
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 29 ตลุาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว สนง.กกต. เลขท่ี ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 53/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดท ำสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย  

สร้ำงนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง (Kick Off) กำรเลือกตั้งสมำชิก 
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

9 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ให้รอ กกต.ชี้ชัดข้อปฏิบัติกำรเมืองกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 10 
2 แนวหน้ำออนไลน์ ‘วิษณุ’รอ กกต.เคำะนักกำรเมือง ยุ่งเลือกท้องถิ่นได้หรือไม่ 12 
3 สยำมรัฐออนไลน์ “วิษณุ” รอ กกต.เคำะนักกำรเมืองยุ่งเลือกตั้งท้องถิ่นได้หรือไม่ 13 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ จี้กกต.เอำผิดอำญำ "ธนำธร – กก.บห.อนค." หนุนยึดเงินกู้  

191.2 ล้ำน 
14 

5 มติชนออนไลน์ เดินหน้ำขยี้! ‘ศรีสุวรรณ’ จี้ กกต.รีบริบเงินธนำธร 191 ล้ำน เหน็บ 
‘ปิยบุตร’ เพลี่ยงพล้ ำเอง 

16 

6 ไทยพีบีเอสออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" บี้ยึดเงิน 191 ล้ำนบำทเข้ำกองทุนพรรคกำรเมือง 18 
7 เนชั่นออนไลน์ ศรีสุวรรณจี้ กกต.ต้องฟ้องยึดทรัพย์อดีต กก.บห.พรรคอนำคตใหม่

เรียก 191.2 ล้ำนให้กองทุนพรรคกำรเมือง 
20 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ ชี้ "ธัญญ์วำริน" ต้องคืนเงินเดือน-รำยได้อ่ืน รวม 2 ล้ำนเศษ 22 
9 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ ชี้ ‘ธัญญ์วำริน’ ต้องคืนเงินเดือน-รำยได้ทั้งหมด ชงเอำ

ผิดอำญำซ้ ำยัน หน. 
23 

10 MGR ออนไลน์ อัยกำรสั่งฟ้อง “ธนำธร-ช่อ-ปิยบุตร-พิธำ” กับพวก อดีตพรรคอนำคต
ใหม่ คดีเป็นแกนน ำแฟลชม็อบ แยกปทุมวันปลำยปี 62 

24 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศำลปล่อยตัวชั่วครำว 'ธนำธร-ปิยบุตร-ช่อ -พิธำ' คดี 'แฟลชม็อบ' นัด
ไต่สวน 22 ธ.ค. 

26 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ออนไลน์ เตือน ขรก.กำรเมืองงดจุ้นเลือกตั้งท้องถิ่น 27 
13 สยำมรัฐออนไลน์ "วิษณุ" คำดเลือกตั้งท้องถิ่นใช้สัญลักษณ์ ขรก. กำรเมืองไม่ได้ 28 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
14 MGR ออนไลน์ “วิษณ”ุ รำยงำน ครม.ข้อควรระวัง ขรก. กำรเมือง หลังเคำะเลือกตั้ง

ท้องถิ่น 
29 

15 Isra news ออนไลน์ ห้ำมใช้ภำพ 'บิ๊กตู'่ หำเสียง! พปชร.มีมติไม่ส่งคนเลือกตั้ง อบจ.ในนำมพรรคห่วง
ผิด กม.ท้องถิ่น 

30 

16 แนวหน้ำออนไลน์ ด่วนจี!๋ มต ิ'พปชร.' ไม่ส่งผู้สมัครชิง'นำยก อบจ.-สมำชิก อบจ.'ผวำสุ่มเสี่ยง
ข้อ กม. 

31 

17 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ด่วน! มติพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ 33 

18 เดลินิวส์ออนไลน์ พปชร.เคำะแล้วไม่ส่งผู้สมัคร เลือกตั้ง'อบจ.'ในนำมพรรค 34 
19 แนวหน้ำออนไลน์ เลขำฯ พปชร.เคลียร์ชัดๆมติไม่ส่งผู้สมัครชิง‘นำยก อบจ.’ เผยคุยในชั้น ครม. 36 
20 คมชัดลึกออนไลน์ "อนุชำ" ยัน "พปชร." ไม่ส่งผู้สมัครชิงเก้ำอ้ี อบจ. 37 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ ห่วงประเด็นข้อ กม.'อนุชำ' ชี้ 'พปชร.'ไม่ส่งผู้สมัครสนำมเลือกตั้ง อบจ. 38 
22 แนวหน้ำออนไลน์ 'เพ่ือไทย'เปิดตัวผู้ลงสมัครชิงเก้ำอ้ี'นำยก อบจ.อุดรธำนี' 39 
23 มติชนออนไลน์ รำยแรกฝ่ำยค้ำน! กอล์ฟ-ธัญญ์วำริน ไม่รอด ศำล รธน.ฟัน ถือครองหุ้นสื่อ 

พ้นสมำชิกภำพ ส.ส. 
41 

24 ไทยรัฐออนไลน์ ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ธัญญ์วำริน” ถือหุ้นสื่อหลุด ส.ส. อีก 28 คนรอด 42 
25 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “ธัญญ์วำริน” แถลงไม่ยึดติดกับต ำแหน่ง ส.ส. 44 
26 เดลินิวส์ออนไลน์ 'พิธำ' รับผิดหวังค ำวินิจฉัยศำล ฟัน 'ธัญญ์วำริน' หลุด ส.ส. 45 
27 มติชนออนไลน์ เทพไท โพสต์ให้ก ำลังใจ “ธัญญ์วำริน” เผยอยู่ กมธ.ชุดเดียวกัน แม้จะต่ำง

พรรคแต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งกัน 
47 

28 ข่ำวสดออนไลน์ ปิยบุตร พูดถึง ธัญญ์วำรนิ หลังโดนฟันพ้นส.ส. ลั่นนิตสิงครำมจะบดขยี้
ประชำชนถึงเมื่อไร 

48 

29 สยำมรัฐออนไลน์ 'พ่ีศรี' จี้ ลงดำบสองฟันอำญำ 'ธญัญ์วำริน' ตำมทวงเงนิเดือนคืนรัฐ 49 
30 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พ่ีศรี' อบรม 'ดอกเตอร์ปิยบุตร' นติิสงครำมบ้ำบออะไร 50 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมรัฐออนไลน์ เปิดตัว “บุ่นเล้ง” ขุนพลตระกูล "โล่สถำพรพิพิธ" ชูธง "ทีมกิจปวงชน" 

ชิงบัลลังก์นำยกอบจ.ตรัง 
51 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ ทีมภูเก็ตหยัดได้ 54 
3 คมชัดลึกออนไลน์ วิน-วิน เลือกตั้ง อบจ. พรรคใหญ่ปรองดอง 55 
4 เนชั่นออนไลน์ กรีดแขน ส.ส. สะเทือนถึงสนำม อบจ.เชียงรำย? 57 
5 ไทยรัฐออนไลน์ กลไกสภำง่อยเปลี้ย ไร้ทำงออกประเทศ หวั่นโดนหลอกแก้รัฐธรรมนูญ 

ยื้อเวลำ 
59 

6 ไทยรัฐออนไลน์ นับหนึ่งแก้รัฐธรรมนูญ 2560 61 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ยังหำไม่เจอ 63 
8 คมชัดลึกออนไลน์ ท่ำทีนำยกฯ-รัฐบำลเปิดกว้ำง ต่ำงจำกฝ่ำยค้ำนที่ปิดแคบ กับทำงออก

ของประเทศ 
65 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "กรรมกำรสมำนฉันท์” ที่ไร้ “ฝ่ำยค้ำน” 67 
10 ประชำชำติออนไลน์ ย้อนรอยคดี ธนำธร ถือหุ้นสื่อ ถึง 64 ส.ส. ติดรำกแห 69 
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วันที่ 29 ตุลำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในกำรจับสลำกรำยชื่อ
ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งจำกบัญชีรำยชื่อผู้ตรวจกำรเลือกตั้งเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด พร้อมด้วย  
ดร.ฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รักษาการรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมเป็นสักขีพยำน 
ในกำรจับสลำก ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
จับสลากรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตัง้ 

เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
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วันที่ 29 ตุลำคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่ำวกำรประชำสัมพันธ์ตำมกิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้ำงนวัตกรรมใหม่ 
พร้อมใจไปเลือกตั้ง (Kick off) ณ ห้องแถลงข่ำว ชั้น 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
แถลงข่าวการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธต์ามกิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย 

สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง (Kick off) 
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วันที่ 29 ตุลำคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพสื่อประชำสัมพันธ์ ระดับภำค คณะที่ 2-5 ครั้งที่ 1/2563 เพ่ือคัดเลือกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดที่มีผลงำนทีผ่่ำนกำรประเมินน ำไปใช้ในกำรประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งท้องถิน่ 
โดยมี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้บริหำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพส่ือประชาสัมพันธ์ 
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  พรุ่งนี้มีอะไร  
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การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

30 ตุลำคม 
2563 

 วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง ร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563  

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 30 ตลุาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

30 ตุลำคม 
2563 

 วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง  พ ร้ อ ม ด้ ว ย  ร อ ง เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้บริหำร และพนักงำน 
ร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี พ.ศ. 
2563  
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ข่าวอ้างอิง 
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29 ตุลำคม 2563 11:26 am 

ให้รอ กกต.ชี้ชัดข้อปฏิบัติการเมืองกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

 ท าเนียบฯ 29 ต.ค.- “วิษณุ” ให้รอ กกต.ชี้ชัดการเมืองกับการเลือกตั้งท้องถิ่นท าได้แค่ไหน  ระบุ ตั้งกรรมการ
หาทางออกประเทศเป็นหน้าที่สภาฯ ปัดตอบออก พ.ร.ก.ประชามติ 

นำยวิษณุ เครืองำม นำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ คณะรัฐมนตรีได้สอบถำมไปยังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) เกี่ยวกับข้อกฏหมำย และข้อแนะน ำส ำหรับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร นักกำรเมือง พรรคกำรเมือง ข้ำรำชกำร
กำรเมือง เพ่ือป้องกันกำรสุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิดกฏหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น ว่ำจะสำมำรถท ำอะไรได้บ้ำง  ขอให้รอ
ค ำตอบจำก กกต. ที่จะประชุมวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกำยน นี้ และน่ำจะเป็นบรรทัดฐำนส ำหรับในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
ประเภทและระดับต่ำงๆ ด้วย 

“ให้รอผลกำรประชุมของ กกต. นอกจำกจะได้รับค ำตอบอย่ำง และจะได้รับทรำบค ำแนะน ำ ที่เป็นอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรพิจำรณำของ กกต.โดยตรง” นำยวิษณุ กล่ำว 

ส ำหรับประเด็นเรื่องของกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร หลังจำกที่สมำชิกรัฐสภำระดมควำมเห็น เพ่ือหำทำงออก
ให้กับปัญหำทำงกำรเมืองและกำรชุมนุมในขณะนี้ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ   ประธำนรัฐสภำจะเป็นผู้ด ำเนินกำร  และเป็นผู้
ก ำหนดว่ำจะมีฝ่ำยไหนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรบ้ำง หลังจำกมีกำรออกแบบโครงสร้ำง หน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ดังกล่ำวแล้ว  ถือเป็นอ ำนำจของประธำนรัฐสภำ ที่ผ่ำนมำเคยมีกำรตั้งคณะกรรมกำรในลักษณะเดียวกันนี้ ในสมัยนำย
ชัย ชิดชอบ เป็นประธำนรัฐสภำ 

“ผมเห็นว่ำแนวทำงดังกล่ำว เป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรที่จะหำทำงออกประเทศ ส่วนจะประสบควำมส ำเร็จ
หรือไม่ ผมไม่ทรำบ ยกตัวอย่ำงสมัยประธำนรัฐสภำ ชัย ชิดชอบ ก็ตั้งขึ้น ได้ทำงออก แต่ก็ไม่ส ำเร็จ” นำยวิษณุ กล่ำว 

ส ำหรับประเด็นกำรตั้งค ำถำมและจัดท ำประชำมติ ที่จะตั้งค ำถำมว่ำนำยกรัฐมนตรีควรจะอยู่ต่อหรือไม่นั้น นำย
วิษณุ  กล่ำวว่ำ อำจเป็นในรูปแบบค ำถำมพ่วง เพรำะหำกท ำไปพร้อมกับกำรเลือกตั้ง อบจ. จะเรียกว่ำค ำถำมพ่วง แต่
หำกตั้งค ำถำมเป็นเอกเทศแยกออกมำ เป็นเรื่องที่ต้องท ำประชำมติ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ตั้งค ำถำมยำก เพรำะจะไม่สำมำรถ
ถำมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับตัวบุคคลได้ ตำมมำตรำ166  หำกตั้งต้องตั้งให้เป็น   
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ต่อกรณีมีผู้เสนอมำจำกสภำฯ ว่ำ พ.ร.บ.ประชำมติ ควรไว้ส ำหรับถำมประชำมติในเรื่องรัฐธรรมนูญ แต่
ประชำมติอ่ืนที่ต้องท ำกะทันหัน  สำมำรถออกเป็นพระรำชก ำหนดที่บังคับใช้ในระยะเวลำสั้นๆ  ให้ใช้เป็นกำรเฉพำะ ใช้
ครำวเดียวเลิกได้ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ จะไม่ขอแสดงควำมคิดเห็น เพรำะสมำชิกรัฐสภำเป็นผู้เสนอ  รัฐบำลไม่ได้เป็นผู้
เสนอ จึงแสดงควำมเห็นไม่ได้    .- ส ำนักข่ำวไทย    
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-573123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-573123
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วั 
วันพฤหัสบดี ท่ี 29 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 11.36 น. 

 ‘วิษณ’ุรอ กกต.เคาะนักการเมือง ยุ่งเลือกทอ้งถิ่นได้หรือไม่ 
 

 
 

 ‘วิษณุ’รอ กกต. เคาะนักการเมือง ยุ่งเลือกท้องถิ่นได้หรือไม่ 
เมื่อเวลำ 10.15 น.วันที่ 29 ตุลำคม 2563 ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์

กรณีรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส.ส. และนักกำรเมืองอำจไม่สำมำรถช่วยหำเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ จะรวมไปถึง
กำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯกทม.ด้วยหรือไม่ ว่ำ น่ำจะเป็นบรรทัดฐำนแต่ตนไม่ทรำบเพรำะสุดท้ำยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะ
เป็นผู้ชี้ขำด เนื่องจำกตนได้ทรำบจำกฝ่ำยกฎหมำยของกกต. เสนอไปแต่ต้องรอให้กกต.ชุดใหญ่เป็นคนชี้และออก
ค ำแนะน ำอีกทีหนึ่ง เมื่อชี้อย่ำงไรก็จะเป็นบรรทัดฐำนส ำหรับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป ส่วนจะถูกหรือผิดไม่รู้ ไม่ทรำบ 
แต่กกต.มีอ ำนำจที่จะชี้ ซึ่งทรำบว่ำวันที่ 2 พฤศจิกำยน นี้ กกต.จะมีกำรประชุมในเรื่องนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/528289 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/528289
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29 ตุลำคม 2563 12:39 น.   

 “วิษณ”ุ รอ กกต.เคาะนักการเมืองยุ่งเลือกตัง้ท้องถิ่นได้หรือไม่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์กรณีรำยงำนต่อ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่ำ ส.ส.และนักกำรเมืองอำจไม่สำมำรถช่วยหำเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น จะรวมไปถึงกำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ 
กทม.ด้วยหรือไม่ ว่ำ น่ำจะเป็นบรรทัดฐำนแต่ตนไม่ทรำบ เพรำะสุดท้ำยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้ชี้
ขำด เนื่องจำกตนได้ทรำบจำกฝ่ำยกฎหมำยของกกต. เสนอไปแต่ต้องรอให้กกต.ชุดใหญ่เป็นคนชี้ และออกค ำแนะน ำอีก
ทีหนึ่ง เมื่อชี้อย่ำงไรก็จะเป็นบรรทัดฐำนส ำหรับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป ส่วนจะถูกหรือผิดไม่รู้ไม่ทรำบ แต่กกต.มี
อ ำนำจที่จะชี้ ซึ่งทรำบว่ำวันที่ 2 พ.ย. กกต.จะมีกำรประชุมในเรื่องนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193304 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_807583/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/193304
https://www.innnews.co.th/politics/news_807583/
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201029/fff8bfbdd76b68d9d4e8172c94c14fe8bb6ea0153460040c8a8b58c306e9e847.jpg?itok=C_ne1QSK
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พฤหัสบดีที่ 29 ตุลำคม 2563 เวลำ 11.55 น. 

จี้กกต.เอาผิดอาญา "ธนาธร – กก.บห.อนค." หนุนยึดเงินกู้ 191.2 ล้าน 
ศรีสุวรรณ จี้กกต.เร่งด าเนินคดีอาญา “ธนาธร –อดีตกก.บห.อนค.” ม่ันใจกกต.มีอ านาจ ยึดเงินกู้191.2 ล้านเข้า
กองทุนฯแม้ไม่มีพรรคแล้ว เหตุก.ม.พรรค- ประมวลก.ม.แพ่ง รองรับ ให้ศาลสั่งยึดทรัพย์มาเฉลี่ยคืนได้  เหน็บ “ปิย
บุตร” เพลี่ยงพล้ าแล้วอย่าอ้างนิติสงคราม 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. เวลำ 10.00 น. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำร
สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ำยื่นค ำร้องต่อ กกต. ขอให้ กกต.เร่งด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธร จึงรุ่งเรือง
กิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่   15 คน โดยเห็นว่ำศำลรัฐธรรมนูญมีค ำ
วินิจฉัยยุบพรรคไปตั้งแต่เมื่อ ก.พ. 63 และ กกต.ก็มีมติให้ด ำเนินคดีอำญำกับกลุ่มบุคคลดังกล่ำวจึงควรรีบด ำเนินกำร 
ส่วนในเรื่องกำรเรียกเงินจ ำนวน จ ำนวน 191.2 ล้ำนบำทเข้ำเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองที่ขณะนี้ 
กกต.ยังไม่มีข้อยุตินั้น สมำคมยืนยันว่ำ  กกต.มีอ ำนำจที่จะเรียกเงินดังกล่ำวมำเป็นของกองทุนฯ ได้แม้ขณะนี้ไม่มีพรรค
อนำคตใหม่แล้ว เพรำะ พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรพรรคกำรเมืองก็ระบุว่ำแม้พรรคจะถูกยุบแล้ว แต่อ ำนำจของกรรมบริหำร
พรรคยังคงมีอยู่ ซึ่งต้องด ำเนินกำรช ำระบัญชีของพรรคให้เสร็จสิ้น รวมทั้งยังมีข้ันตอนต่ำงๆ ตำมกฎหมำยอยู่  อีกท้ังเมื่อ
เทียบเคียงประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2560 ระบุไว้ชัดเจนว่ำ บุคคล หรือองค์กรในฐำนะนิติ
บุคคลจะต้องรับผิดชอบในกำรที่จะน ำไปสู่กำรบังคับคดีได้โดยค ำสั่งของศำล และหำกกรรมกำรบริหำรพรรคทั้ง 15 คน
ไม่น ำเงินมำคืนหรือหำเงินมำคืนได้จำกกำรขำยทอดตลำดก็สำมำรถไปไล่เบี้ยเพ่ือเอำเงินทั้งหมดมำให้ครบจ ำนวนจำก
ทรัพย์สินของกรรมกำรบริหำรพรรค ซึ่งก็คืออำจต้องมีกำรยึดทรัพย์กรรมกำรบริหำรพรรคทุกคนเพ่ือมำเฉลี่ยให้ได้ครบ
ตำมจ ำนวน 

“เมื่อเสนอเรื่องไปยังศำลอำญำแล้วก็ต้องพ่วงค่ำสินไหมทำงแพ่งไปด้วย เพ่ือให้ศำลได้มีค ำวินิจฉัย เพรำะศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องเหล่ำนี้ไม่ได้อยู่แล้วต้องให้ศำลอำญำเป็นผู้วินิจฉัย  เพรำะนอกจำกค ำพิพำกษำโทษทำงอำญำ
แล้วก็จะมีโทษจับ ปรับ จ ำคุก รวมทั้งกักขัง และประหำรชีวิต ซึ่งค ำสั่งของศำลสำมำรถด ำเนินกำรได้หำกศำลสั่งให้คืน
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เงิน 191.2 ล้ำนบำท กกต.ก็สำมำรถน ำค ำสั่งศำลมีให้ส ำนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับคดีตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2560” นำยศรีสุวรรณ กล่ำว 

เมื่อถำมว่ำ หำก กกต.ไม่ด ำเนินดดีกับนำยธนำธรในฐำนบริจำคเงินให้พรรคกำรเมืองเกินกว่ำ 10 ล้ำนได้หรือไม่ 
นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ กกต.ก็มีควำมผิด และก็จะร้อง ป.ป.ช.ให้เล่นงำนต่อ 

นำยศรีสุวรรณ ยังกล่ำวอีกว่ำ ตนรู้สึกแคลงใจกับค ำว่ำ นิติสงครำม ที่นำยปิยบุตรพยำยำมจะโยงให้เกิด
ภำพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศ ซึ่งประเทศเรำกับหลำยๆประเทศทั่วโลก ก็ใช้นิติรัฐใช้กฎหมำย
ในกำรปกครอง ดูแลประชำชนและคุ้มครองควำมปลอดภัยของสำธำรณะ ดังนั้นกำรกระท ำผิดกฎหมำยไม่ว่ำจะเป็นใคร 
นักกำรเมือง นักธุรกิจ หรือผู้มีชื่อเสียง หำกฝ่ำฝืนกฎหมำยก็จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ส่วนที่ตัวเอง
เพลี่ยงพล้ ำแล้วมำใส่ไคล้ว่ำกระบวนกำรยุติธรรมที่มีเจตนำแอบแฝงในลักษณะที่เป็นนิติสงครำม เพ่ือท ำลำยกลุ่มตรง
ข้ำม หำกไปคิดอย่ำงนั้นสังคมจะอยู่กันได้อย่ำงไร หำกเรำไม่ยึดหลักกฎหมำย แต่ถ้ำจะอ้ำงที่มำของตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ ตนมองว่ำก็ในเมื่อกฎหมำยเขียนอย่ำงนั้น จะให้คนอื่นไปแต่งตั้งหรือเสนอใครแต่ตั้งก็คงไม่ได้ 

ทั้งนี้นักกำรเมือทุกพรรคเมื่อผ่ำนกำรเลือกตั้งมำแล้ว ก็จะมีทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำล ก็ต้องรอท ำหน้ำที่ไปจนครบ 
4 ปีแล้วมำแข่งขันเลือกตั้งกันใหม่ แต่เมื่อตัวเองพลำดพลั้งด้วยเจตนำหรือไม่เจตนำ แล้วในที่สุดก็น ำมำสู่กำรวินิจฉัยของ
ศำลรัฐธรรมนูญ และเม่ือศำลเอำผิดลงโทษก็มำโทษ มำใส่ไคล้ว่ำตัวเองไม่ได้รับควำมเป็นธรรม แล้วไปปลุกระดมกระท ำ
กำรในลักษณะฝ่ำฝืนกฎหมำย ปลุกระดมเด็กเยำวชน และพวกเดียวกันกับฝ่ำยตัวเองให้มำก่อม็อบ ซึ่งทุกม็อบที่ผ่ำนมำ
เรำก็รู้ว่ำเป็นม็อบที่ผิดกฎหมำย ไม่เช่นนั้นต ำรวจก็คงจะไม่มีหมำยเรียกหมำยจับเอำผิดใครได้ ดังนั้นมองว่ำนักกำรเมือง
ที่ดีจะต้องรอเป็น เมื่อหมดวำระของผู้ที่ชนะกำรเลือกตั้งไปแล้ว 4 ปีก็ต้องกลับมำต่อสู้กันด้วยกำรลงเลือกตั้งเพ่ือให้
ประชำชนเลือกใหม่ จึงจะถือว่ำเป็นพรรคกำรเมือง และนักกำรเมือที่ดี และจะเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับอนุชนต่อไป แต่
นักกำรเมืองไทยรอไม่ได้ พอตัวเองพลำดพลั้งไม่ได้เป็นผู้ถืออ ำนำจ ก็กลับมำใช้วิธีกำรอ่ืนที่นอกกฎหมำย แล้วมำ
ประดิดประดอยถ้อยค ำว่ำเป็นนิติสงครำม ซึ่งเป็นกำรเอำค ำมำขยำยผล เพ่ือเล่นลิ้นสร้ำงควำมฮึกเหิมให้กับฝ่ำยเดียวกัน
ขึ้นมำ ซึ่งไม่ได้ส่อไปในทำงที่จะให้เกิดประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือนิติรัฐของประเทศเลย อย่ำงไรก็ตำม
มองว่ำนักกำรเมืองตั้งปฏิรูปตัวเอง ไม่ใช่ปฏิรูปสถำบันหรือโครงสร้ำงของรัฐ ต้องเน้นปฏิรูปตัวเองก่อน. 
 

อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/803835 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/803835


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 

วันท่ี 29 ตุลำคม 2563 - 11:59 น. 

เดินหน้าขยี้! ‘ศรีสุวรรณ’ จี้ กกต.รีบริบเงินธนาธร 191 ล้าน เหน็บ ‘ปิยบุตร’ เพลี่ยงพล้ าเอง 
 

 
 
“ศรีสุวรรณ” จี้ กกต.เร่งด าเนินคดีอาญา “ธนาธร-อดีตกก.บห. อนาคตใหม่ 15 คน เชื่อมีอ านาจ ยึดเงินกู้191.2 
ล้าน เข้ากองทุนฯแม้ไม่มีพรรคแล้วก็ตาม ยกกฎหมายพรรค-ประมวลกฎหมายแพ่ง รองรับ เหน็บ” ปิยบุตร” 
เพลี่ยงพล้ าเองอย่าอ้างนิติสงคราม หยุดใช้ค าขยายผล เพื่อเล่นลิ้นสร้างความฮึกเหิม 

เมื่อเวลำ 10.30 น. วันที่ 29 ตุลำคม ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ 
เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ำยื่นค ำร้องต่อ กกต. ขอให้ กกต.เร่งด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 คน โดยเห็นว่ำศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบพรรคไปตั้งแต่เมื่อกุมภำพันธ์ 63 และ กกต.ก็มีมติให้ด ำเนินคดีอำญำกับกลุ่มบุคคลดังกล่ำว 
จึงควรรีบด ำเนินกำร ส่วนในเรื่องกำรเรียกเงินจ ำนวน จ ำนวน 191.2 ล้ำนบำท เข้ำเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรค
กำรเมืองที่ขณะนี้ กกต.ยังไม่มีข้อยุตินั้น สมำคมยืนยันว่ำ กกต.มีอ ำนำจที่จะเรียกเงินดังกล่ำวมำเป็นของกองทุนฯ ได้แม้
ขณะนี้ไม่มีพรรคอนำคตใหม่แล้ว เพรำะพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรพรรคกำรเมืองก็ระบุว่ำแม้พรรคจะถูกยุบแล้ว แต่อ ำนำจของ
กรรมกำรบริหำรพรรคยังคงมีอยู่ ซึ่งต้องด ำเนินกำรช ำระบัญชีของพรรคให้เสร็จสิ้น รวมทั้งยังมีขั้นตอนต่ำงๆ ตำม
กฎหมำยอยู่ 

นำยศรีสุวรรณกล่ำวต่อว่ำ เมื่อเทียบเคียงประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2560 ระบุไว้
ชัดเจนว่ำ บุคคล หรือองค์กรในฐำนะนิติบุคคลจะต้องรับผิดชอบในกำรที่จะน ำไปสู่กำรบังคับคดีได้โดยค ำสั่งของศำล 
และหำกกรรมกำรบริหำรพรรคทั้ง 15 คน ไม่น ำเงินมำคืนหรือหำเงินมำคืนได้จำกกำรขำยทอดตลำดก็สำมำรถไปไล่เบี้ย
เพ่ือเอำเงินทั้งหมดมำให้ครบจ ำนวนจำกทรัพย์สินของกรรมกำรบริหำรพรรค ซึ่งก็คืออำจต้องมีกำรยึดทรัพย์
กรรมกำรบริหำรพรรคทุกคนเพื่อมำเฉลี่ยให้ได้ครบตำมจ ำนวน 
 

“เมื่อเสนอเรื่องไปยังศำลอำญำแล้วก็ต้องพ่วงค่ำสินไหมทำงแพ่งไปด้วย เพ่ือให้ศำลได้มีค ำวินิจฉัย เพรำะศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องเหล่ำนี้ไม่ได้อยู่แล้วต้องให้ศำลอำญำเป็นผู้วินิจฉัย เพรำะนอกจำกค ำพิพำกษำโทษทำงอำญำ
แล้วก็จะมีโทษจับ ปรับ จ ำคุก กักขัง และประหำรชีวิต ซึ่ งค ำสั่งของศำลสำมำรถด ำเนินกำรได้หำกศำลสั่งให้คืนเงิน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/41%E0%B8%B1%E0%B8%B2-e1603947580600.jpg
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191.2 ล้ำนบำท กกต.ก็สำมำรถน ำค ำสั่งศำลมีให้ส ำนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับคดีตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ฉบับที่ 30 พ.ศ.2560” 

เมื่อถำมว่ำ หำก กกต.ไม่ด ำเนินดดีกับนำยธนำธรในฐำนบริจำคเงินให้พรรคกำรเมืองเกินกว่ำ 10 ล้ำนได้หรือไม่ 
นำยศรีสุวรรณกล่ำวว่ำ กกต.ก็มีควำมผิด และก็จะร้อง ป.ป.ช.ให้เล่นงำนต่อ 

นำยศรีสุวรรณกล่ำวอีกว่ำ ตนรู้สึกแคลงใจกับค ำว่ำนิติสงครำม ที่นำยปิยบุตร แสงกนกกุล พยำยำมจะโยงให้
เกิดภำพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศ ซึ่งประเทศเรำกับหลำยๆ ประเทศทั่วโลก ก็ใช้นิติรัฐใช้
กฎหมำยในกำรปกครอง ดูแลประชำชนและคุ้มครองควำมปลอดภัยของสำธำรณะ ดังนั้น กำรกระท ำผิดกฎหมำยไม่ว่ำ
จะเป็นใคร นักกำรเมือง นักธุรกิจ หรือผู้มีชื่อเสียง หำกฝ่ำฝืนกฎหมำยก็จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ส่วนที่
ตัวเองเพลี่ยงพล้ ำแล้วมำใส่ไคล้ว่ำกระบวนกำรยุติธรรมที่มีเจตนำแอบแฝงในลักษณะที่เป็นนิติสงครำม เพ่ือท ำลำยกลุ่ม
ตรงข้ำม หำกไปคิดอย่ำงนั้นสังคมจะอยู่กันได้อย่ำงไร หำกเรำไม่ยึดหลักกฎหมำย แต่ถ้ำจะอ้ำงที่มำของตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ ตนมองว่ำก็ในเมื่อกฎหมำยเขียนอย่ำงนั้น จะให้คนอื่นไปแต่งตั้งหรือเสนอใครแต่ตั้งก็คงไม่ได้ 

นำยศรีสุวรรณกล่ำวอีกว่ำ นักกำรเมืองทุกพรรคเมื่อผ่ำนกำรเลือกตั้งมำแล้ว ก็จะมีทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำล ก็
ต้องรอท ำหน้ำที่ไปจนครบ 4 ปีแล้วมำแข่งขันเลือกตั้งกันใหม่ แต่เมื่อตัวเองพลำดพลั้งด้วยเจตนำหรือไม่เจตนำ แล้วใน
ที่สุดก็น ำมำสู่กำรวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ และเมื่อศำลเอำผิดลงโทษก็มำโทษ มำใส่ไคล้ว่ำตัวเองไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรม แล้วไปปลุกระดมกระท ำกำรในลักษณะฝ่ำฝืนกฎหมำย ปลุกระดมเด็กเยำวชน และพวกเดียวกันกับฝ่ำยตัวเองให้
มำก่อม็อบ ซึ่งทุกม็อบที่ผ่ำนมำเรำก็รู้ว่ำเป็นม็อบที่ผิดกฎหมำย ไม่ เช่นนั้นต ำรวจก็คงจะไม่มีหมำยเรียกหมำยจับเอำผิด
ใครได้ ดังนั้น มองว่ำนักกำรเมืองที่ดีจะต้องรอเป็น เมื่อหมดวำระของผู้ที่ชนะกำรเลือกตั้งไปแล้ว 4 ปีก็ต้องกลับมำต่อสู้
กันด้วยกำรลงเลือกตั้งเพ่ือให้ประชำชนเลือกใหม่ จึงจะถือว่ำเป็นพรรคกำรเมือง และนักกำรเมือที่ดี และจะเป็น
แบบอย่ำงที่ดีให้กับอนุชนต่อไป แต่นักกำรเมืองไทยรอไม่ได้ พอตัวเองพลำดพลั้งไม่ได้เป็นผู้ถืออ ำนำจ ก็กลับมำใช้วิธีกำร
อ่ืนที่นอกกฎหมำย แล้วมำประดิดประดอยถ้อยค ำว่ำเป็นนิติสงครำม ซึ่งเป็นกำรเอำค ำมำขยำยผล เพ่ือเล่นลิ้นสร้ำง
ควำมฮึกเหิมให้กับฝ่ำยเดียวกันขึ้นมำ ซึ่งไม่ได้ส่อไปในทำงที่จะให้เกิดประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือนิติรัฐ
ของประเทศเลย อย่ำงไรก็ตำม มองว่ำนักกำรเมืองตั้งปฏิรูปตัวเอง ไม่ใช่ปฏิรูปสถำบันหรือโครงสร้ำงของรัฐ ต้องเน้น
ปฏิรูปตัวเองก่อน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2417599 
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12:05 |  29 ตุลำคม 2563  

"ศรีสุวรรณ" บี้ยึดเงิน 191 ล้านบาทเข้ากองทุนพรรคการเมือง 
 

 
 

"ศรีสุวรรณ" จี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องฟ้องยึดทรัพย์อดีต กก.บห.พรรคอนาคตใหม่เรียก 191 ล้าน
บาทให้กองทุนพรรคการเมือง หลังถูกยุบพรรคแล้ว 

วันนี้ (29 ต.ค.2563) เมื่อเวลำ 10.00 น.ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ 
เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทำงมำยื่นค ำร้องเพ่ือขอให้ กกต. มีมติให้ด ำเนินกำรไล่เบี้ยยึด
เงิน 191.2 ล้ำนบำทจำกหัวหน้ำและกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ทั้ง 15 คนมำคืนกองทุนพรรคกำรเมือง ตำม พรป.
พรรคกำรเมือง 2560 ประกอบประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 โดยอนุโลม 

ทั้งนี้สืบเนื่องจำก กกต.ได้มีมติให้ส ำนักงำนกกต.แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 คน จำกกรณีศำลรัฐธรรม นูญมีค ำวินิจฉัยยุบ
พรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่ำด้วยพรรค กำรเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำทจำก
นำยธนำธร และนำยธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจำคเงินเกิน 10 ล้ำนบำทตำมท่ี ม.66 วรรคหนึ่ง พรป.พรรคกำรเมือง 
60 ก ำหนดอีกด้วย ซึ่งจะมีโทษตำม ม.124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และศำลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 
แนะน าเงินเข้ากองทุนพรรคการเมือง 

ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้ำนบำท ที่ตำม ม.125 พรป.พรรคกำรเมือง 60 นั้นก ำหนดโทษปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท และ
ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน ม.66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง
นั้น ข่ำวที่ปรำกฏเป็นกำรทั่วไปว่ำ กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ เนื่องจำกมีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำนกกต.
และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของกกต. โดยทำงฝ่ำยส ำนัก งำนเสนอว่ำสำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำ
พรรคกำรเมืองได้ แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของกกต.เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ พรรค
กำรเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯได้ 

กรณีดังกล่ำว สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเห็นว่ำ แม้พรรคอนำคตใหม่จะถูกยุบไปแล้ว แต่ตำม ม.95 
วรรคสอง ของพรป.พรรคกำรเมือง 60 ก ำหนดให้หัวหน้ำพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรคจะต้องช ำระบัญชีของพรรค
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จนกว่ำจะแล้วเสร็จ หำกมีทรัพย์สินของพรรคส่วนใดที่คงเหลือต้องยึดมำขำยทอดตลำดทั้งหมด ดังนั้น ทั้งหัวหน้ำพรรค
และกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ทั้ง 15 คนจะปฏิเสธภำระควำมรับผิดชอบที่คณะตนได้กระท ำไปในทำงที่ผิด
กฎหมำยในขณะที่ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำร เมืองมิได้ ซึ่งเมื่อ กกต.ต้องไปด ำเนินกำรส่งเรื่องฟ้องร้องในทำงอำญำเอำ
ผิด หัวหน้ำและกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ทั้ง 15 คนแล้วก็จักต้องพ่วงเรียกค่ำเสียหำยในทำงแพ่งที่คงเหลือ
ทั้งหมดเพ่ือให้ศำลสั่งน ำเงินเข้ำกองทุนพรรคกำรเมืองต่อไปด้วย และหำกไม่ยอมช ำระก็ให้ท ำกำรบังคับคดีโดยกำร “ยึด
ทรัพย์” กก.บห.อนำคตใหม่ทั้ง 15 คน น ำมำขำยทอดตลำดต่อไป จึงจะชอบ  
 
อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/297862 
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29 ต.ค. 2563 

ศรีสุวรรณจี้ กกต.ต้องฟ้องยึดทรัพย์อดีต กก.บห.พรรคอนาคตใหม่เรียก 191.2 ล้านให้
กองทุนพรรคการเมือง 
 

 
 

ศรีสุวรรณเดินหน้ายื่นค าร้อง เพื่อขอให้ กกต. มีมติให้ด าเนินการไล่เบี้ยยึดเงิน 191.2 ล้านบาทจากหัวหน้าและ
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ท้ัง 15 คนมาคืนกองทุนพรรคการเมือง ตาม พรป.พรรคการเมือง 2560 

29 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.00 น.ที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง (กกต. )  นำยศรีสุวรรณ 
จรรยา เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทำงมำยื่นค ำร้องเพ่ือขอให้  กกต.มีมติให้ด ำเนินกำรไล่
เบี้ยยึดเงิน 191.2 ล้านบาท จำกหัวหน้ำและกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ทั้ง 15 คน มำคืนกองทุนพรรคกำรเมือง
ตำม พรป.พรรคกำรเมือง 2560 ประกอบประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 โดยอนุโลม 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจำกกกต.ได้มีมติให้ส ำนักงำนกกต.แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจอดีต
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 15 คนจำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยยุบ
พรรคอนำคตใหม่ เนื่องจำกกระท ำผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองกู้ยืมเงิน 191.2 ล้ำนบำทจำก
นำยธนำธร และนำยธนำธรจะเป็นควำมผิดฐำนบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาท ตำมที่ ม.66 วรรคหนึ่งพรป.พรรค
กำรเมือง 60 ก ำหนดอีกด้วย ซึ่งจะมีโทษตำม ม.124 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
และศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 

ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้านบาทที่ตำม ม.125 พรป.พรรคกำรเมือง 60 นั้น ก ำหนดโทษปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำทและ
ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน ม.66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง
นั้นข่ำวที่ปรำกฏเป็นกำรทั่วไปว่ำ กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้เนื่องจำกมีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส ำนักงำนกกต.
และคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของกกต.โดยทำงฝ่ำยส ำนักงำนเสนอว่ำสำมำรถที่จะยึดเงินเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรค
กำรเมืองได้แต่ทำงคณะที่ปรึกษำกฎหมำยของกกต.เห็นว่ำเมื่อศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือพรรคกำรเมือง ที่
จะให้กกต.ไปเรียกเงินมำเป็นของกองทุนฯ ได้ 
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กรณีดังกล่ำว สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เห็นว่ำ แม้พรรคอนำคตใหม่จะถูกยุบไปแล้ว แต่ตำมม.95 
วรรคสองของพรป.พรรคกำรเมือง 60 ก ำหนดให้หัวหน้ำพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรคจะต้องช ำระบัญชีของพรรค
จนกว่ำจะแล้วเสร็จหำกมีทรัพย์สินของพรรคส่วนใดที่คงเหลือต้องยึดมำขำยทอดตลำดทั้งหมด ดังนั้นทั้งหัวหน้ำพรรค
และกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ทั้ง 15 คน จะปฏิเสธภำระควำมรับผิดชอบที่คณะตนได้กระท ำไปในทำงที่ผิด
กฎหมำยในขณะที่ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมืองมิได้ซึ่งเมื่อ กกต.ต้องไปด ำเนินกำรส่งเรื่องฟ้องร้องในทำงอำญำเอำผิด
หัวหน้ำและกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ทั้ง 15 คนแล้วก็จักต้องพ่วงเรียกค่ำเสียหำยในทำงแพ่งที่คงเหลือทั้งหมด
เพ่ือให้ศำลสั่งน ำเงินเข้ำกองทุนพรรคกำรเมืองต่อไปด้วยและหำกไม่ยอมช ำระก็ให้ท ำกำรบังคับคดีโดยกำร "ยึดทรัพย์" 
กก.บห.อนำคตใหม่ทั้ง 15 คน น ำมำขำยทอดตลำดต่อไป จึงจะชอบ นำยศรีสุวรรณ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378803361 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/82158 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905075 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/528281 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/193298 
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พฤหัสบดีที่ 29 ตุลำคม 2563 เวลำ 12.10 น. 

 
ชี ้"ธัญญ์วาริน" ต้องคืนเงินเดือน-รายได้อื่น รวม 2 ล้านเศษ  
 
"ศรีสุวรรณ"ชี้ “ธัญญ์วาริน” ต้องคืนเงินเดือน-รายได้อ่ืน รวม 2 ล้านเศษ ชี้โพรง กกต.เอาผิดอาญาซ้ า ปมแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน พ่วงเอาผิดหัวหน้าพรรคที่เซ็นรับรองส่งช่ือสมัคร ส.ส. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคม
องค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่ำวถึงกรณีศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำนำยธัญญ์วำริน สุขะพิสิษฐ์ อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ
พรรคก้ำวไกล สิ้นสมำชิกภำพ ส.ส.นั้นว่ำ โดยขั้นตอนคือกกต.ต้องคัดค ำพิพำกษำของศำลรัฐธรรมนูญ จำกนั้นก็ตั้งเรื่อง
ให้คณะท ำงำนพิจำรณำ เพ่ือตั้งประเด็นเอำผิดทำงอำญำ เพรำะถือว่ำเป็นกำรแจ้งควำมเท็จต่ อเจ้ำพนักงำน ซึ่งก็
เหมือนกับกรณีของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส่วนเงินเดือน ส.ส.และรำยได้อ่ืนๆ ที่นำยธัญญ์วำรินได้รับ  2 ปีที่ผ่ำนมำ
นั้น นำยธัญญ์วำรินก็ต้องส่งคืนส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งก็ตกประมำณ 2 ล้ำนบำทเศษ คงไม่มีดอกเบี้ย 
โดยเป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรที่จะต้องท ำหนังสือเรียกเงินคืน แต่กฎหมำยไม่ได้ก ำหนดว่ำ
จะต้องเสร็จสิ้นภำยในกี่วัน ไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำที่จะต้องคืน แต่โดยปกติแล้วเมื่อมีกำรคัดค ำพิพำกษำหรือค ำวินิจฉัย
ของศำลรัฐธรรมนูญแล้ว ทำงส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรที่จะต้องท ำหนังสือถึงนำยธัญญ์วำริน เพ่ือให้ส่งเงิน
คืนสภำ โดยอำจจะก ำหนดระยะเวลำภำยใน 30-60 วัน แต่นำยธัญญ์วำรินก็มีสิทธิที่จะขอผัดผ่อนหรือขยำยเวลำได้ 

เมื่อถำมว่ำกรณีนี้ กกต.จะต้องด ำเนินคดีอำญำกับหัวหน้ำพรรคที่เซ็นรับรองส่งรำยชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ
หรือไม่ นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ ถูกต้อง ก็เข้ำข่ำย ส่วนที่ขณะนี้ไม่มีหัวหน้ำพรรคดังกล่ำวแล้วเพรำะพรรคถูกยุบนั้น ก็ไม่
เป็นไร เพรำะศำลวินิจฉัยไปแล้ว และตัวตนของหัวหน้ำพรรคก็ยังอยู่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/803838 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/803838
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วันท่ี 29 ตุลำคม 2563 - 12:13 น. 

 ‘ศรีสุวรรณ’ ชี้ ‘ธัญญ์วาริน’ ต้องคืนเงินเดือน-รายได้ทั้งหมด ชงเอาผิดอาญาซ้ ายัน หน. 
 

 
 
“ศรีสุวรรณ”ชี้ “ธัญญ์วาริน” ต้องคืนเงินเดือน-รายได้ทั้งหมด ชงกกต.เอาผิดอาญาซ้ า ปมแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงาน พ่วงเอาผิดหัวหน้าพรรคที่เซ็นรับรองส่งช่ือสมัคร ส.ส. 

เมื่อเวลำ 10.30 น. วันที่ 29 ตุลำคม ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ 
เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่ำวถึงกรณีศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ นำยธัญญ์วำริน สุขะพิสิษฐ์ 
อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคก้ำวไกล สิ้นสมำชิกภำพ ส.ส. ว่ำ โดยขั้นตอนคือ กกต.ต้องคัดค ำพิพำกษำของศำล
รัฐธรรมนูญ จำกนั้นก็ตั้งเรื่องให้คณะท ำงำนพิจำรณำ เพ่ือตั้งประเด็นเอำผิดทำงอำญำ เพรำะถือว่ำเป็นกำรแจ้งควำม
เท็จต่อเจ้ำพนักงำน ซึ่งก็เหมือนกับกรณีของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส่วนเงินเดือน ส.ส.และรำยได้อ่ืนๆ ที่นำยธัญญ์วำ
รินได้รับ 2 ปีที่ผ่ำนมำนั้น นำยธัญญ์วำรินก็ต้องส่งคืนส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งก็ตกประมำณ 2 ล้ำน
บำทเศษ คงไม่มีดอกเบี้ย โดยเป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรที่จะต้องท ำหนังสือเรียกเงินคืน แต่
กฎหมำยไม่ได้ก ำหนดว่ำจะต้องเสร็จสิ้นภำยในกี่วัน ไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำที่จะต้องคืน แต่โดยปกติแล้วเมื่อมีกำรคัดค ำ
พิพำกษำหรือค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญแล้ว ทำงส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรที่จะต้องท ำหนังสือถึงนำย
ธัญญ์วำริน เพ่ือให้ส่งเงินคืนสภำ โดยอำจจะก ำหนดระยะเวลำภำยใน 30-60 วัน แต่นำยธัญญ์วำรินก็มีสิทธิที่จะขอ
ผัดผ่อนหรือขยำยเวลำได้ 

เมื่อถำมว่ำ กรณีนี้ กกต.จะต้องด ำเนินคดีอำญำกับหัวหน้ำพรรคที่เซ็นรับรองส่งรำยชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ
หรือไม่ นำยศรีสุวรรณกล่ำวว่ำ ถูกต้อง ก็เข้ำข่ำย ส่วนที่ขณะนี้ไม่มีหัวหน้ำพรรคดังกล่ำวแล้วเพรำะพรรคถูกยุบนั้น ก็ไม่
เป็นไร เพรำะศำลวินิจฉัยไปแล้ว และตัวตนของหัวหน้ำพรรคก็ยังอยู่ 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2417626 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2417626
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/45%E0%B9%80%E0%B8%B5%E0%B8%B2%E0%B8%B0.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

 
29 ต.ค. 2563 11:45    

อัยการสั่งฟ้อง “ธนาธร-ช่อ-ปิยบุตร-พิธา” กับพวก อดีตพรรคอนาคตใหม่ คดีเป็นแกนน า
แฟลชม็อบ แยกปทุมวันปลายปี 62 
 

 
 
อัยการสั่งฟ้อง “ธนาธร-ช่อ-ปิยบุตร-พิธา” กับพวกอดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ต่อศาลแขวงปทุมวัน คดีเป็นแกน
น าแฟลชม็อบชุมนุมต่อต้านรัฐบาล แยกปทุมวันปลายปี 62 

เมื่อเวลำ 10.30 น. วันนี้ (29 ต.ค.) ที่ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีศำลแขวง 6 (ปทุมวัน) นำยธนำธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ , นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ 
อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่, น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช โฆษกคณะก้ำวหน้ำ อดีตโฆษกพรรคอนำคตใหม่ , นำยพิธำ ลิ้ม
เจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล และนำยไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ 
เขต 5 นครปฐม เดินทำงมำรับทรำบค ำสั่งอัยกำรว่ำจะฟ้องหรือไม่ ในคดีจัดแฟลชม็อบบริเวณสกำยวอล์ก สี่แยกปทุมวัน 
หน้ำหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2562 ข้อหำร่วมกันเป็นผู้จัดกำรชุมนุมสำธำรณะ โดยไม่แจ้ง
กำรชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง, ร่วมกันจัดกำรชุมนุมสำธำรณะ โดยกีดขวำงทำงเข้ำออกหรือรบกวนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรใช้
บริกำรสถำนีรถไฟ, ร่วมกันจัดกำรชุมนุมสำธำรณะ โดยไม่ดูแลและรับผิดชอบกำรชุมนุมสำธำรณะไม่ให้เกิดกำรขัดขวำง
เกินสมควรต่อประชำชนที่จะใช้ที่สำธำรณะฯ , ท ำกำรชุมนุมสำธำรณะในระยะไม่เกิน 150 เมตรจำกพระรำชวัง และ
ร่วมกันโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

โดยนำยธนำธรให้ควำมเห็นถึงสถำนกำรณ์กำรเมืองก่อนฟังค ำสั่งอัยกำรว่ำ หำกรัฐบำลคิดว่ำกำรจับแกนน ำผู้
ชุมนุมเข้ำคุกแล้วกำรชุมนุมจะยุติเป็นกำรคิดผิด เพรำะอย่ำงไรกำรชุมนุมเรียกร้องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีควำมเหลื่อม
ล้ ำก็ต้องเดินหน้ำต่อไป ขอให้ทุกคนอย่ำท้อและอย่ำหมดก ำลังใจ ตรำบใดที่รัฐบำลและ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ยัง
ยืนยันไม่ลำออก และคิดว่ำตนเองไม่ใช่ปัญหำควำมขัดแย้งในครั้งนี้ กำรเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษำก็ยังเดินหน้ำ
ต่อไป 
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ขณะที่นำยพิธำยืนยันมั่นใจในควำมบริสุทธิ์ ไม่ได้กังวลต่อคดีนี้ พร้อมให้ควำมเห็นถึงข้อเสนอตั้งคณะกรรมกำร
สมำนฉันท์เพ่ือควำมปรองดองของรัฐบำลนั้นจะตั้งกี่ชุดก็ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ ส่วนพรรคก้ำวไกลจะเข้ำร่วมหรือไม่ ยัง
ตอบไม่ได้ ขอดูรำยละเอียดก่อน 

ต่อมำทนำยควำมได้แจ้งให้ทรำบว่ำ อัยกำรมีค ำสั่งฟ้องผู้ต้องหำทั้ง 5 รำย นำยธนำธรกับพวกพร้อมทนำยควำม 
จึงเดินไปรำยงำนตัวตำมกำรส่งฟ้องของอัยกำรต่อศำลแขวงปทุมวันที่อยู่ใกล้เคียงกันต่อไป 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คดีนี้มีผู้ต้องหำอีก 3 คน ประกอบด้วย นำยพริษฐ์ ชิวำรักษ์ หรือเพนกวิน แกนน ำ
คณะรำษฎร 2563, น.ส.ณัฏฐำ มหัทธนำ หรือโบว์ อดีตแกนน ำคนอยำกเลือกตั้ง และนำยธนวัฒน์ วงค์ไชย หรือบอล 
นักเคลื่อนไหวต่อต้ำนรัฐบำล ซึ่งอัยกำรได้ส่งฟ้องต่อศำลแขวงปทุมวันไปก่อนหน้ำนี้แล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9630000112105 
 
  

https://mgronline.com/crime/detail/9630000112105
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29 ตุลำคม 2563 

ศาลปล่อยตัวชั่วคราว 'ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ -พิธา' คดี 'แฟลชม็อบ' นัดไต่สวน 22 ธ.ค. 
 

 

  
ศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราว 'คณะก้าวหน้า-ก้าวไกล' โดยไม่มีหลักประกัน เพราะไม่มีพฤติกรรมหลบหนี หลังรับฟ้อง
คดี 'แฟลชม็อบ' ขัด พรบ.ชุมหนุมสาธารณะฯ หลายข้อหา 

วันที่ 29 ต.ค. 2563 ที่ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีศำลแขวง 6 (ปทุมวัน) นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำน
คณะก้ำวหน้ำ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่, นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ อดีตเลขำธิกำรพรรค
อนำคตใหม่, น.ส. พรรณิกำร์ วำนิช โฆษกคณะก้ำวหน้ำ อดีตโฆษกพรรคอนำคตใหม่, นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล และนำยไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ เขต 5 นครปฐม 
เดินทำงมำรับทรำบค ำสั่งอัยกำรว่ำจะฟ้องหรือไม่ ในคดีจัดแฟลชม็อบบริเวณสกำยวอล์ก สี่แยกปทุมวัน หน้ำหอ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2562  

ข้อหำร่วมกันเป็นผู้จัดกำรชุมนุมสำธำรณะ โดยไม่แจ้งกำรชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง , ร่วมกันจัดกำรชุมนุมสำธำรณะ 
โดยกีดขวำงทำงเข้ำออกหรือรบกวนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรใช้บริกำรสถำนีรถไฟ, ร่วมกันจัดกำรชุมนุมสำธำรณะ โดยไม่
ดูแลและรับผิดชอบกำรชุมนุมสำธำรณะไม่ให้เกิดกำรขัดขวำงเกินสมควรต่อประชำชนที่จะใช้ที่สำธำรณะฯ , ท ำกำร
ชุมนุมสำธำรณะในระยะไม่เกิน 150 เมตรจำกพระรำชวัง และร่วมกันโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงโดยไม่ได้รับ
อนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ทั้งนี้อัยกำรศำลแขวงปทุมวัน ได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหำทั้ง 5 รำย ร่วมกับผู้ต้องหำอีก 3 รำยที่ได้ยื่นฟ้องไปแล้ว ใน
หลำยข้อหำตำม พรบ.ชุมนุมสำธำรณะ โดยไม่แจ้งเจ้ำพนักงำน ชุมนุมใกล้เขตพระรำชฐำนไม่เกิ น 150 เมตร ขัดขวำง
เส้นทำงสำธำรณะ BTS ใช้เครื่องเสียง โดยไม่ได้รับอนุญำตและเมื่อเจ้ำพนักงำนสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก 
ทั้งนี้ศำลได้สอบค ำให้กำรแล้ว ผู้ต้องหำทั้ง  5 รำย ได้ให้กำรปฏิเสธทุกข้อกล่ำวหำ ศำลจึงให้ปล่อยตัวชั่วครำว โดยไม่มี
หลักประกันและไม่ก ำหนดเงื่อนไข เพรำะไม่มีพฤติกรรมหลบหนี และนัดตรวจพยำนหลักฐำน วันที่ 22 ธันวำคม 2563 
เวลำ 10:00 น 

ด้ำนนำยพิธำ กล่ำวว่ำ ในฐำนะที่ตนเป็น สส. ไม่มีควำมกังวลใดๆ และจะมีกำรประชุมสภำอีกไม่กี่วันข้ำงหน้ำนี้ 
พร้อมจะสู้คดีด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905082 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905082
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พุธที่ 28 ตุลำคม 2563 เวลำ 22.10 น. 

เตือน ขรก.การเมืองงดจุ้นเลือกตั้งท้องถิ่น 
นายกฯเตือนขรก.การเมืองงดช่วยหาเสียงเลือกตั้งอบจ. พร้อมห้ามครม.-คนใกล้ชิดเอ่ียวม็อบการเมือง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. รำยงำนข่ำวจำกท ำเนียบรัฐบำล เปิดเผยว่ำ ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (28 
ต.ค.) นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบควำมคืบหน้ำกำรเตรียมกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
ว่ำ ตอนนี้ รำชกิจจำนุเบกษำได้เผยแพร่ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่องก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว ขณะเดียวกัน พรรคภูมิใจไทยได้ท ำหนังสื อถึง
ส ำนักกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือสอบถำมถึงข้อปฏิบัติตัวของข้ำรำชกำร
กำรเมืองและพรรคกำรเมืองว่ำผู้ที่เป็นรัฐมนตรีหรือข้ำรำชกำรกำรเมืองสำมำรถไปช่วยหำเสียงในกำรเลือกตั้งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมำชิกสภำ อบจ.ได้หรือไม่ อย่ำงไร ซึ่งทำง กกต.ยังไม่ได้ส่งหนังสือตอบกลับ 
แต่คงจะส่งมำภำยใน 1-2 วันนี้ 

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม กล่ำวย้ ำว่ำ ขอให้ทุกคนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ข้ำรำชกำรกำรเมือง ไม่ใช่เฉพำะ ส.ส. ต้องระมัดระวังในกำรปฏิบัติตัว โดยไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวในกำรหำเสียงเลือกตั้ง
ดังกล่ำว และต้องไม่ท ำอะไรที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมำยในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 

นอกจำกนี้ นำยกรัฐมนตรีก ำชับด้วยว่ำรัฐมนตรีและข้ำรำชกำรกำรเมืองทุกคน แม้กระท่ังบรรดำคนใกล้ชิด ต้อง
ไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้ำร่วมกำรชุมนุม ไม่ว่ำจะเป็นของกลุ่มใดก็ตำม 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/803733 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/803733
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 28 ตุลำคม 2563 19:20 น.    

"วิษณุ" คาดเลือกตั้งท้องถิ่นใช้สัญลักษณ์ ขรก. การเมืองไม่ได้ 
 

 
 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นว่ำอีกไม่กี่วันคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) คงมีค ำตอบเกี่ยวกับกติกำและข้อก ำหนดส ำหรับเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ตำมที่พรรคกำรเมืองส่งไปสอบถำมโดยเฉพำะเรื่องกำรหำเสียง ซึ่งนำยวิษณุ ระบุว่ำ ข้ำรำชกำรกำรเมืองจะไป
ช่วยผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.)หำเสียงไม่ได้ รวมถึงไม่สำมำรถน ำภำพของข้ำรำชกำรกำรเมือง 
อำทิ นำยกฯ รัฐมนตรี รวมถึง ส.ส. ไปใช้ประกอบกำรหำเสียงได้ 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193176 

 

  

https://siamrath.co.th/n/193176
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201028/95dca2b6aae559f924f0f56691f8012292b9dfceee6e49fae60421be744f0b6e.jpeg?itok=__KK-Mal
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29 ต.ค. 2563 09:41    

“วิษณ”ุ รายงาน ครม.ข้อควรระวัง ขรก. การเมือง หลังเคาะเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
รองนายกรัฐมนตรี เผยต้องรายงานครม.ข้อควรระวังข้าราชการการเมือง หลังเคาะเลือกตั้งท้องถิ่น นายกฯ ย้ าขอ
ไม่ใช่ครอบคลุมเฉพาะส.ส.อย่างเดียว 
 

วันนี้ (29 ต.ค.) รำยงำนแจ้งว่ำ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี 
รำยงำนในที่ประชุม ให้ทรำบถึงข้อควรระวังของข้ำรำชกำรกำรเมืองว่ำสำมำรถท ำอะไรได้บ้ำง หรือไม่ได้บ้ำง หลังจำกที่
พรรคภูมิใจไทย ได้ท ำหนังสือสอบถำมไปยังส ำนักกฎหมำยและคดี คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) โดยนำยวิษณุ 
ชี้แจงว่ำขอให้รอหนังสือตอบกลับถึงควำมชัดเจนจำก กกต. นอกจำกนี้นำยวิษณุ ยังระบุอีกว่ำ ภำยหลังจำกท่ีมีประกำศ
ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำกำรเลือกตั้ง ผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำองค์กรปกครองท้องถิ่นลงในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 
ผู้บริหำรท้องถิ่นในระดับนั้นๆสิ้นสุดกำรท ำหน้ำที่ทันที ขณะที่นำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ ขอให้ช่วยกันดูและระมัดระวัง 
เพรำะครอบคลุมไปถึงข้ำรำชกำรเมืองด้วยไม่ใช่เฉพำะส.ส. 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000112039 
 
 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000112039
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วันพุธ ที่ 28 ตุลำคม 2563 เวลำ 19:17 น. 

ห้ามใช้ภาพ 'บิ๊กตู่' หาเสียง! พปชร.มีมติไม่ส่งคนเลือกตั้ง อบจ.ในนามพรรคห่วงผิด กม.
ท้องถิ่น 

 
 
 

 
 

 
ด่วน! พปชร.มีมติไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งเลือกตั้ง อบจ. เหตุกลัวผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ห้ามข้าราชการการเมือง - 
ส.ส.ให้คุณให้โทษกับผู้สมัคร ขณะที่ 'วิษณุ' แจงที่ประชุม ครม. ห้ามใช้ภาพ 'บิ๊กตู่' หาเสียง เสี่ยงผิดกฎหมาย
เช่นกัน 

ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2563 เวลำประมำณ 17.00 น.ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี หัวหน้ำพรรคเป็นประธำน 
ได้มีกำรพิจำรณำเรื่องของกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และนำยกฯ อบจ. 
โดยที่ประชุมมีมติ ไม่ส่งผู้สมัครลงในนำมพรรคพลังประชำรัฐ เนื่องจำกมีควำมกังวลว่ำจะสุ่มเสี่ยงกำรกระท ำผิด
กฎหมำย โดยเฉพำะมำตรำ 34 ของ พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ระบุว่ำ ใน
กรณีปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐกระท ำใด ๆ โดยมิชอบ ด้วยหน้ำที่และอ ำนำจอันเป็นกำรกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือ
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมอบหมำย มีอ ำนำจสั่งให้ยุติหรือระงับกำรกระท ำนั้นได้ ให้กรรมกำรกำรเลือกตั้งที่พบเห็น
กำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ง มีอ ำนำจสั่งให้ระงับกำรกระท ำนั้นได้ แล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งทรำบ 

ขณะที่แหล่งจำกท ำเนียบรัฐบำล เปิดเผยว่ำ ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นำยวิษณุ เครืองำม รอง
นำยกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทรำบ ว่ำ อีกไม่ก่ีวันคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) คงมีค ำตอบเกี่ยวกับกติกำ
และข้อก ำหนดส ำหรับเลือกตั้งท้องถิ่น ตำมที่พรรคกำรเมืองส่งไปสอบถำม โดยเฉพำะเรื่องกำรหำเสียง ซึ่งนำยวิษณุ 
ระบุว่ำ ข้ำรำชกำรกำรเมืองจะไปช่วยผู้สมัคร นำยกฯ อบจ. หำเสียงไม่ได้ รวมถึงไม่สำมำรถน ำภำพของข้ำรำชกำร
กำรเมือง อำทิ นำยกรัฐมนตรี รวมถึง ส.ส. ไปใช้ประกอบกำรหำเสียง ก็ไม่สำมำรถท ำได้ 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/93089-isranews-538.html 

  

https://www.isranews.org/
https://www.isranews.org/article/isranews-news/93089-isranews-538.html
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วันพุธ ที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 19.26 น. 

ด่วนจี๋! มติ 'พปชร.' ไม่ส่งผู้สมัครชิง'นายก อบจ.-สมาชกิ อบจ.'ผวาสุ่มเสี่ยงข้อ กม. 
 

 
 

เอาแล้ว"พลังประชารัฐ"มีมติไม่ส่งผู้สมัคร อบจ.-สมาชิกอบจ.ในนามพรรค เว้นมีเหตุจ าเป็น ห่วงติดข้อจ ากัด 
ม. 34 พ.ร.บ. เลือกตั้งสภาท้องถิ่นฯ 

เมื่อเวลำ 17.00 น.วันที่ 28 ตุลำคม 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี หัวหน้ำพรรคพลัง
ประชำรัฐ(พปชร.)ได้เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรค(กก.บห.) โดยพิจำรณำเรื่องกำรส่งผู้สมัครลงรับ
เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และนำยก อบจ. 

ทั้งนี ้ที่ประชุมมีมติไม่ส่งผู้สมัครลงในนำมพรรคพปชร..เนื่องจำกมีควำมกังวลว่ำ จะสุ่มเสี่ยงกำรกระท ำผิดกฎหมำย 
โดยเฉพำะมำตรำ 34 ของ พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ระบุว่ำ 

"ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐกระท าใด ๆ โดยมิชอบ ด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้ง
ผู้สมัครใด หรือด าเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ ให้กรรมการการ
เลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท านั้นได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งทราบ" 

ขณะที่นำงสำวพัชรินทร์ ซ ำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะโฆษกพรรค แถลงยอมรับว่ำ วันนี้
พรรคพรรคมีมติไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น และจะน ำมำพิจำรณำอีกครั้ง
หนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจำกทำงพรรคเป็นห่วงข้อจ ำกัดตำมพ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้ บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 
2562  มำตรำ 34 ดังกล่ำว 

"ทำงพรรคได้หำรือกันแล้ว พบว่ำตำมบทกฎหมำย ท ำให้อำจจะมีข้อจ ำกัด ในกำรส่งผู้สมัครสนำมท้องถิ่นในนำม
ของพรรค"นำงสำวพัชรินทร์ กล่ำว 
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ผู้สื่อข่ำวรำยงำนด้วยว่ำ ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ ช่วงหนึ่ง นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯได้ชี้แจง
ถึงกำรเลือกตั้งท้องถิ่นว่ำ อีกไม่กี่วันกกต.คงมีค ำตอบเกี่ยวกับกติกำและข้อก ำหนดส ำหรับเลือกตั้งท้องถิ่น ตำมที่พรรค
กำรเมืองส่งไปสอบถำมโดยเฉพำะเรื่องกำรหำเสียง ซึ่งนำยวิษณุ ระบุว่ำ ข้ำรำชกำรกำรเมืองจะไปช่วยผู้สมัครนำยก
อบจ. หำเสียงไม่ได้ รวมถึงไม่สำมำรถน ำภำพของข้ำรำชกำรกำรเมือง อำทิ นำยกฯ รัฐมนตรี รวมถึง ส.ส. ไปใช้
ประกอบกำรหำเสียงได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/528187 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/528187
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วันท่ี 28 ตุลำคม 2563 - 19:47 น. 

ด่วน! มติพรรคพลังประชารัฐ ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ 
 

 
 

พรรคพลังประชารัฐ มีมติไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ เผยหารือกันแล้วพบว่าตามบทกฎหมายอาจมี
ข้อจ ากัด 

เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563 น.ส.พัชรินทร์ ซ ำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะโฆษกพรรค 
เปิดเผยผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรค วันนี้ มีมติ ไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนจังหวัด เว้น
แต่มีเหตุจ ำเป็น และจะน ำมำพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 

โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ ให้เหตุผลว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มำตรำ 34 ที่ระบุว่ำ 

“ข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือ
เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ กระท ำกำรใดใดโดยมิชอบ ด้วยหน้ำที่ และอ ำนำจอันเป็นกำรกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด ำเนินกำร
ใดใด ที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัครใดให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง มอบหมำย มีอ ำนำจสั่งให้ยุติ หรือระงับกำรกระท ำนั้นได้ นั้น 

ทำงพรรค ได้หำรือกัน แล้วพบว่ำตำมบทกฎหมำย ท ำให้อำจจะมีข้อจ ำกัด ในกำรส่งผู้สมัครสนำมท้องถิ่น ใน
นำมของพรรค” 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-545998 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-545998
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พุธที่ 28 ตุลำคม 2563 เวลำ 23.00 น. 

พปชร.เคาะแล้วไม่ส่งผู้สมัคร เลือกตั้ง'อบจ.'ในนามพรรค 
“พปชร.”เคาะแล้ว  ไม่ส่งผู้สมัคร “นายก อบจ.-สมาชิก อบจ.” ในนามพรรค เว้น มีเหตุจ าเป็น หว่ัน เสี่ยงผิด
กฎหมายพ.ร.บ.เลือกตั้งสภาท้องถิ่นฯ ท าพรรคถูกร้องได้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่พรรคพลังประชำรัฐ น.ส.พัชรินทร์ ซ ำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) และ
โฆษกพรรค เปิดเผยภำยหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี
และหัวหน้ำพรรคเป็นประธำน ซึ่งพิจำรณำเรื่องกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(อบจ.) และ นำยก อบจ. ว่ำ พรรคมีมติไม่ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งนำยก อบจ. และสมำชิก อบจ.ในนำมของพรรค 
เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นจึงจะน ำมำพิจำรณำในแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง โดยพรรคได้หำรือกันพบว่ำ เมื่อพิจำรณำตำมตัวบท
กฎหมำยแล้ว อำจจะมีข้อจ ำกัดในกำรส่งผู้สมัครท้องถิ่นในนำมของพรรค และอำจน ำไปสู่กำรร้องเรียนได้ 

น.ส.พัชรินทร์  กล่ำวว่ำ เนื่องจำก พ.ร.บ.กำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562  มำตรำ 34 ระบุ ว่ำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิก
สภำท้องถิ่น หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ กระท ำกำรใดโดยมิชอบ ด้วยหน้ำที่ และอ ำนำจอันเป็นกำรกลั่นแกล้งผู้สมัครใด 
หรือด ำเนินกำรใดที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง มอบหมำย มีอ ำนำจสั่งให้ยุติ หรือระงับกำรกระท ำนั้นได้. 
  
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/803766 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378803299 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  
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%99/135710 

https://www.dailynews.co.th/politics/803766
https://www.nationtv.tv/main/content/378803299
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%99/135710
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%99/135710
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ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2417159 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1963990 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/454654 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-572900 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/193175 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2417159
https://www.thairath.co.th/news/politic/1963990
https://www.thansettakij.com/content/politics/454654
https://tna.mcot.net/politics-572900
https://siamrath.co.th/n/193175
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วันพฤหัสบดี ท่ี 29 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 09.44 น. 

เลขาฯ พปชร.เคลียร์ชัดๆมติไม่ส่งผู้สมัครชิง‘นายก อบจ.’ เผยคุยในชั้น ครม.แล้ว 
 

 
 
เมื่อเวลำ 09.00 น.วันที่ 29 ตุลำคม 2563 ที่วัดระฆังโฆสิตำรำม นำยอนุชำ นำคำศัย รัฐมนตรีประจ ำส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ไม่
ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก อบจ.) ในครั้งนี้ (อ่านข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : มติ'พปชร.'ไม่ส่ง
ผู้สมัครชิง'นายก อบจ.-สมาชิก อบจ.'ผวาสุ่มเสี่ยงข้อกม.) ว่ำ เนื่องจำกยังไม่มีควำมชัดเจน ในเรื่องของ ส.ส. หรือฝ่ำย
กำรเมือง หรือข้ำรำชกำรกำรเมืองห้ำมยุ่งเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ซึ่งโดยปกติแม้กระทั่งเวลำนอกรำชกำรก็ไม่สำมำรถ ไป
ช่วยเรื่องกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ดังนั้นพรรคพลังประชำรัฐจึงมีมติดังกล่ำว โดยจะไม่ยุ่งกับกำรเมืองท้องถิ่น ถือเป็นเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมำยโดยตรง 

“ส่วนท่ำทีของพรรคร่วมรัฐบำลยังไม่ทรำบ คงต่ำงคนต่ำงคิด แต่พรรคพลังประชำรัฐไม่อยำกท ำให้เกิดข้อผิดพลำด
ทำงด้ำนกฎหมำย ตรงนี้ถือเป็นประเด็นหลัก ไม่มีเรื่องข้อขัดแย้งอย่ำงอ่ืน ในส่วนของตัวผู้สมัคร ยืนยันว่ำก่อนหน้ำนี้ยัง
ไม่เคยมีกำรพูดคุยเรื่องกำรวำงตัว และไม่มีบทสรุปในเรื่องนี้ สิ่งที่ทำงพรรคได้คุยกัน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย
และได้มีกำรคุยกันในชั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ท ำหนังสือถำมไปยังคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือให้ชี้แจง ซึ่งยังไม่ปรำกฏออกมำ แต่เท่ำที่รู้ฝ่ำยกำรเมืองมีแนวโน้มที่จะไปยุ่งเกี่ยวเรื่องกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นไม่ได้” นำยอนุชำ กล่ำว 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ หำก กกต. ชี้ว่ำกำรเมืองสำมำรถยุ่งเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ งท้องถิ่นได้ จะมีกำรทบทวนหรือไม่ นำย
อนุชำ กล่ำวว่ำ ตำมบริบทค่อยคุยกันอีกที แต่ตอนนี้เรำต้องมีมติไปส่วนหนึ่งก่อน เพ่ือหยุดในเรื่องของกระแส และสิ่งที่
จะพูดกันเกินเลยต่อไป 

เมื่อถำมว่ำ จะมีกำรหำรือกับพรรคร่วมรัฐบำลด้วยหรือไม่เพ่ือให้เป็นแนวทำงเดียวกัน และไม่แข่งกันเอง นำยอนุชำ 
กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ทุกพรรคต้องคิดต้องอ่ำน แต่พรรคร่วมรัฐบำลยังไม่ได้มีกำรพูดคุยกัน และยังไม่ได้มีควำมคิดว่ำจ ำเป็น
จะต้องพูดคุยกัน เพรำะเป็นเรื่องของท้องถิ่น หำกให้ท้องถิ่นบริหำรจัดกำรกันเองจะเป็นเรื่องดี ซึ่งบำงครั้งควรปล่อย
พ้ืนที่ว่ำงให้กับท้องถิ่นได้บริหำรจัดกำรกันเองในสิ่งที่เขำมีควำมต้องกำร 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/528261 
  

https://www.naewna.com/politic/528187
https://www.naewna.com/politic/528187
https://www.naewna.com/politic/528261
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29 ตุลำคม 2563 - 09:50 น. 

"อนุชา" ยัน "พปชร." ไม่ส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ อบจ. 
 

 
 

"อนุชา" ยัน "พปชร." ไม่ส่งผู้สมัครชิงเก้าอ้ี อบจ. หว่ันข้อกม.ยุ่งเกี่ยวการเมืองท้องถิ่น เผยคุยในชั้น  ครม.แล้ว ไม่
จ าเป็นต้องหารือพรรคร่วม 

29 ต.ค.63 เมื่อเวลำ 09.00 น. ที่วัดระฆังโฆสิตำรำม  นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีทีพรรคพลังประชำรัฐไม่ส่ง
ผู้สมัครลงเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ลงเลือกตั้งในครั้งนี้ว่ำ เนื่องจำกยังไม่มีควำมชัดเจน ในเรื่อง
ของส.ส.หรือฝ่ำยกำรเมือง หรือข้ำรำชกำรกำรเมืองห้ำมยุ่งเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ซึ่งโดยปกติแม้กระทั่งเวลำนอกรำชกำร
ก็ไม่สำมำรถ ไปช่วยเรื่องกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้ 

ดังนั้นพรรคพลังประชารัฐจึงมีมติดังกล่าว โดยจะไม่ยุ่งกับการเมืองท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายโดยตรง ส่วนท่ำทีของพรรคร่วมรัฐบำลยังไม่ทรำบ คงต่ำงคนต่ำงคิด แต่พรรคพลังประชำรัฐไม่อยำกท ำให้เกิด
ข้อผิดพลำดทำงด้ำนกฎหมำย ตรงนี้ถือเป็นประเด็นหลัก ไม่มีเรื่องข้อขัดแย้งอย่ำงอ่ืน ในส่วนของตัวผู้สมัคร ยืนยันว่ำ
ก่อนหน้ำนี้ยังไม่เคยมีกำรพูดคุยเรื่องกำรวำงตัว และไม่มีบทสรุปในเรื่องนี้ สิ่งที่ทำงพรรคได้คุยกัน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมำยและได้มีกำรคุยกันในชั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ท ำหนังสือถำมไปยัง
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือให้ชี้แจง ซึ่งยังไม่ปรำกฏออกมำ แต่เท่ำท่ีรู้ฝ่ำยกำรเมืองมีแนวโน้มที่จะไปยุ่งเกี่ยว
เรื่องกำรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ หำก กกต. ชี้ว่ำกำรเมืองสำมำรถยุ่งเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้ จะมีกำรทบทวนหรือไม่ 
นำยอนุชำ กล่ำวว่ำ ตำมบริบทค่อยคุยกันอีกที  แต่ตอนนี้เรำต้องมีมติไปส่วนหนึ่งก่อน เพ่ือหยุดในเรื่องของกระแส และ
สิ่งที่จะพูดกันเกินเลยต่อไป เมื่อถำมว่ำ จะมีกำรหำรือกับพรรคร่วมรัฐบำลด้วยหรือไม่เพ่ือให้เป็นแนวทำงเดียวกัน และ
ไม่แข่งกันเอง นำยอนุชำ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ทุกพรรคต้องคิดต้องอ่ำน แต่พรรคร่วมรัฐบำลยังไม่ได้มีกำรพูดคุยกัน และยัง
ไม่ได้มีควำมคิดว่ำจ ำเป็นจะต้องพูดคุยกัน เพรำะเป็นเรื่องของท้องถิ่น หำกให้ท้องถิ่นบริหำรจัดกำรกันเองจะเป็น เรื่องดี 
ซึ่งบำงครั้งควรปล่อยพื้นที่ว่ำงให้กับท้องถิ่นได้บริหำรจัดกำรกันเองในสิ่งที่เขำมีควำมต้องกำร 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/447450  

https://www.komchadluek.net/news/politic/447450
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29 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09:57 น.    

ห่วงประเด็นข้อ กม.'อนุชา' ชี้ 'พปชร.'ไม่ส่งผู้สมัครสนามเลือกตั้ง อบจ. 

 
 

29 ต.ค. 2563 เมื่อเวลำ 09.00 น. ที่วัดระฆังโฆสิตำรำม นำยอนุชำ นำคำศัย รัฐมนตรีประจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่พรรคพปชร.ไม่ส่ งผู้สมัครลง
เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ในครั้งนี้ว่ำ เนื่องจำกยังไม่มีควำมชัดเจน ในเรื่องของส.ส.หรือฝ่ำย
กำรเมือง หรือข้ำรำชกำรกำรเมืองห้ำมยุ่งเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ซึ่งโดยปกติแม้กระทั่งเวลำนอกรำชกำรก็ไม่สำมำรถ ไป
ช่วยเรื่องกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ดังนั้นพรรคพปชร.จึงมีมติดังกล่ำว โดยจะไม่ยุ่งกับกำรเมืองท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมำยโดยตรง ส่วนท่ำทีของพรรคร่วมรัฐบำลยังไม่ทรำบ คงต่ำงคนต่ำงคิด แต่พรรคพปชร.ไม่อยำกท ำให้
เกิดข้อผิดพลำดทำงด้ำนกฎหมำย ตรงนี้ถือเป็นประเด็นหลัก ไม่มีเรื่องข้อขัดแย้งอย่ำงอ่ืน ในส่วนของตัวผู้สมัคร ยืนยัน
ว่ำก่อนหน้ำนี้ยังไม่เคยมีกำรพูดคุยเรื่องกำรวำงตัว และไม่มีบทสรุปในเรื่องนี้ สิ่งที่ทำงพรรคได้คุยกัน เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมำยและได้มีกำรคุยกันในชั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ท ำหนังสือถำมไปยัง
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือให้ชี้แจง ซึ่งยังไม่ปรำกฏออกมำ แต่เท่ำท่ีรู้ฝ่ำยกำรเมืองมีแนวโน้มที่จะไปยุ่งเกี่ยว
เรื่องกำรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้  

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ หำกกกต. ชี้ว่ำกำรเมืองสำมำรถยุ่งเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้ จะมีกำรทบทวนหรือไม่ นำย
อนุชำ กล่ำวว่ำ ตำมบริบทค่อยคุยกันอีกที แต่ตอนนี้เรำต้องมีมติไปส่วนหนึ่งก่อน เพ่ือหยุดในเรื่องของกระแส และสิ่งที่
จะพูดกันเกินเลยต่อไป เมื่อถำมว่ำ จะมีกำรหำรือกับพรรคร่วมรัฐบำลด้วยหรือไม่เพ่ือให้เป็นแนวทำงเดียวกัน และไม่
แข่งกันเอง นำยอนุชำ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ทุกพรรคต้องคิดต้องอ่ำน แต่พรรคร่วมรัฐบำลยังไม่ได้มีกำรพูดคุยกัน และยังไม่ได้
มีควำมคิดว่ำจ ำเป็นจะต้องพูดคุยกัน เพรำะเป็นเรื่องของท้องถิ่น หำกให้ท้องถิ่นบริหำรจัดกำรกันเองจะเป็นเรื่องดี ซึ่ง
บำงครั้งควรปล่อยพ้ืนที่ว่ำงให้กับท้องถิ่นได้บริหำรจัดกำรกันเองในสิ่งที่เขำมีควำมต้องกำร 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/82148 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_807496/ 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/82148
https://www.innnews.co.th/politics/news_807496/
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วันพุธ ที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 19.29 น. 

'เพื่อไทย'เปิดตัวผู้ลงสมัครชิงเก้าอี้'นายก อบจ.อุดรธานี' 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563 ที่ส ำนักงำนสำขำพรรคเพ่ือไทย ล ำดับที่ 1 เลขที่ 444 หมู่ 4 ซอยสุนทรสัจบูรณ์ ถ.
อุดร-กุดจับ ต.บ้ำนเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธำนี นำยวิเชียร ขำวข ำ อดีตนำยก อบจ.อุดรธำนี และอดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย 
จ.อุดรธำนี ได้เปิดตัวสมำชิกสภำจังหวัด หรือ สจ.ครบทั้ง 42 เขต ใน จ.อุดรธำนี ในนำมทีมเพ่ือไทย เพ่ือลงรับสมัคร
เลือกตั้งนำยก อบจ.และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี โดยเปิดรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 2 - 6 พ.ย.นี้ ที่
หอประชุมทองใหญ่ ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี และก ำหนดเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดย นำยกรวีร์ 
สำรำค ำ ลูกชำย นำยขวัญชัย สำรำค ำ ก็ลงสมัคร สจ.เขตอ ำเภอหนองหำน ด้วย 

นำยวิเชียร เปิดเผยว่ำ 8 ปี กับกำรท ำงำนเพ่ือพ่ีน้องประชำชน โดยเฉพำะในช่วงปัญหำโควิด-19 ส่งผลกระทบ
กับประชำชน ต้องเร่งด ำเนินกำรช่วยเหลือให้ประชำชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ ส่งเสริมสนับสนุนในหลำยปัจจัย ในทุก
ด้ำนอำทิ ด้ำนท่องเที่ยว ซึ่งจะเกิดหมู่บ้ำนอนุรักษ์ควำยไทย จุดชมวิวล่องเรือตำมล ำน้ ำห้วยหลวง ด้ำนกำรศึกษ ำ ตั้ง
โรงเรียนกีฬำ อบจ.ต่อยอดโครงกำรพิเศษด้ำนกีฬำที่มีอยู่ สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำในระดับต่ำงๆ รวมทั้งสนับสนุนให้มี
มหำวิทยำลัยอุดรธำนี ในพ้ืนที่รำชพัสดุ ที่บ้ำนหนองไฮ อ.เมือง ประมำณ 4,000 ไร่ และร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
สวนสุนันทำ ศึกษำวิจัยกำรปลูกกัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน จะร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องผลักดันโครงกำรถนนวงแหวนรอบที่ 2 จะขอรับเงินอุดหนุนจำกรัฐเฉพำะกิจถนนถ่ำยโอนให้มำกขึ้น เพ่ือสร้ำง 
ซ่อมแซมถนนหนทำงให้มำกขึ้นกว่ำทุกๆ ปี ด้ำนสำธำรณสุข ในช่วงที่ด ำรงต ำแหน่งได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโค
วิด-19 ให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง และด้ำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำครัฐและเอกชน ในหลำยปีที่
ผ่ำนมำก็ให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ท ำให้กำรขับเคลื่อนงำนของจังหวัดเป็นไปอย่ำงรำบรื่อนและเกิด
ประโยชน์มำกมำย และด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 

นำยวิเชียร กล่ำวต่อไปว่ำ กำรใช้กลุ่มเพ่ือไทยนั้น ได้รับอนุญำตจำกพรรคเพ่ือไทย เป็นกำรท ำตำมระเบียบ กฎ 
กติกำ และผู้สมัครก็เป็นสมำชิกพรรคเพ่ือไทยทุกคน กำรเสนอตัวรับใช้พ่ีน้องประชำชนของทุกคน ไม่ได้มองว่ำใครเป็น
คู่แข่งใครเป็นคู่ต่อสู้ เรำแข่งกับตัวเองในกำรที่จะเดินไปหำขอคะแนนกับพ่ีน้องประชำชน และพ่ีน้องประชำชนก็จะเป็น
คนเลือกว่ำใครเหมำะสม เป็นนำยก และ ส.อบจ.ทุกเขต ขณะนี้เรำก็ยังไม่รู้ว่ำมีทีมใดบ้ำง หรือพรรคไหนบ้ำงส่งผู้สมัคร 
ซึ่งทีมกลุ่มเพ่ือไทยเรำมีควำมพร้อม เรำมีกำรเตรียมตัวมำนำนแล้ว จึงมำเสนอตัวต่อสื่อมวลชนและพ่ีน้องประชำชนชำว
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อุดรธำนี ก่อนทีมอ่ืน ส่วนในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เทศบำลนครอุดรธำนีนั้น ทำงทีมเพ่ือไทยไม่ประสงค์จะส่งผู้สมัครลงรับ
เลือกตั้งในฐำนะนำยก 

นำยวิเชียร กล่ำวอีกว่ำ อดีต ส.อบจ.ของเรำที่เคยอยู่ในทีมเดียวกัน 10 กว่ำท่ำน ได้ลำออกไปลงสมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส.ซึ่งไปลงพรรคอ่ืน ก็ได้เรียนทุกคนทรำบแล้วว่ำก็คงจะขำดจำกกำรเป็นสมำชิกของกลุ่มเรำ ส่วนท่ำน
เหล่ำนั้นจะลงสมัครอีกหรือไม่ก็ไม่ทรำบ ถึงแม้ลงเรำก็คิดว่ำกำรท ำงำนของเรำอย่ำงเต็มที่ ท ำงำนหนักเพ่ือพ่ีน้อง
ประชำชนมำเป็นเวลำ 8 ปี เกำะติดพ้ืนที่อยู่ตลอดเวลำ เรำจึงคิดว่ำโอกำสที่เรำจะได้รับควำมไว้วำงใจจำกพ่ีน้อง
ประชำชนมีค่อนข้ำงมำก กำรลงพ้ืนที่หำพ่ีน้องประชำชนไม่เป็นปัญหำ ทีมของเรำไม่หนักใจ เรำมั่นใจว่ำเรำท ำงำนรับใช้
ประชำชนมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน 

ก่อนหน้ำนี้ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ ก็ ได้ลงพ้ืนที่ จ.อุดรธำนี ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่
คณะก้ำวหน้ำเตรียมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ นำยฐำนวัฒน์ ธนำธัญญพิชญ์ ว่ำ
ที่ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) อุดรธำนี ในนำมคณะก้ำวหน้ำ อุดรธำนี 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/528189 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/528189
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วันท่ี 28 ตุลำคม 2563 - 17:16 น. 

รายแรกฝ่ายค้าน! กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน ไม่รอด ศาล รธน.ฟัน ถือครองหุ้นสื่อ พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. 
 

 
 
รายแรกฝ่ายค้าน! ลูกกอล์ฟ ธัญญ์วาริน ไม่รอด ถือครองหุ้นสื่อ พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. 

เมื่อเวลำ 16.00 น. วันที่ 28 ตุลำคม ศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัย กรณีกำรถือครองหุ้นสื่อของ ส.ส. โดยศำล
ชี้ว่ำ นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ หรือลูกกอล์ฟ ส.ส.ก้ำวไกล ถือครองหุ้นสื่อ ขัดกับคุณสมบัติกำรเป็น ส.ส.  ตำม
รัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่ำ มีข้อสงสัย ไม่ได้มีกำรโอนหุ้นก่อนวันรับสมัครเลือกตั้ง อีกทั้งผู้ถูกกล่ำวว่ำ ยังไม่ได้เข้ำมำแก้ข้อ
กล่ำวหำต่อศำล จึงเชื่อได้ว่ำมีกำรถือครองหุ้นสื่อก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งจริง 

ทั้งนี้ ศำลวินิจฉัยว่ำ ส.ส.รัฐบำลทั้ง 29 รำย ไม่ได้ถือหุ้นสื่อ เนื่องจำกไม่เข้ำข่ำยประกอบกิจกำรสื่อมวลชน ผู้ถูก
ร้องไม่สิ้นสุดสมำชิกภำพ อย่ำงไรก็ตำม มี ส.ส.ฝ่ำยค้ำนอีกจ ำนวน 32 รำย ซึ่งนำยธัญญ์วำริน เป็นรำยแรก 

Playvolume00:01/01:03THAILAND - 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2416819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2416819
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.jpg
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28 ต.ค. 2563 17:28 น. 

ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ธัญญ์วาริน” ถือหุ้นสื่อหลดุ ส.ส. อีก 28 คนรอด 
 

 
 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ธัญญ์วาริน” อดีตพรรคอนาคตใหม่ ถือหุ้นสื่อ สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ทันที ส่วน 28 ส.ส. 
ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อ ขณะอีก 3 ราย ส้ินสมาชิกภาพไปก่อนแล้ว 

เมื่อเวลำ 16.05 น. วันที่  28 ต.ค. 2563 ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญออกนั่งเพ่ืออ่ำนค ำวินิจฉัย เรื่อง ที่
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 ว่ำ สมำชิกภำพของ ส.ส. 
จ ำนวน 32 คน สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (3) หรือไม่ โดยเป็นเรื่องพิจำรณำที่ 
17/2562 

ศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ำ สมำชิกภำพผู้ถูกร้องที่ 1, 4 และ 5 เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ซึ่ง
สมำชิกภำพ ส.ส. สิ้นสุดลงเนื่องจำกยุบพรรคอนำคตใหม่ จ ำหน่ำยคดี 3 รำย คงเหลือ 29 คน 

โดยสมำชิกภำพของผู้ถูกร้องที่ 2 เป็น ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ สิ้นสุดลง ท ำให้ต ำแหน่งว่ำงลงนับแต่
วันที่ศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัย มีผลวันที่ 28 ต.ค. 2563 ศำลรัฐธรรมนูญเสียงข้ำงมำกเห็นว่ำก่อนหน้ำนี้ยุบพรรค
อนำคตใหม่จึงไม่มีรำยชื่อสมำชิกล ำดับถัดไป อำศัยเหตุผลข้ำงต้นวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพ ส.ส. ของผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลง
ตำมรัฐธรรมนูญ นับแต่วันรับสมัครเลือกตั้ง 6 ก.พ. 2562 และให้ถือว่ำวันที่ 28 ต.ค. ซึ่งเป็นวันที่ศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำ
วินิจฉัย เป็นวันที่ต ำแหน่ง ส.ส.บัญชีรำยชื่อว่ำงลง ส่วนผู้ถูกร้องอ่ืน 28 คน สมำชิกภำพ ส.ส. ไม่สิ้นสุดลง เนื่องจำกมิได้
ประกอบกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ  
ส ำหรับรำยชื่อทั้งหมดมีดังนี้ 
ผู้ถูกร้องที่ 1 พล.ท.พงศกร รอดชมภู (สิ้นสมำชิกภำพจำกยุบพรรคอนำคตใหม่) 
ผู้ถูกร้องที่ 2 นำยธัญญ์วำริน สุขะพิสิษฐ์ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน 2 บริษัท มีลักษณะต้องห้ำม 
ท ำให้สมำชิกภำพ ส.ส. สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2562 
ผู้ถูกร้องที่ 3 นำยพิจำรณ์ เชำวพัฒนวงศ์ 
ผู้ถูกร้องที่ 4 นำยสุรชัย ศรีสำรคำม (สิ้นสมำชิกภำพจำกยุบพรรคอนำคตใหม่) 
ผู้ถูกร้องที่ 5 นำยช ำนำญ จันทร์เรือง (สิ้นสมำชิกภำพจำกยุบพรรคอนำคตใหม่) 
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ผู้ถูกร้องที่ 6 นำยวินท์ สุธีรชัย 
ผู้ถูกร้องที่ 7 นำยธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 
ผู้ถูกร้องที่ 8 นำยคำรม พลพรกลำง 
ผู้ถูกร้องที่ 9 นำยวำโย อัศวรุ่งเรือง 
ผู้ถูกร้องที่ 10 นำงอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 
ผู้ถูกร้องที่ 11 นำยปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 
ผู้ถูกร้องที่ 12 นำยวรภพ วิริยะโรจน์ 
ผู้ถูกร้องที่ 13 น.ส.เบญจำ แสงจันทร์ 
ผู้ถูกร้องที่ 14 นำยสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล 
ผู้ถูกร้องที่ 15 นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ 
ผู้ถูกร้องที่ 16 นำยวิสำร เตชะธีรำวัฒน์ 
ผู้ถูกร้องที่ 17 นำยกมลศักดิ์ ลีวำเมำะ 
ผู้ถูกร้องที่ 18 น.ส.ธนภร โสมทองแดง 
ผู้ถูกร้องที่ 19 น.ส.พัชนี เพ็ชรจินดำ 
ผู้ถูกร้องที่ 20 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
ผู้ถูกร้องที่ 21 นำยสงครำม กิจเลิศไพโรจน์ 
ผู้ถูกร้องที่ 22 นำงลินดำ เชิดชัย 
ผู้ถูกร้องที่ 23 น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช 
ผู้ถูกร้องที่ 24 นำยเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 
ผู้ถูกร้องที่ 25 นำยนิยม ช่ำงพินิจ 
ผู้ถูกร้องที่ 26 นำยจักรพล ตั้งสุทธิธรรม 
ผู้ถูกร้องที่ 27 นำยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ 
ผู้ถูกร้องที่ 28 น.ส.กวินนำถ ตำคีย์ 
ผู้ถูกร้องที่ 29 น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยำ 
ผู้ถูกร้องที่ 30 นำยจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ 
ผู้ถูกร้องที่ 31 นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ 
ผู้ถูกร้องที่ 32 น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1963655 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1963655
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28 ตุลำคม 2563 8:34 pm 

“ธัญญ์วาริน” แถลงไม่ยึดติดกับต าแหน่ง ส.ส. 
 

 
 

กรุงเทพฯ 28 ต.ค.- “ธัญญ์วาริน” แถลง ไม่ยึดติดกับต าแหน่ง ส.ส. หลังถูกศาล รธน.วินิจฉัยให้พ้นสภาพจากกรณี
ถือหุ้นสื่อ ระบุที่ผ่านมา ต่อสู้เรื่องสิทธิความหลากหลาย ด้าน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ตั้งค าถามเจตนารมณ์การ
ถือหุ้นสื่อต้องเป็นอย่างไร 

เมื่อเวลำ 20.00 น. นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล พร้อมด้วย นำยธัญญ์วำ
ริน สุขะพิสิษฐ์ อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล ที่ต้องพ้นสภำพควำมเป็น ส.ส. ด้วยค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ
จำกกรณีถือหุ้นสื่อเมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งส.ส.ในนำมพรรคอนำคตใหม่ ได้แถลงข่ำวเพ่ือแสดงท่ำทีต่อค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญผ่ำนทำงเฟซบุ๊กไลฟ์ของพรรคก้ำวไกล 

นำยพิธำ กล่ำวว่ำ พรรคก้ำวไกล แม้ว่จะรู้สึกผิดหวัง แต่ก็ไม่รู้สึกเกินคำดหมำยแต่อย่ำงใด เพรำะเคยมีกรณีของ
นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ทั้งนี้ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้ท ำงำนร่วมกับนำยธัญญ์
วำริน เพรำะได้ต่อสู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและควำมหลำกหลำยทำงเพศ บำงครั้งเรื่องของกำรเมืองเคยมีคนบอกไว้ว่ำ
กำรเดินทำงส ำคัญกว่ำจุดหมำยปลำยทำง ส่วนตัวเชื่อว่ำได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว แม้วันนี้จะพ้นควำมเป็น ส.ส. แต่ก็ได้เป็น
สัญลักษณ์ทำงกำรเมืองและสังคมไทยที่ไม่ว่ำใครจะถูกกดทับแค่ไหนก็สำมำรถไปสู่ควำมฝันนั้นได้ พวกเรำทุกคนจะต่อสู้
ในสิ่งที่นำยธัญญ์วำริน ได้เริ่มต้นเอำไว้ และพรรคก้ำวไกลจะมีที่พิเศษของนำยธัญญ์วำรินเสมอไป 

นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ น ำไปสู่กำรตั้งค ำถำมว่ำเจตนำรมณ์ทำงกฎหมำยคืออะไร
กันแน่ กำรต้องห้ำมในกำรถือหุ้นสื่อนั้นควรเป็นไปในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้นักกำรเมืองใช้สื่อเพ่ือผลประโยชน์ทำง
กำรเมืองของตนเอง แต่จะเห็นได้ว่ำกรณีของนำยธัญญ์วำรินเป็นลักษณะของกำรรับจ้ำงผลิตสื่อและกำรประสำนงำน
ด้ำนต่ำงๆ ไม่ใช่สื่อในควำมหมำยที่จะเข้ำไปมีผลแทรกแซงในทำงกำรเมือง ตรงนี้เป็นอีกตัวอย่ำงว่ำกฎหมำยมีเจตนำรมณ์
อย่ำงไร พรรคก้ำวไกลอยำกตั้งค ำถำมถึงควำมบิดเบี้ยวของกฎหมำยและรัฐธรรมนูญ 

ด้ำน นำยธัญญ์วำริน กล่ำวว่ำ ที่ผ่ำนมำได้ต่อสู้เรื่องสิทธิควำมหลำกหลำยทำงเพศเพ่ือสะท้อนให้สังคมเห็น และ
กำรที่ได้มำเป็น ส.ส.ก็เพ่ือท ำหน้ำที่นี้ ต่อให้วันนี้ไม่ได้เป็น ส.ส. แล้วแต่มั่นใจว่ำสิ่งที่ได้ท ำมำตลอด ก็จะยืนยันว่ำสิ่งที่ท ำ
มำได้ท ำอย่ำงถูกต้อง ตนเองไม่ได้ยึดติดกับกำรเป็น ส.ส.แต่อย่ำงใด 

“อยำกบอกคนที่เชื่อในอุดมกำรณ์เดียวกันว่ำตนเองยังไม่ได้ไปไหน แต่จะยังเป็นผู้แทนรำษฎรตลอดชีวิต” นำย
ธัญญ์วำริน กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-572855 
  

https://tna.mcot.net/politics-572855
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พุธที่ 28 ตุลำคม 2563 เวลำ 21.50 น. 

'พิธา' รับผิดหวังค าวินิจฉัยศาล ฟัน 'ธัญญ์วาริน' หลุด ส.ส. 
"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ส.ส.บัญชีรายช่ือ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ยอมรับผิดหวังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่
ก็ไม่รู้สึกเกินคาดหมายแต่อย่างใด ด้าน "ธัญญ์วาริน" ชี้ไม่ยึดติดการเป็นส.ส. เพราะอุดมการณ์ยั งอยู่ ขอเป็น
ผู้แทนราษฎรตลอดชีวิต 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล พร้อมด้วย นำยธัญญ์วำ
ริน สุขะพิสิษฐ์ อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล ที่ต้องพ้นสภำพควำมเป็น ส.ส.ด้วยค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ
จำกกรณีถือหุ้นสื่อเมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่ง ส.ส.ในนำมพรรคอนำคตใหม่ พร้อม ส.ส.ของพรรคได้แถลงข่ำวเพ่ือแสดงท่ำที
ต่อค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญผ่ำนทำงเฟซบุ๊กไลฟ์ของพรรคก้ำวไกล 

ทั้งนี้ นำยพิธำ กล่ำวว่ำ พรรคก้ำวไกลแม้ว่ำจะรู้สึกผิดหวัง แต่ก็ไม่รู้สึกเกินคำดหมำยแต่อย่ำงใด เพรำะเคยมี
กรณีของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ อย่ำงไรก็ตำม ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้
ท ำงำนร่วมกับ นำยธัญญ์วำริน เพรำะได้ต่อสู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและควำมหลำกหลำยทำงเพศ บำงครั้งเรื่องของ
กำรเมืองเคยมีคนบอกไว้ว่ำ กำรเดินทำงส ำคัญกว่ำจุดหมำยปลำยทำง ส่วนตัวเชื่อนำยธัญญ์วำริน ได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว 
แม้วันนี้จะพ้นควำมเป็น ส.ส.แต่ก็ได้เป็นสัญลักษณ์ทำงกำรเมืองและสังคมไทยที่ไม่ว่ำใครจะถูกกดทับแค่ไหนก็สำมำรถ
ไปสู่ควำมฝันนั้นได้ พวกเรำทุกคนจะต่อสู้ในสิ่งที่นำยธัญญ์วำรินได้เริ่มต้นเอำไว้ และพรรคก้ำวไกลจะมีที่พิเศษของนำย
ธัญญ์วำริน เสมอไป 

นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ น ำไปสู่กำรตั้งค ำถำมว่ำเจตนำรมณ์ทำงกฎหมำยคืออะไร
กันแน่ กำรต้องห้ำมในกำรถือหุ้นสื่อนั้นควรเป็นไปในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้นักกำรเมืองใช้สื่อเพ่ือผลประโยชน์ทำง
กำรเมืองของตนเอง แต่จะเห็นได้ว่ำกรณีของนำยธัญญ์วำริน เป็นลักษณะของกำรรับจ้ำงผลิตสื่อและกำรประสำนงำน
ด้ำนต่ำง ๆ ไม่ใช่สื่อในควำมหมำยที่จะเข้ำไปมีผลแทรกแซงในทำงกำรเมือง ตรงนี้เป็นอีกตัวอย่ำงว่ำกฎหมำยมี
เจตนำรมณ์อย่ำงไร พรรคก้ำวไกลอยำกตั้งค ำถำมถึงควำมบิดเบี้ยวของกฎหมำยและรัฐธรรมนูญ 

ด้ำน นำยธัญญ์วำริน กล่ำวว่ำ ที่ผ่ำนมำได้ต่อสู้เรื่องสิทธิควำมหลำกหลำยทำงเพศเพ่ือสะท้อนให้สังคมเห็น และ
กำรที่ได้มำเป็น ส.ส.ก็เพ่ือท ำหน้ำที่นี้ ต่อให้วันนี้ไม่ได้เป็น ส.ส.แล้วแต่มั่นใจว่ำสิ่งที่ได้ท ำมำตลอด ก็จะยืนยันว่ำสิ่งที่ท ำ
มำได้ท ำอย่ำงถูกต้อง ตนเองไม่ได้ยึดติดกับกำรเป็น ส.ส.แต่อย่ำงใด 
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"อยำกบอกคนที่เชื่อในอุดมกำรณ์เดียวกันว่ำตนเองยังไม่ได้ไปไหน แต่จะยังเป็นผู้แทนรำษฎรตลอดชีวิต" นำย
ธัญญ์วำริน กล่ำว  
 
อ้ำงอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/803761 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000111987 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905004 
 
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/803761
https://mgronline.com/politics/detail/9630000111987
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905004
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วันท่ี 28 ตุลำคม 2563 - 19:23 น. 

เทพไท โพสต์ให้ก าลังใจ “ธัญญ์วาริน” เผยอยู่ กมธ.ชุดเดียวกัน แม้จะต่างพรรคแต่ก็ไม่ได้
ขัดแย้งกัน 
 

 
 
เทพไท โพสต์ให้ก าลังใจ “ธัญญ์วาริน” เผยอยู่กมธ.ชุดเดียวกัน แม้จะต่างพรรคแต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งกัน 

เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม หลังจำกศำลรัฐธรรมนูญได้อ่ำนค ำวินิจฉัย กรณีกำรถือครองหุ้นสื่อของ ส.ส. โดยศำลได้ชี้
ว่ำ นำยธัญญ์วำริน สุขะพิสิษฐ์ หรือลูกกอล์ฟ ส.ส.ก้ำวไกล ถือครองหุ้นสื่อซึ่งขัดกับคุณสมบัติกำรเป็นส.ส. ตำม
รัฐธรรมนูญ จึงมีค ำสั่งให้สิ้นสุดสมำชิกภำพกำรเป็นส.ส. ทันทีนั้น 

ล่ำสุด นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ได้ทวิตข้อควำมถึงนำยธัญญ์วำริน โดย
ระบุว่ำ “เสียใจด้วยนะ กอล์ฟ เรำเป็นคณะกมธ.ชุดเดียวกัน เป็นอนุกมธ.มำด้วยกัน ท ำงำนด้วยกันอย่ำงมีควำมสุข 
แม้ว่ำจะอยู่คนละพรรค แต่เมื่อมำเป็น กมธ.ชุดเดียวกัน ก็ไม่ได้มีควำมขัดแย้งใดๆ ขอเป็นก ำลังใจให้นะ ตอนนี้ กมธ.
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขำด กอล์ฟไปอีก1คน ส่วนผมยังหยุดปฎิบัติหน้ำที่ต่อไป สู้ๆนะครับ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2417106 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2417106
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97-%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg
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28 ต.ค. 2563-18:57 น. 

ปิยบุตร พูดถึง ธัญญ์วาริน หลังโดนฟันพ้นส.ส. ลั่นนิติสงครามจะบดขยี้ประชาชนถึงเมื่อไร 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ และอดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ 
โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้ธัญญ์วำริน สุขะพิสิษฐ์ พ้นจำกต ำแหน่งส.ส. กรณีหุ้นสื่อ ลักษณะ
เดียวกับ ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่ำ 

วันนี้ศำลรัฐธรรมนูญให้ ธัญญ์วำริน สุขะพิสิษฐ์ หรือ กอล์ฟ พ้นจำกต ำแหน่งส.ส. กรณีหุ้นสื่อ ลักษณะเดียวกับ 
ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ ภูเบศวร์ เห็นหลอด อดีตพรรคอนำคตใหม่ แต่ส.ส.ฝั่งรัฐบำลพ้นผิดหมด ย้อนไปเมื่อ 2 ปีที่
แล้ว ผมเป็นคนทำบทำมให้ธัญญ์วำรินมำลงสมัครส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อกับพรรคอนำคตใหม่ เพรำะต้องกำรให้ประเทศ
ไทยมีผู้แทนรำษฎรที่เป็นผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ มีผู้แทนรำษฎรที่สนใจท ำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม และได้ติดตำม
ข่ำวที่เธอต่อสู้กรณีภำพยนตร์แมลงรักในสวนหลังบ้ำนถูกห้ำมฉำย รวมทั้งกำรท ำงำนของเธอ ในฐำนะนำยกสมำคมผู้
ก ำกับภำพยนตร์ไทย 

ตลอดเกือบ 2 ปีเต็ม เธอปฏิบัติหน้ำที่ส.ส. ได้อย่ำงดีเยี่ยม มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเด็นสิทธิของผู้มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ ศิลปวัฒนธรรม และภำพยนตร์ ไม่ว่ำจะเป็นบทบำทอภิปรำยในสภำ บทบำทใน
คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม และบทบำทกำรช่วยเหลือพ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่ต่ำงๆ เธอเคยบอก
ผมว่ำ ไม่คิดว่ำวงกำรกำรเมืองจะ “โหด” ขนำดนี้ ผมตอบไปว่ำ “ผมเองก็มือใหม่เหมือนกัน เรำต่ำงก็ใหม่ด้วยกัน แต่
เพรำะเรำต้องกำรเปลี่ยนกำรเมืองให้เป็นแบบใหม่ไม่ใช่หรือ ดังนั้นเรียนรู้ไปด้วยกัน อดทนต่อสู้ไปด้วยกัน” 

น่ำเสียดำยที่ระบบของประเทศนี้ ไม่ต้องกำรผู้แทนรำษฎรแบบนี้ ผมขอเป็นก ำลังใจให้พ่ีกอล์ฟ พวกเรำจะ
เดินหน้ำสู้ต่อไปด้วยกัน 

“นิติสงครำม” จะบดขยี้ย่ ำยีบีฑำประชำชนไปถึงเมื่อไร? ประเทศนี้ต้องสวำมิภักดิ์อย่ำงเดียวอย่ำงนั้นหรือจึงจะ
อยู่รอดปลอดภัย?  

#คณะก้ำวหน้ำ #พรรคก้ำวไกล #พรรคอนำคตใหม่ #อนำคตใหม่ #หุ้นสื่อ #ศำลรัฐธรรมนูญ #องค์กรอิสระมี
ไว้ท ำไม #ธัญญ์วำริน 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5206145 
 

https://www.facebook.com/PiyabutrOfficial/photos/?ref=page_internal
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5206145
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3-1-2.jpg
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28 ตุลำคม 2563 20:34 น. 

'พี่ศรี' จี้ ลงดาบสองฟันอาญา 'ธัญญว์าริน' ตามทวงเงินเดือนคืนรัฐ 
 

 
 

นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ ... 
ธัญญ์วำริน ต้องคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนใดทั้งหมดกลับคืนรัฐ และต้องถูกคดีอำญำต่อ เช่นเดียวกับอดีต หน.
พรรคอนำคตใหม ่
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193194 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/193194
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201028/5fb1f03c40df1da81eee8d028a1ebb1e12be76ace4ad57c74254bef6c6782747.jpg?itok=Ez0_poIv
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29 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09:57 น.      

 'พี่ศรี' อบรม 'ดอกเตอร์ปิยบุตร' นิติสงครามบ้าบออะไร 
 

 
 

"ศรีสุวรรณ" สอน "ปิยบุตร" นิติสงครามบ้าบออะไร เป็นเรื่องการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย เตือนอย่าเล่นล้ิน
หลอกเด็ก เดี๋ยวจะไม่มีแผ่นดินอยู่ พร้อมเรียกร้อง กกต.เร่งฟันอาญา "ธัญญ์วาริน" หลังพ้นส.ส. เซ่นถือหุ้นสื่อ 

29 ต.ค.63 - นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์ตอบโต้ นำยปิยบุตร 
แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำว่ำ "นิติสงครำมบ้ำบออะไร นี่เป็นเรื่องกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำย อย่ำเล่น
ลิ้นหลอกเด็ก เสียจนเคยตัว เดี๋ยวจะไม่มีแผ่นดินอยู่่ ขอเตือนไว้"  

นอกจำกนี้ นำยศรีสุวรรณ  เรียกร้องไปยัง นำยธัญญ์วำริน สุขะพิสิษฐ์ อดีตส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล ที่
ต้องพ้นสภำพควำมเป็น ส.ส.ด้วยค ำวินิจฉัยของศำลรฐัธรรมนญูจำกกรณีถือหุ้นสื่อ ว่ำ "ธัญญว์ำริน ต้องคืนเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อื่นใดทั้งหมดกลับคืนรัฐ และต้องถูกคดีอำญำต่อ เช่นเดียวกับ อดีตหวัหน้ำพรรคอนำคตใหม่" 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/82149 
 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/82149
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201028/5fb1f03c40df1da81eee8d028a1ebb1e12be76ace4ad57c74254bef6c6782747.jpg?itok=Ez0_poIv
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20201028/5fb1f03c40df1da81eee8d028a1ebb1e12be76ace4ad57c74254bef6c6782747.jpg?itok=Ez0_poIv
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28 ตุลำคม 2563 15:06 น 

เปิดตัว “บุ่นเล้ง” ขุนพลตระกูล "โล่สถาพรพิพิธ" ชูธง "ทีมกิจปวงชน" ชิงบัลลังก์นายก
อบจ.ตรัง 
 

 
 

หลังจำกที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเคำะจัดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ก ำหนดวันที่สมัครระหว่ำง 2-6 พฤศจิกำยน 2563 วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 
ประกำศรำยชื่อผู้สมัคร วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563 ประกำศก ำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และประกำศรำยชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง และวันที่ 20 ธันวำคม 2563 เป็นวันเลือกตั้งนั้น ส่งผลให้บรรดำผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งต ำแหน่ง"
สมำชิกสภำอบจ.-นำยก อบจ" เริ่มเคลื่อนไหวและคึกคักขึ้นตำมกระแส.! 

จับตำมองมำยัง สนำมแข่งขันรับกำรเลือกตั้งในพ้ืนที่จังหวัดตรัง เริ่มมีสีสันกำรเคลื่อนไหวไปตำมปี่กลอง
กำรเมืองลั่นฆ้อง รับกำรเลือกตั้ง อย่ำงไรก็ตำมเป็นที่รับรู้กันมำนำนว่ำ สนำมกำรเมืององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง 
เป็นเขตยึดครองของตระกูล"หลีกภัย" โดยมี "นำยกิจ หลีกภัย" พ่ีชำย นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
ด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรังผูกขำดมำโดยตลอดมำนำนถึง 25ปี 

แต่มำถึงยุคสมัยสังคมเริ่มแปรเปลี่ยน ท ำให้กระแสกำรเมืองมองว่ำหำก "นำยกิจ หลีกภัย"ยังลงคงลงสมัครรับ
เลือกตั้งในครั้งนี้ จะสำมำรถรักษำเก้ำอ้ีได้อีกหรือไม่ คอกำรเมืองจังหวัดตรังไม่กล้ำฟันธง จะด้วยเหตุผลหรือปัจจัยใดก็
ตำม แต่มำ ณ วันนี้ "นำยกิจ หลีกภัย" ที่คร่ ำหวอดบนเวทีกำรเมืองท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง มำกว่ำ25ปี 
อำยุอำนำม ร่วงโรยไปตำมวัยกว่ำ80ปี สภำพร่ำงกำยที่เคยเข้มแข็งสุขภำพก็ย่อมถดถอยไปตำมวัยและกำลเวลำ.! 
สุดท้ำย " นำยกิจ หลีกภัย"ประกำศวำงมือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง"นำยกองค์กำรบริหำรส่วนหวัดตรังและส่งไม้ให้ตระกูล"
โล่สถำพรพิพิธ"รับในต ำแหน่งหัวหน้ำ"ทีมกิจปวงชน"คนต่อไป.! 

ที่ผ่ำนมำ ตระกูล"โล่สถำพรพิพิธ"มีควำมผูกพันและสัมพันธ์อย่ำงแนบแน่นไม่ว่ำจะส่วนตัวและกำรเมืองกับ
ตระกูล"หลีกภัย"มำยำวนำน โดยเฉพำะกับ "นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฏร"เป็นอย่ำงมำก ทำงกำรเมือง



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

52 

 

นับว่ำตระกูล"โล่สถำพรพิพิธ" มีบทบำทเป็นทั้งก ำลังหลักและเป็นก ำปั่นด้ำนกำรเงินในกำรสนับสนุนเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดตรังมำอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกท่ีนำยสมชำย โล่สถำพรพิพิธ บุตรชำยคนที่ 6 ของตระกูล 
ก้ำวสู่สังเวียนนักกำรเมืองด ำรงต ำแหน่ง "สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดตรัง" หลำยสมัย แต่มำประสบเหตุถูกเว้นวรรค
ทำงกำรเมือง จำกนั้นผลักดัน ให้บุตรสำว"นำงสำวสุณัฐชำ โล่สถำพรพิพิธ"สวมเสื้อแม่พระธรณีบีบมวยผม "พรรค
ประชำธิปัตย์" เข้ำสภำหินอ่อน ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคประชำธิปัตย์หญิงคนแรกของจังหวัดตรัง
คนต่อไป 

ก่อนหน้ำนี้พ่ีชำยคนที่2 ของตระกูล"นำยสมศักดิ์ โล่สถำพรพิพิธ"ยังด ำรงต ำแหน่งอดีต"สมำชิกวุฒสภำจังหวัด
ตรัง"อีกด้วย จึงตอบค ำถำมได้ว่ำ "โล่สถำพรพิพิธ" เป็นตระกูลนักกำรเมืองอีกครอบครัวหนึ่งที่ถูกจับตำมองในเขตพ้ืนที่
จังหวัดตรัง จำกสนำมใหญ่ อดีต "สมำชิกวุฒิสภำ"นำยสมศักดิ์ โล่สถำพรพิพิธ"และ อดีต"สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
จังหวัดตรัง" นำยสมชำย โล่สถำพรพิพิธ" และ “นำงสำวสุณัฐชำ โล่สถำพรพิพิธ” ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรจังหวัดตรัง เขต3 พรรคประชำธิปัตย์ 

จนมำขณะนี้ สนำมท้องถิ่น "องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง "นำยบุ่นเล้ง หรือโกเล้ง โล่สถำพรพิพิธ" แต่งหน้ำ
ปะแป้งเตรียมตัวเข้ำสู้เวทีแข่งขัน"นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง" ที่ก ำลังโหมกระแสและเป็นที่จับตำมองจำกคอ
กำรเมืองท้องถิ่นเมืองตรังว่ำ "ตระกูลโล่สถำพรพิพิธ "จะเข้ำมำจับจองครองต ำแหน่งสนำมกำรเมืองท้องถิ่นได้อีกคน
หรือไม่ยังไม่มีค ำตอบ.? 

ปรอทของควำมเคลื่อนไหวกำรเลือกตั้งต ำแหน่ง"นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง"เริ่มร้อนระอุเป็นเงำตำม
ตัว ที่มุ่งเป้ำฉำยภำพไปยัง "นำยบุ่นเล้ง หรือโกเล้ง โล่สถำพรพิพิธ" บุตรชำยคนที่ 4 ของตระกูลโล่สถำพรพิพิธ หัวหน้ำ
ทีม"กิจปวงชน" ลงสู้ศึกชิงต ำแหน่ง "นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง" พร้อมน ำนำวำลูกทีม30เขต ผ่ำคลื่นมรสุม
กำรเลือกตั้งให้ได้ครบทุกเขต อย่ำงไรก็ตำมบรรดำคอกำรเมืองยังไม่สำมำรถคำดเดำหรือทุบโต๊ะได้ จนกว่ำผลกำร
เลือกตั้งจะเป็นสรุปหลังวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง.! ชนิดจะต้องไม่กระพริบตำ.? 

ดังนั้นแสงสปอร์ตไลท์เลือกตั้ง "นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง" ฉำยมำยังตัว "นำยบุ่นเล้ง หรือ โกเล้ง โล่
สถำพรพิพิธ" ส่งผลให้เกิดควำมสนใจทั้งประวัติควำมเป็นมำที่จะได้รับกำรเปิดเผยและพลิกปูมหลังตัดสินใจสู่สนำม
เลือกตั้ง" นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.)ตรัง เป็นที่น่ำสนใจของบรรดำคอกำรเมือง เช่นกัน  

พลิกปูมประวัติ "นำยบุ่นเล้ง หรือ โกเล้ง โล่สถำพรพิพิธ" เป็นคนตรังโดยก ำเนิด บิดำ-มำรดำ หอบเสื่อผืนหมอน
ใบดั้นด้นมำจำกถิ่นดินแดนโพ้นทะเลประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และมำตั้งรกรำกที่จังหวัดตรัง มีพ่ีน้องจ ำนวน8
คน “นำยบุ่นเล้ง โล่สถำพรพิพิธ” เป็นบุตรชำยคนที่4 เกิดวันที่ 1มกรำคม 2497 ปัจจุบันอำยุ 66 ปี สมรสกับ “นำงกร 
โล่สถำพรพิพิธ” มีบุตร-ธิดำ 4 คน จบกำรศึกษำศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต(ปริญญำโท)คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง สำขำเฉลิมพระเกียรติวิทยำเขตจังหวัดตรัง รู้จักกันในนำมนักธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงที่ที่ประกอบอำชีพกระ
ทั้งประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำกอีกคนหนึ่ง ด้วยบุคลิกภำพส่วนตัว อัทธยำศรัยดี เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส แม้ว่ำ
วัยจะล่วงเลยมำพอสมควร แต่นำยบุ่นเล้ง ยังมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้ง “นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดตรัง” อย่ำงเต็มตัว 

นำยบุ่นเล้ง เผยเคล็ดลับเล็กๆถึงกำรใช้ชีวิตประจ ำวันว่ำ ตนจะตื่นตั้งแต่ตี 4 ครึ่งทุกวัน จำกนั้นจะไปออกก ำลัง
กำยด้วยกำรเดินพร้อมภรรยำวันละประมำณ 3-4 กม. จนถึง 6โมงเช้ำ กลับบ้ำนอำบน้ ำจิบกำแฟ แต่งตัว จำกนั้นจะดูแล
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กิจกำรที่ต้องรับผิดชอบ แต่หำกวันไหนว่ำงพบปะพรรคพวกเพ่ือนฝูงจะไปสังสรรค์ กำรใช้ชีวิตครอบครัว ภรรยำจะดูแล
กิจกำรอุปกรณ์จ ำหน่ำยก่อสร้ำง ส่วนตนจะดูแลกิจกำรด้ำนรับเหมำทั้งหมดลูกๆทั้ง 4 คนจบกำรศึกษำทั้งหมดท ำงำน
ดูแลกิจกำรในครอบครัวด้วย “คติกำรท ำงำน เป็นคนท ำงำนในเชิงรุก เป็นคนตรงไปตรงมำพูดจริงท ำจริง กำร
บริหำรงำนลูกน้องจะถือเสมือนคนในครอบครัว ที่ผ่ำนมำตนมีควำมภำคภูมิใจว่ำประสบควำมส ำเร็จทั้งด้ำนครอบครัวที
มีควำมอบอุ่น และธุรกิจที่ประกอบกิจกำร แม้แต่ช่วงที่อยู่ในระหว่ำงกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิค 19 กิจกำรไม่กระทบ
งำนยังคงไปได้ดี พี่น้องในครอบครัว 8 คนมีควำมรักต่อกัน แม้ว่ำอำจจะมีควำมคิดไม่เหมือนกันบ้ำงถือเป็นเรื่องปกติ พ่ี
น้องก็คือพ่ีน้องที่จะต้องไปด้วยกัน เพรำะท่ีผ่ำนมำล ำบำกมำด้วยกัน พ่ีก็ต้องดูแลน้อง คติชำวจีนถือว่ำ เมื่อพ่อแม่ไม่มี พ่ี
คนโตจะต้องรับภำระดูแลครอบครัว” 

นำยบุ่นเล้ง บอกว่ำ หลังจำกท่ีตัดสินใจสู่สนำมกำรเมืองท้องถิ่น แล้วกิจกำรในครอบครัวจะมอบหมำยให้ลูกชำย
เข้ำมำสืบต่อดูแล ตนจะคอยดูแลให้ค ำปรึกษำเวลำมีปัญหำ แม้ว่ำก่อนหน้ำนี้ลูกๆจะเข้ำมำช่วยบ้ำง แต่ต่อไปจะต้องเข้ำ
มำเต็มตัว เพ่ือเปิดโอกำสให้ลูกๆได้เข้ำมำท ำงำนสร้ำงสมประสบกำรณ์ให้กับตัวเอง ช่วงว่ำงๆเช้ำ -เย็น รับประทำน
อำหำรด้วยกันจะได้แนะน ำ เมื่อเข้ำสู่สนำมกำรเมืองแล้ว ต่อไปเชื่อว่ำงำนสังคมจะมีมำกขึ้นซึ่งปกติก็มีมำกอยู่แล้วด้วย
เหตุผลว่ำ หลำนสำวก็เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ่ีชำยก็เคยด ำต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำ 2 สมัย น้องชำย เป็นอดีต 
สส.มำ 4-5 สมัย เพรำะฉะนั้นงำนช่วยเหลือชำวบ้ำนสังคมก็ต้องท ำกันอย่ำงหนัก ตนยอมรับว่ำ กำรลงเล่นกำรเมือง
ท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้รับกำรตอบรับจำกประชำชนอย่ำงอบอุ่น 

“จนถึงวันนี้ ผมมีควำมพร้อมในทุกๆด้ำนเต็มร้อยส่วนผู้สมัครสังกัดทีมกิจปวงชนแต่ละเขตเลือกตั้งมอบหมำยให้
น้องชำย นำยสมชำย โล่สถำพรพิพิธ เป็นผู้จัดกำรในกำรพิจำรณำคัดเลือก เนื่องจำกคร่ ำหวอดในสังเวียนกำรเมืองทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและประเทศมำยำวนำน และคงได้ผู้สมัครที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งสมำชิกสภำฯทีมกิจปวงชนเดิม และ
ผู้สมัครคนใหม่มำเสริมควำมแข็งแกร่งให้กับทีมกิจปวงชน เป็นคนยึดหลักสมำนฉันท์ พูดจำเข้ำใจกัน ทุกคนที่อำสำเข้ำ
มำทุกคนก็หวังที่จะเข้ำมำพัฒนำท้องถิ่น สร้ำงจังหวัดตรังให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ ในเมื่อเรำมีอุดมกำรณ์เดียวกันคง
ต้องท ำงำนได้เหมือนๆกัน อย่ำงไรก็ตำมทีมจะใช้ในกำรลงสมัครในสมัยนี้ยืนยันว่ำคงใช้ทีมกิจปวงชนต่อไป" 

สนำมกำรเมืองท้องถิ่นเลือกตั้ง "สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร(ส.อบจ.) และ"นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
(อบจ.)ตรัง แม้ว่ำขณะจะมีกำรเปิดตัวผู้สมัครเพียงทีมเดียว แต่เมื่อฆ้องกำรเมืองลั่นหลังจำกที่ห่ำงเหินกำรเลือกตั้งมำ
นำน และก่อนที่จะถึงวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่ำงวันที่ 2-6พฤศจิกำยน 2563 จะมีควำมเคลื่อนไหวของขุนพลทั้งอิสระ
และสังกัดพรรคกำรเมืองคึกคักข้ึนตำมกระแส ส่วนจะมีขุนพลสมัครชิงต ำแหน่งมำกน้อยแค่ไหนต้องติดตำมกันอย่ำงอย่ำ
กระพริบตำ.!!! 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193097 
  

https://siamrath.co.th/n/193097
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พฤหัสบดีที่ 29 ตุลำคม 2563 เวลำ 07.00 น. 

ทีมภูเก็ตหยัดได้ 
เมื่อสนามเลือกตั้งท้องถิ่นลั่นระฆัง “โกวัต”จงึได้ฤกษ์โดดโบกมือลากระทรวงคุณหมอทั้งน้ าตา ด้วยความประทับใจ
ในการท างานร่วมกับ “รมช.สาธิต” พร้อมด้วยทีมคุณหมอและคนเสื้อกาว 
 

 
 

มุ่งท ำงำนเพ่ือคนภูเก็ตมำทั้งชีวิต แม้ปีกว่ำที่ผ่ำนมำ “โกวัต” เรวัต อำรีรอบ จะนั่งท ำงำนเป็นเลขำคู่ใจ “สำธิต ปิตุเต
ชะ” รมช.สำธำรณสุข ในเก้ำอ้ีผู้ช่วยเลขำนุกำรรมว.สธ. แต่ก็ไม่ลืมรำกเหง้ำคอยช่วยเหลือคนภูเก็ตมำตลอด ๆ 

เมื่อสนำมเลือกตั้งท้องถิ่นลั่นระฆัง “โกวัต”จึงได้ฤกษ์โดดโบกมือลำกระทรวงคุณหมอทั้งน้ ำตำ ด้วยควำม
ประทับใจในกำรท ำงำนร่วมกับ “รมช.สำธิต” พร้อมด้วยทีมคุณหมอและคนเสื้อกำว 

“โกวัต” บอกว่ำ ผมตั้งใจแก้ปัญหำให้บ้ำนเกิด จึงขออำสำลงสมัครในสนำมเลือกตั้งนำยกฯอบจ. ภูเก็ต ในนำม 
“ทีมภูเก็ตหยัดได้” ซึ่งหมำยควำมว่ำ ทีมเรำท ำงำนได้ ไว้วำงใจได้ และเชื่อใจได้ ด้วยนโยบำยและควำมจริงใจของ “ทีม
ภูเก็ตหยัดได้” จะน ำพำจังหวัดภูเก็ตกลับมำให้ได้ดีดั่งเดิม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืน สร้ำงภูมิคุ้มกันโรค
อุบัติใหม่ เรำพร้อมจะสู้วิกฤติไปด้วยกันครับ ง่อววว์ มุ่งมั่นเพ่ือบ้ำนเกิดปำนนี้ ให้ไปต่อให้สุด แล้วไปหยุดที่เก้ำอ้ีนำยกฯ
อบจ.ภูเก็ตนะคร้ำบบบบ 
                                                  แมงโม้. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/803447 
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/803447
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29 ตุลำคม 2563 - 10:20 น. 

วิน-วิน เลือกตั้ง อบจ. พรรคใหญ่ปรองดอง 
 

 
 

วิน-วิน เลือกตั้ง อบจ. พรรคใหญ่ปรองดอง พรรคใหญ่ไม่ลงสนามท้องถิ่น เปิดทาง ส .ส.ต่างพรรค เล่นเกม
ปรองดอง รวมหัวกันยึด อบจ.  

ไม่เหนือควำมคำดหมำย กรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำ
รัฐ และมีมติไม่ส่งผู้สมัครลงในนำมพรรค พปชร. เนื่องจำกมีควำมกังวลว่ำ จะสุ่มเสี่ยงกำรกระท ำผิดกฎหมำย โดยเฉพำะ
มำตรำ 34 ของ พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562  
ตำมธรรมชำติของกำรเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคใหญ่มักมีปัญหำผู้สมัครนำยก อบจ. แข่งขันกันเอง และหัวหน้ำพรรคก็ไม่
อยำกเคำะว่ำจะส่งคนใดคนหนึ่ง  ดังเช่นกรณี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ได้ประชุม
กรรมกำรบริหำรพรรค และมีมติส่งผู้สมัครนำยก อบจ. และสมำชิก อบจ. แค่ 2 จังหวัดคือ สงขลำ และสตูลสำเหตุที่
พรรค ปชป.ตัดสินใจอย่ำงนี้ เพรำะไม่ต้องกำรให้เกิดควำมแตกแยกภำยในพรรค  พรรคภูมิใจไทย ก็ส่งผู้สมัครนำยก 
อบจ.ในหลำยจังหวัดภำคอีสำน และภำคใต้ แต่ไม่ใช้ชื่อพรรคในกำรหำเสียง  
การเมืองบ้านใหญ่ 

ว่ำกันตำมจริง กำรเลือกตั้งท้องถิ่นของเมืองไทย ตลอด 40 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ เป็นเรื่องของ “บ้ำนใหญ่” หรือผู้
มำกบำรมีในจังหวัดนั้นเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่เรื่องของพรรคกำรเมือง ยกตัวอย่ำง กลุ่มกำรเมืองชลบุรีของก ำนันเป๊ำะ ใน
กำรเลือกตั้งทั่วไป อำจสวมเสื้อพรรคชำติพัฒนำ พรรคชำติไทย และพรรคพลังชล แต่กำรเลือกตั้งท้องถิ่น มีชื่อเดียวกลุ่ม
เดียวคือ “กลุ่มเรารักชลบุรี” กลุ่มสมุทรปรำกำรของตระกูล “อัศวเหม” เคยสวมเสื้อพรรครำษฎร พรรคมำตุภูมิลง
สนำม ก่อนจะย้ำยมำพลังประชำรัฐ แต่กำรเมืองท้องถิ่น มีชื่อเดียว “กลุ่มสมุทรปรำกำรก้ำวหน้ำ” กลุ่มนครปฐม ของ
ตระกูล “สะสมทรัพย์” สวมเสื้อพรรคเอกภำพ พรรคไทยรักไทย พรรคเพื่อไทย และพรรคชำติไทยพัฒนำ ส่วนกำรเมือง
ท้องถิ่น ก็มีชื่อเดียว “กลุ่มชำวบ้ำน” ฤดูกำลเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563 ต่ำงทุกครั้ง เพรำะคู่แข่งของกลุ่มกำรเมือง “บ้าน
ใหญ่” ก็คือ คณะก้าวหน้า ของธนำธร ที่ประกำศส่งผู้สมัครนำยก อบจ. 32 จังหวัด 
พรรคใหญ่ปรองดอง 
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ส ำหรับกำรเลือกตั้งนายก อบจ.ในปีนี้ ดูจะแปลกแตกต่ำงจำกทุกครั้งที่ผ่ำนมำ หลำยจังหวัดมีแนวโน้ม 
“ปรองดอง” ในหมู่ ส.ส.ต่ำงพรรค ล่ำสุด ที่สนำมระนอง “สจ.อิทธิ์” ธนกร บริสุทธิญาณี หรือ “สจ.อิทธิ์ อดีตรอง
ประธำนสภำ อบจ.ระนอง เปิดตัวกลุ่มรวมพลังระนอง มีสัญลักษณ์ประจ ำกลุ่มคือ รูปคน 3 คนจับมือร่วมกัน หมำยถึง
ตัวแทนจำก 3 พรรค คือ 1.ประชำธิปัตย์ 2.ภูมิใจไทย 3.พลังประชำรัฐ มีวงกลมล้อมรอบหมำยถึงควำมกลมเกลียวกัน
อย่ำงแน่นแฟ้น เพ่ือท ำประโยชน์ให้ชำวระนอง 
 ที่สนำมโครำช วิรัช รัตนเศรษฐ จับมือพรรคชำติพัฒนำ สนับสนุน “ก านันเบ้า” สมศักดิ์ กาญจนวัฒนา อดีตก ำนัน
ต ำบลโคกกรวด ชิงเก้ำอ้ีนำยก อบจ.นครรำชสีม 
 ที่สนำมนครพนม ศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย ผนึกก ำลัง ไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือ
ไทย พร้อมด้วย นพ.อลงกต มณีกาศ และชูกัน กุลวงษา อดีต ส.ส.นครพนม พรรคพลังประชำรัฐ หนุน ศุภพานี โพธิ์
สุ ว่ำที่ผู้สมัคร นำยก อบจ.นครพนม (ลูกสำวของศุภชัย) 
ดังนั้น การเลือกตั้งท้องถิ่นในปลายปีนี้ ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของ “พวก” มาก่อน “พรรค”  
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/447452 
 
 

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/447452
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29 ต.ค. 2563 

กรีดแขน ส.ส. สะเทือนถึงสนาม อบจ.เชียงราย? 
 

 
 

จับกระแสหลังปฏิบัติการกรีดแขนกลางสภาของบุคคลระดับผู้ทรงเกียรติ งานนี้มีเครียด เพราะส่งผลลึกซึ้งถึงสนาม
เลือกตั้ง อบจ.เชียงราย ที่ก าลังใกล้เปิดฉาก หลังศิษย์ร่วมชายคาเพื่อไทยเบียดชิงพ้้ืนที่กันเอง กลายเป็นศึกศักดิ์ศรีที่
อาจเสียแต้ม มากกว่าได้เฮ 

ปฏิบัติกำรกรีดแขนกลำงสภำของ นำยวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงรำย พรรคเพ่ือไทย ถูกมองอย่ำงตั้ง
ค ำถำมว่ำ เป็นกำรเซ็ตฉำกประท้วงนำยกรัฐมนตรีเพียงอย่ำงเดียว หรือหวังผลต่อกำรชิงธง ชิงพ้ืนที่สู้ศึก  นายก อบจ.ที่
ก ำลังจะเปิดรับสมัครช่วงต้นเดือนพฤศจิกำยน และหย่อนบัตรกันในวันที่ 20 ธันวำคมที่จะถึงนี้ด้วย เพรำะกำรเลือกตั้ง
นายก อบจ. ท ำให้เกิดรอยร้ำวและควำมขัดแย้งขึ้นในหลำยจังหวัด แม้แต่นักกำรเมืองร่วมชำยคำพรรคเดียวกัน ก็ยัง
ทะเลำะกันแทบไม่มองหน้ำ เนื่องจำกต้องกำรแย่งชิงกันยึดครองสนำมเลือกตั้งท้องถิ่นที่ ใหญ่ที่สุดรองจำก
กรุงเทพมหำนคร และจังหวัดเชียงรำย พ้ืนที่ฐำนเสียงของนำยวิสำรก็ก ำลังมีปัญหำอยู่พอดี ต้นสำยปลำยเหตุต้อง
ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว ถ้ำยังจ ำกันได้ นำยสำมำรถ แก้วมีชัย อดีตรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และ อดีต ส.ส.
เชียงรำยหลำยสมัย ประกำศลำออกจำกต ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย เพ่ือประท้วง นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
หัวหน้ำพรรค ที่ดันลูกสะใภ้ตัวเอง "ยิ้ม" วิสาระดี อมรวิวัฒน์ อดีต ส.ส.เชียงรำย พรรคเพื่อไทย ลงชิงเก้ำอ้ีนายก อบจ.
เชียงรำย  

ที่ต้องขีดเส้นใต้สองเส้นก็คือ "ยิ้ม" วิสาระดี คือลูกสำวของนำยวิสำร และได้แต่งงำนกับ นำยจุลพันธ์ อมร
วิวัฒน์ ลูกชำยนำยสมพงษ์ ท ำให้ "อมรวิวัฒน์" กับ "เตชะธีรำวัฒน์" กลำยเป็นทองแผ่นเดียวกัน และท ำให้ นำยวิสาร กับ
นำยสมพงษ์ จับมือกันเตรียมเสนอ "ยิ้ม วิสาระดี" ลงสมัครชิงเก้ำอ้ีนำยก อบจ.เชียงรำย โดยสวมเสื้อพรรคเพ่ือไทย ซึ่ง
ถื อ เป็ น  "ทั พหลว ง "  แถมยั ง ได้ รั บกำ รสนั บสนุ นจ ำกฟำกฝั่ ง  " ติ ย ะ ไพรั ช "  ที่ น ำที ม โ ดย  นำยยงยุ ทธ  
ติยะไพรัช อดีต ส.ส.เชียงรำย เจ้ำของฉำยำ "ยุทธ ตู้เย็น" ด้วย 

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้ำนี้ ทั้งนำยสมพงษ์ และนำยวิสำร เคยรับปำกเป็นมั่นเป็นเหมำะกับ นำยสำมำรถ แก้วมีชัย ว่ำ
จะสนับสนุน "ส.จ.นก" อทิตำธร วันไชยธนวงศ์ เจ้ำของบริษัทรับเหมำก่อสร้ำงรำยใหญ่ของเชียงรำย ลูกสำวของอดีต 
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ส.ส.เชียงรำยหลำยสมัย นำยสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ซึ่งมีนำยสำมำรถเป็นพ่ีเลี้ยงอยู่ ลงชิงเก้ำอ้ีนายก อบจ. และไปตก
ลงกันไว้อย่ำงเป็นมั่นเป็นเหมำะแล้ว 

เมื่อทุกอย่ำงพลิกผัน เลือดข้นกว่ำน้ ำ สถำนะสะใภ้ยิ่งใหญ่กว่ำทุกสิ่ง ท ำให้นำยสำมำรถต้องลำออกจำกรอง
หัวหน้ำพรรคเพื่อไทยไปอย่ำงเจ็บช้ ำ ข่ำวว่ำฝ่ำยที่ไม่ได้สวมเสื้อและใช้โลโก้พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ยอมแพ้ และพร้อมลุย
ทวงศักดิ์ศรีคืน งำนนี้จึงอำจต้องมีช่วงโฆษณำสร้ำงกระแส โดยมีห้องประชุมสภำเป็นโรงละครฉำกใหญ่ 
ที่น่ำคิดก็คือเมื่อของเลียนแบบถูกจับไต๋ได้ ของสิ่งนั้่นจะยังมีรำคำอยู่อีกหรือเปล่ำ? 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378803297?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378803297?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378803297?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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28 ต.ค. 2563 20:39 น. 

กลไกสภาง่อยเปลี้ย ไร้ทางออกประเทศ หวั่นโดนหลอกแก้รัฐธรรมนูญ ยื้อเวลา 
 

 
 

สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองที่ร้อนระอุในขณะนี้ ต้องหำทำงออกประเทศในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง หลำยฝ่ำย
คำดหวังที่ประชุมสภำฯ จะเป็นตัวช่วยท ำให้ปัญหำต่ำงๆ คลี่คลำยลง เป็นไปในทิศทำงที่ดี แต่กลับเป็ นว่ำกำรประชุม
สภำสมัยวิสำมัญในช่วง 2 วันที่ผ่ำนมำ ไร้ควำมหมำย หำทำงออกไม่ได้ หรือบ้ำนเมืองจะถึงทำงตัน เกินเยียวยำไปแล้ว
จริงๆ 

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อำจำรย์สำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช กล่ำวกับ “ทีมข่ำวเจำะ
ประเด็นไทยรัฐออนไลน์” ว่ำ กำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ ทั้ง 2 วัน สะท้อนภำพให้เห็นว่ำกลไกสภำไม่สำมำรถช่วยแก้
อะไรได้ เพรำะสภำวะขณะนี้กำรเมืองนอกสภำ มีควำมก้ำวหน้ำ แต่กำรเมืองในสภำ มีควำมล้ำหลัง ซึ่งเป็นจุดบกพร่อง
จำกกำรท ำงำนที่ยึดตำมกฎหมำย มำตรำ 165 ของรัฐธรรมนูญ เป็นกำรหำรือของคณะรัฐมนตรีในกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน โดยไม่มีกำรลงมติ ไม่สำมำรถน ำกรอบข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมมำหำรือถึงปัญหำที่แท้จริง ยกเว้นกำรอำศัย
อ ำนำจตำมมำตรำ 123 ของรัฐธรรมนูญ โดยต้องใช้เสียง ส.ส. และ ส.ว. ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ขอเปิดประชุมรัฐสภำสมัย
วิสำมัญ 

“ท ำให้ถูกตั้งค ำถำมถึงประสิทธิพลในกำรท ำงำนของรัฐสภำ ทั้งๆ ที่กำรท ำงำนของพรรคกำรเมืองต้องมีฐำนมำ
จำกประชำชน แต่กลับไม่เชื่อมต่อมวลชน ท ำให้ปัญหำข้อเรียกร้องต่ำงๆ ของผู้ชุมนุม ไม่เกิดขึ้นได้ง่ำย เพรำะมีกำร
พูดคุยไม่กี่คนในสภำ ไม่สำมำรถแก้ปัญหำหรือตอบสนองได้ จนกลำยเป็นพ้ืนที่วิวำทะ ไม่ต่ำงจำกกำรพิจำรณำแก้ไขร่ำง
รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่ำนมำ” 

นอกจำกนี้ยังเกิดจำกผลกระทบรัฐธรรมนูญปี 60 ท ำให้ ส.ว. กลำยเป็นสภำถ่วงดุล ไม่ได้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
และถ่วงดุล ส.ส. ในกำรโหวตแก้รัฐธรรมนูญในช่วงที่ผ่ำนมำ เป็นภำพสะท้อนถึงโครงสร้ำงสภำที่บิดเบี้ยว เนื่องจำก ส.ว.
เข้ำมำมีบทบำทถ่วงดุล ท ำให้กลไกสภำไม่สำมำรถตอบสนองปัญหำนอกสภำได้ ท้ำยสุดต้องจบลงด้วยกำรตั้ง
กรรมำธิกำร หรือจะมีกำรตั้งคณะกรรมกำรก็ตำมแต่ ก็ไม่สำมำรถแก้ไขอะไรได้เลย กลำยเป็นกลไกที่เชย และกลำยเป็น
รำยงำนกำรศึกษำ เหมือนเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ 
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รศ.ดร.ยุทธพร ยังมองว่ำ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่องว่ำงของระบบรัฐสภำ และไม่มีควำมจริงจัง หรือมีควำมตั้งใจน้อย
ในกำรแก้ไขปัญหำ จนไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่ำจะสำมำรถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ท ำให้ควำมไว้วำงใจไม่เกิดขึ้น ใน
กำรที่จะให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้แม้มีสภำ หรือแม้แต่ฝ่ำยค้ำนจะพยำยำมแสดง
บทบำท มีกำรกรีดเลือด ซึ่งอำจไม่ถูกที่ถูกทำง และท้ำยสุดยังเชื่อว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นทำงออกประเทศ ณ 
เวลำนี้ 

“ดีกว่ำไม่ท ำอะไรเลย และไม่อยำกให้เหมือนกำรประชุมสภำพิจำรณำแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. จนมี
คนถำมว่ำกระบวนกำรแก้รัฐธรรมนูญ จะมีกำรยื้อ หรือโดนหลอกอีกหรือไม่ อยำกให้คุยกัน เพรำะเม่ือออกมำพูดถอยที
ละก้ำวแล้ว ยังหำจุดร่วมกันได้ยำก ก็ต้องมีเวทีพูดคุยเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ ก่อนจะแก้รัฐธรรมนูญ น ำไปสู่กำรพัฒนำ
ประชำธิปไตย เพรำะกำรเมืองในสภำขณะนี้ล้ำหลัง ท ำให้รู้สึกผิดหวังที่กำรประชุมสมัยวิสำมัญ 2 วัน ไม่สำมำรถท ำอะไร
ได้ ก็ควรอยู่บ้ำน ลดโลกร้อน ประหยัดงบบ้ำนเมืองจะดีกว่ำ”. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1963826 
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นับหนึ่งแก้รัฐธรรมนูญ 2560 
 

 
 

กำรอภิปรำยวันแรกถือว่ำได้ทำงออกท่ีน่ำพอใจในระดับหนึ่ง เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่
เป็นคู่ขัดแย้งในสังคม ได้ยอมถอยเป็นก้ำวแรก ประกำศในรัฐสภำให้ ส.ว.ได้ยินกันชัดเจนว่ำ รัฐบำลสนับสนุนกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญ พฤศจิกำยนนี้จะมีกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ และน่ำจะเสร็จวำระ 1-3 ในเดือนธันวำคมโดยประมำณ แต่
ยังประกำศใช้ไม่ได้ ต้องรอกำรท ำประชำมติก่อน สัปดำห์หน้ำรัฐบำลจะเสนอร่ำง พ.ร.บ. ประชำมติเข้ำสภำ ถ้ำ พ.ร.บ.
ประชำมติเสร็จเมื่อใด ต้องไปท ำประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ ก็หวังว่ำจะไม่มี ส.ส.รัฐบำล และ ส.ว. ถ่วงเวลำท ำให้กำร
พิจำรณำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ ร่ำงกฎหมำยกำรท ำประชำมติ ล่ำช้ำออกไปจำกเวลำที่ พล.อ.ประยุทธ์ ก ำหนด 

แต่ข้อเรียกร้อง ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลำออกจำกนำยกฯ น่ำจะเป็นไปได้ยำก เพรำะ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบในสภำ
ชัดเจนว่ำ ได้ปรึกษำกับฝ่ำยกฎหมำยแล้ว กรณีนำยกฯลำออก ครม.ต้องพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ และ กำรเลือกนำยกฯ
ใหม่จำกที่ประชุมรัฐสภำ ต้องใช้เสียง ส.ส. และ ส.ว. ด้วย ต้องมีมติเสียงกึ่งหนึ่ง ดังนั้นต้องมี ส.ว. มำร่วมเลือกนำยกฯ
ด้วย ส่วนกรณี กำรยุบสภำ ก็พ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะเหมือนกัน สมำชิกภำพของ ส.ส. ต้องสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน จึงไม่
แน่ใจว่ำท่ำนต้องกำรหรือไม่ 

แม้จะไม่ใช่ค ำขู่โดยตรง แต่ก็เป็นกำรบอกให้รู้ว่ำ จะปลดนำยกฯคนนี้ไม่ง่ำยอย่ำงที่คิด ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ 
ลำออก รัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบำลก็ต้องพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ จะเอำหรือไม่ กำรเลือกนำยกฯคนใหม่ ก็ไม่ง่ำยอย่ำงที่
วำดฝัน รองนำยกฯที่จ่อคิวอำจจะกินแห้วก็ได้ เพรำะ เสียง ส.ส. ไม่พอเลือกนำยกฯ ต้องพ่ึงเสียง ส.ว. ด้วย 

รัฐธรรมนูญ 2560 เขียนต่อท่ออ ำนำจ พล.อ.ประยุทธ์ ไว้อย่ำงนี้ มีบทเฉพำะกำลให้ ส.ว. แต่งตั้งอยู่ในต ำแหน่ง 
5 ปี เหลื่อมอำยุรัฐบำล 2 สมัย ดังนั้นใน 8 ปีนี้ ใครก็มำเป็นนำยกฯ แข่งกับ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ สอบตกหมด เพรำะ 
ส.ว.250 เสียงไม่ยกมือให้ มีแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เพียงชื่อเดียวที่ ส.ว. จะยกมือสนับสนุนให้เป็นนำยกฯ  ถือ
เป็น ไม้ตำย ของ พล.อ.ประยุทธ์ เพรำะ ถ้ำไม่เอำ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนำยกฯ ก็จะหำนำยกฯคนใหม่ไม่ได้ บ้ำนเมืองก็จะ
ถึงทำงตัน 

กำรที่นำยกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ยอมประกำศสนับสนุนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภำ ผมจึงถือเป็นกำร  “นับ
หนึ่ง” เพ่ือแก้ไข มำตรำ 256 ในรัฐธรรมนูญ 2560 ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในอนำคตได้ง่ำยขึ้น ไม่ต้องลงคะแนนซับซ้อน
หลำยชั้น ไม่ต้องพ่ึงเสียง ส.ว. แต่งตั้ง ก็หวังว่ำ ส.ส. ทั้งสภำจะมีจิตส ำนึกประชำธิปไตย เร่งแก้ไขมำตรำ 256 โดยเร็ว 
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นำยกฯก็เปิดไฟเขียวกฎหมำยประชำมติให้แล้ว กำรพิจำรณำมำตรำนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยำก ไม่ต้องพูดมำกด้วย แก้ประเด็น
ที่เป็นอุปสรรคในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่ำนั้น เมื่อได้คืบก็อย่ำเพิ่งเอำศอก ผมว่ำเอำคืบแรกให้ส ำเร็จก่อนเถอะ 

ครั้งนี้ คุณชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนฯและประธำนรัฐสภำก็ท ำงำนเร็วมำก หลังกำรอภิปรำยวันแรก 
นำยกฯตอบสนองกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ คุณชวนก็เตรียมเชิญ 4 ฝ่ำยไปหำรือว่ำ ควรจะรอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชำชนของไอลอว์ เพ่ือพิจำรณำในครำวเดียวกับอีก 6 ร่ำงหรือไม่ หำกไม่รอก็สำมำรถพิจำรณำได้ทันทีที่เปิดสมัย
ประชุมวันที่ 1 พฤศจิกำยน แต่ถ้ำรอก็ต้องไปพิจำรณำกันในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 

ในควำมเห็นผม ไม่ต้องรอครับ แค่นี้ก็เสียเวลำมำกพอแล้ว ทุกอย่ำงควรท ำคู่ขนำนแข่งกับเวลำ เนื้อหำที่
แตกต่ำงจำก 6 ร่ำงของไอลอว์ หำกเห็นสมควรบัญญัติไว้ ก็ให้แปรญัตติใส่เข้ำไปในวำระ 2 จะช่วยให้กำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญเร็วขึ้นอีก 12 วัน ยิ่งเสร็จเร็ว ก็ยิ่งท ำประชำมติได้เร็ว ดีกว่ำรอกันไปรอกันมำ เดี๋ยวจะแห้วกันอีก 
เมื่อแก้ มำตรำ 256 ได้แล้ว ก็จะได้เดินหน้ำ แก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำอ่ืนอีกหลำยมำตรำที่ไม่เป็นประชำธิปไตย 
โดยเฉพำะ กำรปิดสวิตช์ ส.ว.เลือกนำยกฯ. 

“ลม เปลี่ยนทิศ” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1963331 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1963331


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

63 

 

 
 
29 ต.ค. 2563 05:05 น. 

ยังหาไม่เจอ 
 

 
 

กำรประชุมรัฐสภำเพ่ือหำทำงออกจำกวิกฤติครั้งใหญ่ที่ยังหำทำงออกไม่เจอ หลังจำกอภิปรำยกันจนเมื่อยปำกก็
ยังหำทำงออกไม่เจอเหมือนเดิม แต่อย่ำงน้อยก็มีค ำยืนยันจำกปำกนำยกฯลุงตู่ ว่ำรัฐบำลสนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 
วำระรวดภำยในเดือนธันวำคม 

ส.ส.พรรครัฐบำล และ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนต่ำงอภิปรำยสนับสนุนให้เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอย่ำงพร้อมเพรียงแม้แต่ 
ส.ว.ลำกตั้ง ต่ำงกระท้อม กระแท้มยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่กีดขวำงทำงจรำจร ถ้ำไม่มีม็อบชูสำมนิ้วเต็มเมือง กำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ ำนำจ คสช.คงต้องยื้อไปอีกยำว “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ำข้อเสนอจำกที่ประชุมรัฐสภำให้มี
คณะกรรมกำรเจรจำปรองดอง 7 ฝ่ำย ร่วมกันแสวงหำทำงออกจำกปัญหำขัดแย้งอย่ำงสันติวิธี 
ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ำยรัฐบำล ตัวแทน ส.ส.พรรครัฐบำล ตัวแทน ส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำน ตัวแทนวุฒิสภำ ตัวแทนแกนน ำ
ผู้ชุมนุม ตัวแทนฝ่ำยเห็นต่ำงกับผู้ชุมนุม และตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ น ำปัญหำขัดแย้งทั้งหมดวำงบนโต๊ะจับเข่ำคุยอย่ำง
เปิดใจ เพื่อหำจุดลงตัวที่เป็นรูปธรรม 

ถือว่ำเป็นข้อเสนอที่อำจเป็นกุญแจไขทำงออกจำกวิกฤติได้อีกทำง ส่วนข้อเสนอให้น ำข้อขัดแย้ง 3 ประเด็นไป
ท ำประชำมติพ่วงกับกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.ทั่วประเทศ วันที่ 20 ธันวำคม เพ่ือให้ประชำชนทั้งประเทศร่วมกันตัดสินใจ
โดยตรง ถ้ำหำกท ำได้จริง ก็จะมีทำงออกจำกวิกฤติได้ภำยในสิ้นปีเอำเถอะ จะท ำอะไรก็รีบๆท ำ เพรำะประเทศไทยก ำลัง
ป่วยหนักบักโกรกเต็มทน “แม่ลูกจันทร์” สรุปภำพรวมกำรประชุมรัฐสภำผ่ำทำงตัน 2 วันเต็ม ไม่ดุเด็ดเผ็ดมันส์อย่ำงที่
ฉำยหนังโฆษณำ วัดอัตรำควำมแซ่บแค่ 30 เปอร์เซ็นต์!! 

ส.ส.ฝ่ำยค้ำนที่อภิปรำยดุเดือดที่สุด คือ “นำยวิโรจน์ ลักขณำอดิศร” ส.ส.พรรคก้ำวไกล เจ้ำเก่ำเจ้ำเดิมส.ส.ที่
ท ำเสียวที่สุด คือ นำยวิสำร เตชะธีรำวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย ที่ถลกแขนเสื้อกรีดเลือดประท้วง “ลุงตู่” กลำงสภำฯ“แม่ลูก
จันทร”์ มองว่ำกำรกรีดเลือดประท้วงกลำงสภำฯไม่สำมำรถกดดันนำยกฯลุงตู่ให้ยอมลำออกแน่นอน 
ต่อให้ตัดแขนท้ิง 2 ข้ำง ลุงตู่ก็ไม่ลำออกอยู่ดี “แม่ลูกจันทร”์ ขอชม นำยกฯลุงตู่ ที่ควบคุมอำรมณ์เดือดได้ดี แต่ยังไม่วำย
เบรกหลุดลุกขึ้นโต้ฝ่ำยค้ำนด้วยหน้ำตำบึ้งตึง 

“ท่ำนมองว่ำผมเป็นต้นตอของปัญหำทั้งหมด พูดถึงแต่เรื่องกำรยึดอ ำนำจรัฐประหำร แต่ท่ำนไม่เคยพูดถึง 
“เผด็จกำรรัฐสภำ” ที่เกิดขึ้นก่อนหน้ำบ้ำงเลย” ฯลฯ “แม่ลูกจันทร์” ไม่อยำกขัดคอ แต่ขอร้อง “ลุงตู่” อย่ำพูด
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ถึง “เผด็จกำรรัฐสภำ” ให้ย้อนเข้ำตัวเองเพรำะรัฐสภำวันนี้ “นำยกฯลุงตู่” มี ส.ว.ลำกตั้ง 231 คน บวก ส.ส. พรรคร่วม
รัฐบำลอีก 275 คน อยู่ในก ำมือส่วนฝ่ำยค้ำนมี ส.ส.แค่ 214 คน รัฐบำลลุงตู่นี่แหละ “เผด็จกำรรัฐสภำ” ของแท้ร้อย
เปอร์เซ็นต์. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1963296 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1963296
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28 ตุลำคม 2563 - 19:45 น. 

ท่าทีนายกฯ-รัฐบาลเปิดกว้าง ต่างจากฝ่ายค้านที่ปิดแคบ กับทางออกของประเทศ 
 

 
 

ที่มำของคณะกรรมกำรสมำนฉันท์เพ่ือหำทำงออกประเทศ คืออีกหนึ่งประเด็นที่ตกผลึกมำจำกกำรประชุม
รัฐสภำทั้ง 2 วัน แม้นว่ำประธำนชวน หลีกภัย จะยังไม่ได้ออกแบบว่ำคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ดังกล่ำวรูปแบบและ
หน้ำตำจะเป็นอย่ำงไร แต่ก็เป็นควำมหวังที่จะทุเลำควำมแรงของกลุ่มผู้ชุมนุมลงได้ในระดับหนึ่ง 

โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แสดงท่ำทีที่ชัดเจน ทั้งค ำพูดและค ำให้สัมภำษณ์ ในสภำนำยก
ฯได้พูดชัดเจนว่ำ ต้องกำรแก้ปัญหำไม่ใช่หนีปัญหำ จะร่วมกันคลี่คลำยสถำนกำรณ์ของประเทศ เพรำะกำรลำออกคือ
กำรหนีปัญหำ ต่อมำนำยกฯได้ตอกย้ ำถึงควำมจริงใจในกำรแก้ปัญหำประเทศอีกด้วยกำรให้สัมภำษณ์ควำมตอนหนึ่งว่ำ 

“ได้หำรือในที่ประชุมครม.แล้ว เห็นด้วย แต่เรื่องนี้น่ำจะเป็นฝั่งสภำพิจำรณำตั้งขึ้นมำจำกหลำยฝ่ำย ทั้งส.ส. 
ส.ว. กลุ่มที่เห็นด้วย กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย รวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุม ขอให้หำรือโดยสงบหำข้อยุติออกมำให้ได้ โดยดูบริบท
กำรเมืองของประเทศเรำ ทุกคนก ำลังหำรือกันอยู่ว่ำจะได้ข้อสรุปเช่นไร มำจำกไหนบ้ำง  ส่วนคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำว
จะถูกครอบง ำหรือไม่นั้น ตนว่ำพูดอย่ำงนี้ไม่ได้ ต้องให้เกียรติสภำ เป็นควำมเห็นของสภำ ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ รวมถึง ส.ว. 
ต่ำงคนต่ำงต้องเคำรพซึ่งกันและกัน ถ้ำเรำตั้งธงไว้มันก็ไม่ชอบกันหมด ไม่เชื่อใจกันหมดก็เชื่อใจกันสักครั้งสิ ถ้ำไม่เชื่อใจ
กันเลย ก็ท ำอะไรไม่ได้" 

นี่คือท่ำทีล่ำสุดของพล.อ.ประยุทธ์ ที่แตกต่ำงจำกท่ำทีของพรรคฝ่ำยค้ำนอย่ำงสิ้นเชิง เพรำะจำกกำรให้
สัมภำษณ์ของ นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขำธิกำรพรรคเพื่อไทย 

“กำรตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือหำทำงออกให้กับประเทศตำมที่พรรคร่วมรัฐบำลเสนอนั้น พรรค พท.ไม่เข้ำร่วม เรำ
มองว่ำไม่จ ำเป็น เป็นกำรซื้อเวลำตำมข้อเสนอของฝ่ำยรัฐบำล ขณะนี้เหลือแค่กำรตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์เท่ำนั้น ที่
จะเป็นทำงออกให้กับประเทศ” 

นอกจำกพรรคเพ่ือไทยจะไม่ร่วมกับคณะกรรมกำรสมำนฉันท์แล้ว พร้อมกันนี้นำยประเสริฐ ยังเรียกร้องให้
พล.อ.ประยุทธ์ ลำออกสถำนเดียว 

ทั้งนี้ใครก็ทรำบดีว่ำ หำกพล.อ.ประยุทธ์ ลำออกก็จะเหลือพรรคเพ่ือไทย ที่มีเสียงมำก จะเสนอคนในบัญชี
รำยชื่อเพ่ือเป็นนำยกฯ นั้นหมำยถึงพรรคเพ่ือไทย ขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ เล่นตำมเกมของผู้ชุมนุมก็เพ่ือประโยชน์ของ
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ตนเอง โดยไม่สนใจว่ำ หำกนำยกฯลำออก ยังต้องใช้กติกำเดิมภำยใต้รั ฐธรรมนูญเดิม ในกำรเลือกนำยกฯ อันเป็นกำร
แย้งกับควำมต้องกำรของพรรคฝ่ำยค้ำน ฉะนั้นกำรที่ข้อเสนอจำกที่ประชุมรัฐสภำเพ่ือให้มีกำรตั้งกรรมกำรสมำนฉันท์
เพ่ือหำทำงออกของประเทศ จะไม่ประสบควำมส ำเร็จเลยหำกไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยโดยเฉพำะฝ่ำยค้ำน และ
จำกท่ำทีของฝ่ำยค้ำนเช่นนี้ ยิ่งจะท ำให้บ้ำนเมืองเดินไปสู่ทำงตันในเวลำอันรวดเร็วกว่ำเดิม เหมือนว่ำฝ่ำยค้ำนต้องกำร
ให้เป็นเช่นนั้นตั้งแต่แรก 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/447403 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/447403
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29 ตุลำคม 2563  

"กรรมการสมานฉันท์” ที่ไร้ “ฝ่ายค้าน” 
 

 

  
บนความเคลื่อนไหว ว่าด้วยการตั้ง "คณะกรรมการสมานฉันท์" เพื่อศึกษาหาทางออกประเทศจากวิกฤตการเมือง 
อาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะด้วยมุมการเมืองเรื่องซื้อเวลา และความละเอียดอ่อนความแตกแยก เรื่อง สถาบัน ใครที่
รับงานนี้พึงพิจารณาให้ดี ก่อนเอาชื่อมาทิ้ง 

กำรประชุมร่วมรัฐสภำ เพ่ือเสนอทำงออกของปัญหำกำรเมือง ม็อบเยำวชน ตลอดวันที่ 26-27 ตุลำคม ที่ผ่ำน
มำ บทสรุปที่ได้ คือ กำรตั้ง “คณะกรรมการสมานฉันท์” เพ่ือศึกษำหำทำงออกประเทศจำกวิกฤติกำรเมือง 
รัฐบำล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เอำด้วยกับข้อเสนอนี้ และมอบหมำย
ให้ “รัฐสภา” ที่มี “ชวน หลีกภัย” เป็นประธำนรัฐสภำ รับช่วงต่อ กับแนวทำงนี้ “พรรคร่วมรัฐบาล” ขำนรับ 
เช่นเดียวกับ สมำชิกวุฒิสภำ ส่วนพรรคฝ่ำยค้ำนนั้น มีท่ำทีชัดเจนว่ำ “ไม่เอาด้วย” 

ตำมค ำแถลงของ “ประเสริฐ จันทรรวงทอง" เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย ระบุว่ำ กรรมกำรสมำนฉันท์ฯ คือ 
เครื่องมือเพ่ือซื้อเวลำให้ “รัฐบาลที่สืบทอดอ านาจของ คสช.” อยู่ต่อ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อเสนอของ พรรคฝ่ายค้าน ที่
เห็นไปในทางเดียวกันว่า “พล.อ.ประยุทธ์” ควรลาออก เพื่อคลายปมขัดแย้ง 
เมื่อ กรรมกำรสมำนฉันท์ฯ ถูก พรรคฝ่ำยค้ำนปฏิเสธ เชื่อว่ำสิ่งที่จะถูกน ำไปขยำยควำมต่อ คือควำมไว้วำงใจ และกำร
ยอมรับจำกสังคม เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมำแล้วในกำรตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนและประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ที่มี “ภราดร ปริศนานันทกุล" ส.ส.อ่างทอง 
พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน กมธ. 

ที่ ส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำนปฏิเสธกำรเข้ำร่วมเช่นกัน และส่งผลให้ กำรท ำงำน และรำยงำนที่น ำเสนอต่อสภำฯ ถูก
ตรำว่ำ ”ขาดความรอบด้าน” อย่ำงไรก็ดี หำกน ำคณะกรรมกำรสมำนฉันท์เพ่ือศึกษำหำทำงออกประเทศจำกวิกฤต
กำรเมือง ที่เตรียมตั้ง โดยมีบำรมีของ “ชวน หลีกภัย” ไปเปรียบกับกรรมำธิกำรวิสำมัญของรัฐสภำ ถือว่ำไม่เหมำะ
อย่ำงยิ่ง เพรำะ "ว่าที่คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ” คือ กรรมกำรระดับชำติ ซึ่งรัฐบำลรับรอง ดังนั้นกำรขอควำมร่วมมือ
จำกผู้ใหญ่ในบ้ำนเมือง และฝ่ำยที่เคยได้ชื่อว่ำเป็น “คู่ขัดแย้ง” ของรัฐบำล อาจท าได้ไม่ยากนัก 

แต่สิ่งส ำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้คือ กำร "ตั้งโจทย์" เพ่ือ "หาค าตอบ" หำกเรื่องรำวถูก “ตั้งธง” ตำม
ประเด็นที่ฝ่ำยค้ำนตั้งข้อสังเกตว่ำ “ซื้อเวลา” คนที่ตอบรับเป็นกรรมกำรฯ ต้องพึงตระหนักด้วยเช่นกันว่ำ จะเอำ
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ชื่อเสียงมำทิ้งเพียงเพรำะ การเมืองเรื่องพรรค์นี้หรือไม่ นอกจำกนั้น กำรตั้งกรรมการสมานฉันท์ฯ ยุคนี้ เชื่อว่ำท ำงำน
ได้ไม่ง่ำย เมื่อมีประเด็นที่ละเอียดอ่อน ให้พิจำรณำ ไม่ใช่แค่กำรหำทำงออกทำงกำรเมือง ระหว่ำงคู่ขัดแย้ง-ฝ่ำยกำรเมือง 
เพร ำะมี เ รื่ อ งปฏิ รู ปส ถำบั น  ที่ ใ นสั ง คม ไทยหั นมำ สน ใ จ  โ ดย เฉพำะ  สถำบั นครอบครั วที่ แ ตก แ ยก 
ระหว่ำง “ผู้ปกครอง" กับ "เด็กในปกครอง” ที่ถึงขั้นถูกมองว่ำ "ลูกไม่เคารพพ่อแม่” ดังนั้นในแง่มุมของสังคมไทยที่
เปลี่ยนไป ล้วนเป็นประเด็นที่แหลมคม ท้ำทำยต่อกำรท ำงำนเป็นอย่ำงยิ่ง 

ขณะเดียวกัน เรื่องนี้ไม่ว่ำค ำตอบ หรือบทลงเอยจะเป็นอย่ำงไร สิ่งที่จะน ำไปสู่ทำงออกของวิกฤตกำรเมืองได้  
คือ กำรตัดสินใจภำยใต้ประโยชน์ของประเทศ ที่มีเพียง  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม เท่ำนั้นที่ต้องตัดสินใจ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905035 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905035


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

69 

 

 

 

วันท่ี 28 ตุลำคม 2563 - 17:57 น. 

ย้อนรอยคดี ธนาธร ถือหุ้นสื่อ ถึง 64 ส.ส. ติดรากแห 

 

 
 

28 ตุลาคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัย คดี ส.ส.-รัฐมนตรีถือหุ้นสื่อ ก่อนจะถึงวันนี้ คดีนี้มีที่มา จากกรณี 
ธนาธร จึงร่้งเรื่องกิจ ถึง 64 นักการเมือง 

รุก “หุ้นสื่อ” ธนำธร ลำม ส.ส.ทั้งสภำ จุดเริ่มต้นคดีหุ้นสื่อ จุดไต้ต ำตอจำกวันที่ 25 มีนำคม 2562 หลังจำกกำร
เลือกตั้งได้เพียง 2 วัน “ศรีสุวรรณ จรรยำ” เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นค ำร้องต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบกำรถือหุ้นสื่อของ “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ว่ำ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ 98 (3) ที่ห้ำมผู้เป็น ส.ส.เป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
หรือไม ่

กระทั่ง 16 พฤษภำคม 2562  กกต. มีมติเอกฉันท์ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ให้พิจำรณำวินิจฉัย
สมำชิกภำพของ “ธนำธร” ให้สิ้นสุดลง ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 มำตรำ 82 วรรคสี่ 
กรณีควำมปรำกฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำ “ธนำธร” เป็นผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งเป็นเหตุให้
สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 
101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (3)’ 

เนื่องจำกพยำนหลักฐำน บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ำกัด ที่ “ธนำธร” ถือหุ้น เป็นบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ในกำรยื่น
จดทะเบียนต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ว่ำ ประกอบกิจกำรหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน เมื่อพิจำรณำ
จำกงบกำรเงินของบริษัทพบว่ำมีรำยได้จำกกำรขำยนิตยสำร ให้บริกำรโฆษณำถือเป็นกำรประกอบธุรกิจสื่อสำรมวลชน
และยังคงประกอบกิจกำรอยู่ ไม่มีกำรจดทะเบียนยกเลิกบริษัทหรือเสร็จกำรช ำระบัญชี 

ขณะที่ส ำเนำบัญชีผู้ถือหุ้น หรือ บอจ. 5 ที่ กกต.ได้รับจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ยังปรำกฏชื่อนำยธนำธรเป็น
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงวันที่ 21 มีนำคม 2562 เมื่อ กกต.ประกำศเปิดสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 4-8 กุมภำพันธ์ 
2562 จึงเท่ำกับว่ำขณะที่ “ธนำธร” ยื่นใบสมัครลงรับเลือกตั้งยังถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ำกัด อยู่ จึงเข้ำข่ำยขำด
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คุณสมบัติ เนื่องจำกเป็นบุคคลที่ห้ำมใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 98(3) และ พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มำตรำ 42(3) 
อนค.เอาคืนยื่นฟัน ส.ส.รัฐบาล 

จำกชนวนของ “ธนำธร” เป็นเหตุให้พรรคอนำคตใหม่ เวลำนั้นยื่นหนังสือให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่ง
รำยชื่อ 41 ส.ส. พรรคฝ่ำยรัฐบำลให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แบ่งเป็น 2 ล็อต ล็อตแรก 30 คน ยื่นเมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 
2562 ล็อตสอง 11 คน ยื่นเมื่อ 6 มิถุนำยน 2562 โดยเอำเคส “ธนำธร” เป็นตัวตั้ง โดยใช้สิทธิผ่ำนช่องทำงตำมมำตรำ 
82 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ก ำหนดไว้ว่ำ ส.ส. จ ำนวน 1 ใน 10 คนขึ้นไป มีสิทธิเข้ำชื่อร้องต่อประธำนสภำ เพ่ือให้ส่ง
เรื่องต่อไปยังศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมำชิกภำพของ ส.ส. 

จำกนั้น 12 มิ.ย.นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำ ส่งค ำร้องให้วินิจฉัยคุณสมบัติของ ส.ส. ไปยังศำลรัฐธรรมนูญ 
กระทั่ง ต่อมำ 26 มิถุนำยน 2562 ศำลรัฐธรรมนูญรับค ำร้องไว้ตรวจสอบ 32 คน และยกค ำร้องไป 9 คน คนทีย่กค ำร้อง
ประกอบด้วย พรรคพลังประชำรัฐ 6 คน คือ นำยศำสตรำ ศรีปำน นำยสุรศักดิ์ ชิงนวรรธ์ น.ส.ภริม พูลเจริญ น.ส.ปำ
รีณำ ไกรคุปต์ นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ นำยจักรพันธ์ พรนิมิตร ส่วนพรรคประชำธิปัตย์ 3 คนคือ นำยกรณ์ จำติก
วณิช นำยประมวล พงศ์ถำวรำเดช นำยอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
รัฐบาลเอาคืน 

27 มิถุนำยน 2562 เพียง 1 วัน หลังจำกศำลรัฐธรรมนูญรับค ำร้องของอนำคตใหม่ พรรคพลังประชำรัฐ แกน
น ำฝ่ำยรัฐบำลก็ตอบโต้ทันที นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ กรรมกำรบริหำร และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ได้
ยื่นหนังสือถึง นำยชวน  เพ่ือให้พิจำรณำส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส.ส.ฝ่ำยค้ำนจ ำนวน 33 คน ของฝ่ำยค้ำน ให้
ตรวจสอบกำรถือครองหุ้นกิจกำรสื่อเช่นเดียวกัน ต่อมำ 4 กันยำยน 2562 ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งรับค ำร้อง โดยรับไว้
พิจำรณำจ ำนวน 32 คน โดยไม่รับค ำร้องในส่วนของนำยวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.เขต 4 สมุทรปรำกำร พรรคอนำคตใหม่ ซึ่ง
เป็นผู้ถูกร้องที่ 29 โดยศำลเห็นว่ำเมื่อตรวจสอบจำกค ำร้องและเอกสำรประกอบแล้ว นำยวุฒินันท์ ถูกกล่ำวอ้ำง ถือหุ้น
ในบริษัท รุ่งเรืองสยำม ซูมิคอน จ ำกัด โดยบริษัทดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เกี่ยวของกับกำรประกอบกิจกำรหนังสือพิมพ์ 
หรือสื่อมวลชน แต่เมื่อพิจำรณำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
แล้ว ปรำกฏมีข้อควำมปรำกฏไม่ตรงกันกับค ำกล่ำวอ้ำงของผู้ร้อง  
ผ่ำนมำเป็นเวลำปีเศษก็ถึงวันที่ศำลตัดสิน 28 ตุลำคม 2563 
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