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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 23 กันยายน 2563 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 43/2563 ประกำศผลกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 
เขตเลือกตั้งที่ 5 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

แนวหน้ำออนไลน์ 
 
ฐำนเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 

‘กรุงศรีวิไล’ เฮ!!! กกต.ประกำศ
รับรองเป็น ส.ส.สมุทรปรำกำรแล้ว 
กกต. ประกำศรับรอง “กรุงศรีวิไล” 
เป็นส.ส.สมุทรปรำกำรแล้ว 

14 
 

15 
 

   เนชั่นสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

รับรอง  'กรุงศรีวิไล'  เป็น ส.ส.
สมุทรปรำกำรแล้ว 

16 

   ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 

กกต. ประกำศรับรอง "กรุงศรีวิไล" 
เป็น ส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำร 

17 

   มติชนออนไลน์ 
 

กกต.ประกำศรับรอง “กรุงศรีวิไล” 
เป็น ส.ส.แลว้ 

18 

   คมชัดลึกออนไลน์ 
 

กกต.รับรอง "กรุงศรีวิไล" เป็น ส.ส.
สมุทรปรำกำร แล้ว 

19 

   ไทยรัฐออนไลน์ กกต.รับรอง “กรุง” เป็น ส.ส.ปำกน้ ำ 20 
   ส ำนักข่ำวไทย

ออนไลน์ 
กกต.ประกำศรับรอง “กรุงศรีวิไล” 
เป็น ส.ส. แลว้ 

21 

   ส ำนักข่ำวอิศรำ
ออนไลน์ 

‘กรุงศรีวิไล’ รีเทิร์น! กกต.รับรองผล
กำรเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปรำกำร 

22 

   Agenda ออนไลน์ กกต.ประกำศรับรองผล ลต.ซ่อม
สมุทรปรำกำร ส่ง “กรุงศรีวิไล” 
นั่ง ส.ส.อีกรอบ 

23 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

   INNNews ออนไลน์ กกต.ประกำศ”กรุงศรีวิไล”เป็นผู้
ได้รับ ลต.จ.สมุทรปรำกำร 

24 

   RYT9 ออนไลน์ กกต.ประกำศรับรอง "กรุงศรีวิไล" 
ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปรำกำร 
เขต 5 

25 

   Infoquest 
ออนไลน์ 

กกต.ประกำศรับรอง “กรุงศรีวิไล” 
ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปรำกำร 
เขต 5 

26 

   TheStandard 
ออนไลน์ 

กกต. ประกำศรับรอง ‘กรุงศรีวิไล’ 
ให้ชนะเลือกตั้งซ่อมสมุทรปรำกำร 
หลังผ่ำนมำกว่ำเดือนครึ่ง 

27 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กกต.บุกตรวจเงินกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมืองของพรรคไทรักธรรม 28 
2 มติชนออนไลน์ สมชัย จับได้แล้ว! มีจนท.แอบเปลี่ยนเอกสำรในเว็บกกต. ซ่อนตัวเลข

งบเงินกู้ยืมพรรค 
29 

3 เนชั่นสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

ขู่บุก 'กกต.' 29 ก.ย. เปิดหลักฐำนมือดี เปลี่ยนไส้ในงบกำรเงิน 
พรรคกำรเมืองรัฐบำล 

30 

4 BrightTV ออนไลน์ สมชัย จัดอีกดอก!ปม พรรคกำรเมืองกู้เงิน ชี้มีแอบเปลี่ยนเอกสำร 
กกต. 

31 

5 ข่ำวสดออนไลน์ ‘สมชัย’ ลุยแฉซุกงบเงินยืมพรรค มี จนท. แอบเปลี่ยนเอกสำรใน 
เว็บ กกต. 

32 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

6 VoiceTV ออนไลน์ ไม่แฟร์! ‘ปิยบุตร’ โวย กกต. เมื่อพรรคอ่ืนกู้เงินไม่ผิด พรรคอนำคต
ใหม่ก็ไม่ผิด 

33 

7 บ้ำนเมืองออนไลน์ "ปิยบุตร" ชี้ กกต. วินิจฉัยไร้บรรทัดฐำน ปม 31 พรรคกำรเมืองกู้เงิน
ไม่มีควำมผิด 

36 

8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ปิยบุตร" สงสัยมำตรฐำน กกต. ท ำไมวินิจฉัยไม่ยุบ 31 พรรค
กำรเมือง 

38 

9 เนชั่นทีวีออนไลน์ "ปิยบุตร" อัด กกต. หลังมีมติให้ 31 พรรค ไร้ผิดปมกู้เงิน 40 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ "วุฒิสภำ" เสียงก้ ำก่ึง รับ-ไม่รับร่ำงแก้ รธน.  41 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ "พปชร." พร้อมรับมือเลือกตั้ง นำยก อบจ.ปลำยปี 43 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป. จัดแม่ทัพลุยแก้รัฐธรรมนูญ 44 

13 สยำมรัฐออนไลน์ รบ. เล็ง 13 หรือ 20 ธค. เลือกตั้งท้องถิ่น "นำยกฯ" บอกไม่มีปัญหำ 
รอ กกต. เสนอวัน 

46 

14 ไทยรัฐออนไลน์ เล็ง ไม่ 13 ก็ 20 ธ.ค.63 ประเดิมเลือกตั้งท้องถิ่น นำยกฯ รอ กกต.
เสนอ 

47 

15 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ ชี้ 13 ธ.ค. เหมำะเลือกตั้งท้องถิ่น แย้ม อบจ.อำจเป็นสนำม
แรก 

48 

16 INNNews ออนไลน์ “วิษณุ” ไม่รู้เลือกตั้งท้องถิ่นช่วงวันหยุดยำว ธ.ค. 50 

17 PPTV ออนไลน์ “วิษณุ” คำด เลือกตั้งท้องถิ่น 13 ธ.ค.นี้ ชี้ เป็นช่วงเวลำที่เหมำะสม 52 
18 แนวหน้ำออนไลน์ รัฐบำลเปิดไทม์ไลน์ประเดิมเลือกตั้งท้องถิ่น กำงปฏิทินเล็งไว้แล้ว 'วัน

ไหน' เหมำะ? 
53 

19 The Agenda ออนไลน์ รัฐบำล จ่อ เลือกตั้งท้องถิ่น 13 หรือ 20 ธ.ค. แน ่ 54 
20 เนชั่นสุดสัปดำห์

ออนไลน์ 
'บิ๊กตู่' ไม่ขัด 'เลือกตั้งท้องถิ่น' 13ธ.ค.นี้ ตรงช่วงหยุดยำว 55 

21 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป๊อก’ เคำะวันเลือกตั้งท้องถิ่นต้นเดือน ต.ค. ขอหำรือ กกต. ก่อน
ชงเข้ำ ครม. ยันไม่มีปัญหำ 

56 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

22 แนวหน้ำออนไลน์ ด่วนที่สุด!! ‘บิ๊กป๊อก’ เคำะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ต้นเดือน ต.ค.ขอหำรือ 
‘กกต.’ ก่อนชงเข้ำ ‘ครม.’ 

57 

23 ไทยรัฐออนไลน์ พรเพชร ปล่อยฟรีโหวตแก้รัฐธรรมนูญ ชัด 100 ส.ว.ต้ำน 58 

24 ไทยรัฐออนไลน์ “ไอลอว์” น ำทีมเดินขบวนไปสภำฯ ยื่น 1 แสนรำยชื่อแก้รัฐธรรมนูญ
ฉบับประชำชน 

64 

25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ขู่ กกต. ต้องทบทวนตรวจสอบเงินกู้31พรรคกำรเมือง 66 

26 มติชนออนไลน์ วิปรัฐบำลอ้อนขอเสียง ส.ว.โหวตแก้ รธน. เปิดทำงตั้ง ส.ส.ร. ยัน ไม่
แตะหมวด 1-2 

68 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยรัฐออนไลน์ จับตำ 2 วันส ำคัญ ประชุมร่วมรัฐสภำ ก้ำวแรกแก้รัฐธรรมนูญมุ่งสู่
ประชำธิปไตย 

69 

2 ไทยรัฐออนไลน์ ค ำตอบอยู่ที่ลุงตู่ 72 

3 มติชนออนไลน์ รำยงำน : จุดตัด เส้นแบ่ง รัฐสภำ 24 กันยำยน จุดหัก กำรเมือง 74 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบอุ่น  อิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. 
แสวง บุญมี รองเลขำธิกำร กกต. และ พัชรินทร์ รัตนวิภำ ผอ.สปส. ร่วมจัดงำน “ด้วยรักและห่วงใย ด้วยหัวใจ 
ที่ผูกพัน” โดยมี นิธิรุจน์ สุพัฒน์สักดิ์ ร่วมด้วย ที่ สนง.กกต.ศูนย์รำชกำรฯ  
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วันที่ 23 กันยำยน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นำงสำวโชติกำ แก้วผล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 
และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดภูเก็ต เพ่ือมอบนโยบำยและรับฟังข้อมูล  
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
โดยมี ว่ำที่ร้อยตรี ภำสกร สิริภคยำพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหำร 
และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดภูเก็ต ให้กำรต้อนรับ  ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดภูเก็ต 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภเูก็ต 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสือ่สำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 7 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กันยำยน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นำงสำวโชติกำ แก้วผล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4 
และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพังงำ เพ่ือมอบนโยบำยและรับฟังข้อมูล  
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
โดยมี นำยสัมภำษณ์ เชำวลิต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจังหวัดพังงำ ผู้บริหำรและ
พนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพังงำ ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพังงำ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพังงา 
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วันที่ 23 กันยำยน 2563 ดร.ฐิติเชฎฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย 
อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง น.ส.ธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 6 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชุมพร เพ่ือมอบนโยบำยและ
รับฟังข้อมูลกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ปัญหำอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ โดยมี ร.ต.อ. หญิง ฐำปนีย์ มหำพชรำอรุณใหม่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดชุมพร ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชุมพร 
ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชุมพร 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชุมพร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสือ่สำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 9 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กันยำยน 2563 ดร.ฐิติเชฎฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย 
อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง น.ส.ธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 6 และคณะ พร้อมด้วย ร.ต.อ. หญิง ฐำปนีย์ มหำพชรำอรุณใหม่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชุมพร และผู้บริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับนายวิบูลย์ รัตนา
ภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
ณ ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กันยำยน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรำยกำร "บ่ำยนี้มีค ำตอบ" 
ตอน “ควำมส ำคัญของกำรเลือกตั้งท้องถิ่น” พร้อมด้วย นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
ผู้บริหำรและพนักงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ในเวลำ 13.00 - 13.35 น. ณ สถำนีโทรทัศน์ MCOT HD 
ช่อง 30 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมรายการ "บ่ายนี้มคี าตอบ" 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กันยำยน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีกำรประชุมพิจำรณำกลั่นกรองสื่ออัตลักษณ์
ท้องถิ่นไทย สร้ำงนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง โดยมี นำยสมยศ อักษร นำงสำวสุรณี ผลทวี  ผู้ ตรวจกำร 
ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักประชำสัมพันธ์ เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรเลือกตั้ง  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมพิจารณากลั่นกรองสื่ออัตลักษณ์ท้องถิน่ไทย 

สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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‘กรุงศรีวิไล’ เฮ!!! กกต.ประกาศรับรองเป็น ส.ส.สมุทรปราการแล้ว 
วันอังคำร ที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2563, 15.08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 กันยำยน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกำศ รับรองผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.
เขต 5 จ.สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก จำกพรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้ได้รับกำร
เลือกตั้ง หลังส ำนักงำน กกต.ได้เสนอผลกำรตรวจสอบเบื้องต้น ประกอบควำมเห็นของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
สมุทรปรำกำร ที่เห็นควรประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของ กกต.ที่จะ
ด ำเนินกำรสืบสวนไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำทุจริตในกำรเลือกตั้งหรือกำรเลือกตั้ง
เป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม ไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตำม โดยนำยกรุงศรีวิไล สำมำรถ
เดินทำงมำรับหนังสือรับรองกำรได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่ำงเวลำ 
8:30 น.-16:30 น. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/520160 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/520160
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กกต. ประกาศรับรอง “กรุงศรีวิไล” เป็นส.ส.สมุทรปราการแล้ว 
22 Sep 2020 15:05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ประกาศรับรอง “กรุงศรีวิไล” เป็นส.ส.เขต 5 สมุทรปราการแล้ว เจ้าตัวสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที 
 วันนี้(22 ก.ย.63) ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) มีมติ ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งส.ส.เขต 
5 จ.สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้ นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก จำกพรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง 
 หลังส ำนักงำน กกต.ได้เสนอผลกำรตรวจสอบเบื้องต้น ประกอบควำมเห็นของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
สมุทรปรำกำร ที่เห็นควรประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำว ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของกกต.ที่จะ
ด ำเนินกำรสืบสวนไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ มีกำรกระท ำทุจริตในกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกตั้ง
เป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม ไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตำม ทั้งนี้ นำยกรุงศรีวิไล สำมำรถ
เดินทำงมำรับหนังสือรับรองกำรได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่ำงเวลำ 
8:30-16:30 น ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/450129 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/450129
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4 
 
 
รับรอง  'กรุงศรีวิไล'  เป็น ส.ส.สมุทรปราการแล้ว 
 22 กันยำยน 2020 เวลำ 15:07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"กกต." ประกาศรับรองกรุงศรีวิไล เป็น ส.ส.สมุทรปราการแล้ว เจ้าตัวรับหนังสือรับรองได้ทันที 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)มี มติ ประกำศ รับรองผลกำรเลือกตั้งส.ส.
เขต 5 จ.สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก จำกพรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้ได้รับกำร
เลือกตั้ง หลังส ำนักงำน กกต.ได้เสนอผลกำรตรวจสอบเบื้องต้นประกอบควำมเห็นของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
สมุทรปรำกำร ที่เห็นควรประกำศผลกำรเลือกตั้ง  
 อย่ำงไรก็ตำม กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำวไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของ กกต.ที่จะ
ด ำเนินกำรสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ มีกำรกระท ำทุจริตในกำรเลือกตั้งหรือกำรเลือกตั้ง
เป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมไม่ว่ำ จะได้มีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตำม ทั้งนี้ นำยกรุงศรีวิไลสำมำรถ
เดินทำงมำรับหนังสือ รับรองกำรได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่ำงเวลำ 
08:30 น. ถึง 16:30 น.ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.nationweekend.com/content/politics/16131 

https://www.nationweekend.com/content/politics/16131
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กกต. ประกาศรับรอง "กรุงศรีวิไล" เป็น ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 
เผยแพร่: 22 ก.ย. 2563 15:44   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.
สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก จำกพรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง หลัง
ส ำนักงำน กกต.ได้เสนอผลกำรตรวจสอบเบื้องต้น ประกอบควำมเห็นของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
สมุทรปรำกำร ที่เห็นควรประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ นำยกรุงศรีวิไล สำมำรถเดินทำงไปรับหนังสือรับรองกำรได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ได้ ตั้งแต่วันนี้  
(22 ก.ย.) เป็นต้นไป ระหว่ำงเวลำ 08.30-16.30 น. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000097118 
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กกต.ประกาศรับรอง “กรุงศรีวิไล” เป็นส.ส.แล้ว 
วันที่ 22 กันยำยน 2563 - 16:21 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ประชุม กกต.มีมติ
ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก จำกพรรค
พลังประชำรัฐเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง หลังส ำนักงำน กกต.ได้เสนอผลกำรตรวจสอบเบื้องต้น ประกอบควำมเห็นของ
ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร ที่เห็นควรประกำศผลกำรเลือกตั้ง อย่ำงไรก็ตำม กำรประกำศผลกำร
เลือกตั้งดังกล่ำวไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของ กกต.ที่จะด ำเนินกำรสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควร
สงสัยว่ำมีกำรกระท ำทุจริตในกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม ไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศผล
กำรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตำม 
 ทั้งนี้ นำยกรุงศรีวิไล สำมำรถเดินทำงมำรับหนังสือรับรองกำรได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ได้ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่ำงเวลำ 08.30 น ถึง 16.30 น. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แจ้งวัฒนะ โดย
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2360738 
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กกต.รับรอง "กรุงศรีวิไล" เป็น ส.ส.สมุทรปราการ แล้ว 
22 กันยำยน 2563 - 17:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 ก.ย.63 ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติ ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.
สมุทรปรำกำร  แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้นำยกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก  จำกพรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง หลัง
ส ำนักงำน กกต.ได้เสนอผลกำรตรวจสอบเบื้องต้น  ประกอบควำมเห็นของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
สมุทรปรำกำร  ที่เห็นควรประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
 โดยนำยกรุงศรีวิไล  สำมำรถมำรับหนังสือรับรองกำรได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ได้ ตั้งแต่วันนี้ (22 ก.ย.) เป็น
ต้นไป  ระหว่ำงเวลำ 8:30 น ถึง 16:30 น  ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร   
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/444078 
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กกต.รับรอง “กรุง” เป็น ส.ส.ปำกน้ ำ 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  23 ก.ย. 2563 05:01 น. 
 
 เมื่อเวลำ 15.20 น. ส ำนักงำน กกต.เผยแพร่เอกสำรข่ำว โดยระบุว่ำ กกต.ประกำศผลรับรองกำรเลือกตั้ง 
ส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำร โดยนำยกรุง-ศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง ทั้งนี้ กำร
ประกำศผลดังกล่ำวไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของ กกต.ที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอัน
ควร สงสัยว่ำมีกำรกระท ำกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่ว่ำจะได้
ประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตำมส ำนักงำนขอแจ้งให้ผู้ได้รับกำรเลือกตั้งมำรับหนังสือรับรองกำรได้รับเลือกตั้ง
นับแต่วันที่ 22 ก.ย.เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
  
อ้ำงอืง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1935153 
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22 กันยำยน 2563 3:37 pm 
กกต.ประกาศรับรอง “กรุงศรีวิไล” เป็น ส.ส. แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 กกต. 22 ก.ย. – ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติ ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.
เขต 5 จ.สมุทรปรำกำร  แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้นำยกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก  จำกพรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้ได้รับกำร
เลือกตั้ง หลังส ำนักงำน กกต.ได้เสนอผลกำรตรวจสอบเบื้องต้น   ประกอบควำมเห็นของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดสมุทรปรำกำร  ที่เห็นควรประกำศผลกำรเลือกตั้ง  โดยนำยกรุงศรีวิไลสำมำรถมำรับหนังสือรับรองกำรได้รับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส.ได้ ตั้งแต่วันนี้ (22 ก.ย.) เป็นต้นไป  ระหว่ำงเวลำ 8:30 น ถึง 16:30 น  ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร   
 อย่ำงไรก็ตำม กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งดังกล่ำว ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่ และอ ำนำจของ กกต.ที่จะ
ด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัย ว่ำมีกำรกระท ำทุจริตในกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกตั้ง
เป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม  ไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-544690 
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วันอังคำร ที่ 22 กันยำยน 2563 เวลำ 15:38 น. 
‘กรุงศรีวิไล’รีเทิร์น! กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
‘กรุงศรีวิไล’ รีเทิร์น! กกต.ออกประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 4 แต่ไม่ปิดช่องร้องเรียนใหม่ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอผลกำร
ตรวจสอบเบื้องต้น และเห็นควรประกำศกำรเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปรำกำร เขต 5 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง โดยมีกำรจัด
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2563 ที่ผ่ำนมำ ประกอบควำมเห็นของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร เห็น
ควรประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
 กกต. จึงออกประกำศผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 มำตรำ 127 โดยนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครหมำยเลข 4 พรรค
พลังประชำรัฐ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง ทั้งนี้กำรประกำศผลดังกล่ำวไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของ กกต. ที่จะ
ด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง หรือกำร
เลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ไม่ว่ำจะได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตำม 
 ในกำรนี้ ส ำนักงำน กกต. จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง เป็น ส.ส.ตำมประกำศดังกล่ำว มำรับหนังสือ
รับรองกำรได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 22 ก.ย. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
ระหว่ำงเวลำ 08.30-16.30 น. ที่ส ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ 1 ชั้น 5 ส ำนักงำนกกต. อำคำร
รัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรฯแจ้งวัฒนะ 
 
อ้ำงอิง  : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/92164-isranews-196.html 
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22 กันยำยน 2563 16:12 น. 
กกต.ประกาศรับรองผล ลต.ซ่อมสมุทรปราการ ส่ง “กรุงศรีวิไล” นั่ง ส.ส.อีกรอบ 
 
 
 
 
 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้เสนอผลกำรตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผล
การเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีกำรมีกำรจัดเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่
ผ่ำนมำ ประกอบควำมเห็นของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร ที่เห็นควรประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.
จึงได้ออกประกำศผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 มำตรำ 127 ซึ่ง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครหมายเลข 4 
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้กำรประกำศผลดังกล่ำวไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของ กกต. ที่
จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง หรือกำร
เลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ไม่ว่ำจะได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตำม 
 ในกำรนี้ ส ำนักงำน กกต. จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง เป็น ส.ส.ตำมประกำศดังกล่ำว มำรับหนังสือ
รับรองกำรได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 22 ก.ย. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
ระหว่ำงเวลำ 08.30-16.30 น. ที่ส ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ 1 ชั้น 5 ส ำนักงำนกกต. อำคำร
รัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรฯแจ้งวัฒนะ  
 
อ้ำงอิง : https://theagendathai.com/archives/20321 
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 22 กันยำยน 2020 - 16:32 
กกต.ประกาศ”กรุงศรีวิไล”เป็นผู้ได้รับ ลต.จ.สมุทรปราการ 
กกต. ประกาศ "กรุงศรีวิไล" เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง จ.สมุทรปราการ พร้อมแจ้งให้เข้ารับหนังสือรองรับตั้งแต่ 22 กย.
63 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 
2563. นั้น 
 วันนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอผลกำรตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกำศผลกำร
เลือกตั้งสมำกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปรำกำร เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
ประกอบควำมเห็นของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร ที่ เห็นควรประกำศผลกำรเลือกตั้ ง 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจึงได้ออกประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 มำตรำ 127 ซึ่ง นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือกผู้สมัครหมำยเลข 4. 
พรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ กำรประกำศผลดังกล่ำวไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่จะ
ด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ไม่ว่ำจะได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตำม ในกำรนี้  ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมประกำศดังกล่ำว มำรับ
หนังสือรับรองกำรได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎแบบแบ่งขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 22 กันยำยน 
2563 เป็นต้นไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_778110/ 

https://www.innnews.co.th/politics/news_778110/
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Tuesday September 22, 2020 16:27  
กกต.ประกาศรับรอง "กรุงศรีวิไล" ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) รำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออก
ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.)แบบแบ่งเขตเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร เขต
เลือกตั้งที่ 5 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ซึ่งนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครหมำยเลข 4 พรรคพลังประชำ
รัฐ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง 
ทั้งนี้กำรประกำศผลดังกล่ำวไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่
สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ไม่ว่ำจะได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตำม 
 
อ้ำงอิง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3160914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://www.ryt9.com/s/iq02/3160914
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22 ก.ย. 63 16:35 
กกต.ประกาศรับรอง “กรุงศรีวิไล” ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) รำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกำศรับรอง
ผลกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.)แบบแบ่งเขตเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร เขตเลือกตั้งที่ 5 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เม่ือวันที่ 9 ส.ค. ซึ่งนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครหมำยเลข 4 พรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้
ได้รับกำรเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้กำรประกำศผลดังกล่ำวไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่จะ
ด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ไม่ว่ำจะได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตำม 
 
อ้ำงอิง : https://www.infoquest.co.th/2020/38000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoquest.co.th/2020/38000
https://www.infoquest.co.th/2020/38000
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22.09.2020 
กกต. ประกาศรับรอง ‘กรุงศรีวิไล’ ให้ชนะเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ หลังผ่านมากว่าเดือนครึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ประกำศกำรรับรองกำรเลือกตั้งซ่อมสมุทรปรำกำรเขต 5 เมื่อวันที่ 9 
สิงหำคม 2563 ให้ กรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็น ส.ส. หลังผ่ำนกำรเลือกตั้งมำกว่ำเดือนครึ่ง กกต. 
เพ่ิงจะมีกำรรับรองผลกำรเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://thestandard.co/ect-announced-let-krung-srivilai-win-samutprakarn-election/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thestandard.co/ect-announced-let-krung-srivilai-win-samutprakarn-election/
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22 กันยำยน 2563 5:27 pm 
กกต.บุกตรวจเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคไทรักธรรม 
 
 
 
 
 
 
ไทรักธรรม 22 ก.ย.- กกต.บุกตรวจเงินกองทุนฯ พรรคไทรักธรรม 10 ล้าน  เตรียมเอาผิด  “พีระวิทย์” หาย ส่ง
ลูกน้องรับหน้า ไม่มีอ านาจเปิดเซฟ  
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ วันนี้ (22 ก.ย.) คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของส ำนักงำน กกต. ได้เดินทำงไป
ตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมือง ที่พรรคไทรักธรรม  ที่ได้รับกำรจัดสรรในปี 2563  จ ำนวน 11 ล้ำนบำท ที่
ยังเหลืออยู่จ ำนวน 10 ล้ำนบำท  ว่ำได้ถอนเก็บไว้ที่ท ำกำรพรรคจริงตำมที่อ้ำงหรือไม่  
 ทั้งนี้  มีรำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เดินทำงไปที่พรรคแล้ว แต่ไม่ได้พบนำยพีระวิทย์ เรื่องลือ
ดลภำค  หัวหน้ำพรรค หรือ เหรัญญิกพรรค ที่มีอ ำนำจในกำรเปิดตู้เซฟ  พบเพียงรองเลขำธิกำรพรรค 2 คน และรอง
โฆษกพรรค 1 คน  ซึ่งระบุว่ำไม่มีอ ำนำจที่จะเปิดตู้เซฟ  คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ จึงได้ท ำกำรสอบปำกค ำ และ
บันทึกภำพและเสียงไว้ เพ่ือน ำไปพิจำรณำประมวลเรื่อง  พร้อมเสนอควำมเห็นต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง  เพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กรณีดังกล่ำว กกต.ตรวจพบว่ำมีกำรถอนเงิน หลังคณะกรรมกำรกองทุนได้โอนเงิน 
เข้ำไปในบัญชีกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมืองของพรรคไทรักธรรม เพียง  1 วัน   จึงได้เรียกเจ้ำหน้ำที่พรรคและนำยพีระ
วิทย์มำชี้แจง ซึ่งระบุว่ำต้องกำรน ำเงินไปเก็บไว้ที่ตู้เซฟของพรรค  คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ จึงต้องกำรไปตรวจสอบ 
ว่ำเงินดังกล่ำวยังอยู่จริงตำมที่อ้ำงหรือไม่ อย่ำงไรตำม มีควำมเป็นไปได้ว่ำ แนวทำงหลังจำกนี้ ส ำนักงำน กกต.  ก็จะ
เสนอนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองให้มีกำรเอำผิด โดยจะเรียกเงินคืนทั้งจ ำนวน  ตำมมำตรำ  85  วรรคแรก ของ พ.ร.ป.
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 และเอำผิดฐำนรำยงำนเท็จ ตำมมำตรำ 130  พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  ปรับไม่เกิน 5 
แสนบำท  รวมทั้ง ด ำเนินกำรเอำผิดทำงอำญำด้วย   .- ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง  :  https://tna.mcot.net/latest-news-544892 
 

https://tna.mcot.net/latest-news-544892
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สมชัย จับได้แล้ว! มีจนท.แอบเปลี่ยนเอกสารในเว็บกกต. ซ่อนตัวเลขงบเงินกู้ยืมพรรค 
วันที่ 22 กันยำยน 2563 - 15:57 น. 
 
 
 
 
 
 
อดีต กกต. แฉ มี จนท.แอบเปลี่ยนเอกสารในเว็บ กกต. ซ่อนตัวเลขงบเงินยืมพรรค ผิดชัดเจน โทษถึงไล่ออก 
 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ปัจจุบัน เป็น 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ม.รังสิต โพสต์ข้อควำม เปิดเผยข้อมูลต่อเนื่อง หลังเพ่ิงตอบโต้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จำกกรณี นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองเห็นชอบ ไม่ต้องสอบ 31 พรรค ที่ถูกร้อง มีงบเงินกู้ยืม 
ทดรองจ่ำย ตำมที่พรรคอนำคตใหม่ เคยถูกศำลรัฐธรรมนูญตัดสิน ให้ถูกยุบพรรค เพรำะกู้ยืมเห็นหัวหน้ำพรรค ผิด 
พรป.พรรคกำรเมือง โดยนำยสมชัย ยืนยัน ไม่ว่ำจะยืมมำกี่บำท ก็ถือเป็นควำมผิด ตำมท่ีศำลรัฐธรรมนูญเคยระบุไว้ และ
ไม่เห็นด้วยกับกำรตีควำม ว่ำยืมไม่เกิน 10 ล้ำน ไม่ผิด โดย ระบุว่ำ</p> 
นอกเหนือจำก ประเด็น 
 1) กูย้ืมไม่ถึงสิบล้ำนไม่ผิด ซึ่งแตกต่ำงจำกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ว่ำ จะมำกหรือน้อย ก็ถือว่ำผิด 
 2) มี 2 พรรค ที่มีรำยกำรเงินยืม 30 ล้ำน และ 13 ล้ำน ปรำกฏในงบกำรเงินปี 2561 แต่ นำยทะเบียน
พรรคกำรเมือง (เลขำธิกำร กกต.) ตำใส มองไม่เห็นแล้ว 
 ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่ำตื่นตระหนก คือ มีกำรแอบเปลี่ยนเอกสำรที่เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของกกต. เกี่ยวกับ
งบกำรเงินของพรรคกำรเมืองหนึ่งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบำล เพ่ือซ่อนตัวเลขเงินยืมให้ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ 
ถ้ำเป็น จนท.ท ำ ควำมผิดถึงขั้นไล่ออก 
ถ้ำเป็นผู้บริหำรท ำ ต้องมีกำรสอบสวนทำงวินัย ถึงข้ันเลิกจ้ำงได้ 
กกต. ท่ำนใดอยำกรู้ โทรหำผมได้เลยครับ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2360673 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2360673
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ขู่บุก 'กกต.' 29 ก.ย. เปิดหลักฐานมือดี เปลี่ยนไส้ในงบการเงินพรรคการเมืองรัฐบาล 
 23 กันยำยน 2020 เวลำ 9:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สมชัย" ขีดเส้น กกต.ไม่ติดต่อมาสัปดาห์นี้ ขู่ยื่นร้องจี้สอบมือดี เปลี่ยนไส้ในงบการเงิน ช่วยเหลือพรรคการเมือง
รัฐบาล 
 นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรเมืองและกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยรังสิต อดีต
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟสบุ๊คว่ำ เรื่อง เงินกู้ 31 พรรค ขอพักไว้ก่อน ช่วงนี้ ช่วยกันตำมเรื่องแก้
รัฐธรรมนูญ ลดอ ำนำจ ส.ว. กันก่อน 
 นัดหมำยว่ำ หำกยังไม่มีคนของ กกต.ติดต่อมำในสัปดำห์นี้ เพ่ือช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ำ เอกสำร
งบกำรเงินของพรรคกำรเมืองร่วมรัฐบำลพรรคหนึ่ง มีกำรลอบเปลี่ยนไส้ในเพื่อช่วยพรรคกำรเมืองหรือไม่ 
 วันอังคำรที่ 29 กันยำยน 2563 เวลำ 10.30 น. ผมจะน ำหลักฐำน พร้อมค ำร้อง ไปน ำส่ง กกต.ที่ ศูนย์
รำชกำรแจ้งวัฒนะ  เพ่ือขอให้มีกำรสอบสวนข้อเท็จจริงอย่ำงเป็นทำงกำรในเรื่องนี้ พร้อมเปิดเผยหลักฐำนต่อสื่อมวลชน 
ครับ 
 
อ้ำงอิง  :   
https://www.nationweekend.com/content/politics/16152?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/16152?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/16152?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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22 ก.ย. 2020  
สมชัย จัดอีกดอก!ปม พรรคการเมืองกู้เงิน ชี้มีแอบเปลี่ยนเอกสาร กกต. 
 
 
 
 
 
 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณี  พรรคกำรเมืองกู้เงิน โดย
ระบุว่า 
“นอกเหนือจำก ประเด็น 
1) กู้ยืมไม่ถึงสิบล้ำนไม่ผิด ซึ่งแตกต่ำงจำกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ ว่ำ จะมำกหรือน้อย ก็ถือว่ำผิด 
2) มี 2 พรรค ที่มีรำยกำรเงินยืม 30 ล้ำน และ 13 ล้ำน ปรำกฏในงบกำรเงินปี 2561 แต่ นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 
(เลขำธิกำร กกต.)ตำใส มองไม่เห็นแล้ว 
 ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่ำตื่นตระหนก คือ มีกำรแอบเปลี่ยนเอกสำรที่เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของกกต. เกี่ยวกับ
งบกำรเงินของพรรคกำรเมืองหนึ่งที่ เป็นพรรคร่วมรัฐบำล เพ่ือซ่อนตัวเลขเงินยืมให้ไม่สำมำรถตรวจสอบได้  
 ถ้ำเป็น จนท.ท ำ ควำมผิดถึงขั้นไล่ออก ถ้ำเป็นผู้บริหำรท ำ ต้องมีกำรสอบสวนทำงวินัย ถึงข้ันเลิกจ้ำงได้ 
กกต. ท่ำนใดอยำกรู้ โทรหำผมได้เลยครับ 
 
อ้ำงอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-borrowing-political 
 
  

https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-borrowing-political
https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-borrowing-political
https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-borrowing-political
https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-borrowing-political
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23 ก.ย. 2563-09:14 น. 
‘สมชัย’ลุยแฉซุกงบเงินยืมพรรค มี จนท.แอบเปลี่ยนเอกสารในเว็บ กกต. 
 
  
 
 
 
 
 
‘สมชัย’ลุยแฉซุกงบเงินยืมพรรค - เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ 
เฟซบุ๊กต่อเนื่องกรณีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบให้มีกำร
ยุติเรื่องกำรตรวจสอบ 31 พรรคกำรเมืองมีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง โดยอ้ำงว่ำทุกพรรคมีสิทธิกู้ยืม
เงินหรือยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท/คน/พรรค/ปี ตำมที่ศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ จึงไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย 
 โดยยืนยันไม่ว่ำจะยืมมำกี่บำท ก็ถือเป็นควำมผิด และมี 2 พรรค ที่มีรำยกำรเงินยืม 30 ล้ำน และ 13 ล้ำน 
ปรำกฏในงบกำรเงินปี 2561 แต่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองตำใส มองไม่เห็น ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่ำตื่นตระหนก คือ 
มีกำรแอบเปลี่ยนเอกสำรที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของกกต. เกี่ยวกับงบกำรเงินของพรรคกำรเมืองหนึ่งที่เป็นพรรคร่วม
รัฐบำล เพ่ือซ่อนตัวเลขเงินยืมให้ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ท ำ ควำมผิดถึงขั้นไล่ออก ถ้ำเป็นผู้บริหำรท ำ 
ต้องมีกำรสอบสวนทำงวินัย ถึงข้ันเลิกจ้ำงได้ 
 ล่ำสุดนำยสมชัยระบุว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญชี้ว่ำ เงินกู้เป็นรำยรับทำงกำรเมือง และรำยกำรรำยได้ ที่ไม่
ปรำกฏในมำตรำ 62 ของพ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ไม่ว่ำจะมีจ ำนวนเท่ำใดล้วนเป็นควำมผิด ซึ่งจำกเอกสำรงบกำรเงิน ลง
วันที่ 31 ธ.ค.2561 มีอีก 16 พรรคกำรเมืองที่ปรำกฏรำยกำรเงินกู้ในเอกสำรดังกล่ำว และมีถึง 16 พรรคที่ปรำกฏ
รำยกำรเงินยืม โดยมี 2 พรรคที่เงินส ำรองจ่ำยจำกกรรมกำรเกิน 10 ล้ำนคือ พรรคเพ่ือไทย 13 ล้ำนบำท และพรรค
ภูมิใจไทย 30,164,287.17 บำท 
 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ กำรที่นำยทะเบียน
พรรคกำรเมืองอ้ำงค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ ชี้ว่ำกำรกู้เงินของ 31 พรรคกำรเมืองไม่เข้ำ
ข่ำยผิดกฎหมำยนั้น ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมำคมจึงจะไปยื่นค ำร้องในวันที่ 23 ก.ย.ที่ส ำนักงำน กกต. ทบทวนควำมเห็น 
และให้ 7 กกต.มีมติส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4968267 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4968267
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg
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Talking Thailand - ไม่แฟร์! ‘ปิยบุตร’ โวย กกต. เม่ือพรรคอ่ืนกู้เงินไม่ผิด พรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ผิด  
Sep 22, 2020 22:21 
 
 
 
 
 
 
รายการ Talking Thailand ประจ าวันที่ 22 กันยายน 2563 
‘ปิยบุตร’ ตั้งค าถาม มาตรฐาน กกต.อยู่ตรงไหน? ถ้า กกต. บอกว่า 31 พรรคการเมือง ไม่ผิดกรณีกู้เงิน อนาคตใหม่
ก็ต้องไม่ผิด เหมือนที่ทักท้วงมาตลอด เรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่า มีการเลือกปฏิบัติเพื่อท าลายล้างทางการ
เมือง 
 นำยปิยบุตร แสงกนกกุล กล่ำวถึงกรณี กกต. มีมติว่ำ เงินกู้ของพรรคกำรเมือง 31 พรรค ไม่ผิดกฎหมำย 
ยกเว้นพรรคอนำคตใหม่ ว่ำ จนถึงตอนนี้ ยืนยันว่ำ ไม่เห็นด้วยกับค ำวินิจฉัยของ กกต.เพรำะภำยใต้ระบบกฎหมำย 
พรรคกำรเมือง ซึ่งมีสถำนะเป็นนิติบุคคล กำรจะห้ำมกระท ำกำรใดๆ ต้องมีกฎหมำยบัญญัติไว้ แต่ค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญ กลับตีควำมเป็นอีกแบบ โดยให้เหตุผลว่ำ แม้ไม่มีกฎหมำยห้ำม แต่ไม่มีกฎหมำยอนุญำตให้พรรคกำรเมืองกู้
เงิน เช่นเดียวกับเรื่องดอกเบี้ยที่ศำลฯมองว่ำผิดวิสัย ซึ่งตำมจริงเป็นข้อตกลงระหว่ำงผู้ท ำสัญญำ 
 แต่ศำล รธน.วินิจฉัยโดยใช้สองประเด็นนี้ น ำไปสู่กำรยุบอดีตพรรคอนำคตใหม่ ดังนั้น เห็นว่ำ พรรค
กำรเมืองไม่ผิด แต่ควรจะวินิจฉัยให้พรรคทั้ง 31 พรรค รวมอดีตพรรคอนำคตใหม่ไม่มีควำมผิดทั้งหมด มิเช่นนั้นต้องแก้
กฎหมำย ระบุให้ชัดเจนว่ำ ไม่อนุญำตให้พรรคกำรเมืองกู้เงิน หรือถ้ำอนุญำตต้องก ำหนดวงเงินให้ชัดเจน ไม่ใช่คลุมเครือ
แล้วให้มหันตโทษ กับอดีตพรรคอนำคตใหม่ เพรำะจะท ำให้เกิดค ำถำมต่อบรรทัดฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กตต. 
เช่นเดียวกับท่ีถูกตั้งค ำถำมในหลำยกรณีมำโดยตลอดนับตั้งแต่กำรเลือกตั้งครั้งล่ำสุด 
 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ในวันที่ 23 กันยำยน
จะเดินทำงไปยื่นหนังสือ ที่ส ำนักงำน กกต. เพ่ือให้เลขำธิกำร กกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ทบทวน
ควำมเห็น และให้ 7 กกต.มีมติส่งกรณีเงินกู้ของ 31 พรรคกำรเมืองให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยไม่เห็นด้วยที่นำย
ทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบให้มีกำรยุติเรื่องกำรตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมือง จ ำนวน 31 พรรค ที่มีกำรกู้ยืมเงินมำ
ใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดต่อ มำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง เช่นเดียวกับท่ีมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ / โดยอ้ำงว่ำ ทุกพรรคมีสิทธิกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ำยจำก 
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หัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคนต่อพรรคต่อปี ตำมท่ีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ใน
คดียุบพรรคอนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำรกู้ยืมเงินของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย 
 นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ กำรอ้ำงค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญ
ได้วินิจฉัยไว้ในค ำวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยชัดแจ้งว่ำกำรด ำเนิน
กิจกรรมของพรรคกำรเมือง ต้องอำศัยรำยได้ของพรรคกำรเมือง ซึ่งกฎหมำยก ำหนดแหล่งที่มำไว้ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง 2560 มำตรำ 62 ดังนั้น เงินส่วนใดที่พรรคกำรเมืองน ำมำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง ที่
ไม่ได้มีแหล่งที่มำและวิธีกำรได้มำตำมที่กฎหมำยระบุไว้ ย่อมถือว่ำ เป็นเงินที่ได้มำโดยไม่ชอบ และถึงแม้ พ.ร.ป.ว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง 2560 ไม่ได้บัญญัติห้ำมกำรกู้ยืมส ำหรับพรรคกำรเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้รับรองว่ำให้กระท ำได้ 
ประกอบกับพรรคกำรเมืองมีสถำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งเป็น
กฎหมำยมหำชนและเงินกู้ยืมแม้ไม่ได้เป็นรำยได้แต่ก็เป็นรำยรับ และเป็นเงินทำงกำรเมือง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ได้มำและกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือด ำเนินกิจกรรทำงกำรเมือง จึงกระท ำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนดไว้เท่ำนั้น 
 “ค ำวินิจฉัยชี้ชัดว่ำ กำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ไม่
ปรำกฎใน มำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญก็ได้ชี้ชัดถึงขนำดนี้แล้ว 
แต่เหตุใดนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองจึงรีบตัดตอน ไม่น ำควำมดังกล่ำวรำยงำนให้ กกต.เพ่ือมีมติส่งศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้เสร็จสิ้นกระบวนควำมตำมครรลองของกฎหมำย เหตุใดจึงกล้ำที่จะวินิจฉัยเอำเสียเองเช่นนี้ จะถือว่ำชอบด้วย
กฎหมำยได้อย่ำงไร” นำยศรีสุวรรณ กล่ำว 
นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อควำม ระบุว่ำ 
นอกเหนือจำก ประเด็น 
 1) กู้ยืมไม่ถึงสิบล้ำนไม่ผิด ซึ่งแตกต่ำงจำกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ว่ำ จะมำกหรือน้อย ก็ถือว่ำผิด 
 2) มี 2 พรรค ที่มีรำยกำรเงินยืม 30 ล้ำน และ 13 ล้ำน ปรำกฏในงบกำรเงินปี 2561 แต่ นำยทะเบียน
พรรคกำรเมือง (เลขำธิกำร กกต.) ตำใส มองไม่เห็น 
 ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่ำตื่นตระหนก คือ มีกำรแอบเปลี่ยนเอกสำรที่เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของกกต. เกี่ยวกับ
งบกำรเงินของพรรคกำรเมืองหนึ่งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบำล เพ่ือซ่อนตัวเลขเงินยืมให้ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ 
ถ้ำเป็น จนท.ท ำ ควำมผิดถึงขั้นไล่ออก 
ถ้ำเป็นผู้บริหำรท ำ ต้องมีกำรสอบสวนทำงวินัย ถึงข้ันเลิกจ้ำงได้ 
กกต. ท่ำนใดอยำกรู้ โทรหำผมได้เลยครับ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง (กกต.) มีมติ  ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 
จ.สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก จำกพรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง หลัง
ส ำนักงำน กกต.ได้เสนอผลกำรตรวจสอบเบื้องต้น ประกอบควำมเห็นของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
สมุทรปรำกำร ที่เห็นควรประกำศผลกำรเลือกตั้ง ท ำให้ นำยกรุงศรีวิไล หวนกลับคืนเก้ำอ้ี ส.ส. 
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 โดยนำยกรุงศรีวิไล สำมำรถมำรับหนังสือรับรองกำรได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ได้ ตั้งแต่วันนี้ (22 ก.ย.) เป็น
ต้นไป ระหว่ำงเวลำ 8:30 น ถึง 16:30 น ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
 กำรเลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปรำกำร เนื่องจำก ศำลฎีกำพิพำกษำ ให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ แทน กรุงศรีวิไล 
สุทินเผือก พรรคพลังประชำรัฐ 
 ตำมกำรยื่นร้องของ กกต. ที่ขอให้ศำลฯสั่งให้ใบเหลือง จำกกรณีคนใกล้ชิดมอบพวงหรีดและเงินใส่ซอง
ช่วยงำนศพ 1,000 บำทให้ประชำชนในพ้ืนที่ เข้ำข่ำยให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ 
 
อ้ำงอิง  :  https://voicetv.co.th/watch/wlilncDbW?playlist=SJe60CGXS 
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"ปิยบุตร" ชี้ กกต. วินิจฉัยไร้บรรทัดฐาน ปม 31 พรรคการเมืองกู้เงินไม่มีความผิด 
วันอังคำร ที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2563, 14.20 น. 
 
 
 
 
 
 
"ปิยบุตร" ชี้ กกต. วินิจฉัยไร้บรรทัดฐาน ท าให้ประชาชนตั้งค าถามต่อองค์กรอิสระว่าเป็นเครื่องมือของระบอบ
ประยุทธ์หรือไม่  
 เมื่อเวลำ 11.00 น. วันที่ 22 กันำยน 2563 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ ให้สัมภำษณ์
สื่อมวลชนก่อนเริ่มเวทีเสวนำปฏิรูปกำรเมือง จัดโดย คณะกรรมำธิกำรพัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน สภำผู้แทนรำษฎร ณ ห้องธำรำเทพ โรงแรมรำมำดำ บำย วินด์แฮม เจ้ำพระยำปำร์ค ถึงกรณี
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) วินิจฉัยให้ 31 พรรคกำรเมืองกู้เงินไม่มีควำมผิด และกำรด ำเนินคดี ม.112 ต่อแกน
น ำกลุ่มธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม 
 นำยปิยบุตรกล่ำวว่ำ ตนเองยืนยันมำโดยตลอดว่ำไม่เห็นด้วยต่อค ำวินิจฉัยของ กกต. และศำลรัฐธรรมนูญ 
เพรำะภำยใต้ระบบกฎหมำยปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติใดห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองกู้เงินและพรรคกำรเมืองเป็นนิติบุคคล
เอกชน หำกจะห้ำมพรรคกำรเมืองกระท ำกำรใดก็ต้องมีกฎหมำยเขียนเอำไว้ หำกกฎหมำยไม่ได้ห้ำมอย่ำงชัดแจ้ง แสดง
ว่ำเป็นเสรีภำพของพรรคกำรเมืองที่สำมำรถเลือกที่จะกระท ำกำรใดก็ได้ ดังนั้นภำยใต้ระบบกฎหมำยปัจจุบัน ตนเห็นว่ำ
พรรคกำรเมืองกู้เงินได้ แต่ กกต. และศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ำพรรคกำรเมืองเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยพรรค
กำรเมือง แม้จะไม่มีกฎหมำยใดห้ำม แต่ไม่ได้มีกฎหมำยอนุญำตให้กู้เงิน จึงตัดสินว่ำไม่ให้กู้เงิน และพยำยำมจะอธิบำย
เรื่องกำรกู้เงินและกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยว่ำเป็น "กำรให้ประโยชน์อ่ืนใด"  จึงอยู่ภำยใต้ข้อจ ำกัดห้ำมให้และรับจำก
บุคคลเกินสิบล้ำนบำท ซึ่งต่อให้วินิจฉัยว่ำให้และรับประโยชน์อื่นใดเกินสิบล้ำนบำทจริง กรณีนี้โทษก็ไม่ถึงยุบพรรค และ
ควำมผิดฐำนให้และรับประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลเกิน 10 ล้ำนบำท ก็มิได้อยู่ในอ ำนำจของศำลรัฐธรรมนูญ 
 ตนเห็นว่ำทุกพรรคกำรเมืองที่กู้เงินไม่ถือว่ำมีควำมผิดเลย กกต. ไม่ควรวินิจฉัยอย่ำงนี้ แต่ควรต้องวินิจฉัย
ว่ำไม่ว่ำจะเป็น 31 พรรคกำรเมืองหรือพรรคอนำคตใหม่ก็ไม่มีควำมผิดเลยทั้งนั้น และถ้ำหำกเห็นว่ำกำรกู้เงินเป็นปัญหำ 
ในอนำคตก็ต้องไปแก้ไขกฎหมำยพรรคกำรเมือง เพ่ือระบุให้ชัดว่ำไม่ให้พรรคกำรเมืองกู้เงินหรือถ้ำจะให้กู้ ต้องระบุเลย
ว่ำกู้ได้ไม่เกินเท่ำไหร่ ไม่ใช่ว่ำกฎหมำยคลุมเครือแบบนี้ แล้วตีควำมเอำโทษเฉพำะพรรคอนำคตใหม่ ส่วนพรรคอ่ืนๆ ไม่
เอำโทษ 
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 "ผมยืนยันว่ำผมไม่อยำกเห็นพรรคกำรเมืองใดถูกยุบแบบพรรคอนำคตใหม่ ผมเห็นว่ำทุกพรรคกำรเมือง
ต้องรอดหมด แต่ปัญหำเกิดข้ึนเมื่อ กกต. วินิจฉัยให้พรรคอนำคตใหม่เป็นผลร้ำย แต่พรรคกำรเมืองอ่ืนไม่เป็นผลร้ำย จึง
เกิดกำรตั้งค ำถำมถึงบรรทัดฐำนกำรท ำหน้ำที่ของ กกต. ยิ่งไปกว่ำนั้น กกต. ชุดนี้ถูกตั้งค ำถำมตั้งแต่วันแรกของกำร
ท ำงำน เพรำะมีที่มำเชื่อมโยงกับ คสช. และ สนช. ซึ่ง คสช. ตั้งมำ เกิดค ำถำมต่อกำรท ำงำนทั้งกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง กำร
จัดกำรเลือกตั้ง กำรค ำนวนคะแนน ส.ส. บัญชีรำยชื่อ กำรประกำศคะแนนเลือกตั้งล่ำช้ำ กำรตรวจสอบกำรทุจริต
เลือกตั้งตำมที่ประชำชนร้องเรียน จนถึงกำรยุบพรรค หำกองค์กรอิสระกลำยเป็นองค์กรอิสระที่ไม่อิสระเมื่อไหร่จะเกิด
วิกฤตกำรณ์ของบ้ำนเมือง อย่ำให้ประชำชนต้องตั้งค ำถำมว่ำองค์กรอิสระกลำยเป็นเครื่องมือของระบอบประยุทธ์
หรือไม่" นำยปิยบุตร กล่ำว 
 เมื่อผู้สื่อข่ำวถำมว่ำจะมีกำรร้องเรียนกำรท ำหน้ำที่ของ กกต. หรือไม่ นำยปิยบุตรยืนยันว่ำค ำวินิจฉัยของ 
กกต. ไม่ถูกต้องถึงสองชั้น ชั้นแรกถือไม่ถูกต้องตั้งแต่พรรคอนำคตใหม่ ชั้นที่สองคือเมื่อพรรคอนำคตใหม่โดน แต่กลับ
วินิจฉัยกรณีของพรรคกำรเมืองอ่ืนอย่ำงไม่ได้มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน 
 "ส ำหรับใครที่จะไปร้องเรียน กกต. ก็สุดแท้แต่ ในส่วนของผมและพรรคอนำคตใหม่ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง จะขอสงวนสิทธิ์พิจำรณำกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษไว้ก่อน เพรำะเรื่องนี้เป็นเรื่องส ำคัญของกำรวำง
บรรทัดฐำนขององค์กรอิสระว่ำจะตกเป็นเครื่องมือของระบอบประยุทธ์หรือไม่ อย่ำงไร" นำยปิยบุตร กล่ำว 
 เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ ตอบค ำถำมกรณีมีนักร้องร้องเรียนกันไปมำว่ำ กำรร้องเรียนของบรรดำ "นักร้อง" 
ท ำให้กำรเมืองด ำเนินต่อไม่ได้ แทนที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองจะเข้ำมำด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ว่ำอยำกจะท ำอะไร
เพ่ือชำติบ้ำนเมือง แต่ต้องพะวงกับกำรร้อง ก่อนกำรรัฐประหำรปี 2549 และ 2557 ในทำงกำรเมืองไม่มีกำรร้องเรียน
กันมำกขนำดนี้ ทุกวันนี้ร้องเรียนกันเป็นว่ำเล่น ไปๆ มำๆ กำรร้องเรียนกลับไม่ใช่กำรตรวจสอบ แต่กลำยเป็นอำวุธเพ่ือ
ท ำลำยล้ำงกัน จนนักกำรเมืองและพรรคกำรเมืองต้องกังวลตลอดเวลำว่ำท ำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้จะโดนร้องเรียนหรือไม่ นำน
วันเข้ำจะกลำยเป็นว่ำประเทศไทยมีแต่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง ประชำชน ภำคประชำสังคม ที่เป็นศรีธนญชัย คือ
หำช่องทำงร้องเรียนกันไปเพื่อท ำลำยล้ำงกัน จนควำมสร้ำงสรรค์ทำงกำรเมืองไม่เกิด 
 
อ้ำงอิง  : https://www.banmuang.co.th/news/politic/206752 
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"ปิยบุตร" สงสัยมาตรฐาน กกต. ท าไมวินิจฉัยไม่ยุบ 31 พรรคการเมือง 
วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลำ 15:01 น 
 
 
 
 
 
 
 
"ปิยบุตร"สงสัยมาตรฐานการท างานของกกต.วินิจฉัยไม่ยุบ 31 พรรคการเมืองกู้เงินไม่มีความผิดต่างกับพรรค
อนาคตใหม่ ท าให้ประชาชนตั้งค าถามต่อองค์กรอิสระเป็นเครื่องมือของระบอบประยุทธ์ท าลายฝ่ายตรงข้าม 
 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ ให้สัมภำษณ์ ถึงกรณีคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) วินิจฉัยให้ 31 พรรคกำรเมืองกู้เงินไม่มีควำมผิดว่ำ ตนเองยืนยันมำโดยตลอดว่ำไม่เห็นด้วยต่อค ำวินิจฉัย
ของ กกต. และศำลรัฐธรรมนูญ เพรำะภำยใต้ระบบกฎหมำยปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติใดห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองกู้เงิน และ
พรรคกำรเมืองเป็นนิติบุคคลเอกชน หำกจะห้ำมพรรคกำรเมืองกระท ำกำรใดก็ต้องมีกฎหมำยเขียนเอำไว้ หำกกฎหมำย
ไม่ได้ห้ำมอย่ำงชัดแจ้ง แสดงว่ำ เป็นเสรีภำพของพรรคกำรเมืองที่สำมำรถเลือกที่จะกระท ำกำรใดก็ได้ ดังนั้นภำยใต้
ระบบกฎหมำยปัจจุบัน ตนเห็นว่ำพรรคกำรเมืองกู้เงินได้ แต่ กกต.และศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ำพรรคกำรเมืองเป็นนิติ
บุคคลตำมกฎหมำยพรรคกำรเมือง แม้จะไม่มีกฎหมำยใดห้ำม แต่ไม่ได้มีกฎหมำยอนุญำตให้กู้เงิน จึงตัดสินว่ำไม่ให้กู้เงิน 
และพยำยำมจะอธิบำยเรื่องกำรกู้เงินและกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยว่ำเป็น “กำรให้ประโยชน์อ่ืนใด” จึงอยู่ภำยใต้
ข้อจ ำกัดห้ำมให้และรับจำกบุคคลเกินสิบล้ำนบำท 
 ทั้งนี้ ต่อให้วินิจฉัยว่ำให้และรับประโยชน์อ่ืนใดเกิน 10 ล้ำนบำทจริง กรณีนี้โทษก็ไม่ถึงยุบพรรค และ
ควำมผิดฐำนให้และรับประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลเกิน 10 ล้ำนบำท ก็มิได้อยู่ในอ ำนำจของศำลรัฐธรรมนูญ ตนเห็นว่ำทุก
พรรคกำรเมืองที่กู้เงินไม่ถือว่ำมีควำมผิดเลย กกต.ไม่ควรวินิจฉัยอย่ำงนี้ แต่ควรต้องวินิจฉัยว่ำ ไม่ว่ำจะเป็น 31 พรรค
กำรเมืองหรือพรรคอนำคตใหม่ก็ไม่มีควำมผิดทั้งนั้น และถ้ำหำกเห็นว่ำกำรกู้เงินเป็นปัญหำ ในอนำคตก็ต้องไปแก้ไข
กฎหมำยพรรคกำรเมือง เพ่ือระบุให้ชัดว่ำไม่ให้พรรคกำรเมืองกู้เงินหรือถ้ำจะให้กู้ ต้องระบุเลยว่ำกู้ได้ไม่เกินเท่ำไหร่ 
ไม่ใช่ว่ำกฎหมำยคลุมเครือแบบนี้ แล้วตีควำมเอำโทษเฉพำะพรรคอนำคตใหม่ ส่วนพรรคอ่ืนๆ ไม่เอำโทษ 
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 “ผมยืนยันว่ำผมไม่อยำกเห็นพรรคกำรเมืองใดถูกยุบแบบพรรคอนำคตใหม่ ผมเห็นว่ำทุกพรรคกำรเมือง
ต้องรอดหมด แต่ปัญหำเกิดขึ้นเมื่อ กกต.วินิจฉัยให้พรรคอนำคตใหม่เป็นผลร้ำย แต่พรรคกำรเมืองอ่ืนไม่เป็นผลร้ำย จึง
เกิดกำรตั้งค ำถำมถึงบรรทัดฐำนกำรท ำหน้ำที่ของ กกต.ยิ่งไปกว่ำนั้น กกต.ชุดนี้ถูกตั้งค ำถำมตั้งแต่วันแรกของกำรท ำงำน 
เพรำะมีที่มำเชื่อมโยงกับ คสช. และ สนช. ซึ่ง คสช. ตั้งมำเกิดค ำถำมต่อกำรท ำงำนทั้งกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง กำรจัดกำร
เลือกตั้ง กำรค ำนวนคะแนน ส.ส. บัญชีรำยชื่อ กำรประกำศคะแนนเลือกตั้งล่ำช้ำ กำรตรวจสอบกำรทุจริตเลือกตั้งตำมที่
ประชำชนร้องเรียน จนถึงกำรยุบพรรค หำกองค์กรอิสระกลำยเป็นองค์กรอิสระที่ไม่อิสระเม่ือไหร่จะเกิดวิกฤตกำรณ์ของ
บ้ำนเมือง อย่ำให้ประชำชนต้องตั้งค ำถำมว่ำองค์กรอิสระกลำยเป็นเครื่องมือของระบอบประยุทธ์หรือไม่” ปิยบุตร กล่ำว 
ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำจะมีกำรร้องเรียนกำรท ำหน้ำที่ของ กกต.หรือไม่ นำยปิยบุตรยืนยันว่ำค ำวินิจฉัยของ กกต.ไม่ถูกต้องถึง
สองชั้น ชั้นแรกถือไม่ถูกต้องตั้งแต่พรรคอนำคตใหม่ ชั้นที่สองคือเมื่อพรรคอนำคตใหม่โดน แต่กลับวินิจฉัยกรณีของ
พรรคกำรเมืองอ่ืนอย่ำงไม่ได้มำตรฐำนเท่ำเทียมกันส่วนใครที่จะไปร้องเรียน กกต.ก็สุดแท้แต่ ในส่วนของพรรคอนำคต
ใหม่ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง จะขอสงวนสิทธิ์พิจำรณำกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษไว้ก่อน เพรำะเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ส ำคัญของกำรวำงบรรทัดฐำนขององค์กรอิสระว่ำ จะตกเป็นเครื่องมือของระบอบประยุทธ์หรือไม่ อย่ำงไร” นำยปิยบุตร 
กล่ำว 
 "กำรร้องเรียนของบรรดำ “นักร้อง” ท ำให้กำรเมืองด ำเนินต่อไม่ได้ แทนที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง จะ
เข้ำมำด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ว่ำอยำกจะท ำอะไรเพ่ือชำติบ้ำนเมือง แต่ต้องพะวงกับกำรร้อง ก่อนกำรรัฐประหำรปี 
2549 และ 2557 ในทำงกำรเมืองไม่มีกำรร้องเรียนกันมำกขนำดนี้ ทุกวันนี้ร้องเรียนกันเป็นว่ำเล่น ไปๆ มำๆ กำร
ร้องเรียนกลับไม่ใช่กำรตรวจสอบ แต่กลำยเป็นอำวุธเพ่ือท ำลำยล้ำงกัน จนนักกำรเมืองและพรรคกำรเมืองต้องกังวล
ตลอดเวลำว่ำ ท ำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้จะโดนร้องเรียนหรือไม่ นำนวันเข้ำจะกลำยเป็นว่ำประเทศไทยมีแต่พรรคกำรเมือง 
นักกำรเมือง ประชำชน ภำคประชำสังคม ที่เป็นศรีธนญชัย คือหำช่องทำงร้องเรียนกันไปเพ่ือท ำลำยล้ำงกัน จนควำม
สร้ำงสรรค์ทำงกำรเมืองไม่เกิด"นำยปิยบุตรกล่ำว 
 นำยปิยบุตร กล่ำวถึงกำรใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมือก ำจัดฝ่ำยตรงข้ำมว่ำ พรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมือง
ที่อยู่ตรงข้ำมกับระบอบประยุทธ์ถูกกระบวนกำรในทำงกฎหมำยเล่นงำนหนักเป็นพิเศษ แต่ฝ่ำยที่สนับสนุนระบอบ
ประยุทธ์ ซึ่งครองอ ำนำจรัฐอยู่ในปัจจุบันแทบจะไม่โดนอะไรเลย รอดหมดทุกเรื่อง นี่ คือกำรเอำกระบวนกำรทำง
กฎหมำยมำปรำบปรำมฝ่ำยตรงข้ำมของตนเอง ยกตัวอย่ำงกรณีล่ำสุด เจ้ำหน้ำที่เลือกหยิบกฎหมำยโบรำณสถำน
โบรำณวัตถุข้ึนมำเล่นงำนกลุ่มนิสิต นักศึกษำ เยำวชน ประชำชน ที่ชุมนุมที่สนำมหลวง 
 “อีกตัวอย่ำงคือ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ที่ไปฟ้อง ม.112 แกนน ำกำรชุมนุม ผมเองเพ่ิงขึ้นเวทีเสวนำกับหมอ
ตุลย์ ในเวทีนั้น วิทยำกร 2 ท่ำน รวมถึงหมอตุลย์ได้ยืนยันถึงพระรำชประสงค์ของในหลวงรัชกำลที่ 9 และรัชกำลที่ 10 
ที่ไม่ต้องกำรให้มีกำรด ำเนินคดีตำม ป.อำญำมำตรำ 112 ตรงกันข้ำม ไม่กี่วันถัดมำ หมอตุลย์ก็ไปแจ้งควำมด ำเนินคดี ม.
112 ต่อแกนน ำกำรชุมนุมเสียเอง ผมเห็นว่ำมำตรำนี้ควรยกเลิก รวมถึงโทษอำญำในฐำนหมิ่นประมำททั้งหมด หำกไม่
พอใจกันในกำรพูด กำรเขียน กำรพิมพ์ ให้ไปเรียกร้องค่ำเสียหำยในทำงแพ่ง แต่ต้องไม่เอำคนไปติดคุกเพรำะกำร
แสดงออก” นำยปิยบุตรกล่ำว 
อ้ำงอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/633618 
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"ปิยบุตร" อัด กกต. หลังมีมติให้ 31 พรรค ไร้ผิดปมกู้เงิน 
22 ก.ย. 2563 
 
 
 
 
 
"ปิยบุตร แสงกนกกุล" รับไม่เห็นด้วยหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ 31 พรรคไร้ความผิดปมกู้เงิน ย้ าถ้าจะ
ห้ามต้องเขียนกฎหมายชัดเจน ลั่นต่อให้ท าเกิน 10 ล้านบาท ไร้โทษถึงขั้นยุบ พร้อมตั้งค าถาม กกต. เป็นองค์กร
อิสระหรือเปล่า 
 (22 กันยำยน 2563) นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ เปิดเผยว่ำ กำรที่คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ 31 พรรคกำรเมืองกู้เงินไม่มีควำมผิดนั้น ส่วนตัวยืนยันมำตลอดว่ำ ไม่เห็นด้วยต่อค ำวินิจฉัย
ของ กกต. และศำลรัฐธรรมนูญ เพรำะภำยใต้ระบบกฎหมำยปัจจุบัน ไม่มีบทบัญญัติใดห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองกู้เงิน 
และพรรคกำรเมืองเป็นนิติบุคคลเอกชน 
 ทั้งนี้ หำกจะห้ำมพรรคกำรเมืองกระท ำกำรใด ก็ต้องมีกฎหมำยเขียนเอำไว้ หำกกฎหมำยไม่ได้ห้ำมอย่ำง
ชัดแจ้ง แสดงว่ำเป็นเสรีภำพของพรรคกำรเมืองสำมำรถเลือกจะกระท ำกำรใดก็ได้ดังนั้นภำยใต้ระบบกฎหมำยปัจจุบัน 
เห็นว่ำพรรคกำรเมืองกู้เงินได้ แต่ กกต. และศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ำพรรคกำรเมืองเป็นนิติบุคคล ตำมกฎหมำยพรรค
กำรเมือง แม้จะไม่มีกฎหมำยใดห้ำม 
 นำยปิยบุตร กล่ำวต่อว่ำ แต่ไม่ได้มีกฎหมำยอนุญำตให้กู้เงิน จึงตัดสินว่ำไม่ให้กู้เงิน และพยำยำมจะอธิบำย
เรื่องกำรกู้เงินและกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย ว่ำเป็นกำรให้ประโยชน์อ่ืนใด จึงอยู่ภำยใต้ข้อจ ำกัด ห้ำมให้ และรับจำก
บุคคลเกิน 10 ล้ำนบำท ซึ่งต่อให้วินิจฉัยว่ำให้และรับประโยชน์อ่ืนใดเกิน 10 ล้ำนบำทจริง กรณีนี้โทษก็ไม่ถึงยุบพรรค 
และควำมผิดฐำนให้และรับประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลเกิน 10 ล้ำนบำท ก็มิได้อยู่ในอ ำนำจของศำลรัฐธรรมนูญ 
 "ผมยืนยันว่ำผมไม่อยำกเห็นพรรคกำรเมืองใดถูกยุบแบบพรรคอนำคตใหม่ ผมเห็นว่ำทุกพรรคกำรเมือง
ต้องรอดหมด แต่ปัญหำเกิดข้ึนเมื่อ กกต. วินิจฉัยให้พรรคอนำคตใหม่เป็นผลร้ำย แต่พรรคกำรเมืองอ่ืนไม่เป็นผลร้ำย จึง
เกิดกำรตั้งค ำถำมถึงบรรทัดฐำนกำรท ำหน้ำที่ของ กกต. ยิ่งไปกว่ำนั้น กกต. ชุดนี้ถูกตั้งค ำถำมตั้งแต่วันแรกของกำร
ท ำงำน เพรำะมีที่มำเชื่อมโยงกับ คสช. และ สนช. ซึ่ง คสช. ตั้งมำ เกิดค ำถำมต่อกำรท ำงำนทั้งกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง กำร
จัดกำรเลือกตั้ง กำรค ำนวนคะแนน ส.ส. บัญชีรำยชื่อ กำรประกำศคะแนนเลือกตั้งล่ำช้ำ กำรตรวจสอบกำรทุจริต
เลือกตั้งตำมที่ประชำชนร้องเรียน จนถึงกำรยุบพรรค หำกองค์กรอิสระกลำยเป็นองค์กรอิสระที่ไม่อิสระเมื่อไหร่จะเกิด
วิกฤตกำรณ์ของบ้ำนเมือง" นำยปิยบุตร กล่ำว 
อ้ำงอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378797019/ 

https://www.nationtv.tv/main/content/378797019/
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"วุฒิสภา" เสียงก้ ากึ่ง รับ-ไม่รับร่างแก้ รธน.  
อังคำรที่ 22 กันยำยน 2563 เวลำ 16.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ส.ว.”เสียงก้ ากึ่ง รับ-ไม่รับร่างแก้รธน. ส่อยอมโหวตผ่านร่างของรัฐบาล แต่ตีตกร่างของฝ่ายค้าน 
 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ส ำหรับควำมเคลื่อนไหวของสมำชิกวุฒิสภำ(ส.ว.)ในกำรลงมติญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
6 ฉบับที่จะมีกำรพิจำรณำระหว่ำงวันที่ 23-24 ก.ย.นั้น ขณะนี้เสียงส.ว.ยังก้ ำกึ่งระหว่ำงฝ่ำยที่สนับสนุนให้แก้
รัฐธรรมนูญ กับฝ่ำยที่คัดค้ำนกำรแก้รัฐธรรมนูญ โดยฝ่ำยคัดค้ำนกำรแก้รัฐธรรมนูญนั้นมีเสียงเกือบ 100 เสียง โดยแสดง
จุดยืนชัดเจนว่ำไม่เห็นด้วยกับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6  ฉบับ ทั้งในส่วนกำรตั้งส.ส.ร.มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ และกำรแก้ไขรำยมำตรำ เพรำะไม่มั่นใจว่ำกำรตั้งส.ส.ร.มำยกร่ำงใหม่ทั้งฉบับนั้นจะไม่มีกำรแก้เนื้อหำเลยเถิดไป
จนถึงหมวด 1 และ 2 ด้วย 
 ขณะที่กลุ่มสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญนั้นมีอยู่ประมำณ 60 เสียง โดยส่วนใหญ่เป็นส.ว.ที่มีฐำนเสียงอยู่
ภำคอีสำน อย่ำงไรก็ตำม แม้จะมีจ ำนวนเสียงน้อยกว่ำฝ่ำยคัดค้ำนกำรแก้รัฐธรรมนูญ แต่มีแนวโน้มว่ำจะมีจ ำนวนเสียง
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยมีทั้งเสียงจำกส.ว.สำยทหำร ต ำรวจ และอดีตสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ(สนช.)  ที่สงวนท่ำทีอยู่
ก่อนหน้ำนี้ แต่ไม่กล้ำเปิดหน้ำแสดงออกอย่ำงเต็มตัว เนื่องจำกเห็นว่ำ ควรลดกระแสกำรชุมนุมของนักเรียน นักศึกษำ
และประชำชนที่ออกมำกดดันให้แก้รัฐธรรมนูญ และรักษำภำพลักษณ์ของส.ว.ที่ควรฟังข้อเรียกร้องของประชำชน โดย
กำรลงมติของส.ว.กลุ่มนี้จะให้ควำมเห็นชอบเฉพำะญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ของพรรคร่วมรัฐบำลเท่ำนั้น 
เพ่ือใช้ร่ำงดังกล่ำวเป็นหลักในกำรแก้ไข ส่วนเนื้อหำที่จะแก้ไขอย่ำงไรนั้นให้ไปว่ำกันในอนำคต ซึ่งรัฐบำลมั่นใจว่ำจะ
คอนโทรลเนื้อหำกำรแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตำมที่ต้องกำรได้ ซึ่งถือเป็นทำงออกที่ประนีประนอมที่สุดในสถำนกำรณ์
ขณะนี้ 
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 ส ำหรับญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน และร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญรำย
มำตรำอีก 4 ญัตตินั้น มีแนวโน้มสูงที่จะไม่ได้รับควำมเห็นชอบ ซึ่งขณะนี้ก ำลังรอสัญญำณสุดท้ำยจำกรัฐบำลว่ำ ยืนยันที่
จะให้โหวตผ่ำนร่ำงแก้รัฐธรรมนูญฉบับพรรคร่วมรัฐบำลหรือไม่ หำกฝ่ำยรัฐบำลส่งสัญญำณมำชัดเจนแล้ว คำดว่ำจะมี
เสียงส.ว.เกิน 84 เสียงที่พร้อมสนับสนุนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบำล รวมถึงส.ว.ที่คัดค้ำนกำรแก้
รัฐธรรมนูญ ก็จะกลับล ำมำสนับสนุนโหวตผ่ำนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ำยรัฐบำลด้วยเช่นกัน 
 
 
อ้ำงอิง  :   https://www.dailynews.co.th/politics/796896 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/796896
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"พปชร." พร้อมรับมือเลือกตั้ง นายก อบจ.ปลายปี 
อังคำรที่ 22 กันยำยน 2563 เวลำ 17.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พปชร.” เรียกประชุม หัวหน้า 9 ภาค รับมือเลือกตั้ง “นายก อบจ.”ปลายปีนี้ 
 เมื่อวันที่ 22ก.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคพลังประชำรัฐว่ำ เมื่อเวลำ 16.00 น. ภำยหลังกำรประชุม 
ส.ส.พลังประชำรัฐเสร็จสิ้นลง ได้มีกำรประชุมหัวหน้ำภำค ทั้ง 9 ภำค ที่บริเวณ ชั้น 4 เพ่ือเตรียมควำมพร้อม ส ำหรับ
กำรเลือกตั้งท้องถิ่น  อำทิ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.)ที่จะทยอยมีกำรเลือกตั้งในช่วงปลำยปีนี้ ทั้งนี้มี
รำยงำนข่ำวส ำหรับกำรวำงตัวผู้สมัคร นำยก อบจ.ในบำงจังหวัดไว้แล้ว อำทิ  พ.อ.สุชำติ จันทรโชติกุล แกนน ำกลุ่มด้ำม
ขวำน ลงสมัคร นำยก อบจ.สงขลำ นำยมนู พุกประเสริฐ อดีตนำยกอบจ.สุโขทัย ลงรักษำแชมป์ นำยฉลอง เรี่ยวแรง ลง
สมัคร นำยกอบจ.นนทบุรี เป็นต้น 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/796914 
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ปชป. จัดแม่ทัพลุยแก้รัฐธรรมนูญ 
อังคำรที่ 22 กันยำยน 2563 เวลำ 17.47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ปชป.จัดแม่ทัพสู้ลุยแก้ รธน. ม.256 ตั้ง ส.ส.ร. แต่ยังเสียงแตก ทั้ง “ลูกหมี” ขอแหกมติพรรค ส่วน “ชัยวุฒิ” ย้ า
รักษาสิทธิโหวตเชียร์แก้ ม.272 
 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. เวลำ 14.00 น. ที่พรรคประชำธิปัตย์ ได้มีกำรประชุมส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ โดยมีนำย
องอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำและประธำน ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ เป็นประธำนในที่ประชุม และนำยชินวรณ์ บุณย
เกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิป
รัฐบำล) แจ้งให้ทรำบถึงวำระกำรประชุมรัฐสภำ โดยเป็นวำระกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำกำรยื่นญัตติ
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีทั้งหมดรวม 6 ร่ำง คือ ญัตติของพรรคร่วมรัฐบำล 1 ร่ำง, พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 1 ร่ำง และพรรค
ฝ่ำยค้ำน 4 ร่ำง โดยจะเริ่มประชุมวันที่ 23 ต.ค.นี้ เวลำ 09.30 น. และจะลงมติในวันที่ 24 ต.ค.นี้ ดังนั้นกำรประชุม
รวมทั้ง 2 วันจะใช้เวลำในกำรประชุมทั้งหมด 22 ชั่วโมง 
 ทั้งนี้ นำยชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรคประชำธิปัตย์ ลุกขึ้นกล่ำวในที่ประชุมพรรคว่ำ ตนจะใช้สิทธิลงมติ
ไม่สนับสนุนให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เพรำะเป็นคนรณรงค์ให้ชำวบ้ำนรับร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย
ตนเอง แล้ววันนี้จะมำขอให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ย้อนแย้งกันเอง แล้วตนจะตอบชำวบ้ำนในพ้ืนที่ได้อย่ำงไร 
จำกนั้นนำยบัญญัติ บรรทัดฐำน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ เอ่ยสอบถำมนำยชุมพลว่ำ สิ่งนำยชุมพลระบุนั้น 
ตนฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้ำใจ ขอให้พูดอีกครั้ง นำยชุมพลจึงอธิบำยชี้แจงว่ำในกำรรณรงค์ให้ประชำชนรับร่ำงรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ ตนสนับสนุนจุดยืนนี้ และผ่ำนกำรท ำประชำมติ 16.8 ล้ำนเสียง ดังนั้น เมื่อมีกำรยื่นญัตติขอให้แก้รัฐธรรมนูญ
ฉบับเดียวกันนี้ ตนจึงขอรักษำจุดยืนเดิม  
 ขณะที่นำยชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตำก พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ ตนจะโหวตสนับสนุนในญัตติร่ำง
ขอให้แก้ไขมำตรำ 256 และตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตำมร่ำงของพรรคร่วมรัฐบำล แต่จะขอใช้สิทธิลงมติ
สนับสนุนในญัตติร่ำงของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่ขอเสนอแก้ไขมำตรำ 272 ด้วย เพรำะเป็นจุดยืนทำงกำรเมืองของตนมำ
ตั้งแต่ต้น 
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 ด้ำนนำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ เปิดเผยผลกำรประชุมส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ว่ำ ที่
ประชุมได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประชุมรัฐสภำ โดยมีเรื่องที่ส ำคัญคือกำรอภิปรำยญัตติแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญในวันที่ 23 ก.ย.นี้ ได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่ำง
กว้ำงขวำง มี ส.ส.แสดงควำมจ ำนงที่จะอภิปรำยเป็นจ ำนวนมำก น ำทีมโดยนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรค นำย
บัญญัติ บรรทัดฐำน นำยชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมรำช นำยสำทิตย์ วงศ์หนองเตย ส. ส.ตรัง พรรค
ประชำธิปัตย์ ซึ่งที่ประชุม ส.ส.พร้อมสนับสนุนร่ำงที่พรรคได้ยื่นต่อประธำนรัฐสภำคือให้มีกำรแก้ไข มำตรำ 256 และ
เพ่ิมเติมให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ง่ำยขึ้น และกำรให้มี ส.ส.ร.เพ่ือให้ประชำชนทุกฝ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ เพรำะในชั้นสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ นอกจำกนี้ ที่ประชุมได้เสนอบุคคลเพ่ือไปท ำหน้ำที่
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญในวำระที่ 2 จ ำนวน 3 คน คือ นำยบัญญัติ บรรทัดฐำน นำยสุทัศน์ เงินหมื่น และนำยชินวรณ์ 
บุณยเกียรติ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/796916 
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รบ. เล็ง 13 หรือ 20 ธค. เลือกตั้งท้องถิ่น "นายกฯ" บอกไม่มีปัญหา รอ กกต. เสนอวัน 
 สยำมรัฐออนไลน์  22 กันยำยน 2563 22:08 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำลว่ำ วันที่ 22 ก.ย.63 ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม เป็นประธำน ระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระเรื่องวันหยุดยำวในวันที่ 
19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. ที่นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีเสนอนั้น นำยวิษณุยังให้ควำมเห็นเรื่องกำร
ก ำหนดให้หยุดในวันที่ 10-13 ธ.ค. ว่ำ ในเดือน ธ.ค.อำจจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในวันอำทิตย์ของสัปดำห์ใดสัปดำห์หนึ่ง
ของเดือนตำมที่กระทรวงมหำดไทยเตรียมกำรอยู่ ดังนั้น หำกมีกำรก ำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศในช่วงนี้ที่มี
วันหยุดยำวต่อเนื่อง 4 วัน จะช่วยให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงกลับภูมิล ำเนำเพ่ือเลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นกำรส่งเสริม
กำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมระบอบประชำธิปไตยอีกทำงหนึ่งด้วย พร้อมเห็นว่ำ วันที่ 13 ธ.ค.เป็นวันที่เหมำะสม ขณะที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวในที่ประชุมว่ำ วันเลือกตั้งท้องถิ่นวันไหนก็ได้ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)เสนอเข้ำมำ 
 แหล่งข่ำวจำกท ำเนียบฯ เปิดเผยว่ำ ส ำหรับไทม์ไลน์ก ำหนดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ก่อนหน้ำนี้เคยมีกำร
พูดคุย โดยไม่ใช่มีข้อเสนอวันที่ 13 ธ.ค.ยังมองว่ำวันที่ 20 ธ.ค.เองยังเป็นตัวเลือกท่ีเหมำะสมเพรำะยังอยู่ในกรอบเวลำที่
กฎหมำยก ำหนดที่จะจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/184331 
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เล็ง ไม่ 13 ก็ 20 ธ.ค.63 ประเดิมเลือกตั้งท้องถิ่น นายกฯ รอ กกต.เสนอ 
ไทยรัฐออนไลน์  23 ก.ย. 2563 09:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้ความเห็น รัฐบาล เล็ง ไม่ 13 ธ.ค.ก็ 20 ธ.ค. 2563 ประเดิมเลือกตั้งท้องถิ่น 
นายกฯ รอ กกต.เสนอวันมา บอก ไม่มีปัญหา 
 วันที่ 23 ก.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำล ว่ำ เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่ำนมำ ในกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม เป็นประธำน ระหว่ำงกำร
พิจำรณำวำระเรื่องวันหยุดยำวในวันที่ 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. ที่ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เสนอนั้น 
นำยวิษณุ ยังให้ควำมเห็นเรื่องกำรก ำหนดให้หยุดในวันที่ 10-13 ธ.ค. ว่ำ ในเดือน ธ.ค. อำจจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นใน
วันอำทิตย์ของสัปดำห์ใดสัปดำห์หนึ่งของเดือน ตำมที่กระทรวงมหำดไทยเตรียมกำรอยู่ ดังนั้น หำกมีกำรก ำหนดวัน
เลือกตั้งท้องถิ่นท่ัวประเทศในช่วงนี้ที่มีวันหยุดยำวต่อเนื่อง 4 วัน จะช่วยให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงกลับภูมิล ำเนำเพ่ือ
เลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมระบอบประชำธิปไตยอีกทำงหนึ่งด้วย พร้อมเห็นว่ำ วันที่ 
13 ธ.ค. เป็นวันที่เหมำะสม ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวในที่ประชุมว่ำ วันเลือกตั้งท้องถิ่นวันไหนก็ ได้ ไม่มีปัญหำ ให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เสนอเข้ำมำ จึงต้องรอให้ กกต.เสนอมำก่อน 
 แหล่งข่ำวจำกท ำเนียบรัฐบำลเปิดเผยว่ำ ส ำหรับไทม์ไลน์ก ำหนดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ก่อนนี้เคยมี
กำรพูดคุย โดยไม่ใช่มีข้อเสนอวันที่ 13 ธ.ค. แต่ยังมองวันที่ 20 ธ.ค.ด้วย 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1935337 
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‘วิษณุ’ ชี้ 13 ธ.ค. เหมาะเลือกตั้งท้องถิ่น แย้ม อบจ.อาจเป็นสนามแรก 
วันที่ 23 กันยำยน 2563 - 10:41 น. 
 
 
 
 
 
 
"วิษณุ" ชี้ 13 ธ.ค. เหมาะเลือกตั้งท้องถิ่น แย้ม อบจ.อาจเป็นสนามแรก สมประโยชน์ เที่ยวด้วย-ใช้สิทธิด้วย 
 เมื่อเวลำ 09.00 น. วันที่ 23 กันยำยน ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้
สัมภำษณ์ถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) หำรือว่ำจะจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดประเภทหนึ่งในช่วงวันหยุดยำว
เดือนธันวำคม ว่ำ ตนไม่ทรำบ แต่ได้รู้ว่ำกระทรวงมหำดไทยและคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้หำรือกันแล้ว โดย
เป็นไปตำมนโยบำยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ว่ำจะให้มีกำร
จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดประเภทหนึ่งในปีนี้ และจำกกำรที่ตนได้พูดคุยกับรองเลขำธิกำร กกต. ได้ควำมตรงกับ
กระทรวงมหำดไทยว่ำ ถ้ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงน้อยหนึ่งประเภทในเดือนธันวำคม น่ำจะเหมำะสม เพรำะเข้ำสู่
ปีงบประมำณ 2564 แล้ว เพรำะ กกต.จะใช้งบประมำณในส่วน กกต. และส่วนท้องถิ่ นต้องมีงบประมำณในส่วนของ
ตัวเอง จะท ำให้กฎระเบียบมีควำมพร้อมทุกอย่ำง 
 นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ส ำหรับควำมพร้อมเรำต้องดู 4 อย่ำงคือ 1.เรื่องงบประมำณ ที่ไม่เป็นปัญหำและ
อุปสรรค เพรำะหำกงบประมำณปี 2564 ผ่ำนสภำแล้ว จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 2.เจ้ำหน้ำที่  กกต. 
ได้ผ่ำนกำรอบรมเรียบร้อยแล้ว 3.กฎระเบียบและประกำศต่ำงๆ ขณะนี้ก ำลังทยอยประกำศแล้ว โดยเมื่อวันที่ 22 
กันยำยน ได้แจ้งให้เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีทยอยประกำศได้ และ 4.สถำนกำรณ์โควิด -19 ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ต้อง
น ำมำประกอบกำรจัดหน่วยเลือกตั้งด้วย ฉะนั้น ควำมพร้อมจะเกิดขึ้นในเดือนธันวำคม และโดยปกติกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่ว่ำประเภทใดก็ตำมจะเกิดขึ้นในวันอำทิตย์ โดยในเดือน ธ.ค.จะมีวันอำทิตย์ที่ 6 , 13, 20 และ 27 ธันวำคม เรำคิดว่ำ
วันที่ 6 ธันวำคม ใกล้กับวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของรัชกำลที่ 9 ที่มีกิจกรรมหลำยอย่ำง ส่วนวันที่ 27 ธันวำคม ใกล้
ปลำยปีมำกเกินไป ไม่อยู่ในบรรยำกำศที่จะหำเสียง ดังนั้น วันที่เหมำะสมคือ วันที่ 13 ธันวำคม หรือ วันที่ 20 ธันวำคม 
นำยวิษณุกล่ำวอีกว่ำ กำรมีวันหยุดยำวในช่วงเดือนธันวำคม เป็นกำรกระตุ้นให้คนเดินทำงท่องเที่ยวต่ำงจังหวัดหรือไป
จับจ่ำยใช้สอยกันได้ แล้วถ้ำจังหวัดนั้นประจวบกับจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปได้ อย่ำงไรก็ตำม  
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เรื่องนี้รัฐบำลไม่กล้ำก ำหนด ท ำได้เพียงพยักหน้ำอนุญำตว่ำ ขณะนี้ให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้ จำกนั้น กกต.จะเป็นผู้ไป
ประกำศก ำหนดวัน เมื่อเป็นแบบนี้วันหยุดที่ 13 ธันวำคม จึงเป็นกำรดี หำกให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) ที่จะมีกำรเลือกตั้งทั้งประเทศนั้น ก็จะใช้วันหยุดยำวเดินทำงไปต่ำงจังหวัด ซึ่งจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งและ
หยุดยำวด้วย ดูสมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ำย แต่หำก กกต.ประกำศวันเลือกตั้งท้องถิ่นคือ วันที่ 20 ธันวำคม เหตุผลนี้
อำจจะใช้ไม่ได้ โดยได้มีกำรคุยกันไปบ้ำงแล้วอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ต้องรอให้ กกต.ก ำหนดวันเลือกตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร 
เพรำะเป็นอ ำนำจของ กกต. 
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ มีแนวโน้มว่ำจะเป็นกำรเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเภทแรกใช่หรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ เรำ
คิดว่ำน่ำจะเป็นเช่นนั้น เพรำะได้คุยกันมำอย่ำงนั้น จึงมีกำรประกำศแบ่งพ้ืนที่ว่ำ อบจ.ใดมีผู้แทนสมำชิก อบจ.กี่คน ซึ่ง 
กกต.ได้ท ำประกำศส่วนนี้มำก่อนแล้ว และได้ขอมำแล้วว่ำหำกเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไปแล้วจะต้องทิ้งเวลำ
อย่ำงน้อย 60 วัน เพ่ือเลือกตั้งอีกประเภทหนึ่ง และทิ้งไว้อีก 60 วัน เลือกตั้งอีกประเภทหนึ่ง เพรำะไม่สำมำรถเลือกตั้ง
ปนกันได้ อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่ได้มีกำรก ำหนดชัดเจนว่ำจะเลือกตั้งอะไรเป็นประเภทแรก แต่ให้รู้ไว้แล้วกันว่ำในเดือน
ธันวำคม จะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น อำจจะเป็น กทม. อบจ. อบต. เทศบำล หรือเมืองพัทยำ โดยต้องพิจำรณำกันอีกครั้ง
หนึ่ง คำดว่ำ 1-2 วันนี้น่ำจะทรำบ 
 เมื่อถำมว่ำ ครม.จะเคำะวันเลือกตั้งท้องถิ่นในสัปดำห์หน้ำใช่หรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ อย่ำคำดคั้นว่ำจะ
เป็นวันนั้น ทั้งนี้ คำดว่ำจะน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ ครม.ในเดือนตุลำคม ซึ่งกระบวนกำรคือ ครม.เห็นชอบให้มีกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดประเภทหนึ่ง เมื่อได้รับสัญญำณ กกต.ก็จะก ำหนดวันเลือกตั้ง ก ำหนดกฎระเบียบ วันหำเสียง 
และข้ันตอนธุรกำรต่ำงๆ 
 
 อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2361559 
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“วิษณุ” ไม่รู้เลือกตั้งท้องถิ่นช่วงวันหยุดยาว ธ.ค. 
 23 กันยำยน 2020 - 10:50 
 
 
 
 
 
 
"วิษณุ" ไม่รู้เลือกตั้งท้องถิ่นช่วงวันหยุดยาว ธ.ค. แต่อาจเป็นไปได้ มีความเหมาะสม มีความพร้อมถึง 4 ปัจจัย 
 นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวภำยหลังที่ ครม. อนุมัติหยุดยำวเดือนธันวำคม และมีกระแส
ข่ำวว่ำเพ่ือเปิดทำงให้มีกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นว่ำ ตนไม่ทรำบรำยละเอียดแต่ทำงกระทรวงมหำดไทยและ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้มีกำรหำรือร่วมกันเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ที่ต้องกำรให้จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งภำยในเดือน
ธันวำคมซึ่งยอมรับว่ำจำกกำรพูดคุยร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องเดือนธันวำคม มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเข้ำสู่ปีงบประมำณ 
2564 ที่ผ่ำนสภำและประกำศใช้ในเดือนตุลำคมนี้แล้วเพ่ือจัดสรรงบประมำณและควำมพร้อมในส่วนของ กกต. และ
ท้องถิ่นด้วย 
 โดยกำรเลือกตั้งท้องถิ่นต้องอำศัยปัจจัยควำมพร้อม 4อย่ำง คืองบประมำณ , ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่, 
ควำมพร้อมกฎระเบียบประกำศต่ำงๆเช่นเกณฑ์กำรค ำนวนประชำกร และสถำนกำรณ์โควิด-19 รวมถึงมำตรำกำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสังคม ซึ่งคำดว่ำกำรจัดกำรเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันอำทิตย์ที่ 13 หรือ 20 ธันวำคมนี้ เนื่องจำกมีควำม
เหมำะสมในช่วงเวลำดังกล่ำว 
 ในส่วนของกำรพิจำรณำวันหยุดพิเศษนั้น ครม. ได้อนุมัติตำมท่ีภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เห็นพ้องต้องกันว่ำให้
มีกำรจัดวันหยุดพิเศษเพ่ิมเติมในเดือนพฤศจิกำยนและเดือนธันวำคมที่มีกำรเสนอให้ย้ำยวันที่ 7 ธันวำคม ไปเป็นในวันที่ 
11 ธันวำคม เพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่ำง เพ่ือให้หยุดวันที่ 10-13 ธันวำคม โดยไม่มีวันหยุดชดเชยในวันที่ 7เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
กำรท่องเที่ยวและหำกมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดดังกล่ำวก็มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปได้ก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันใน
ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นจำกผลหำรืออย่ำงไม่เป็นทำงกำรร่วมกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม กกต. มี
อ ำนำจในกำรก ำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเมื่อเลือกตั้งอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไปแล้วจะต้องเว้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 60 วัน 
เพ่ือจัดกำรเลือกตั้งใหม่ขึ้น แต่ยังไม่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจน ยืนยันได้เพียงว่ำในเดือนธันวำคมจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
อย่ำงน้อย 1 ประเภท ซึ่งจะได้ผลสรุปภำยในสัปดำห์นี้ 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสือ่สำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 51 

 

 
 
 นอกจำกนี้นำยวิษณุ กล่ำวถึงกรณีที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพำล ที่ปรึกษำพิเศษส ำนักนำยกรัฐมนตรี ยื่นฟ้อง
นำยกรัฐมนตรีต่อศำลปกครอง กรณีโยกย้ำยไม่ชอบด้วยกฎหมำยว่ำ เป็นเรื่องของฝ่ำยกฎหมำย ขออย่ำไปเทียบกับคดี
โยกย้ำยนำยถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขำสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ หรือ สมช. เพรำะมีที่มำต่ำงกัน เนื่อง จำก พล.ต.ท.
สุรเชษฐ์ มำด้วยค ำสั่งหัวหน้ำหน้ำ คสช. โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 44 ที่ระบุในบทเฉพำะกำลว่ำ หำกถูกโยกย้ำยใน
บัญชีที่ 5 และต้องกำรกลับไปหน่วยงำนเดิม ต้องให้ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีเสนอขอควำมเห็นไปยังนำยกรัฐมนตรี แต่
หำกยังไม่มีกำรด ำเนินกำร ก็สำมำรถยื่นร้องต่อศำลปกครองได้ ซึ่งเป็นช่องทำงที่เปิดไว้ 
 โดยนำยวิษณุยืนยันไม่มีค ำว่ำลืมใครทั้งสิ้น มีเหตุผลอธิบำยสำเหตุที่ยังไม่ย้ำยกลับส ำหรับทุกคน เพียงแต่
ไม่อยำกเปิดเผย เกรงเจ้ำตัวจะเสียหำย นอกจำกนี้ทุกอย่ำงเป็นไปตำมข้ันตอนของกฎหมำย หำกศำลมีค ำสั่งออกมำเป็น
เช่นใด ก็ต้องปฏิบัติไปตำมนั้น 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_778526/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_778526/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสือ่สำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 52 

 

 
 
 
“วิษณุ” คาด เลือกตั้งท้องถิ่น 13 ธ.ค.นี้ ชี้ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 
โดย PPTV Online 
เผยแพร่ 23 ก.ย. 2563,12:43น. 
 
 
 
 
 
 
รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน ภายในเดือนธันวาคม ปี 63 จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ประเภท คาด สัปดาห์นี้
น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น 
 นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยควำมคืบหน้ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่นว่ำ ก่อนหน้ำนี้
กระทรวงมหำดไทยและ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้หำรือกันแล้ว ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ยืนยันว่ำภำยในเดือนธันวำคม 2563 จะต้องมีกำรเลือกตั้งอย่ำงน้อย 1 ประเภท เพรำะตอนมีควำม
พร้อมทั้งเรื่องงบประมำณ หลังสภำมีมติเห็นชอบร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยปี 64  คำดว่ำจะเลือกตั้ง องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด เป็นล ำดับแรก ถัดจำกนั้นอีก 60 วัน จึงจะสำมำรถเลือกตั้งประเภทอ่ืนได้ 
 ทั้งนี้เบื้องต้นช่วงเวลำที่เหมำะสมน่ำจะเป็นวันที่ 13 หรือ 20 ธันวำคมนี้ ซึ่งหำกเป็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
เชื่อว่ำวันที่ 13 ธันวำคม น่ำจะเป็นช่วงที่เหมำะสมกว่ำ เพรำะตรงกับวันหยุดยำวที่ประชำชนกลับภูมิล ำเนำกันเป็น
จ ำนวนมำก โดยคำดว่ำน่ำจะมีควำมชัดเจนในช่วง 1- 2 วันนี้ 
 
อ้ำงอิง  :   
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94
%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/133688 
 
 
 
 
 
 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/133688
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/133688
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รัฐบาลเปิดไทม์ไลน์ประเดิมเลือกตั้งท้องถิ่น กางปฏิทินเล็งไว้แล้ว 'วันไหน' เหมาะ? 
วันอังคำร ที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2563, 22.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำลว่ำ ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) 
วันที่ 22 ก.ย. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม เป็นประธำน ระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระ
เรื่องวันหยุดยำวในวันที่ 19-22 พ.ย.  และ 10-13 ธ.ค. ที่นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีเสนอนั้น นำยวิษณุ
ยังให้ควำมเห็นเรื่องกำรก ำหนดให้หยุดในวันที่ 10-13 ธ.ค.ว่ำในเดือน ธ.ค.อำจจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในวันอำทิตย์ของ
สัปดำห์ใดสัปดำห์หนึ่งของเดือนตำมที่กระทรวงมหำดไทยเตรียมกำรอยู่ ดังนั้น หำกมีกำรก ำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นทั่ว
ประเทศในช่วงนี้ที่มีวันหยุดยำวต่อเนื่อง 4 วัน จะช่วยให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงกลับภูมิล ำเนำเพ่ือเลือกตั้งท้องถิ่น 
อันเป็นกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมระบอบประชำธิปไตยอีกทำงหนึ่งด้วย พร้อมเห็นว่ำ วันที่ 13 ธ.ค.เป็น
วันที่เหมำะสม 
 ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวในที่ประชุมว่ำ วันเลือกตั้งท้องถิ่นวันไหนก็ได้ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) เสนอเข้ำมำ จึงต้องรอให้ กกต.เสนอมำก่อน 
 แหล่งข่ำวจำกท ำเนียบรัฐบำลเปิดเผยว่ำ ส ำหรับไทม์ไลน์ก ำหนดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ก่อนหน้ำนี้เคย
มีกำรพูดคุย โดยไม่ได้มีข้อเสนอวันที่ 13 ธ.ค. ยังมองว่ำ วันที่ 20 ธ.ค.น่ำจะยังเป็นตัวเลือกที่เหมำะสมเพรำะยังอยู่ใน
กรอบเวลำที่กฎหมำยก ำหนดที่จะจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/520303 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/520303
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รัฐบาล จ่อ เลือกตั้งท้องถิ่น 13 หรือ 20 ธ.ค. แน ่
The Agenda22 กันยำยน 2563 22:43 น. 
 
 
 
 
 
 
 รำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำลแจ้งว่ำ ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่  22 ก.ย. ในช่วงกำร
พิจำรณำวำระเรื่องวันหยุดยำวที่นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีเสนอ นำยวิษณุได้ให้ควำมเห็นเรื่องกำร
ก ำหนดให้หยุดในวันที่ 10-13 ธ.ค. ว่ำ ในเดือน ธ.ค.อำจจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในวันอำทิตย์ของสัปดำห์ใดสัปดำห์หนึ่ง
ของเดือนตำมที่กระทรวงมหำดไทยเตรียมกำรอยู่ ดังนั้น หำกมีกำรก ำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศในช่วงนี้ที่มี
วันหยุดยำวต่อเนื่อง 4 วัน จะช่วยให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงกลับภูมิล ำเนำเพ่ือเลือกตั้งท้องถิ่น  พร้อมเห็นว่ำ วันที่ 
13 ธ.ค.เป็นวันที่เหมำะสม  ด้ำน นำยกฯ กล่ำวในที่ประชุมว่ำ วันเลือกตั้งท้องถิ่นวันไหนก็ได้ ให้คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) เสนอเข้ำมำ  
 อย่ำงไรก็ตำม มีรำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ส ำหรับก ำหนดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนนี้เคยมีกำรพูดคุยแล้ว ไม่ได้มี
แค่ข้อเสนอวันที่ 13 ธ.ค.อย่ำงเดียว แต่มีกำรมองว่ำ วันที่ 20 ธ.ค.ยังเป็นตัวเลือกที่เหมำะสมด้วย 
 
อ้ำงอิง  :  https://theagendathai.com/archives/20350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://theagendathai.com/archives/20350
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'บิ๊กตู่' ไม่ขัด 'เลือกตั้งท้องถิ่น' 13ธ.ค.นี้ ตรงช่วงหยุดยาว 
 22 กันยำยน 2020 เวลำ 22:00 
 
 
 
 
 
 
"วิษณุ" ชงกลางวง "ครม." ประเดิม "เลือกตั้งท้องถิ่น" 13ธ.ค. เหมาะ ตรงช่วงหยุดยาว คนเดินทางกลับภูมิล าเนา 
"บิ๊กตู่" ไม่ขัด ระบุ วันไหนก็ได้ รอ "กกต." เสนอขึ้นมา 
 ภำยหลังจำกที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้มีวันหยุดเพ่ิมเติม2ช่วง คือ 19-22 พ.ย. และ10-13 
ธ.ค. เพ่ือกระตุ้นกำรท่องเที่ยวนั้น 
 มีรำยงำนข่ำวจำกท ำเนียบรัฐบำล เพ่ิมเติมว่ำ ระหว่ำงกำรประชุมครม. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม เป็นประธำน ซึ่งก ำลังพิจำรณำเรื่องวันหยุดดังกล่ำวโดยที่นำยวิษณุ เครืองำม รอง
นำยกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ทำงนำยวิษณุ ยังได้ให้ควำมเห็นเพ่ิมเติมว่ำ ในเดือน ธ.ค.อำจจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในวัน
อำทิตย์ สัปดำห์ใดสัปดำห์หนึ่งของเดือนตำมที่กระทรวงมหำดไทยเตรียมกำรอยู่ ดังนั้น หำกมีกำรก ำหนดวันเลือกตั้ง
ท้องถิ่นทั่วประเทศในช่วงนี้ที่มีวันหยุดยำวต่อเนื่อง 4 วัน คือ 10-13 ธ.ค.นี้ จะช่วยให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงกลับ
ภูมิล ำเนำเพ่ือเลือกตั้งท้องถิ่นไปในครำวเดียวกัน เป็นกำรส่งเสริมระบอบประชำธิปไตยด้วย โดยนำยวิษณุ เห็นว่ำ วันที่ 
13 ธ.ค. เป็นวันที่เหมำะสม ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวถึงเรื่องดังกล่ำวว่ำ เลือกตั้งท้องถิ่นวันไหนก็ได้ ให้คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (กกต.) เสนอเข้ำมำ รอให้กกต.เสนอมำก่อน  
 ทั้งนี้ ส ำหรับก ำหนดกำรที่จะจัดให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ยังไม่ได้ข้อยุติ เนื่องจำกยังมีกำรมองกันว่ำ 
หำกจัดเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. ก็เป็นอีกตัวเลือกท่ีเหมำะสมเช่นเดียวกัน 
 
อ้ำงอิง  :   
https://www.nationweekend.com/content/politics/16145?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/16145?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/16145?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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‘บิ๊กป๊อก’ เคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่นต้นเดือน ต.ค. ขอหารือ กกต. ก่อนชงเข้า ครม. ยันไม่มีปัญหา 
วันที่ 23 กันยำยน 2563 - 10:07 น. 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 23 กันยำยน ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ให้
สัมภำษณ์ถึงควำมคืบหน้ำกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นว่ำ ในสัปดำห์นี้ตนได้มอบหมำยให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยไปหำรือ
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรร่วมกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) และสัปดำห์หน้ำก็จะให้
หำรืออย่ำงเป็นทำงกำรอีกครั้งให้แล้วเสร็จและได้ข้อสรุปคำดว่ำภำยในต้นเดือนต.ค. จำกนั้นจะแถลงข่ำวเรื่องกำร
เลือกตั้งให้สื่อมวลชนรับทรำบทันที ทั้งนี้เมื่อหำรือกับกกต.ได้ข้อสรุปแล้วก็ท ำเรื่องเข้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) 
พิจำรณำ ส่วนควำมพร้อมนั้น ขณะนี้ก็ยังมีเรื่องงบประมำณ ซึ่งจำกกำรตรวจสอบทรำบว่ำทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) มีกำรตั้งงบฯ ไว้หมดแล้ว แต่ต้องถำมอย่ำงเป็นทำงกำรอีกครั้ง ซึ่งจะได้ค ำตอบจำกทุกอปท. ภำยใน
สัปดำห์นี้ 
 "ในสัปดำห์หน้ำจะหำรือทำงกำรและต้องได้ค ำตอบแน่นอน อำจเป็นวันแรกเดือนต.ต. ที่ต้องกำรค ำตอบ
ก่อน ตอนนี้เช็กแล้วเขำตั้งงบหมดแล้ว แต่ก็ต้องถำมเป็นทำงกำรอีกครั้ง แต่เท่ำที่ทรำบมีควำมมพร้อม เรียบร้อย มีกำร
เลือกตั้งแน่นอน ส่วนจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบใดก่อน ขอเป็นครม. ตัดสินใจ แต่ยืนยันได้เลือกตั้งแน่ ไม่ว่ำรูปแบบ
ใด เชื่อว่ำไม่มีปัญหำ" พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำว 
 เมื่อถำมถึงกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง พล.อ.อนุพงษ์กล่ำวว่ำ กำรแบ่งเขตเป็นเรื่องของกกต. ตนตอบแทนไม่ได้ 
เพรำะกกต.เป็นคนแบ่ง ซึ่งกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำไม่เคยมีปัญหำ แต่ในครั้งนี้มีกำรร้องเรียน2-3 แห่ง ว่ำตนเองน่ำจะอยู่
อปท.นี้ แต่กลับไปอยู่อปท.อื่น ซึ่งเรื่องเหล่ำนี้คำดว่ำสัปดำห์นี้แล้วเสร็จและหมดปัญหำ โดยให้ยึดเอำตำมทะเบียนบ้ำน 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2361507 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_349935 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2361507
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_349935
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ด่วนที่สุด!! ‘บิ๊กป๊อก’ เคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ต้นเดือน ต.ค.ขอหารือ ‘กกต.’ ก่อนชงเข้า ‘ครม.’ 
วันพุธ ที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2563, 10.32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2563 ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย กล่ำวถึงควำม
คืบหน้ำกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นว่ำ ในสัปดำห์นี้ตนได้มอบหมำยให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยไปหำรืออย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรร่วมกับพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) และสัปดำห์หน้ำก็จะให้หำรืออย่ำง
เป็นทำงกำรอีกครั้งให้แล้วเสร็จและได้ข้อสรุปคำดว่ำภำยในต้นเดือนต.ค. จำกนั้นจะแถลงข่ำวเรื่องกำรเลือกตั้งให้
สื่อมวลชนรับทรำบทันที ทั้งนี้เมื่อหำรือกับกกต.ได้ข้อสรุปแล้วก็ท ำเรื่องเข้ ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจำรณำ
ทันท ี
 เมื่อถำมว่ำ แสดงว่ำขณะนี้มีควำมพร้อมลงตัวทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวว่ำ ขณะนี้ก็ยังมี
เรื่องงบประมำณ ซึ่งจำกกำรตรวจสอบทรำบว่ำทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีกำรตั้งงบฯ ไว้หมดแล้ว แต่ต้อง
ถำมอย่ำงเป็นทำงกำรอีกครั้ง ซึ่งจะได้ค ำตอบจำกทุกอปท. ภำยในสัปดำห์นี้ 
 “ในสัปดำห์หน้ำจะหำรือทำงกำรและต้องได้ค ำตอบแน่นอน อำจเป็นวันแรกเดือน ต.ต. ที่ต้องกำรค ำตอบ
ก่อน ตอนนี้เช็คแล้วเขำตั้งงบหมดแล้ว แต่ก็ต้องถำมเป็นทำงกำรอีกครั้ง แต่เท่ำที่ทรำบมีควำมพร้อม เรียบร้อย มีกำ ร
เลือกตั้งแน่นอน ส่วนจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบใดก่อน ขอเป็นครม. ตัดสินใจ แต่ยืนยันได้เลือกตั้งแน่ ไม่ว่ำ รูปแบบ
ใด เชื่อว่ำ ไม่มีปัญหำ” พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำว 
 เมื่อถำมถึงกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวว่ำ กำรแบ่งเขตเป็นเรื่องของ กกต. ตนตอบแทนไม่ได้ 
เพรำะกกต.เป็นคนแบ่ง ซึ่งกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำไม่เคยมีปัญหำ แต่ในครั้งนี้มีกำรร้องเรียน2-3 แห่ง ว่ำตนเองน่ำจะอยู่
อปท.นี้ แต่กลับไปอยู่อปท.อ่ืน ซึ่งเรื่องเหล่ำนี้คำดว่ำ สัปดำห์นี้แล้วเสร็จและหมดปัญหำ โดยให้ยึดเอำตำมทะเบียนบ้ำน 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/520338 
 
 

https://www.naewna.com/politic/520338
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พรเพชร ปล่อยฟรีโหวตแก้รัฐธรรมนูญ ชัด 100 ส.ว.ต้าน 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  23 ก.ย. 2563 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“วิรัช” ชี้ 6 ญัตติแก้ รธน.ยากฝ่าด่าน 
 เมื่อเวลำ 09.30 น. วันที่ 22 ก.ย. ที่รัฐสภำ มีกำรประชุมวิป 3 ฝ่ำย ได้แก่ ส.ส.รัฐบำล ส.ส.ฝ่ำยค้ำน และ 
ส.ว. มีนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ในฐำนะประธำนรัฐสภำ ท ำหน้ำที่ประธำนกำรประชุม เพ่ือวำง
กรอบกำรพิจำรณำญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ มีผู้แทน 3 ฝ่ำยเข้ำร่วม โดยนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
พรรคพลังประชำรัฐ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) กล่ำวก่อนหำรือว่ำ ยำกที่ญัตติ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะได้รับควำมเห็นชอบทั้ง 6 ญัตติ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก ส.ว.ไม่น้อยกว่ำ 84 เสียง มีทั้ง
เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นชอบ แต่คำดหวังว่ำสมำชิกรัฐสภำจะเห็นด้วยกับญัตติแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วม
รัฐบำล ยืนยันไม่มีกำรส่งสัญญำณจำกรัฐบำล ส่วนฝ่ำยค้ำนเสนอเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญเร่งกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้
เสร็จสิ้น ต้องพิจำรณำกันอีกครั้ง เชื่อว่ำไม่น่ำจะมีกำรเร่งรัด ควรให้สภำฯหยุดพักช่วงปิดสมัยประชุมบ้ำง หลังท ำหน้ำที่
มำตลอด 4 เดือน วันที่ 1 พ.ย.จะเปิดประชุมสมัยสำมัญปกติแล้ว 
“สุทิน” ไม่เสียเวลางอนง้อเสียง ส.ว. 
 นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวว่ำไม่จ ำเป็นต้องไป
พูดคุยอะไรมำกกับ ส.ว.เพ่ือให้รับหลักกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่ 23-24 ก.ย. แก้รัฐธรรมนูญต้องแก้เพ่ือสังคม ไม่ใช่แก้
แล้ว ส.ส.จะได้หรือ ส.ว.จะเสีย ไม่ต้องไปเสียเวลำงอนง้ออะไรมำกมำย ไม่สำมำรถประเมินได้ว่ำญัตติทั้ง 6 ฉบับจะผ่ำน
ควำมเห็นชอบในขั้นรับหลักกำรทั้งหมดเลยหรือไม่ หำกญัตติใดไม่ผ่ำนก็ยื่นอีกสมัยประชุมหน้ำ หลังจบขั้นรับหลักกำร
แล้วฝ่ำยค้ำนจะยื่นขอเปิดประชุมสมัยวิสำมัญทันที แต่ต้องดูอีกทีว่ำสภำฯจะให้คณะกรรมำธิกำรฯพิจำรณำกี่วัน ถ้ำ 60 
วันไม่ต้องเปิดสมัยวิสำมัญ แต่ถ้ำพิจำรณำ 14-15 วัน ควรเปิดสมัยวิสำมัญให้ขำนชื่อลงมติทีเดียว 6 ญัตติ 
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 ต่อมำเวลำ 11.20 น. นำยสุทินเปิดเผยผลกำรประชุมวิป 3 ฝ่ำยว่ำ ได้แบ่งเวลำอภิปรำยให้ ส.ส.รัฐบำล 
ส.ส.ฝ่ำยค้ำน และวุฒิสภำ เท่ำกันฝ่ำยละ 7 ชั่วโมง 20 นำที จะให้พิจำรณำรวมทั้ง 6 ญัตติไปพร้อมกันจนจบ จำกนั้นให้
ลงมติโดยกำรขำนชื่อรำยบุคคล แต่ละคนจะขำนทีเดียวว่ำจะรับหรือไม่รับญัตติทั้ง 6 ฉบับ เพ่ือประหยัดเวลำ วันที่ 23 
ก.ย. เริ่มเวลำ 09.30 น. เลิกเวลำ 01.30 น. วันที่ 24 ก.ย. ต้องยุติกำรอภิปรำยในเวลำ 18.00 น. เพ่ือเข้ำสู่กำรลงมติ
ขำนชื่อรำยบุคคลที่จะใช้เวลำนำน ส่วนข้อกังวลเรื่องกำรตีรวนประท้วง อำจท ำให้ไม่สำมำรถยุ ติกำรอภิปรำยได้ทันใน
เวลำ 18.00 น. วันที่ 24 ก.ย. หำกฝ่ำยใดประท้วงหรือตีรวนให้หักเวลำของฝ่ำยนั้น 
คาดลงมติใช้เวลาลากยาว 4 ชม. 
 นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ กล่ำวว่ำ หลังอภิปรำยร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติจบเวลำ 18.00 น. 
วันที่ 24 ก.ย. จะเข้ำสู่ขั้นตอนลงมติใช้วิธีขำนชื่อรำยบุคคล แต่ละคนจะกล่ำวครั้งเดียวว่ำจะลงมติรับหรือไม่รับทั้ง 6 
ญัตติ คำดว่ำจะใช้เวลำลงมตินำนถึง 3-4 ชั่วโมง ถ้ำรับหลักกำรวำระแรกจะตั้งคณะ กมธ.วิสำมัญฯมำพิจำรณำแก้ไข
รัฐธรรมนูญวำระ 2 จ ำนวน 45 คน ได้แก่ ส.ว. 15 คน พรรคพลังประชำรัฐ 8 คน พรรคเพ่ือไทย 8 คน พรรคภูมิใจไทย 
4 คน พรรคก้ำวไกล 3 คน พรรคประชำธิปัตย์ 3 คน และพรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคประชำชำติ พรรคเสรีรวมไทย 
และพรรคเศรษฐกิจใหม่ อย่ำงละ 1 คนญัตติร่ำง ปชช.รอเข้ำสมัยประชุมถัดไป นำยชวนกล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีไอลอว์จะ
มำยื่นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภำ ที่รวบรวมจำกรำยชื่อประชำชน 50,000 รำยชื่อ วันที่ 22 ก.ย. ไม่สำมำรถบรรจุ
เข้ำญัตติเข้ำพิจำรณำได้ทันวันที่ 23 ก.ย.เพรำะต้องตรวจสอบควำมถูกต้อง 5 หมื่นรำยชื่อก่อนว่ำถูกต้องหรือไม่ คำดว่ำ
จะน ำเข้ำสู่วำระได้ในกำรประชุมสภำสมัยถัดไป 
“ไอลอว์” บุกสภายื่นแสนชื่อรื้อ รธน. 
 เมื่อเวลำ 13.00 น. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำกลุ่มโครงกำรอินเตอร์เน็ตเพ่ือกฎหมำยประชำชนหรือไอลอว์ เดิน
เท้ำมำจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT เตำปูน มำยังรัฐสภำ เพ่ือน ำรำยชื่อประชำชนกว่ำแสนรำยชื่อ ส่งให้รัฐสภำเพ่ือยืนยัน
เจตจ ำนงของประชำชน ในกำรเสนอร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชำชน โดยมีกำรตั้งเวทีปรำศรัยประกำศ
เจตนำรมณ์ของภำคประชำชน ที่รัฐสภำต้องพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับประชำชน ที่ต้องกำรให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ในประเด็น 1.ที่มำของนำยกรัฐมนตรี ต้อง ส.ส.เท่ำนั้น 2.ที่มำของ ส.ว.ต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง 3.เปลี่ยนแปลงองค์กร
อิสระเพ่ือให้มีกำรสรรหำใหม่ 4.เปลี่ยนวิธีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ำยขึ้น โดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภำให้ควำม
เห็นชอบในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 5.ในส่วนของกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เสนอให้มีสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) 200 คนที่มำจำกกำรเลือกตั้ง 
ตะโกนลั่นไม่แก้ รธน. “บิ๊กตู”่ ออกไป 
 ต่อมำเวลำ 14.00 น. กลุ่มไอลอว์เดินเท้ำมำถึงหน้ำรัฐสภำ โดยประชำชน นักเรียน นักศึกษำร่วมตะโกนโห่
ร้องไชโย 3 ครั้ง ขณะที่แกนน ำประกำศผ่ำนรถเครื่องขยำยเสียง เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ หำกไม่แก้รัฐบำลต้อง
ลำออก พร้อมน ำผู้ชุมนุมตะโกนก้องว่ำ รัฐธรรมนูญต้องแก้ถ้ำไม่แก้ออกไป ถ้ำลักไก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ  
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และ รมว.กลำโหมออกไป และเรียกร้องให้นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ มำรับเสียงประชำชน น ำร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับประชำชนไปพิจำรณำ ในวันที่ 23 ก.ย. หรือ 24 ก.ย.ไม่เอำสมัยประชุมหน้ำ รัฐธรรมนูญต้องแก้ถ้ำไม่แก้
ออกไป โดยมีนักกำรเมืองมำสังเกตกำรณ์หน้ำอำคำรรัฐสภำ อำทิ นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล นำยรังสิ
มันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และรองเลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล และนำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย 
โดยมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำได้ปิดประตูเข้ำ-ออกรัฐสภำ ถนนสำมเสนพร้อมก ำลังต ำรวจ 
สน.บำงโพ มำคอยดูควำมเรียบร้อยน ำแผงเหล็กมำกั้นพ้ืนที่หน้ำรัฐสภำ 
“ไอติม” อัด รธน.วิปริตห่วงล็อกสเปก สสร. 
 จำกนั้นเวลำ 14.30 น. ที่หน้ำรัฐสภำมีกำรปรำศรัยบนเวทีชั่วครำวหน้ำรัฐสภำ ผู้ ร่วมปรำศรัย อำทิ นำย
พริษฐ์ วัชรสินธุ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคประชำธิปัตย์ ตัวแทนกลุ่มรัฐธรรมนูญก้ำวหน้ำ นำยยิ่งชีพ อัชฌำนนท์ 
ตัวเเทนไอลอว์ น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร เครือข่ำยรณรงค์รัฐธรรมนูญ และนำยทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี คณะประชำชน
ปลดแอก นำยพริษฐ์กล่ำวว่ำ ปัญหำคือรัฐธรรมนูญ 60 มีที่มำร่ำงโดยคณะรัฐประหำร กระบวนกำรประชำมติจำก
บรรยำกำศจ ำใจเลือก ไม่เสรีเป็นธรรม ห่ำงเหินประชำธิปไตยสำกล ล้ำหลัง เป็นห่วงว่ำจะเกิดปรำกฏกำรณ์ลักไก่ 
ส.ส.ร.ล็อกสเปก อีกท้ังรัฐธรรมนูญมีควำมวิปริตมำกมำย อำทิ อ ำนำจของ ส.ว.ที่ให้เลือกนำยกฯได้ ส.ว. 1 คน มีอ ำนำจ
มำกกว่ำประชำชน 2 ล้ำนเท่ำ แถมกรรมกำรสรรหำ ส.ว.ยัง แต่งตั้งตัวเอง แต่งตั้งพ่ีน้องตัวเองเป็น ส.ว. แต่อย่ำเพ่ิงดีใจ
ขอเชิญชวนประชำชนทุกคนให้จับตำดีๆในกำรพิจำรณำวันที่ 23-24 ก.ย. จะมีประเด็นกำรแก้รัฐธรรมนูญจุดไหน จะถูก
ลักไก่ไม่ให้แก้ไขหรือไม ่
ไม่เอา รธน.โจรจี้หั่นนายกฯคนนอก 
 นำยยิ่งชีพกล่ำวว่ำ ขอขอบคุณ 100,732 ชื่อ ที่ร่วมลงชื่อเสนอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชำชน ถ้ำคน
ในรัฐสภำทรำบแล้วยังไม่ฟัง ยังเอำเรื่องเทคนิคมำขัดขวำงประชำชน จะถือเป็นควำมผิดของเขำ ข้อเสนอแก้ไขของพรรค
กำรเมือง ยังขำดสำระส ำคัญ เรำเสนอให้ยกเลิก ส.ว.ทั้ง 250 คน ต้องยกเลิกช่องทำงนำยกฯ คนนอก เป็นต้น ข้อเสนอ
เหล่ำนี้ไม่มีพรรคกำรเมืองใดเสนอ ขณะที่ น.ส.จีรนุชกล่ำวว่ำ ตลอด 43 วัน เรำได้รำยชื่อประชำชนกว่ำแสนรำยชื่อ 
กติกำรัฐธรรมนูญ 2560 เรียกว่ำกติกำโจรเรำไม่เอำ จึงอยำกให้ ส.ส.รับฟังเสียงประชำชนเครือข่ำยของเรำจะร่วมกับ
เครือข่ำยภำคประชำชน จะติดตำมควำมคืบหน้ำในเรื่องนี้ถึงบ้ำน ส.ส.ทุกพ้ืนที่ทุกเขตเลือกตั้ง ว่ำร่ำงที่ประชำชนเสนอ
ไปคืบหน้ำถึงไหนแล้ว 
“สมบูรณ์” รับแทน “ชวน” โดนโห่ลั่น 
 ต่อมำนำยสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขำนุกำรประธำนสภำฯ กล่ำวว่ำ ได้ เรียนนำยชวน หลีกภัย ประธำน
สภำฯ แล้วแต่นำยชวนติดภำรกิจมอบรำงวัลข้ำรำชกำรดีเด่นจริยธรรม ไม่สำมำรถเดินทำงมำรับหนังสือด้วยตนเองได้ 
ในฐำนะตัวแทนจะน ำหนังสือรำยชื่อให้ส ำนักเลขำธิกำรสภำฯ ต่อไป ระหว่ำงที่นำยสมบูรณ์กล่ำวถึงนำยชวน ผู้ชุมนุมได้
ส่งเสียง โห่ฮำป่ำด้วยควำมไม่พอใจเหตุผลติดภำรกิจของนำยชวน จนไม่เดินทำงมำรับหนังสือเอง 
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“พิธา” ชี้อย่าให้ใครปล้นทางออกสุดท้าย 
 ขณะที่นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ กำรประชุมร่วมรัฐสภำวันที่ 
23 ก.ย. จะอภิปรำยให้เห็นว่ำรัฐธรรมนูญ 60 ไม่ใช่แค่กลไกสืบอ ำนำจของ คสช.แต่เหนี่ยวรั้งประเทศให้ย้อนไป 40 ปี 
กลับไปในรัฐธรรมนูญฉบับ 2521 ที่อนุญำตให้ ส.ว.เลือกนำยกฯ คือกำรทวนเข็มนำฬิกำทำงกำรเมือง ส.ส.ร.คือทำงออก 
อย่ำให้ใครมำปล้นทำงออกสุดท้ำยของกำรเมืองไทย อย่ำให้ใครใช้ ส.ส.ร.เพ่ือสืบทอดอ ำนำจเป็นครั้งที่ 2 ส.ส.ร. ต้องมำ
จำกกำรเลือกตั้งของประชำชนเท่ำนั้น เพ่ือเป็นทำงออกให้กำรเมืองไทย ถือว่ำถอนฟืนออกจำกกองไฟอย่ำงแท้จริงที่
รัฐสภำจะท ำได้ จำกนั้นกลุ่มแกนน ำกลุ่มไอลอว์ ประกำศยุติกำรชุมนุมเวลำ 15.42 น. พำกันชู 3 นิ้วตะโกนว่ำ “เผด็จ
กำรจงพินำศ ประชำธิปไตยจงเจริญ” พร้อมประกำศนัดชุมนุมอีกครั้งที่หน้ำรัฐสภำวันที่ 24 ก.ย. เวลำ 16.00 น. เพ่ือ
ติดตำมควำมคืบหน้ำและกำรโหวตร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป 
วุฒิสภาให้ ส.ว.ฟรีโหวตลงมติแก้ รธน. 
 เมื่อเวลำ 15.00 น. ที่รัฐสภำ มีกำรประชุมลับคณะกรรมกำรประสำนงำนกิจกำรวุฒิสภำ (วิปวุฒิสภำ) มี
นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ วำงกรอบกำรพิจำรณำญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ จำกนั้นนำยพรเพชร
ให้สัมภำษณ์ว่ำที่ประชุมให้สิทธิ์ ส.ว.โหวตอย่ำงอิสระในกำรลงมติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืนยันไม่มีใบสั่งจำกฝ่ำยใด ส.ว.
หลำยคนอยำกให้กำรลงมติครั้งนี้ยึดประโยชน์ประเทศเป็นส ำคัญ บำงคนบอกมีค ำตอบในใจแล้ว แต่ไม่บอกกลัวชี้น ำ 
ยอมรับขณะนี้ ส.ว.เห็นต่ำงเรื่องกำรลงมติ กลุ่มนิสิตนักศึกษำจะมำชุมนุมหน้ำรัฐสภำ วันที่ 24 ก.ย. ยอมรับมีควำม
กดดัน แต่ไม่มีผลต่อกำรลงมติของ ส.ว. เชื่อว่ำแต่ละคนมีควำมคิดของตัวเอง อยำกให้ผู้ชุมนุมติดตำมกำรอภิปรำยอยู่ที่
บ้ำน หำกไม่เห็นด้วยประเด็นใดแสดงควำมคิดเห็นมำได้ ทั้งนี้มีกำรรำยงำนให้ทรำบถึงข้อเสนอจำกที่ประชุมวิป 3 ฝ่ำย
ว่ำมีข้อเสนอไม่ให้ลงมติวันที่ 24 ก.ย.ให้ใช้วิธีตั้งคณะ กมธ.ศึกษำญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ เพ่ือควำม
รอบคอบ 45 วัน และน ำกลับมำพิจำรณำอีกครั้งช่วงเปิดสมัยประชุมสภำฯ แต่ ส.ว.ขอฟังเหตุผลก่อนว่ำจะเห็นด้วย
หรือไม่กับแนวทำงดังกล่ำว แล้วค่อยตัดสินใจ เพรำะ 4 ญัตติฝ่ำยค้ำนที่ให้แก้ไขรำยมำตรำ ส.ว.ยังไม่ค่อยเข้ำใจ เพรำะ
เป็นกำรเสนอมำอย่ำงเร่งด่วน 
100 ส.ว.ต้าน กว่า 60 เสียงยึดร่าง รบ. 
 ส่วนควำมเคลื่อนไหวของสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) เสียง ส.ว.ยังไม่ทิ้งขำดระหว่ำงฝ่ำยต้ำนและฝ่ำยสนับสนุน
แก้รัฐธรรมนูญ โดยฝ่ำยคัดค้ำนมีเกือบ 100 เสียง แสดงจุดยืนชัดเจนไม่เห็นด้วยกับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ 
เพรำะไม่มั่นใจว่ำจะไม่แก้เนื้อหำเลยเถิดไปถึงหมวด 1 และ 2 ขณะที่กลุ่มสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญมีอยู่ 60 เสียง ส่วน
ใหญ่เป็น ส.ว.ฐำนเสียงภำคอีสำน แม้เสียงน้อยกว่ำอีกฝ่ำย แต่แนวโน้มมีจ ำนวนเสียงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยได้เสียงจำก ส.ว.
สำยทหำร ต ำรวจ และอดีตสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ที่เคยสงวนท่ำทีก่อนหน้ำนี้มำสนับสนุนเพ่ิมมำกขึ้น 
แต่ไม่กล้ำเปิดหน้ำแสดงออกเต็มตัว เห็นว่ำควรลดกระแสกำรชุมนุมของนักเรียน นักศึกษำและประชำชน ที่ออกมำ
กดดันและรักษำภำพลักษณ์ ส.ว.ที่ควรฟังข้อเรียกร้องของประชำชน กำรลงมติของ ส.ว.กลุ่มนี้จะให้ควำมเห็นชอบ
เฉพำะญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ของพรรคร่วมรัฐบำล เพ่ือใช้เป็นร่ำงหลักแก้ไข ส่วนเนื้อหำจะแก้ไข 
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อย่ำงไรให้ไปว่ำกันในอนำคต รัฐบำลมั่นใจจะคอนโทรล เนื้อหำแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตำมที่ต้องกำรได้ ถือเป็น
ทำงออกประนีประนอมดีที่สุดในสถำนกำรณ์ขณะนี้ ช่วยยื้อเวลำให้รัฐบำลท ำงำนต่อได้ 
ตีตกร่างฝ่ายค้าน–แก้รายมาตรา 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส่วนญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน และร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญรำยมำตรำอีก 4 ญัตติ จะไม่ให้ควำมเห็นชอบ ขณะนี้ก ำลังรอสัญญำณสุดท้ำยจำกรัฐบำลยืนยันจะให้โหวต
ผ่ำนร่ำงแก้รัฐธรรมนูญฉบับพรรคร่วมรัฐบำลหรือไม่ หลังจำกรัฐบำลส่งสัญญำณมำชัดเจนแล้ว คำดว่ำจะมีเสียง ส.ว.เกิน 
84 เสียง สนับสนุนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคร่วมรัฐบำล รวมถึง ส.ว.ที่คัดค้ำนกำรแก้รัฐธรรมนูญจะกลับล ำมำสนับสนุน
โหวตผ่ำนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ำยรัฐบำลเช่นกัน 
จ่อฟันอาญาไทรักธรรมซุกเงินกองทุนฯ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณี กกต.ตรวจพบว่ำพรรคไทรักธรรมถอนเงินหลังคณะกรรมกำรกองทุนได้โอน
เงินที่พรรคได้รับจัดสรร 11 ล้ำนเข้ำไปในบัญชีกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมืองของพรรคไท–รักธรรม เพียง 1 วัน จึงเรียก
เจ้ำหน้ำที่พรรคและนำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค หัวหน้ำพรรค มำชี้แจงระบุต้องกำรน ำเงินไปเก็บไว้ ตู้เซฟของพรรค 
แต่คณะกรรมกำรตรวจสอบฯไปตรวจสอบที่ท ำกำรพรรค กลับไม่ได้พบนำยพีระวิทย์หรือเหรัญญิกพรรคที่มีอ ำนำจเปิดตู้
เซฟ พบเพียงรองเลขำธิกำรพรรค 2 คน และรองโฆษกพรรค 1 คน ที่ไม่มีอ ำนำจ เป็นไปได้ว่ำส ำนักงำน กกต.จะเสนอ
นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองให้เอำผิด เรียกเงินคืนทั้งจ ำนวน และเอำผิดฐำนรำยงำนเท็จ และตำมมำตรำ 130 พ.ร.บ.
ดังกล่ำว มีโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบำท รวมทั้งเอำผิดทำงอำญำด้วย 
“สมชัย” แฉมีซุกตัวเลขเงินยืมพรรค รบ. 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณี กกต.เผยผลสอบ 31 พรรคกู้ยืมเงินไม่ผิดกฎหมำย เหตุยืมไม่ถึง 10 ล้ำนต่อ
คนต่อปีต่อพรรค ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยและไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำยพรรคกำรเมือง ล่ำสุด นำยสมชัย ศรีสุทธิ
ยำกร อดีต กกต. ได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตว่ำ กู้ยืมไม่ถึงสิบล้ำนไม่ผิดแตกต่ำงจำกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ว่ำ
จะมำกหรือน้อยก็ถือว่ำผิด และมี 2 พรรคที่มีรำยกำรเงินยืม 30 ล้ำน และ 13 ล้ำน ปรำกฏในงบกำรเงินปี 2561 แต่
นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง (เลขำธิกำร กกต.) ตำใส มองไม่เห็นแล้วยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่ำตื่นตระหนก คือมีกำรแอบ
เปลี่ยนเอกสำรที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กกต. เกี่ยวกับงบกำรเงินของพรรคกำรเมืองหนึ่งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบำล เพ่ือ
ซ่อนตัวเลขเงินยืมให้ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ ถ้ำเป็น จนท.ท ำควำมผิดถึงข้ันไล่ออก ถ้ำเป็นผู้บริหำรท ำ ต้องสอบสวนทำง
วินัย ถึงข้ันเลิกจ้ำงได้ กกต.ท่ำนใดอยำกรู้โทร.หำผมได้เลยครับ 
รบ.เล็งใช้ 13 ธ.ค. ลต.ท้องถิ่น 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำลว่ำ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ ให้ควำมเห็นในที่ประชุม ครม.ว่ำ 
ในช่วงเดือน ธ.ค.อำจให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในวันอำทิตย์สัปดำห์ใดสัปดำห์หนึ่งตำมที่กระทรวงมหำดไทยเตรียมกำรอยู่ 
หำกจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งประเทศช่วงวันหยุดยำว 4 วันในเดือน ธ.ค.โดยจัดเลือกตั้งวันที่  13 ธ.ค. น่ำจะเหมำะ 
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เท่ำกับส่งเสริมกิจกรรมตำมระบอบประชำธิปไตยอีกทำง ขณะที่นำยกฯกล่ำวว่ำ ไม่มีปัญหำให้คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) เสนอมำ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนด้วยว่ำ ก่อนหน้ำนี้รัฐบำลเคยหำรือเบื้องต้นวำงแผนจะจัดเลือกตั้งท้องถิ่น
ภำยในปีนี้ วันที่ 13 ธ.ค.หรือวันที่ 20 ธ.ค.พปชร.ขยับวำงเกมสู้ศึกเลือก อบจ. 
 เมื่อเวลำ 15.00 น. มีกำรประชุม ส.ส.พรรค โดยนำยอนุชำ นำคำศัย เลขำธิกำรพรรค เป็นประธำน หลัง
กำรประชุม ส.ส.พลังประชำรัฐ ได้มีกำรประชุมหัวหน้ำภำคท้ัง 9 ภำคต่อทันทีที่ชั้น 4 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น โดยพูดคุยเตรียมกำรถึงกำรเลือกตั้งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่พรรคคำดกำรณ์ว่ำ จะมีกำรเลือกตั้ง
เป็นประเภทแรก เริ่มวำงตัวผู้สมัครนำยก อบจ.ในบำงจังหวัด อำทิ พ.อ.สุชำติ จันทรโชติกุล แกนน ำกลุ่มด้ำมขวำน ลง
สมัคร นำยก อบจ.สงขลำ นำยมนู พุกประเสริฐ อดีตนำยกอบจ.สุโขทัย ลงรักษำแชมป์ เป็นต้น 
“ศรี” บี้ส่งศาล รธน.ชี้เงินกู้ 31 พรรค 
 เมื่อเวลำ 09.00 น. นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่ำวถึงกรณี
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบให้ยุติเรื่องกำรตรวจสอบ 31 
พรรคกำรเมืองกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบ
มำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง เช่นเดียวกับที่ยุบพรรคอนำคตใหม่ว่ำ กกต.อ้ำงค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค ำวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 ก.พ.63 ที่
วินิจฉัยโดยชัดแจ้งว่ำ “กำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมือง ต้องอำศัยรำยได้ของ พรรคกำรเมือง ซึ่งกฎหมำยก ำหนด
แหล่งที่มำไว้ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 มำตรำ 62 ดังนั้น เงินส่วนใดที่พรรคน ำมำใช้จ่ำย ซึ่งมิได้มี
แหล่งที่มำและวิธีกำรได้มำตำมที่กฎหมำยระบุไว้ย่อมถือว่ำ เป็นเงินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติ มำตรำ 62 ถึงแม้ 
พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 มิได้บัญญัติห้ำมกำรกู้ยืมส ำหรับพรรคกำรเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ไม่ ได้รับรองว่ำให้
กระท ำได้ พรรคเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง และเงินกู้ยืมแม้มิได้เป็นรำยได้แต่เป็นรำยรับและเป็น
เงินทำงกำรเมือง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรได้มำและกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง จึงกระท ำได้
ภำยในขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนดไว้เท่ำนั้น” 
ฉะเลือกปฏิบัติ–ท าตัวเป็นศาลเอง 
 นำยศรีสุวรรณกล่ำวว่ำ ค ำวินิจฉัยชี้ชัดว่ำกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมืองเป็นกำรกระท ำ
หรือนิติกรรมที่ไม่ปรำกฏใน มำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ศำลได้ชี้ชัดถึงขนำดนี้
แล้วแต่เหตุใดนำยทะเบียนพรรคกำร เมืองจึงรีบตัดตอน ไม่น ำควำมดังกล่ำวรำยงำนให้ กกต.เพ่ือมีมติส่งศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นกระบวนควำม ตำมครรลองกฎหมำย เหตุใดจึงกล้ำวินิจฉัยเสียเอง จะถือว่ำชอบด้วย
กฎหมำยได้อย่ำงไร วันที่ 23 ก.ย.63 เวลำ 10.00 น. ที่ส ำนักงำน กกต. ศูนย์รำชกำร อำคำร B จะไปยื่นให้นำยทะเบียน
พรรค กำรเมืองทบทวนควำมเห็นและให้ 7 กกต.มีมติส่งกรณีเงินกู้ของ 31 พรรคกำรเมืองให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
อย่ำท ำตนเป็นศำลเสียเอง ไม่เช่นนั้นอำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1935153 
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“ไอลอว์” น าทีมเดินขบวนไปสภาฯ ยื่น 1 แสนรายชื่อแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
ไทยรัฐออนไลน์ 22 ก.ย. 2563 18:39 น. 
 
 
 
 
 
 
“iLaw” พร้อมแกนน าประชาชนปลดแอก น าทีมเดินเท้าไปรัฐสภาสภา ยื่นกว่า 1 แสนรายชื่อ แก้รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน พร้อมติดตามต่อเนื่อง ด้านตัวแทนฝ่ายค้านเล็งชวนตัวแทนภาคประชาชนนั่งในกรรมาธิการ 
 เมื่อเวลำ 13.00 น. วันที่ 22 ก.ย. 2563 ภำคประชำชนน ำโดยโครงกำรอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมำย
ประชำชน หรือ iLaw (ไอลอว์) และเครือข่ำย เช่น คณะประชำชนปลดแอก และกลุ่มรัฐธรรมนูญก้ำวหน้ำ นัดเดินขบวน
น ำ 100,732 รำยชื่อ จำก MRT สถำนีเตำปูน ไปยื่นที่รัฐสภำ โดยเริ่มออกเดินเวลำประมำณ 13.15 น. ใช้เวลำในกำร
เดินประมำณ 1 ชั่วโมง โดยถึงท่ีรัฐสภำรำว 14.15 น. จำกนั้นมีกำรท ำกิจกรรมและปรำศรัยจำกตัวแทน 
 นำยยิ่งชีพ อัชฌำนนท์ ผู้จัดกำรไอลอว์ ปรำศรัยว่ำ กระบวนกำรล่ำรำยชื่อที่ผ่ำนมำ มีคนไม่ต่ ำกว่ำ 200-
300 คน ยื่นมือมำช่วยเหลือ ทั้งแรงงำน, อุปกรณ์ และสถำนที่ จึงเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้ล่ำรำยชื่อได้อย่ำงรวดเร็วเป็น
ประวัติศำสตร์ และอีกส่วนที่ต้องแสดงควำมนับถือคือ 100,732 คน ที่ร่วมเป็นหนึ่งในรำยชื่อ ถ้ำไม่มีคนเหล่ำนี้จะไม่
สำมำรถมำถึงวันนี้ได ้
 ทำงด้ำน น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร เครือข่ำยรณรงค์รัฐธรรมนูญ กล่ำวว่ำ มำกกว่ำ 60% เป็นรำยชื่อของ
ผู้หญิง สะท้อนให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ พร้อมเรียกร้องต่อพรรคกำรเมืองให้รับฟังเสียง
ของประชำชนและตรวจสอบควำมคืบหน้ำของข้อเรียกร้องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชำชน ย้ ำว่ำไม่ได้จบแค่วันนี้ 
เรำจะติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 ต้องแก้ไขและต้องจบในรุ่นของเรำ 
 ขณะที่ นำยทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี หรือ ฟอร์ด แกนน ำคณะประชำชนปลดแอก ระบุว่ำ 100,732 
รำยชื่อ เป็นชัยชนะก้ำวแรกของประชำชน ควำมเหลื่อมล้ ำมำจำกกลุ่มคนเล็กๆ ที่ต้องกำรรักษำสถำนะควำมได้เปรียบ
ของพวกตนเองไว้ รัฐธรรมนูญเป็นกลไกหนึ่งในกำรรักษำอ ำนำจควำมได้เปรียบนั้น ไม่มีอ ำนำจใดจะมำคัดง้ำง หักล้ำงสิ่ง
ที่ประชำชนต้องกำรได้ ประชำชนต้องก ำหนดได้ทุกหมวดทุกมำตรำ เรำจะไม่ยอมให้มีกำรล็อกสเปกว่ำห้ำมแก้ หมวด 
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ไหนทั้งสิ้น ถ้ำเกิดคุณเลือกที่จะล็อกสเปกถือว่ำเป็นกบฏต่อประชำชน สุดท้ำยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ นำยชวน หลีกภัย 
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร จะเร่งรัดให้ได้พิจำรณำพร้อมร่ำงของพรรคกำรเมือง พร้อมทั้งกล่ำวเชิญชวนว่ำ วันที่ 24 ก.ย. 
2563 จะร่วมชุมนุมผลักดันให้ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนได้เข้ำพิจำรณำในสภำฯ 
 จำกนั้น นำยจอน อึ๊งภำกรณ์ ผู้อ ำนวยกำรไอลอว์ กล่ำวถึงกรณีที่ นำยชวน กล่ำวว่ำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของภำคประชำชนพิจำรณำไม่ทันในสมัยประชุมนี้ว่ำ ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำรัฐสภำไม่เคยให้ควำมส ำคัญกับร่ ำงกฎหมำย
ของภำคประชำชน ลองดูว่ำครั้งนี้รัฐสภำจะให้ควำมส ำคัญกับ 100,732 รำยชื่อหรือไม่ ที่ผ่ำนมำประชำชนสู้ด้วยสันติวิธี 
ไม่เคยใช้ควำมรุนแรง มีแต่ประชำชนที่ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงมำตลอด พร้อมกล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ ถ้ำประธำนสภำฯ ไม่
พิจำรณำ ท่ำนไม่ใช่นักประชำธิปไตย 
 ทัง้นี้ นำยสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขำธิกำรประธำนสภำฯ เป็นผู้แทนมำรับรำยชื่อ พร้อมรับปำกว่ำ จะน ำ
รำยชื่อเพ่ือพิจำรณำต่อไป ก่อนหน้ำนี้ได้แจ้งประธำนสภำฯ ถึงก ำหนดนัดหมำยนี้แล้ว แต่ติดภำรกิจกำรมอบรำงวัลจึงไม่
สำมำรถมำได้ นอกจำกนี้ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย กล่ำวแสดงควำมยินดีที่ประชำชนรวบรวม
รำยชื่อได้มำกกว่ำ 100,000 คน ซึ่งเจตนำรมณ์ของฝ่ำยค้ำนและประชำชนสอดคล้องต้องกัน ต้องขอโทษด้วยที่ฝ่ำยค้ำน
ยื่นเร็วไป เพรำะตระหนักว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปล่อยช้ำให้อยู่นำนไม่ได้ ส่วนเรื่องข้อกังวลกำรล็อกสเปกในขั้น
กรรมำธิกำร ปรับได้ แก้ไขได้ ไม่ต้องกังวล ตอนนี้พรรคฝ่ำยค้ำนก ำลังพูดคุยกันว่ำจะชักชวนตัวแทนภำคประชำชนเข้ำไป
นั่งในกรรมำธิกำร 
 ส่วน นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล เปิดเผยว่ำ สิ่งที่เห็นคือกำรเมือง
แห่งควำมเป็นไปได้ เห็นแล้วว่ำ 43 วันรวบรวมรำยชื่อได้มำกเช่นนี้ มันเป็นไปได้ นี่คืออำนุภำพของประชำชนและ
ประชำธิปไตย โดยพรุ่งนี้จะอภิปรำยว่ำรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ใช่แค่กลไกกำรสืบทอดอ ำนำจของ คสช. เท่ำนั้น แต่เป็น
กำรเหนี่ยวรั้งประเทศไทยให้ย้อนหลังไป 40 ปี อย่ำให้ใครมำปล้นทำงออกสุดท้ำยของประเทศไทย ส.ส.ร. จะต้องมำจำก
กำรเลือกตั้งของประชำชนโดยตรง จำกนั้น น.ส.เนตรนภำ อ ำนำจส่งเสริม คณะประชำชนปลดแอก อ่ำนแถลงกำรณ์
ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรม. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1935075 
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'ศรีสุวรรณ' ขู่ กกต. ต้องทบทวนตรวจสอบเงินกู้31พรรคการเมือง 
23 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 12:45 น.  
 
 
 
 
 
 
 23 ก.ย.2563 -  ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)   นำยศรีสุวรรณ จรรยำ  เลขำธิกำร
สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองทบทวนควำมเห็น  กรณียุติเรื่องกำร
ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมืองจ ำนวน 31 พรรคกำรเมือง  ที่มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง  เป็นกำร
กระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ  พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  และขอให้ 7 กกต.มีมติส่งกรณีเงินกู้ของ 31 พรรคกำรเมืองให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  โดยนำย
ศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำเห็นว่ำกำรที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองยุติเรื่องตรวจสอบดังกล่ำว   โดยอ้ำงค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญ  ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตำมท่ีศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค ำวินิจฉัยที่ 5/2563   ซึ่งค ำวินิจฉัยดังกล่ำวชี้ชัด 
ว่ำกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง  เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ไม่ปรำกฏในมำตรำ 62  ประกอบ
มำตรำ 72  ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง   ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญก็ได้ชี้ชัดถึงขนำดนี้แล้ว  แต่เหตุใดนำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองจึงรีบตัดตอน  ไม่น ำควำมดังกล่ำวรำยงำนให้ กกต.เพ่ือมีมติส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นกระบวน
ควำมตำมครรลองของกฎหมำย  เหตุใดจึงกล้ำที่จะวินิจฉัยเอำเสียเอง เช่นนี้จะถือว่ำชอบด้วยกฎหมำยได้อย่ำงไร  
 นำยศรีสุวรรณ  กล่ำวอีกว่ำ หำกจะบอกว่ำยุติเรื่องตรวจสอบดังกล่ำว  เพรำะกู้เงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำท 
ต่อคน ต่อปี นั้น ตำมค ำร้องของสมำคมฯ ปรำกฏชัด  ว่ำมีพรรคกำรเมืองแสดงรำยรับเกินกว่ำ 10 ล้ำนบำทต่อคน  โดย
ใช้ค ำว่ำเงินส ำรองจ่ำยจำกกรรมกำรแทนค ำว่ำเงินกู้ คือ พรรคภูมิใจไทย  มีเงินทดรองจ่ำยจำกกรรมกำร  30,164,287 
บำท  พรรคเพ่ือไทย มีเงินส ำรองจ่ำยจำกกรรมกำร 13,000,000 บำท   และพรรคประชำกรไทย มีเงินทดรองจ่ำย 
12,845,239 บำท  ดังนั้นจึงขอให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองทบทวนควำมเห็น  และให้ 7 กกต. มีมติส่งกรณีเงินกู้ของ 
31 พรรคกำรเมืองให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  ว่ำเป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 
72 และมำตรำอื่นๆหรือไม ่
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 เมื่อถำมว่ำ จะให้ตรวจสอบเพียง 3 พรรค ที่ระบุว่ำมีกำรกู้เกิน 10 ล้ำนบำทใช่หรือไม่  นำยศรีสุวรรณ 
กล่ำวว่ำ จะต้องมีกำรตรวจสอบทั้ง  31 พรรค  ซึ่งตนเองได้เทียบเคียงว่ำหำกจะมีกำรกู้ยืมเงิน เกิน 10 ล้ำนบำทต่อคน 
ต่อพรรค  ก็ยังมี 3 พรรคที่กู้เงินเกิน 10 ล้ำนบำท แต่ทั้ง 31 พรรค กกต.ควรสรุปเรื่องส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพ่ือ
เป็นบรรทัดฐำน ซึ่ง กกต.ไม่ควรจะวินิจฉัยเอง เพรำะค ำวินิจฉัยของ กกต.ไมได้เป็นบรรทัดฐำน  ไม่เช่นนั้นกำรเลือกตั้ง
ในอนำคต หรือหลังจำกนี้ไปจะเกิดกรณีเช่นนี้อีก มีกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยเงินของพรรคไม่เป็นไปตำม พ.ร.ป.พรรค
กำรเมืองมำตรำ  62 ที่ก ำหนดว่ำกำรหำรำยได้ของพรรคกำรเมืองจะต้องมำจำก 7 ช่องทำง   
 เมื่อถำมย้ ำว่ำพรรคจะกู้เงินไม่ได้เลยใช้หรือไม่  นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำในค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ 
แม่จะกู้มำเพียงใดก็ตำม ก็ถือว่ำเป็นกำรน ำเงินมำใช้ในกิจกำรพรรคกำรเมืองที่ไม่เป็นไปตำมมำตรำ 62 ของ พ.ร.ป.
พรรคกำรเมือง  ซึ่งก ำหนดไว้เพียง 7 ข้อ ที่กำรกู้เงินไม่ได้อยู่ใน 7 ข้อ  
 นำยศรีสุวรรณ  กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ หลังจำกกำรยื่นค ำร้องให้ กกต.ทบทวนวันนี้ หำกยังเพิกเฉยก็จะเข้ำข่ำย
ควำมผิดฐำนละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่  ตนก็จะน ำเรื่องนี้ไปร้อง คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.) เพ่ือส่งเรื่องให้อัยกำรฟ้องศำลฎีกำต่อไป   
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/78349 
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วิปรัฐบาลอ้อนขอเสียง ส.ว.โหวตแก้ รธน. เปิดทางตั้ง ส.ส.ร. ยัน ไม่แตะหมวด 1-2 
วันที่ 23 กันยำยน 2563 - 13:36 น. 
 
 
 
 
 
 
วิปรัฐบาล อ้อนขอเสียงส.ว. โหวตแก้รธน. ม.256 เปิดทางตั้งส.ส.ร. 
 เมื่อเวลำ 09.30 น.วันที่ 23 กันยำยน ที่รัฐสภำ มีกำรประชุมร่วมรัฐสภำ ที่มีนำยชวน หลีกภัย 
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ในฐำนะประธำนรัฐสภำ ท ำหน้ำที่ประธำนกำรประชุม เพ่ือพิจำรณำญัตติร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญปี 2560 จ ำนวน 6 ฉบับ 
 นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะผู้เสนอญัตติ ได้ชี้แจงหลักกำรและ
เหตุผลของญัตติพรรคร่วมรัฐบำล ว่ำ พรรคร่วมรัฐบำลขอให้มีกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตำมมำตรำ256 โดยมี
ส.ส.ร.จัดท ำรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ประชำชน และมีควำมเป็นประชำธิปไตยมำกขึ้น ตนอยำกเห็น
บ้ำนเมืองสงบ และมีเจตนำรมณ์แน่นอน ไม่แก้หมวด1และ2 ตรงกับเจตนำรมณ์ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ำยค้ำน 
แต่กำรแก้รัฐธรรมนูญจะเกิด ขึ้นได้ต้องมีเสียงส.ว.อย่ำงน้อย 1ใน3เห็นชอบด้วย 1เดือนที่ผ่ำนมำได้มีโอกำสพบปะพูดคุย
สอบถำมกับส.ว. แต่สิ่งที่ได้รับกำรต่อว่ำคือ ยังไม่มีกำรมำปรึกษำหำรือกันเลย ในนำมพรรคร่วมรัฐบำลมีเจตนำรมณ์แน่ว
แน่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เป็นปัญหำ ไม่แก้หมวด1และ2 อะไรมีปัญหำยินดีแก้ อะไรเป็นบ่อเกิดควำมขัดแย้งเรำ
พร้อมแก้ไข ขอให้ส.ว.ได้โปรดร่วมโหวตด้วยกับร่ำงพรรคร่วมรัฐบำล เรำพร้อมร่วมในกำรพิจำรณำเพ่ือแก้ปัญหำ และ
หำทำงออกให้ประเทศ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2361963 
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จับตา 2 วันส าคัญ ประชุมร่วมรัฐสภา ก้าวแรกแก้รัฐธรรมนูญมุ่งสู่ประชาธิปไตย 
ไทยรัฐออนไลน์  23 ก.ย. 2563 06:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้แล้ว (23 ก.ย. 2563) ที่จะมีกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ หรือก็คือกำรประชุมร่วมกันของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) และสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) ซึ่งระเบียบวำระที่ส ำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องด่วนอย่ำงร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่จะมีกำรน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำและลงมติทั้ง 6 ญัตติ ถือเป็นก้ำวแรกที่ส ำคัญในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญก็
ว่ำได้ หลังฝ่ำยค้ำน ประชำชน รวมถึงฝ่ำยรัฐบำลบำงส่วน ก็ออกมำเรียกร้องให้เกิดกำรแก้ไข และให้เหตุผลว่ำ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 เป็นประชำธิปไตยไม่มำกพอ จนน ำไปสู่กำรชุมนุมของกลุ่มต่ำงๆ ที่ก ำลัง
เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เรียกร้องให้เกิดกำรแก้ไขและน ำไปสู่กำรตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือให้มีควำมเป็น
ประชำธิปไตยที่เกิดจำกประชำชนอย่ำงแท้จริง โดยรัฐสภำมีกำรก ำหนดเวลำไว้ 2 วัน คือ 23-24 ก.ย. ก่อนที่จะปิด
ประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครั้งท่ี 1 ของปี 2563 ในวันที่ 25 ก.ย. ขณะที่ทั้ง 6 ญัตติมีดังนี้ 
 1. ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักรำช ... 
แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 โดยมี นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ในฐำนะผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 2. ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักรำช ... 
แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรค
ร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 3. ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักรำช ... 
ยกเลิกมำตรำ 270 และมำตรำ 271 นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 4. ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักรำช ... 
แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 159 และยกเลิกมำตรำ 272 นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
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 5. ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักรำช ... 
ยกเลิกมำตรำ 279 นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 6. ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักรำช ... 
แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 91 มำตรำ 92 และมำตรำ 94 และยกเลิกมำตรำ 93 มำตรำ 101 (4) และมำตรำ 105 วรรคสำม 
นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
วิป 3 ฝ่าย สรุปลงมติด้วยวาจารวดเดียว 6 ญัตติ 
 ในส่วนของวิป 3 ฝ่ำย ทั้งพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน พรรคร่วมรัฐบำล และวุฒิสภำ ได้ข้อสรุปว่ำแต่ละฝ่ำยจะได้
สิทธิ์อภิปรำย 7 ชั่วโมง 20 นำที โดยเน้นที่จะอภิปรำยรวมทุกญัตติ และลงมติด้วยวำจำรวดเดียว 6 ญัตติ โดยเริ่ม
ประชุมวันแรก 09.30 น. วันที่ 23 ก.ย. และพักกำรประชุมเวลำ 01.30 น. ส่วนวันที่ 24 ก.ย. จะต้องยุติกำรอภิปรำยใน
เวลำ 18.00 น. เพ่ือเข้ำสู่ขั้นตอนกำรลงมติด้วยกำรขำนชื่อเป็นรำยบุคคล เพรำะจะต้องใช้เวลำนำน และหำกฝ่ำยใด
ประท้วงหรือตีรวน จะให้หักเวลำของฝ่ำยนั้น 
24 ก.ย. ม็อบเตรียมไปสภาฯ ติดตามข้อเรียกร้อง 
 ทั้งนี้ ภำยหลังม็อบ 19 กันยำ ทวงอ ำนำจคืนรำษฎร ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม ที่ยึด
พ้ืนที่สนำมหลวงจัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ิงผ่ำนพ้นไป โดยย้ ำข้อเรียกร้องต่ำงๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กำรร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ 
แกนน ำก็มีกำรประกำศว่ำในวันที่ 24 ก.ย.นี้ จะรวมตัวกันเดินทำงไปยังรัฐสภำเพ่ือติดตำมข้อเรียกร้อง ขณะที่ นำยทัต
เทพ เรืองประไพกิจเสรี หรือ ฟอร์ด แกนน ำคณะประชำชนปลดแอก วำนนี้ (22 ก.ย.) ร่วมกับไอลอว์ ( iLaw) น ำรำยชื่อ
ประชำชนกว่ำ 100,000 คน มำยื่นให้กับประธำนสภำฯ และย้ ำว่ำไม่มีอ ำนำจใดจะมำหักล้ำงสิ่งที่ประชำชนต้องกำรได้ 
จะไม่ยอมให้มีกำรล็อกสเปกว่ำห้ำมแก้หมวดไหนทั้งสิ้น ซึ่งในวันที่ 24 ก.ย. ก็จะมำร่วมชุมนุมผลักดันให้ร่ำงรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชำชนได้เข้ำพิจำรณำในสภำฯ ด้วย 
“บิ๊กตู่” ไม่อยู่กรุง ขึ้นเหนือท าภารกิจ “บิ๊กป้อม” เชื่อม็อบไม่บุกสภาฯ 
 ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม แถลงหลังประชุม 
ครม. อังคำรที่ผ่ำนมำ ว่ำ กำรชุมนุม 19-20 ก.ย. ที่ผ่ำนมำ ไม่ได้สั่งอะไรเป็นพิเศษ เป็นเรื่องของเจ้ำหน้ำที่ที่จะต้อง
ด ำเนินกำร รัฐบำลไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร กำรที่จะท ำอะไรต้องไม่ท ำให้เกิดผลกระทบกับประชำชนโดยรวม ไม่มีใคร
แพ้ชนะ แต่สิ่งที่ตำมมำคือประเทศชำติจะเสียหำย นอกจำกนี้ วันที่ 24 ก.ย. ซึ่งม็อบจะไปรัฐสภำ แต่ บิ๊กตู่ มีภำรกิจต้อง
ไปเชียงรำย ประชุมมอบนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 17 จังหวัดภำคเหนือ และร่วม
ปลูกต้นไม้กับชำวเชียงรำย โดยหลังเสร็จสิ้นภำรกิจก็จะกลับเข้ำ กทม.ในวันเดียวกัน 
 ทำงด้ำน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ก็เชื่อว่ำม็อบจะไม่บุกรัฐสภำ ซึ่งฝ่ำยควำมม่ันคงดู
ให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยเท่ำนั้น ส่วนรัฐสภำมีกำรเตรียมควำมพร้อมรับมืออยู่แล้ว ขณะที่ นำยวิษณุ เครืองำม รอง
นำยกรัฐมนตรี ขอให้ใจเย็นเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญ เนื่องจำกต้องรอกฎหมำยประชำมติ ที่อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ให้ทันเปิดสมัยประชุมรัฐสภำวันที่ 1 พ.ย. 2563  
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 ถึงครำวที่ใครๆ ก็ต่ำงจับตำว่ำ กำรแก้รัฐธรรมนูญที่ก ำลังจะเข้ำสู่กำรพิจำรณำและลงมติของ ส.ส. และ 
ส.ว. ในกำรประชุมร่วมรัฐสภำ วันที่ 23-24 ก.ย.นี้ จะสมหวังดังปรำรถนำหรือไม่ แต่อย่ำงน้อยก็ถือเป็นสัญญำณเริ่มต้น
ขึ้นที่จะน ำไปสู่กำรแก้ไขเพ่ือให้เกิดควำมเป็นประชำธิปไตยแล้ว... 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1935171 
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ค าตอบอยู่ท่ีลุงตู่ 
แม่ลูกจันทร์  23 ก.ย. 2563 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (23 ก.ย.) มีประชุมรัฐสภำวำระส ำคัญ พิจำรณำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ ำนำจ คสช. นี่
คือจุดไคลแม็กซ์ ที่จะส่งผลให้วิกฤติกำรเมืองคลี่คลำย? หรืออำจเลวร้ำยยิ่งกว่ำเดิม? น่ำเสียดำย มีเวลำให้ที่ประชุม ร่วม 
ส.ส. และ ส.ว. พิจำรณำเรื่องส ำคัญ เพียง 2 วันสุดท้ำย...ก่อนสภำปิดเทอมยำว 
 เท่ำกับ 48 ชั่วโมงจำกนี้ไป ที่ประชุม ร่วม 2 สภำ “ต้อง” ตัดสินใจว่ำจะเปิดไฟเขียวให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
หรือไม?่? 
และจะโหวตเห็นชอบญัตติแก้ไขของใคร? เนื่องจำกมีผู้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญถึง 6 ญัตติพร้อมกัน 
 1.ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย เสนอแก้ไขมำตรำ 256 ให้ประชำชนเลือก ส.ส.ร. ยกร่ำง
รัฐธรรมนูญใหม่ภำยใน 120 วัน 
 2.ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบำลเสนอแก้ไขมำตรำ 256 ให้มี ส.ส.ร. ยกร่ำงรัฐธรรมนูญใน 
240 วัน 
 ที่เหลืออีก 4 ญัตติ ของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น “รำยมำตรำ” เพ่ิมมำอีก 4 ประเด็น 
 ส่วนญัตติที่ประชำชนเก้ำหมื่นคนร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมำช้ำเกินเส้นตำย...บรรจุวำระกำร
ประชุมไม่ทัน!! 
 “แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่ำเสียง ส.ส.ส่วนใหญ่ทั้งฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนจะลงมติเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
อย่ำงแน่นอน 
แต่ติดเงี่ยงปลำชะโด ต้องมี ส.ว. ลำกตั้ง 1 ใน 3 โหวตเห็นชอบอีกไม่น้อยกว่ำ 84 คน 
ถ้ำ ส.ว.ลำกตั้งไม่เอำด้วย กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องติดซอยตัน!! 
ตรงนี้แหละ จะวัดใจ “นำยกฯลุงตู่” โดยตรง 
เพรำะ นำยกฯลุงตู่ เป็นผู้แต่งตั้ง ส.ว. ทั้งสภำ มำกับมือตัวเอง 
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เพียงแค่ นำยกฯลุงตู่ พยักหน้ำหงึกเดียว ส.ว.ลำกตั้ง จะเกิดดวงตำ เห็นธรรมโหวตให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่ำงสะดวกโยธิน 
สรุปว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดข้ึนหรือไม่?? 
ค ำตอบสุดท้ำย...อยู่ที่ นำยกฯลุงตู่ แต่ผู้เดียว 
“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ำรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยแม่บทท่ีใช้บังคับคนไทยทั้งประเทศ 68 ล้ำนคน 
แต่ นำยกฯลุงตู่ เป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจำกกติกำรัฐธรรมนูญ 
เพรำะรัฐธรรมนูญก ำหนดให้ “นำยกฯลุงตู่” แต่งตั้ง ส.ว. 250 คน มำโหวตเลือก “ลุงตู่” เป็นนำยกรัฐมนตรี 
รัฐธรรมนูญเจำะทำงลัดให้ “ลุงตู่” เป็นนำยกฯ โดยไม่ต้องลงเลือกตั้งให้ล ำบำกล ำบน 
รัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบบเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ให้พรรคกำรเมืองใดได้ ส.ส. เกินครึ่งสภำ 
รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ ส.ส. ไม่ต้องโหวตตำมมติพรรค เพ่ือให้มี ส.ส.งูเห่ำเลื้อยไปเข้ำพรรครัฐบำลกันสะบึมส์ ฯลฯ 
ดังนั้น กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญท ำให้ นำยกฯลุงตู่ เสียประโยชน์เต็มเปำ!! 
เป้ำหมำยจะอยู่ยำวๆ ท ำลำยสถิติ จอมพลแปลก จอมพลถนอม และป๋ำเปรม อำจไม่ส ำเร็จอย่ำงท่ีตั้งใจ 
แต่ถ้ำไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญ “นำยกฯลุงตู่” ก็ต้องโดนถล่มอ่วมอรทัย 
ใครเป็นนำยกฯลุงตู่ คงตัดสินใจยำกเหมือนกันนะโยม. 
 
“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1934635 
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รายงาน : จุดตัด เส้นแบ่ง รัฐสภา 24 กันยายน จุดหัก การเมือง 
วันที่ 23 กันยำยน 2563 - 13:00 น. 
 
 
 
 
 
 
กำรประชุมรัฐสภำในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยำยน ก ำลังจะเป็นกำรประชุมรัฐสภำอันเป็น “จุดตัด” และ 
“เส้นแบ่ง” ส ำคัญในทำงกำรเมือง 
เพรำะวำระส ำคัญคือ “รัฐธรรมนูญ” 
ควำมส ำคัญของเรื่องนี้มิได้อยู่ที่ว่ำในที่ประชุมรัฐสภำจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบต่อกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
เท่ำนั้น 
หำกอยู่ที่ว่ำจะแก้  “อย่ำงไร” 
สภำพกำรณ์ที่ต้องยอมรับร่วมกันก็คือ ด้ำนหลักของรัฐบำลอันแสดงผ่ำนพรรคพลังประชำรัฐ พรรครวมพลังประชำชำติ
ไทย และส่วนใหญ่ของ 250 ส.ว. 
คือ ไม่ต้องกำรแก้ไข 
เพียงแต่ถูกกดดันอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะจำกกำรเคลื่อนไหวของ “เยำวชนปลดแอก” นับแต่เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 
เป็นต้นมำ จึงจ ำเป็นต้องออกท่ำออกทำง 
แต่เป็นกำรออกท่ำออกทำงเพ่ือรักษำ “อ ำนำจ” ของตน 
ควำมต้องกำรในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มิได้เป็นควำมต้องกำรที่เพ่ิงเกิดขึ้นจำกกำรเคลื่อนไหวอย่ำงมีกัมมันตะ
ของ  “เยำวชนปลดแอก” 
ตรงกันข้ำม เป็นควำมรู้สึก “ร่วม” มำนำนแล้ว 
ไม่ว่ำจะเป็นพรรคประชำธิปัตย์ ไม่ว่ำจะเป็นพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่ำจะเป็นพรรคชำติไทยพัฒนำ ล้วนเรียกร้องต้องกำรใน
เรื่องนี ้
เพียงแต่เงียบไปเมื่อกลำยเป็น “ส่วนหนึ่ง” ของรัฐบำล 
เพียงแต่เงียบไปเพรำะติดควำมเคยชินในทำงกำรเมืองที่ต้องกำรมีต ำแหน่ง ต้องกำรมีผลประโยชน์แล ะมองข้ำม
ควำมรู้สึกเดิมของตน 
ไม่ว่ำในตอน “หำเสียง” จะเคยพูดอย่ำงไรก็ตำม 
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สภำพควำมเป็นจริงที่รัฐบำลมีกำรขยับในเรื่อง “รัฐธรรมนูญ” มำจำกแรงกดดันของเยำวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษำ จึง
เป็นภำวะกระอักกระอ่วนใจ 
และจะมี “ค ำตอบ” ได้ในที่ประชุมรัฐสภำ 24 กันยำยน 
กำรประชุมรัฐสภำในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยำยน จึงกลำยเป็นกำรประชุมที่มีควำมร้อนแรงเป็นอย่ำงสูงในทำงกำรเมือง 
นี่คือจุด “ชี้ขำด” ส ำคัญ 
ไม่เพียงแต่เป็นจุดชี้ขำดว่ำรัฐบำลสืบทอดอ ำนำจ คสช.อันมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี จะเลือก
อย่ำงไร 
ควำมหมำยคือ จะเลือก “สืบทอด” อ ำนำจแบบไหน 
ควำมหมำยที่ลึกซึ้งยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ พรรคร่วมรัฐบำลอย่ำง พรรคประชำธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรค ชำติไทยพัฒนำ 
จะตัดสินใจเลือกแนวทำงอย่ำงไร 
จะล่มหัวจมท้ำยไปกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
จะมองเห็นว่ำพลังและแรงกดดันอันมำจำกเยำวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษำ ซึ่งก่อรูปตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 
เป็นต้นมำมีควำมหมำยหรือไม ่
นี่คือทุกสำยตำของ “สังคม” ที่ทอดมองไป 
เด่นชัดอย่ำงยิ่งว่ำ ไม่ว่ำกำรตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ว่ำกำรตัดสินใจของพรรคประชำธิปัตย์ พรรค
ภูมิใจไทย พรรคชำติไทยพัฒนำ 
มีบทบำทและทรงควำมหมำย 
เป็นควำมหมำยแสดงว่ำท่ำนเหล่ำนี้จะเลือกเส้นทำงใดในทำงกำรเมือง เป็นบทบำทที่จะสะท้อนถึงอนำคตในทำง
กำรเมือง 
ทั้งยังเป็น “อนำคต” อันใกล้อย่ำงชนิดไม่ต้องรอนำน 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2361322 
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