพผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้น าแบบทหารมากกว่าจะเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ เป็น “ผู้น าแบบทหาร” ในยุครัฐบาล คสช. เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70 และรัฐบาลเลือกตั้งอยู่ที่ร้อยละ 50-60 
เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็น “ผู้น าแบบกึ่งทหาร/ประชาธิปไตย” ในยุครัฐบาล คสช. เฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 10 กว่าๆ โดยประมาณ และรัฐบาลเลือกตั้งอยู่ที่ร้อยละ 20-30 เศษๆ โดยประมาณ 
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็น “ผู้น าแบบประชาธิปไตย” ในการส ารวจทั้ง 10 ครั้ง มีเพียง 4 ครั้ง
เท่านั้นคือเดือน ส.ค. 2558 , ส.ค. 2559 , ก.พ. 2560 และ ส.ค. 2560 ที่เหลืออีก 6 ครั้งมีกลุ่มตัวอย่างไม่ถึงร้อยละ 10 
ที่ตอบแบบนี้ 5.ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการท างานแก้ไขปัญหาของประเทศของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า การส ารวจในช่วงต้นและช่วงกลางของรัฐบาล คสช. (ส.ค.2558-ส.ค.2560) มีกลุ่มตัวอย่าง
ที่ระบุว่า “มีประสิทธิภาพ” เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70 กว่าๆ 

แต่ในช่วงท้ายของรัฐบาล คสช. (ก.พ.2561 และ ส.ค. 2561) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่า พล.อ.ประยุทธ์ มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 50-60 กว่าๆ และเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ในรัฐบาลจากการ
เลือกตั้ง ก็ยิ่งลดลงไปอีก โดยในเดือน ธ.ค. 2562 เหลือเพียงร้อยละ 34.35 และดีขึ้นในเดือน มิ.ย. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 
49.76 ในทางตรงข้าม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่า พล.อ.ประยุทธ์ ท างานได้ “ไม่มีประสิทธิภาพ” พบว่า ในยุครัฐบาล คสช. 
อยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 10-30 เศษๆ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลเลือกตั้ง เพ่ิมข้ึนมาอยู่ที่ร้อยละ 40-60 กว่าๆ 
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6.ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการท างานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พบว่า ในยุครัฐบาล คสช. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่า “มีความโปร่งใสตรวจสอบได้” เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50-70 กว่าๆ 
โดยประมาณ (ระหว่างเดือน ส.ค. 2558- ส.ค. 2561) แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบนี้ เหลือ
เพียงร้อยละ 35.45 ในเดือน ธ.ค. 2562 และดีข้ึนเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 40.48 ในเดือน มิ.ย. 2563 
ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่า การท างานของ พล.อ.ประยุทธ์ “ไม่มีความโปร่งใสตรวจสอบไม่ได้” เพ่ิมขึ้นช่วง
ท้ายของรัฐบาล คสช. อยู่ที่ร้อยละ 32.4 ในเดือน ก.พ. 2561 และลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ีร้อยละ 29.28 ในเดือน ส.ค. 2561 
ซึ่งมากกว่าช่วงต้นและช่วงกลางของรัฐบาล คสช. (ส.ค. 2558-ส.ค. 2560) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10 กว่าๆ และเมื่อเป็น
นายกฯ ในรัฐบาลเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า การท างานของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีความโปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ 
เพ่ิมข้ึนไปถึงร้อยละ 51.49 ในเดือน ธ.ค. 2562 ก่อนจะลดลงเล็กน้อย ไปอยู่ท่ีร้อยละ 45.76 ในเดือน มิ.ย. 2563 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/497794 
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8 มิ.ย. 2563-11:55 น. 

ชูประวิตรเข้าแทนที่อตุตม‘ข้อเสนอ’ที่มอิาจ‘ปฎิเสธ’ 

 

 
 

  ไม่ว่าใครก็ตามที่ก าหนดกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหวเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหัวหน้า ต าแหน่ง
เลขาธิการ ภายในพรรคพลังประชารัฐถือได้ว่าการชู พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เข้ามาแทนที่ นายอุตตม สาว
นายน เป็น"ยุทธวิธี" อันยอดเยี่ยม หากสังเกตอาการของ "กลุ่ม 4 กุมาร" ตั้งแต่ข่าวนี้"ปล่อย"ออกมาเมื่อเดือน
เมษายน ตลอดเดือนพฤษภาคม ล้วนตกอยู่ในอาการของ"ไอ้ใบ้อมบอระเพ็ด"  
ไม่ว่า นายอุตตม สาวนายน ไม่ว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ไม่ว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ไม่ว่า นายก อบศักดิ์ ภู
ตระกูล แม้จะเจนจัด"การตลาด"มากเพียงใดก็ขยับล าบาก 
ยิ ่งติดตามในแต่ละจังหวะก้าวของการเดินเกมทางการเมือง ยิ ่งต้องตกตะลึง ยิ ่งคาดไม่ถึง กระทั ่งท า ให้
กระบวนการตอบโต้เป็นไปด้วยความสลับซับซ้อน ซับซ้อนจากนามของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต้องยอมรับ
ว่านาม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นนามที่วางเรียงเคียงกับนามของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับนามของ 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ตั้งแต่กรมทหารราบที่ 22 ตั้งแต่กองพลทหารราบที่ 2 ตั้งแต่แม่ทัพภาคที่ 1 กระทั่งผู้
บัญชาทหารบกเป็นภาพของ"พี่"ที่อบอุ่นแห่ง "บูรพาพยัคฆ์"การเข้าไปนั่ งในต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์ พรรค
พลังประชารัฐ ก็น าไปสู่การขานรับอย่างคึกคัก ว่าเหมาะสมและสมควรแก่สภาพการณ์ทางการเมือง  
การขยับจากต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์ไปสู่ต าแหน่งหัว หน้าพรรคก็ด ารงอยู่ในกระสวนที่แม้กระทั่ง นาย
อุตตม สาวนายน เองก็ไม่กล้าออกมาปฏิเสธเพราะรู้อยู่ว่าสถานะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในสายตาและ
ความเป็นจริงด ารงอยู ่อย่างไรแม้กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ต้องอยู ่ในความเงียบ หากมองจาก
ประสบการณ์ของ ดอน คอร์ลีโอเน่ กลยุทธ์ชูภาพ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เข้าไปแทนที่ นายอุตตม สาว
นายน ในต าแหน่งหัวหน้าพรรคได้กลายเป็น "ข้อเสนอที่ไม่อาจจะปฎิเสธได้"ในทางการเมืองไม่ว่าจะมองจากจุด
ของ นายอุตตม สาวนายน ไม่ว่าจะมองจากจุดของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ไม่ว่าจะมองจากจุดของ นายสุ
วิทย์ เมษินทรีย์ตกอยู่ในสภาพ หัวร่อมิได้ ร่ าไห้มิออก กันถ้วนหน้า  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4275123 
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ปมในองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 

 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกระแสแรงในห้วงเวลาหาเสียงเลือกตั้ง มีนาคม 2562 เป็นรูปเป็นร่างมากข้ึน เมื่อ
สภาเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ภายใน 
90 วัน ล่าสุด มีการขอขยายเวลาออกไปอีก 90 วัน เนื่องจากต้องพักประชุมจากผลกระทบของไวรัสแพร่ระบาด นายสุ
ทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย โฆษกคณะกรรมาธิการ แถลงเร็วๆ นี้ว่า ในการประชุมครั้งล่าสุด พิจารณา
เรื่ององค์กรอิสระ และมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีปัญหาที่กระบวนการสรรหายึดโยงประชาชนน้อยไป จึงเสนอให้
แก้ไขเรื่องที่มาและยังพิจารณากระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล เห็นตรงกันว่า องค์กรอิสระมีอ านาจมากขึ้นเรื่อยๆ ให้คุณ
ให้โทษต่อสังคม แต่แทบไม่มีกระบวนการตรวจสอบ เช่น เมื่อมีค าวินิจฉัยแล้วก็จบ ไม่มีใครไปถามถึงเหตุผลหรือเข้าไป
ศึกษาได้ การตรวจสอบจากองค์กรทางสังคม เช่น ประชาชน สภา หรือกับองค์กรอ่ืนๆ ก็ไม่มี จึงเห็นควรต้องปรับปรุง
ออกแบบกระบวนการตรวจสอบ ถ่วงดุลองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญใหม่ โดยเห็นว่า องค์กรใดมีอ านาจมาก ให้คุณให้
โทษต่อสังคม และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง จ าเป็นต้องสร้างระบบตรวจสอบให้มากขึ้น ที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นจุดอ่อน 

อีกปัญหาที่กรรมาธิการควรน าไปพิจารณาได้แก่ กรณีเกิดปัญหาการสรรหาผู้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใน
องค์กรอิสระ 2 แห่ง กรรมการสรรหาชุดหนึ่งเห็นว่า ผู้เข้ารับการสรรหาที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ หรือ สนช. มาก่อน 
ถือว่าต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายองค์กรอิสระ แต่กรรมการสรรหาอีกชุดเห็นว่า ไม่ต้องห้าม โดยผู้รับการสรร
หาดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาไปแล้ว จนเกิดการถกเถียง และมีผู้ยื่นผ่านผู้ตรวจการรัฐสภาให้ส่งตีความ ท า
ให้เกิดข้อสงสัยในมาตรฐานการใช้กฎหมายของกรรมการสรรหาแนวคิดให้กระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระยึดโยงกับประชาชน และสร้างระบบตรวจสอบที่ชัดเจน จะช่วยท าให้องค์กรอิสระท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระมาก
ขึ้น และลดภาพลักษณ์ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง เรื่องนี้เป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องแก้ไขหรือยกร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อให้มีกติกาสูงสุดที่เป็นมาตรฐาน และสร้างความเป็นธรรมที่เสมอหน้ากันในสังคม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2218118 
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สถานีคิดเลขที่ 12 : เรอืนร่างทางการเมืองของ“พลังประชารัฐ”  
: โดย ปราปต ์บุนปาน 

 
 

การพยายามแยกนายกรัฐมนตรีออกจากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและพรรคการเมือง แยกทีมเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลออกจาก ส.ส.แยกการพัฒนาประเทศ-ท างานเพ่ือบ้านเมือง ออกจากการเล่นการเมืองแบบน้ าเน่าล้วนเป็น
ฐานคิดหลักๆ ที่ส่งผลให้หลายคนมองกระบวนการความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐ ณ ห้วงเวลาปัจจุบัน ว่า
เป็นเรื่องผิดแปลก มีเสียมากกว่าดี มืดมากกว่าสว่าง และสกปรกมากกว่าสะอาด 

ในมุมมองดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาจเป็นตัวละครที่ก าลังลอยตัวอยู่เหนือความ
ขัดแย้ง-เกมการแย่งชิงอ านาจในพรรคพลังประชารัฐได้ส าเร็จ ขณะที่บทบาทของกลุ่ม “สี่กุมาร” หรือทีมเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ก็ย่อมมีลักษณะเป็น “ผู้ถูกกระท า” ซึ่งถูกกลั่นแกล้งเบียดขับจากกลุ่มก้อนอ่ืนๆ ในพรรคเดียวกันแต่หากมองกัน
อย่างสมจริงบรรดานักการเมืองร้อยพ่อพันแม่ในพรรคพลังประชารัฐ ล้วนถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญที่ขาดไม่ได้
และเป็นเครื่องมือยืนยันความชอบธรรมของ “รัฐบาลประยุทธ์ภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตย” 
ณ ปี 2563 “รัฐบาลประยุทธ์” ก็คือ “พรรคพลังประชารัฐ”“พรรคพลังประชารัฐ” ที่อาจมีนักการเมือง ซึ่งสังคมไม่ค่อย
นิยมชมชอบสักเท่าไหร่หรือกระทั่งรู้สึกคลางแคลงใจด้วย เช่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ ปารีณา ไกรคุปต์แต่รัฐบาล
ก็ไม่สามารถทิ้งขว้างหรือวางตัวออกห่างจากนักเลือกตั้งในพรรคพลังประชารัฐสถานภาพของ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ จึงมีความส าคัญ 

เพราะ “บิ๊กป้อม” เป็นทั้งตัวแทนของ “3 ป.” และเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่กี่รายในรัฐบาลที่สามารถแสวงหาความ
ยอมรับจาก ส.ส. (หลากกลุ่มหลายก๊ก) ส่วนใหญ่ภายในพรรคพลังประชารัฐได้กระแสข่าว ส.ส.พลังประชารัฐจ านวนมาก
พร้อมเทเสียงสนับสนุน พล.อ. ประวิตร ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค ยิ่งขับเน้นให้สังคมตระหนักว่า “พ่ีใหญ่ 3 ป.” คือ “คน
ของความเป็นจริง” ที่ทั้งเล่นการเมือง ดีลกับนักการเมือง และต้องข้องเกี่ยวกับพรรคการเมืองดังนั้น แม้ผู้คนใน
สังคมไทย (แม้กระทั่งที่ชื่นชอบและส่งเสียงเชียร์ “บิ๊กตู่”) จะไม่ค่อยเชื่อมั่นเชื่อถือในตัว “บิ๊กป้อม” สักเท่าไหร่ทว่า
รัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐก็จ าเป็นต้องพ่ึงพาบารมีและโครงข่ายสายสัมพันธ์ของนายทหารเก่ารายนี้ 
เพราะ “บิ๊กป้อม” เป็นตัวตนอีกด้านที่แยกไม่ขาดจาก “บิ๊กตู”่ 
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เช่นเดียวกับที่ “นายกฯประยุทธ์” “3 ป. บูรพาพยัคฆ์” พรรคพลังประชารัฐและรัฐบาล (รวมถึงพรรคร่วมฯ 
250 ส.ว. กองทัพ ตลอดจนองค์กรอิสระ-เครือข่ายรัฐราชการอ่ืนๆ) ต่างเป็นองคาพยพของเรือนร่างทางการเมือง
เดียวกัน 
ถ้าเรือนร่างดังกล่าวจะมีความเข้มแข็งและทรงพลังยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นเพราะองคาพยพทุกส่วนหนุนเสริมซึ่งกันและกัน 
แต่หากเรือนร่างนี้จะพังทลายลงในอนาคต องคาพยพแต่ละส่วนก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบของตนเองได้
เช่นกัน 

ปราปต์ บุนปาน 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2219277 
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8 มิถุนายน 2563  

ค าถามถึง กกต.-ปปช. คดีคนการเมืองถึงไหน? 

 
 

ช่วงนี้เริ่มยุ่งเป็นยุงตีกันแล้ว ส าหรับคนการเมืองเพราะ ”พรรคเก่า-พรรคใหม่" กลุ่มการเมืองใหม่แต่คนหน้า
เดิม เริ่มมีข่าวออกมาว่าต่างขยับจังหวะ 

และจัดองคาพยพเพ่ือรองรับการหย่อนบัตรในคราวต่อไปแบบเปิดหน้าชก...แสดงว่าหากควบคุม”ไวรัสมรณะ”
ไว้ได้ในระดับหนึ่งและการถล่มเรือเหล็กได้ผล แปลความว่า คนการเมืองบางขั้วทองข้ามช็อตไปแล้วเมืองไทยจะมี”ว่าที่
รัฐบาลใหม่”ที่พร้อมรับไม้ดูแลบ้านเมืองต่อจาก”กัปตันลุงตู่”ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ 

ไวรัสตัวนี้กลายเป็นเครื่องมือหาแต้มของคนการเมืองทุกพรรคไปแล้ว ดังนั้นคอการเมืองควรแยกน้ าดี/น้ าเน่าให้
ได้ โดยแปะข้อมูลไว้ข้างฝาบ้านเพ่ือเป็นการบ้านก่อนหย่อนบัตรคราวต่อไปว่า พรรคนั้น/ส.ส.คนนี้ควรให้โอกาสอีก
หรือไม่! น่าสนใจว่าจังหวะการเมืองยามนี้อาจมีอะไรพิลึกพิลั่นแบบไม่คาดฝัน...ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ?โดยเฉพาะ
จังหวะของ3ป.ที่คุมเกมการเมืองไว้เกือบหมดกระดาน แม้ว่ายามเพลี่ยงพล้ าแต่ 3ป. ยังประคองเกมไว้ได้ 

ดังนั้นหาก 3 ป.ยังแน่นเหนียวแม้จะมีอะไรบางอย่างที่ท าแต้มเสียไปบ้างแต่ก็ยากที่ใครจะมาทุบให้ร่วงบัลลังก์
ลงได้ ดีไม่ดี..ลากยาว 4 ปีเลยด้วยซ้ า! แต่กว่าจะถึงจุดนั้น3ป.ต้องคุมพรรคร่วมรัฐบาลให้อยู่ในร่องในรอยและสิ่งส าคัญ
คือต้องคุมส.ส.พรรคพลังประชารัฐมิให้แตกแถวและซ่าแบบเลอะเทอะให้จงได้ก่อน แล้ววันนั้นของ3ป.จะบังเกิดได้... 
เมื่อถึงตรงนี้...ขอแวะไปไถ่ถาม”กกต.”สักนิดว่า ครบหนึ่งปีการรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว “ใบสารพัดสี”จากหลาก
ข้อร้องเรียนว่า ผู้สมัครส.ส.กระท าการสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายนั้น วันนี้ผลการพิสูจน์เป็นเช่นใด? เพราะคล้ายว่าไม่มีอะไรใน
กอไผ่เลย!?! "7อรหันต์กกต.”เร่งประกาศความโปร่งใสในด้านนี้สักนิดเพ่ือให้สังคมหายแคลงใจด้วย...ส่วน”ปปช.”นั้น 
คดีที่คนการเมืองยุคปัจจุบันข้องเกี่ยวก็มีหลายวาระ แต่คล้ายว่าเครื่องยนต์ของปปช.ยังอือเสมือนเรือเกลือ แม้บางเรื่อง
จะสะสางได้ไว แต่หลายเรื่องที่ผู้แทนราษฎรบางชีวิตกระท าผิดซึ่งหน้าอาทิ ส.ส.สิระ เจนจาคะ “กร่างใส่ต ารวจ”,ส.ส.
หลายคน”เสียบบัตรแทนกัน”,ส.ส.เต้”มงคลกิตติ์ สุขสินธานานนท์ “แห่งพรรคไทยศรีวิไลย์แจ้งบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินสุดแปลก!ตรงนี้มันเหมือนการ”หลอก”เจ้าหน้าที่รัฐให้หลงเชื่อความมีอยู่จริง-ไม่มีอยู่จริงของทรัพย์สิน เป็น 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

59 

 

 
ความผิดทางอาญาที่มิอาจยอมความได้เพราะข้อครหาว่าปปช.บางคนแนบแน่นกับ  “บิ๊กบราเธอร์” ในสนามการเมือง
ยามนี้นั้น สังคมแคลงใจอยู่แล้วเมื่อกาลก่อน หากวันนี้ปปช.ยังไม่ช าระความกับคนการเมืองที่ละเมิดกบิลเมืองนั้น จะ
วางใจให้ท างานบริหารประเทศต่อไปได้อย่างไร...ดังนั้นเม่ือหลายข้อร้องเรียนมีมูล “ประธานปปช.” อย่าปล่อยให้
เรื่องเหล่านี้หายเงียบไปนะครับ ไม่เช่นนั้นความเสื่อมศรัทธาจะมาเยือนสนามบินน้ าอีกแห่งหนึ่ง... 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883994 
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ส.ส.แจกกล้วย 

 
 
 ถือเป็นที่ฮือฮามากในช่วงที่สภาก าลังพิจารณา พ.ร.บ.โอนงบประมาณปี 63 มูลค่า 8 หมื่น 
ล้านบาทจู่ๆ มีเสียงลือแซดกันว่ามี ส.ส.น ากล้วยมาแจก จนมีคนไปรอรับกันเป็นทิวแถว สอดคล้องกัสถานการณ์ในพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) ก าลังระส่ า มีแกนน าเรียก ส.ส.วัดพลังยึดขาเก้าอ้ี หรือบางกลุ่มตั้งกลุ่มก๊วนขึ้นมามากมายเพ่ือ
สร้างอ านาจต่อรอง โยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคในเร็วๆ นี้ ที่ชุดเก่าลาออกไป 18 คน เมื่อวันที่ 
1 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยหวังผลไปถึงการปรับ ครม.ในเดือน ก.ค.นี้หรือไม่ 
      แต่เมื่อทีมงานคันปากฯ ไปตรวจสอบเรื่อง ส.ส.แจกกล้วย กลับพบเป็นเรื่องโอละพ่อ เพราะภาพที่เห็น
คือ "ส.ส.แคมป์" น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พปชร. ส.ส.รุ่นใหม่ไฟแรง และทายาททางการเมืองของคุณพ่อ
มานิต อดีต รมช.สาธารณสุข และคุณแม่กอบกุล อดีต ส.ส.ราชบุรี ที่ก าลังแจก "กล้วย" ให้พ่ีๆ เพ่ือนๆ ส.ส.ทุกพรรคใน
สภา โดยกล้วยที่แจกไม่ใช่ "เงินหรือกระสุน" อย่างที่คนการเมืองคิดไว้... 
       แต่เป็น "กล้วยกรอบแก้วฉาบน้ าตาลโตนด ต ารับเพชรบุรี "ผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มแม่บ้ านชาว
ราชบุรี"ส.ส.แคมป์" บอกว่า กล้วยกรอบแก้วฯ ที่นี่อร่อยที่สุด กินเมื่อไหร่วางไม่ลง ต้องทานจนหมดซอง เพราะมีขนาด
ก าลังพอดี พกพาง่าย กินสะดวก เพ่ือน ส.ส.ไม่ว่าจะใน พปชร.หรือนอกพรรค ทุกคนต่างก็ชอบ และมักก าชับให้ตัวเอง
น ามาฝากหรือมาขายด้วยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในยุคโควิด-19 
      "เดี๋ยวนี้หนูไปไหนมาไหนในรัฐสภา มักถูกนักการเมืองรวมทั้งพ่ีๆ สื่อมวลชนแซวตลอดว่า "ส.ส.แจก
กล้วย" 555 
      ปิดท้าย "ส.ส.แคมป์" ฝากแจ้งว่า หากใครชอบและติดใจอยากทานกล้วยกรอบแก้วฯ อีก สามารถอุดหนุน
ผู้ประกอบการโดยตรงโทร. 08-1572-9896 ได้เลยจ้า  
                                          ลูกหลานคลองเตย 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68171 
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บันทึกหน้า4 
 

 
 
 
 
 

  เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายของเหตุการณ ์“อุ้มหาย” ประชาชนคนไทย ในยุคที่สื่อโซเชียลมีเดียมีพลังอย่างมาก 
จึงท าให้การรณรงค์ต่อกรณี “วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์” ผู้ลี้ภัยการเมือง ถูกคนร้ายอุ้มหายในประเทศกัมพูชา มีเสียงดัง
ถึงสื่อกระแสหลัก เรียกร้องกดดันไปยังรัฐบาลให้ประสานงานกับทางการกัมพูชา เพ่ือช่วยเหลือค้นหาความจริงในเรื่องนี้ 
ซึ่งล่าสุด “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี เผยสั้นๆ อยู่ระหว่างการประสานพูดคุยกับทางการกัมพูชา  
       กรณีของ “วันเฉลิม” แม้จะเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง แต่แตกต่างจากกลุ่มคนเกี่ยวข้อง
การเมืองที่สูญหายไปก่อนหน้านี้ ซึ่งกลุ่มนั้นถูกข้อกล่าวหาเป็นพวกล้มเจ้า ท าให้ไม่เป็นกระแสสนใจเท่ากับวันเฉลิม การ
ขอให้ทางการกัมพูชาช่วยท าให้ความจริงปรากฏ ว่าแท้จริงแล้วเขาถูกใครอุ้มไปไหน ด้วยเหตุใด เหตุนั้นเกี่ยวกับ
การเมืองหรือไม่ ถ้าท าได้ย่อมเป็นการรักษาความมั่นคงให้แก่รัฐบาลไทย-กัมพูชาเอง ที่พิสูจน์ความโปร่งใส ไขความจริง
ได้ มีผลดีทั้งต่อภายในประเทศและประชาคมโลก ดีกว่าปล่อยให้เป็นปริศนามืดแปดด้าน จนก่อเกิดข่าวลือที่อาจกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐมากขึ้น ... 
   แง้มมาแล้ว แนวโน้มต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการผ่อน
คลายจากสถานการณ์โควิด-19 โดยอธิบายถึง พ.ร.บ.โรคติดต่อ หลายเรื่องไม่สามารถบริหารจัดการได้เหมือนการใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมยกตัวอย่างกรณีการกักตัวผู้กลับจากต่างประเทศ สามารถรับช่วงต่อบูรณาการท างานกันได้ และ
สามารถปิดสนามบินได้ สิ่งที่ “วิษณุ” อธิบายมา ถือเป็นเหตุผลส าคัญที่จะใช้ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คงจะเป็นการบ้านของ
ฝ่ายค้านที่อาจจะหาทางตอบโจทย์กันต่อไป ส่วนตรงนี้ขอถามว่า ในอนาคตจะปรับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เฉพาะพ้ืนที่ได้
หรือไม่ เมื่อสิ่งที่กล่าวมานั้น จ ากัดอยู่ที่สนามบินและสถานที่กักตัว ซึ่งน่าจะเป็นทางออกแบบกลางๆ ระหว่างการยกเลิก
และไม่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ...0 
        ปัญหาเรื่องอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นกรรมการองค์กรอิสระได้หรือไม่ กรณี
เสนอแต่งตั้ง “สุชาติ ตระกูลเกษมสุข” อดีต สนช. ไปเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
มีอันต้องถูกชะลอไว้ จนกว่าจะได้ข้อยุติจากองค์กรที่มีหน้าที่และอ านาจวินิจฉัย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีอดีต สนช. ถูกปัดตกจาก
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้วยเหตุนี้มาแล้ว กลายเป็นเรื่องที่แย้งกันในการสรรหา
กรรมการองค์กรอิสระ ซึ่งในที่สุดคงไม่พ้นศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัย โดยพิจารณามาตรา 11 (18) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เรื่องลักษณะต้องห้าม ที่ระบุถึงการเป็นหรือเคยเป็น “ข้าราชการ
การเมือง” ในระยะ 10 ปี ก่อนเข้ารับการสรรหา ...0 
        ปิดท้ายด้วยข่าวดี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวาน
นี้ (8 มิ.ย.) ได้เห็นชอบหลักการการปรับปรุงแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นับว่าน่าอนุโมทนา
อย่างยิ่งถ้าท าได้ส าเร็จ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนมากโดยแท้จริง นี่คือสิ่งที่ควรท ามานานแล้ว รถเมล์เป็น
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนจ าเป็นต้องใช้ ราคาไม่แพง แต่ไม่ค่อยได้รับการดูแลเอาเสียเลยตลอดเวลาที่ผ่าน
มา ... 
        อีกข่าวดีคือ การลดจ านวนวันแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) เหลือแค่วัน
ธรรมดาแล้ว ท าให้ 2 หมอโฆษก “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” สุดหล่อ “พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล” สุดสวย ขวัญ
ใจพ่ีน้องชาวไทย ได้เวลาพักผ่อนในวันหยุดบ้าง คิดถึงก็เจอกันวันธรรมดา หาหมอหล่อ  “จันทร์-พุธ-ศุกร์” หมอสวย 
“อังคาร-พฤหัสบดี” จ้า ... 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68174 
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2 ขั้วการเมือง ใครปฏริูปใครถอยหลัง : คอลมัน์ ชกไม่มมีุม 
 

 
 
ปัญหาในพรรคพลังประชารัฐที่เป็นข่าวครึกโครมขณะนี้ กลายเป็นยิ่งตอกย้ าค าว่า ปฏิรูปการเมือง โ ดยเฉพาะที่
เอามาเป็นข้ออ้างในการล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2557 ด้วยค าว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพราะรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ยอมถอยด้วยการยุบสภา แต่ผู ้น าม็อบนกหวีดบอกว่า ต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง คือ ยังไม่ให้มีเลือกตั ้ง 
เท่ากับท าให้บ้านเมืองเข้าทางตันและเข้าทางรถถัง 
การรัฐประหาร 2557 และรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นดอกผลของม็อบนกหวีดและวาทกรรม ต้อง
ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั่นเอง 
5 ปีของรัฐบาลทหารคสช. มีการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งอย่างไรบ้างไหม  
ครั้นมีการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 ตอนนั้นปฏิรูปการเมืองไปมากมายแล้วกระมัง เพราะเตรียมการก่อน
เลือกตั้ง ถึง 5 ปีพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นมาเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง และเป็นฐานสนับสนุนให้พล.อ.ประยุทธ์เป็น
นายกฯต่อไปแล้วพรรคนี้ที่มาจากการชุมนุมของม็อบนกหวีดและการเรียกหาปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่หรือไม่ ต้อง
ตอบว่าใช่อย่างแน่นอน!นี่ไงผลพวงของการปฏิรูปการเมือง ที่ลงทุนถึงขั้นล้มประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนหมด
สิ้นสิทธิเสียง ท าให้ได้การเมืองที่ปฏิรูปแล้วอย่างมาก โดยพรรคพลังประชารัฐคือรูปธรรมแต่เอาเข้าจริงๆ ท าไม
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อการเมืองไทยในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 จนถึงวันนี้ จึงมีแต่ค าว่า น้้าเน่า ถอยหลังอย่าง
สุดกู่ ดูดนักการเมือง ดูดส.ส. ซื้องูเห่า สารพัดพิสดาร ปาฏิหาริย์ และการยกเว้น ล้าหลังเละเทะยิ่งกว่าก่อนการ
รัฐประหาร 2557 เสื่อมถอยยิ่งกว่าก่อนตะโกนร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเสียอีก!!  
ในทางกลับกัน ฝ่ายที ่มีจ ุดยืนตรงกันข้ามกับกลุ ่มเรียกร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั ้ง กลับสร้างความหวังให้ก ับ
ประชาชนท าให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจการเมือง ท าให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่  
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ยกระดับก้าวหน้าไปกว่าเดิมนั่นคือพรรคอนาคตใหม่ ที่วันนี้กลายเป็นพรรคก้าวไกล!  
ประเด็นการเคลื่อนไหว การอภิปรายในสภา ท าให้ชาวบ้านรู้สึกทันทีว่า เป็นมาตรฐานใหม่ 
ไม่เท่านั้น ชะตากรรมของอนาคตใหม่และแกนน าพรรค ก็ยิ่งตอกย้ าให้ทั้งสังคมกระจ่างแจ้งว่า กระบวนการ
ท าลายล้างฝ่ายตรงข้ามการเมือง ยังไม่ต่างจากอดีต ซ้ ารอยขัดแย้งแตกแยกเดิมๆ การเกิดของกลุ่มแคร์ ก็เช่นกัน 
โดยแกนน าของเพื่อไทย อดีตไทยรักษาชาติ ที่รวมนักคิด นักวิชาการ ปัญญาชนเข้ามาร่วมขบคิดหาทางออกให้
บ้านเมืองก็มีแนวโน้มของการเคลื่อนไหวปัญหาประเทศชาติ แบบยกระดับคุณภาพ ที่น่าติดตามการปฏิรูป
ยกระดับการเมืองนั้นมีจริง แต่อยู่อีกฝ่ายที่ไม่ใช่พวกเรียกหาปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง! ?! 
 
 อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/blunt-opinion/news_4272047 
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