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รวมข่าว กกต. 
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ข่าวประจ าวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 66/2563 กกต. รับแจ้งเบาะแส
การกระท าอันไม่สุจริต
ในการเลือกตั้ง ส.อบจ. 

และนายก อบจ.             
มีเงินรางวัลเป็นล้าน 

MGR ออนไลน์ 
 
 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
มติชนออนไลน์ 
 
INN ออนไลน์ 
 
ส านักข่าวไทย
ออนไลน์ 

กกต.ชวนปชช.แจ้งเบาะแสทุจริต
เลือกตั้ง อบจ. มีรางวัลสินบนน าจับ
ถึง 5 แสนบาท 
เปิดอัตราเงินรางวัลแจ้งเบาะแสทุจริต
เลือกตั้ง อบจ. 
กกต. เปิดแอพพ์ ‘ตาสับปะรด’ ชวน 
ปชช.แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 
กกต.ตั้งร่างวัลเงินแสนแจ้งเบาะแส
ทุจริตเลือก อบจ. 
กกต.เปิดแอปตาสับปะรดรับแจ้ง
ทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 
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ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ มติ กกต. สั่งตั้ง คกก.สอบคณะก้าวหน้า ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง 14 
2 แนวหน้าออนไลน์ จัดอีกดอก ! กกต.มีมติสืบสวน‘คณะก้าวหน้า’ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง 15 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ทอน-บูด-ช่อ' คอพาดเขียง! กกต.สั่งสอบปมหาเสียงเลือกตั้ง อบจ. 16 
4 MGR ออนไลน์ กกต.ตั้ง คกก.สอบ “คณะก้าวหน้า” ด าเนินกิจการคล้ายพรรค 17 
5 สยามรัฐออนไลน์ ด่วน ! กกต.มีมติคกก.สอบ "คณะก้าวหน้า"ปมช่วยหาเสียง อบจ. 18 
6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ตั้ง กก.สืบสวน “คณะก้าวหน้า” ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง 19 
7 Nation TV ออนไลน์ กกต.มีมติตั้ง คกก.สอบ ปม "คณะก้าวหน้า" ด าเนนิกิจกรรมคลา้ยพรรคการเมือง 20 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.คืนสิทธิ 2 ผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.เหตุไม่มีลักษณะต้องห้าม 21 
9 แนวหน้าออนไลน์ กกต.คืนสิทธิ์ผู้สมัครนายก อบจ.อุตรดิตถ์-ส.อบจ.สมุทรสาคร 23 
10 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ กกต. คืนสิทธิผู้สมัครนายกฯอบจ.อุตรดิตถ์-ส.อบจ.สมุทรสาคร 25 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ผู้ว่า-กกต.โคราชติวเข้มนายอ าเภอ สั่งก านัน-ผู้ใหญ่บ้านวางตัวเป็นกลาง 27 
2 แนวหน้าออนไลน์ เหลือ 19 วัน! เขต1วัดเพลงเมืองโอ่งยังไร้ป้ายคู่แข่ง เชื่องานนี้ 'สุธีร์' นอนมา 28 
3 แนวหน้าออนไลน์ ‘อุดรฯ’เดือด! มือบอนกรีดป้ายผู้สมัคร ส.อบจ.เพ่ือไทย โร่แจ้งต ารวจล่า 29 

4 มติชนออนไลน์ ผู้อ่านมติชนส่วนใหญ่ คิดว่าการเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ 30 

5 ส านักข่าวไทยออนไลน์ คุณหญิงสุดารัตน์ ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย 31 

6 สยามรัฐออนไลน์ "สุทิน"เผยไม่ชัดเหตุผลแกนน า พท.แห่ลาออกจากสมาชิกพรรค 32 

7 แนวหน้าออนไลน์ 'บิ๊กป้อม'กร้าว! ไม่เตรียม'นายกฯส ารอง' ปัดชวน'หญิงหน่อย'ร่วม พปชร. 33 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ชวน' เมินเตรียมกระบวนการเลือกนายกฯ รอศาล รธน.ชี้ขาด 2 ธ.ค. 34 

9 INN ออนไลน์ รัฐสภาเตรียมพิจารณาร่าง พรบ. ประชามติ 35 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดรางวัลแจ้ง 'เบาะแส' จับโกงเลือกตั้ง อบจ. 36 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เลือกตั้งท้องถิ่น' 2563 ตรวจแถว 'ผู้สมัคร อบจ.' ศึกวัยเกษียณ!? 39 

3 แนวหน้าออนไลน์ เทียบฟอร์ม-ฐานเสียง‘ม้าเต็ง-ม้ามืด’ ขับเคี่ยวควบชิงชัย‘นายก อบจ.น่าน’ 41 
4 คมชัดลึกออนไลน์ "ศรีเมือง" คนสนิท "แม้ว” ล้างตา "อุดรพิมพ์" 43 
5 แนวหน้าออนไลน์ เปิดใจ 2 ผู้สมัคร ส.อบจ.กาญจนบุรี 45 
6 คมชัดลึกออนไลน์ สร้างรังใหม่ "หน่อย"  ไปต่อ ช่วย "พวก" ทิ้งพรรค 48 
7 มติชนออนไลน์ เส้นทางการเมือง ของสุดารัตน เส้นทางซ้ ารอย ไทยรักษาชาติ 50 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ร่างพ.ร.บ.ประชามติ' ต้อน 'คนคิดต่าง' เข้ากรอบ 51 
9 ไทยรัฐออนไลน์ สถานการณ์อึมครึม 53 
10 ไทยรัฐออนไลน์ วันที่คนไทยลุ้นระทึก 54 
11 INN ออนไลน์ นายกส ารอง-คด“ีบ้านหลวง” 55 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เพื่อไทย" แอบหวังสูง ลุ้นส้มหล่น พลิกขั้วการเมือง 57 
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วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ 
ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจ าวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออกรางวัล ชั้น 1 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 

งวดประจ าวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม 
มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สายด่วน 1444  เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่ติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ผู้บริหาร และ
พนักงานของส านักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการสายด่วน 1444  ส านักประชาสัมพันธ์ ชั้น 2  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

ให้กับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน สายด่วน 1444 
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1 ธ.ค. 2563 11:22    

กกต.ชวนปชช.แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ.  
มีรางวัลสินบนน าจับถึง 5 แสนบาท 
 

 
 
วันนี้ ( 1 ธ.ค.) ส านักงานกกต. แจ้งว่า ส านักงานฯ ได้เปิดแอปพลิเคชันตาสับปะรด เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ  

ติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระท าผิด
กฏหมายเลือกตั้ง สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด 
และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02141 8860 , 02141 8579 และ 02141 8859 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธ.ค. 
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งไม่เป็นเบาะแสที่ปรากฏเป็นการทั่วไป แต่เป็น
เบาะแสที่ผู้แจ้งได้ใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยงในการแสวงหาเบาะแส จนสามารถน าไปสู่การลงโทษผู้กระท า
ความผิดได้ ก็จะได้รับเงินรางวัล โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ ลงชื่อผู้แจ้ง และบอกความประสงค์ขอรับรางวัล 
หรือแจ้งเบาะแสได้ด้วยตัวเอง และเก็บส าเนาเอกสารการแจ้งเบาะแสไว้เพ่ือมาขอรับรางวัล ซึ่งส านักงาน กกต. จะ
ปกปิดเป็นความลับและจะไม่ระบุชื่อผู้รับเงินรางวัล 

ส าหรับอัตราเงินรางวัล ประกอบด้วย กรณี กกต. มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้น
ต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่
เกิน 100,000 บาท กรณี กกต. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) นายก อบจ. เงินรางวัล ขั้นต่ าไม่
น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 
200,000 บาท และกรณีศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ หรือใบเหลือง นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 
100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 
บาท และหากศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือใบด า หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายก 
อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 
50,000 บาท สูงสุดไม่เกนิ 500,000 บาท 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000123185 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000123185
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อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 11.49 น. 

เปิดอัตราเงินรางวัลแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 
กกต.โชว์อัตราเงินรางวัลแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ. ขั้นต่ า 5 หม่ืน หากศาลอุทธรณ์สั่งให้ใบด า ผู้แจ้งเบาะแส
รับสูงสุด 1 ล้าน 
 
 
 

 
 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยข้อมูลว่าเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยได้ด าเนินการเปิดแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุการทุจริต
เลือกตั้งเพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มี
ส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง โดยประชาชนสามารถ
รายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02141 8860 , 02141 8579 และ 02141 8859 ได้จนถึงวันที่ 20 ธ.ค. โดยผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ที่จะได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นเบาะแสที่มีสาระส าคัญท่ีจะน าไปสู่การ
ลงโทษผู้กระท าความผิด ไม่เป็นเบาะแสที่ปรากฎเป็นการทั่วไป และผู้แจ้งเบาะแสได้ใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยง
ในการแสวงหาเบาะแส โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ ลงชื่อผู้แจ้ง และบอกความประสงค์ขอรับรางวัล หรือแจ้ง
เบาะแสได้ด้วยตนเอง ณ ส านักงานกกต. หรือส านักงานกกต.ประจ าจังหวัดที่เกิดเหตุ   และเก็บส าเนาเอกสารการแจ้ง
เบาะแสไว้เพื่อมาขอรับรางวัล โดยส านักงาน กกต. จะปกปิดเป็นความลับและจะไม่ระบุชื่อผู้รับเงินรางวัล 

ทั้งนี้ส าหรับอัตราเงินรางวัลกรณี กกต. มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อย
กว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50 ,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาท ส่วน  กรณี กกต. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) นายก อบจ. เงินรางวัล ขั้นต่ าไม่
น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50 ,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 
200,000 บาท กรณี ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100 ,000 
บาท สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50 ,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และ
กรณี ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบด า) หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายก อบจ. เงิน
รางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท  
เพ่ิมข่าว : https://www.dailynews.co.th/politics/810138  
 

https://www.dailynews.co.th/politics/810138
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วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 - 10:26 น. 

กกต. เปิดแอพพ์ ‘ตาสับปะรด’ ชวน ปชช.แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 
 
 

 
 
กกต. เปิดแอพพ์ ‘ตาสับปะรด’ ชวนปชช.แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ. พร้อมให้สินบนตอบแทน 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เตรียมความพร้อมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยได้ด าเนินการเปิดแอปพลิเคชัน  ตาสับปะรด เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุการ
ทุจริตเลือกตั้ง เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง โดยประชาชน
สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด และแจ้งเหตุได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02141 8860, 02141 8579 และ 02141 8859 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 
2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

ทั้งนี้ ผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ที่จะได้รับเงินรางวัล
จะต้องเป็นเบาะแสที่มีสาระส าคัญที่จะน าไปสู่การลงโทษผู้กระท าความผิด ไม่เป็นเบาะแสที่ปรากฏเป็นการทั่วไป และผู้
แจ้งเบาะแสได้ใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยงในการแสวงหาเบาะแส โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ ลงชื่อผู้
แจ้ง และบอกความประสงค์ขอรับรางวัล หรือแจ้งเบาะแสได้ด้วยตนเอง ที่ส านักงานกกต.หรือส านักงานกกต.ประจ า
จังหวัดที่เกิดเหตุ  และเก็บส าเนาเอกสารการแจ้งเบาะแสไว้เพ่ือมาขอรับรางวัล โดยส านักงานกกต.จะปกปิดเป็น
ความลับและจะไม่ระบุชื่อผู้รับเงินรางวัล 

ส าหรับ อัตราเงินรางวัล กรณีกกต. มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 
100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 
บาท กรณี กกต. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 
บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/e16.jpg
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ส่วนกรณีที่ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 

บาท สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
กรณีศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบด า) หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายก อบจ. 

เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 
บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2466612 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2466612
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1 ธันวาคม 2020 - 10:55 

กกต.ตั้งร่างวัลเงินแสนแจ้งเบาะแสทุจริตเลือก อบจ. 
กกต.ตั้งร่างวัลเงินแสนแจ้งเบาะแสทุจริตเลือก อบจ. จนต้องเลือกเลือกใหม่—ะงับสิทธิ์สมัครเลือกตั้ง 
 

 
 

กรณี กกต. มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่
เกิน 200,000 บาท สอบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท , กรณี กกต. สั่งระงับ
การใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไเกิน 
300,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท , กรณี ศาลอุทธรณ์มี
ค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท , 
ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไน้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท , กรณี ศาลอุทธรณ์สั่งเหกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง (ใบด า) หรือสั่งเหิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(ใบแดง) นายก อบจ. เงินรางวัลชั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุด
ไม่เกิน 1,000,000 บาท , ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_831840/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_831840/
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01/12/2563 10:59 

กกต.เปิดแอปตาสับปะรดรับแจ้งทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 

ส านักงานกกต. 1 ธ.ค.-กกต.เปิดแอป “ตาสับปะรด” รับแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้งอบจ. ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
รายงานเบาะแส รางวัลสินบนน าจับ 5 แสนบาท 

ส านักประชาสัมพันธ์ กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยเปิดแอปพลิเคชัน
ตาสับปะรดเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้ง เพ่ือใช้ติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง ส่งเสริมให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมรายงานสถานการณ์เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง 
สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด โดยแจ้งเหตุได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02141 8860 , 02141 8579 และ 02141 8859 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม เวลา 08.30-
16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ส าหรับผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จะได้รับเงินรางวัล หากน า ไปสู่การลงโทษ
ผู้กระท าความผิด ไม่เป็นเบาะแสที่ปรากฏเป็นการทั่วไป และผู้แจ้งเบาะแสได้ใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยงในการ
แสวงหาเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ ลงชื่อผู้แจ้ง และบอกความประสงค์ขอรับรางวัล หรือแจ้งเบาะแสได้
ด้วยตัวเอง และเก็บส าเนาเอกสารการแจ้งเบาะแสไว้เพ่ือมาขอรับรางวัล โดยส านักงาน กกต. จะปกปิดเป็นความลับ
และจะไม่ระบุชื่อผู้รับเงินรางวัล 

ส่วนเงินรางวัล ประกอบด้วย กรณีกกต. มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อย
กว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาท กรณี กกต. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) นายก อบจ. เงินรางวัล ขั้นต่ าไม่น้อย
กว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 
200,000 บาท 
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กรณีศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ หรือใบเหลือง นายกอบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 
สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และหาก
ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือใบด า หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายกอบจ. เงินรางวัลขั้น
ต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่
เกิน 500,000 บาท.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-593065 
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วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 - 18:19 น. 

มติ กกต. สั่งตั้ง คกก.สอบคณะก้าวหน้า ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง 
 

 
 
มติกกต. สั่งตั้งคกก.สอบคณะก้าวหน้า ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง หากผิด “ธนาธร-ปิยบุตร –ช่อ ” จ่อ
โดนคดีอาญา ส่วนผู้สมัครอบจ.มีสิทธิเจอใบส้ม-ใบเหลือง 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน มีรายงานว่า ที่ประชุมกกต.วันนี้มีมติสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนกรณีการเคลื่อนไหว
ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  นายปิยบุตร แสงกนกกุล และน.ส.พรรณิการ์ วานิช ในนามคณะก้าวหน้า ที่ส่งและช่วย
หาเสียงให้กับผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าเข้าลักษณะเป็นพรรคการเมืองซึ่งมี
ความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง  ที่ก าหนดว่าผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองที่มีลักษณะคล้ายกับพรรคการเมือง อาจต้องโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ รวมทั้งอาจต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี หลังพิจารณาข้อมูลหลักฐานที่ ด้านกิจการพรรคการเมืองของ
ส านักงานกกต. รวบรวมเสนอแล้วเห็นว่ามีน้ าหนักพอสมควรที่กกต.จะด าเนินการต่อไป ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการ
สอบสวนและไต่สวนได้ 

ทั้งนี้ หากสืบสวน กกต.พบว่าการด าเนินการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง ซึ่งไม่เพียงต้องมีการด าเนินคดีอาญาบุคคลทั้ง 3 แล้ว แต่ยังอาจมีผลไปถึงตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก
และสมาชิกอบจ. ที่หากผลการสืบสวนพาดพิงไปว่าน าไปสู่การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม สามารถน าผลการ
สืบสวนไปด าเนินการตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นได้ เช่น กกต.สั่งระงับสิทธิสมัครของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว หรือ
ใบส้ม รวมถึงการสั่งเลือกตั้งใหม่ หรือ ใบเหลืองได้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2466088 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2466088
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/02-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD2665.jpg
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วันจันทร์ ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 18.26 น. 

จัดอีกดอก! กกต.มีมติสืบสวน‘คณะก้าวหนา้’ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง 
 

 
 

 “กกต.” มีมติตั้งคณะกรรมการสืบสวนปม “คณะก้าวหน้า” ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง ชี้หากผิด 
“ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ” จ่อโดนคดีอาญาอีก ขณะที่ผู้สมัคร อบจ.มีสิทธิเจอใบส้ม-ใบเหลือง 

30 พฤศจิกายน 2563 มีรายงานว่าที่ประชุมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนกรณีการเคลื่อนไหวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ , นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ในนาม
คณะก้าวหน้า ที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และช่วยหาเสียงให้กับผู้ สมัคร ว่า
เข้าลักษณะเป็นพรรคการเมือง ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่ก าหนดว่าผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไปด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มีลักษณะคล้ายกับพรรคการเมือง อาจต้องโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 
6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ รวมทั้งอาจต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี หลังพิจารณาข้อมูลหลักฐานตามที่ด้าน
กิจการพรรคการเมืองของส านักงานกกต. รวบรวมเสนอแล้วเห็นว่ามีน้ าหนักพอสมควรที่ กกต.จะด าเนินการต่อไปตาม
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสอบสวนและไต่สวนได้  

ทั้งนี้ หากการสืบสวน กกต.พบว่า การด าเนินการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.พรรค
การเมือง ซึ่งไม่เพียงต้องมีการด าเนินคดีอาญาบุคคลทั้ง 3 แล้ว แต่ยังอาจมีผลไปถึงตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกอบจ. ที่หากผลการสืบสวนพาดพิงไปว่าน าไปสู่การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ก็สามารถน าผลการสืบสวนไป
ด าเนินการตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นได้ เช่น กกต.สั่งระงับสิทธิสมัครของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว หรือใบส้ม 
รวมถึงการสั่งเลือกตั้งใหม่ หรือใบเหลืองได้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/535403 
 
  

https://www.naewna.com/politic/535403
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30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:29 น.     

'ทอน-บูด-ช่อ' คอพาดเขียง! กกต.สั่งสอบปมหาเสียงเลือกตั้ง อบจ. ผู้สมัครส่อโดนหางเลข 
   

 
 

30 พ.ย.63 - มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนกรณี
การเคลื่อนไหวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยะบุตร แสงกนกกุล และน.ส.พรรณิการ์ วานิช ในนามคณะก้าว
หน้าที่ส่ง และช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าเข้าลักษณะเป็น
พรรคการเมือง ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 111 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองที่
ก าหนดว่าผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มีลักษณะคล้ายกับพรรคการเมือง อาจต้องโทษ
จ าคุกไม่เกิน3ปี และปรับไม่เกิน6หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ รวมทั้งอาจต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี หลังพิจารณา
ข้อมูลหลักฐานที่ ด้านกิจการพรรคการเมืองของส านักงาน กกต. รวบรวมเสนอแล้วเห็นว่ามีน้ าหนักพอสมควรที่กกต.จะ
ด าเนินการต่อไปตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสอบสวนและไต่สวนได้ 

ทั้งนี้ หากการสืบสวนกกต.พบว่าการด าเนินการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.พรรค
การเมือง ซึ่งไม่เพียงต้องมีการด าเนินคดีอาญาบุคคลทั้ง 3 แต่ยังอาจมีผลไปถึงตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิก
อบจ. ที่หากผลการสืบสวนพาดพิงไปว่าน าไปสู่การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็สามารถน าผลการสืบสวนไป
ด าเนินการตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นได้เช่น กกต.สั่งระงับสิทธิสมัครของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว หรือใบส้ม รวมถึง
การสั่งเลือกตั้งใหม่ หรือ ใบเหลืองได้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/85528 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/85528
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30 พ.ย. 2563 18:41    

กกต.ตั้ง คกก.สอบ “คณะก้าวหน้า” ด าเนินกิจการคล้ายพรรค ชี้ผิดจ่อโดนคดีอาญา ใบส้ม-
เหลือง 

 
 
กกต.มีมติตั้ง คกก.สืบสวนปมคณะก้าวหน้า ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง ชี้ หากผิด “ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ” 
จ่อโดนคดีอาญาอีก ขณะที่ผู้สมัคร อบจ.มีสิทธิเจอใบส้ม-ใบเหลือง 

วันนี้ (30 พ.ย.) มีรายงานว่า ที่ประชุม กกต.มีมติสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนกรณีการเคลื่อนไหวของ นายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ในนามคณะก้าวหน้า ที่ส่งผู้สมัคร และช่วยหา
เสียงให้กับผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่า เข้าลักษณะเป็นพรรคการเมือง ซึ่งมี
ความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่ก าหนดว่าผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองที่มีลักษณะคล้ายกับพรรคการเมือง อาจต้องโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ รวมทั้งอาจต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี หลังพิจารณาข้อมูลหลักฐานที่ด้านกิจการพรรคการเมืองของ
ส านักงาน กกต. รวบรวมเสนอแล้วเห็นว่ามีน้ าหนักพอสมควรที่ กกต.จะด าเนินการต่อไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการ
สอบสวนและไต่สวนได้ 

ทั้งนี้ หากการสืบสวน กกต.พบว่า การด าเนินการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.
พรรคการเมือง ซึ่งไม่เพียงต้องมีการด าเนินคดีอาญาบุคคลทั้ง 3 แต่ยังอาจมีผลไปถึงตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและ
สมาชิก อบจ. ที่ถ้าผลการสืบสวนพาดพิงไปว่าน าไปสู่การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ก็สามารถน าไปสู่การ
ด าเนินการตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกับผู้สมัครนายกและสมาชิก อบจ.ได้ เช่น สั่งระงับสิทธิสมัครของผู้สมัครไว้เป็น
การชั่วคราว หรือ “ใบส้ม” หรือสั่งเลือกตั้งใหม่ ที่เรียกว่า “ใบเหลือง” ได้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000123032 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000123032
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30 พฤศจิกายน 2563 18:54 น.   

ด่วน ! กกต.มีมติคกก.สอบ "คณะก้าวหน้า"ปมช่วยหาเสียง อบจ. หากผิดจริงโดนยกแผง 
"ผู้สมัคร"ส่อได้"ใบส้ม-ใบเหลือง" 
 

 
 

วันที่ 30 พ.ย.63 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้มีมติสั่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนกรณีการเคลื่อนไหวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และน.ส.พรรณิการ์ วานิช ในนาม
คณะก้าวหน้า ที่ส่งและช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าเข้า
ลักษณะเป็นพรรคการเมืองซึ่งมีความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ก าหนดว่าผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไปด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มีลักษณะคล้ายกับพรรคการเมือง อาจต้องโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 
6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ รวมทั้งอาจต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี หลังพิจารณาข้อมูลหลักฐานที่ ด้านกิจการ
พรรคการเมืองของส านักงานกกต. รวบรวมเสนอแล้วเห็นว่ามีน้ าหนักพอสมควรที่กกต.จะด าเนินการต่อไป ตามระเบียบ
กกต.ว่าด้วยการสอบสวนและไต่สวนได้ 

ทั้งนี้ หากสืบสวน กกต.พบว่าการด าเนินการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง ซึ่งไม่เพียงต้องมีการด าเนินคดีอาญาบุคคลทั้ง 3 แล้ว แต่ยังอาจมีผลไปถึงตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก
และสมาชิกอบจ. ที่หากผลการสืบสวนพาดพิงไปว่าน าไปสู่การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม สามารถน าผลการ
สืบสวนไปด าเนินการตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นได้ เช่น กกต.สั่งระงับสิทธิสมัครของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว หรือ
ใบส้ม รวมถึงการสั่งเลือกตั้งใหม่ หรือ ใบเหลืองได้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/201024 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/201024
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201130/b32bc8e2e0301206da2430120bac8216d596e5e03712aa3b7cbeabd5541fb45e.jpg?itok=csnF6pnC
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30/11/2563 20:39 

ตั้ง กก.สืบสวน “คณะก้าวหน้า” ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง 
 

 
 

กทม. 30 พ.ย. – มติ กกต.ตั้งคณะกรรมการสืบสวนฯ “คณะก้าวหน้า” ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง หาก
ผิด “ธนาธร-ปิยะบุตร-ช่อ” โดนคดีอาญาอีก ขณะที่ผู้สมัคร อบจ.มีสิทธิเจอ “ใบส้ม—บเหลือง” 

สนง.กกต. วันนี้ (30 พ.ย.) มีรายงานว่าที่ประชุม กกต.มีมติสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนกรณีการเคลื่อนไหวของ
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยะบุตร แสงกนกกุล และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ในนามคณะก้าวหน้า ที่ส่งและช่วยหา
เสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าเข้าลักษณะเป็ นพรรคการเมือง ซึ่งมี
ความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่ก าหนดว่าผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ที่มีลักษณะคล้ายกับพรรคการเมือง อาจต้องโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
รวมทั้งอาจต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี หลังพิจารณาข้อมูลหลักฐานที่ด้านกิจการพรรคการเมืองของส านักงาน 
กกต. รวบรวมเสนอแล้วเห็นว่ามีน้ าหนักพอสมควรที่ กกต.จะด าเนินการต่อไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสอบสวน
และไต่สวนได้. – ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-592867 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-592867
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30 พ.ย. 2563 

กกต.มีมติตั้ง คกก.สอบ ปม "คณะก้าวหน้า"  
ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง 
 

 
 

กกต.มีมติตั้งคกก.สืบสวนปม "คณะก้าวหน้า" ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง ชี้หากผิด"ธนาธร-ปิยะบุตรช่อ"
จ่อโดนคดีอาญาอีก ขณะที่ผู้สมัครอบจ.มีสิทธิเจอใบส้ม-ใบเหลือง 

30 พฤศจิกายน 2563 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งตั้งคณะกรรมการ
สื บ ส วน  ก รณี ก า ร เ คลื่ อ น ไห วข อ ง  น า ยธ น า ธ ร  จึ ง รุ่ ง เ รื อ ง กิ จ   น า ยปิ ย ะบุ ต ร  แ ส ง กน กกุ ล  และ 
 ช่อ-พรรณิการ์ วานิช ในนาม "คณะก้าวหน้า" ที่ส่งและช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่าเข้าลักษณะเป็นพรรคการเมืองซึ่งมีความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.พรรค
การเมือง  ที่ก าหนดว่าผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มีลักษณะคล้ายกับพรรคการเมือง 
อาจต้องโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ รวมทั้งอาจต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี 

หลังพิจารณาข้อมูลหลักฐาน ที่ด้านกิจการพรรคการเมืองของส านักงาน  กกต. รวบรวมเสนอแล้วเห็นว่า 
 มีน้ าหนักพอสมควร ที่กกต.จะด าเนินการต่อไปตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสอบสวนและไต่สวนได้    

ทั้งนี้หากการสืบสวน กกต.พบว่าการด าเนินการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.พรรค
การเมือง ซึ่งไม่เพียงต้องมีการด าเนินคดีอาญาบุคคลทั้ง 3 แต่ยังอาจมีผลไปถึงตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิก 
อบจ. ที่ถ้าผลการสืบสวนพาดพิงไปว่าน าไปสู่การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็สามารถน าไปสู่การด าเนินการตาม
กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น กับผู้สมัครนายกและสมาชิกอบจ.ได้ เช่น สั่งระงับสิทธิสมัครของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว 
หรือ "ใบส้ม" หรือ สั่งเลือกตั้งใหม่ ที่เรียกว่า "ใบเหลือง" ได้ด้วย 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378808441 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thebangkokinsight.com/490686/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tnews.teenee.com/politic/164714.html 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/458587 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.one31.net/news/detail/26468 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/639241 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/810059 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  https://news.thaipbs.or.th/content/298795 
ข่าวที่เกีย่วข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-565265 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378808441
https://www.thebangkokinsight.com/490686/
https://tnews.teenee.com/politic/164714.html
https://www.thansettakij.com/content/politics/458587
https://www.one31.net/news/detail/26468
https://www.posttoday.com/politic/news/639241
https://www.dailynews.co.th/politics/810059
https://news.thaipbs.or.th/content/298795
https://www.prachachat.net/politics/news-565265
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จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.21 น. 

กกต.คืนสิทธิ 2 ผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.เหตุไม่มีลักษณะต้องห้าม 
“กกต.” คืนสิทธิผู้สมัครนายกอบจ.อุตรดิตถ์-ส.อบจ.สมุทรสาคร เหตุไม่มีลักษณะต้องห้าม พร้อมยกค าร้องคัดค้าน 
ผู้สมัคร ส.อบจ.อุตรดิตถ์ เหตุพ้นคุกคดีอาวุธปืนยังไม่ครบ 5 ปี 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) รวม 3 กรณี ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อในบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง และได้ยื่นคัดค้านการไม่
ประกาศรายชื่อต่อ กกต. ประกอบด้วย 1.กรณีนายฤทธิรงค์ อินสอน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อ.
ทองแสนขัน เขต 1 ซึ่งผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า อบจ.อุตรดิตถ์ ไม่รับสมัครนายฤทธิ์รงค์ เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ . 2562 มาตรา 50 (7) 
เนื่องจากเคยได้รับโทษจ าคุกโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระท าโดยประมาท
หรือเป็นความผิดลหุโทษ โดย กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายฤทธิ์รงค์ ได้รับโทษจ าคุก 9 เดือน และได้พ้นโทษ เมื่อวันที่ 
9 มิ.ย. 2559 นับถึงวันเลือกตั้งคือ 20 ธ.ค. 2563 ยังไม่ถึง 5 ปี และไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษ โดยอ้างตามค าพิพากษา
ศาลอุตรดิตถ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 ที่พิพากษาว่า นายฤทธิ์รงค์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ กกต.จึงมีค าสั่งให้ยก
ค าร้อง กรณีดังกล่าว ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ กกต. ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด 
จึงเท่ากับว่านายฤทธิรงค์ถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

2.กรณีนายโปรย สมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.อุตรดิตถ์ โดยผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า อบจ.อุตรดิตถ์ 
ไม่รับสมัครนายโปรย เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 
50 (3) เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ นั้น โดย กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า 
นายโปรย เป็นผู้ก่อตั้ง และเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ทันข่าว แต่ในวันที่ 17 ม.ค. 2562 ได้โอนกิจการหนังสือพิมพ์
ดังกล่าวให้แก่บุตรสาว และได้แสดงหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 
เป็นหลักฐาน ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายโปรย ไม่ได้มีลักษณะต้องห้าม จึงมีค าสั่งให้รับสมัคร และประกาศรายชื่อ
นายโปรย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.อุตรดิตถ์ และ 3.กรณี ร.ต.อ.วิชัย ศรีนิเวศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา 
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อบจ.สมุรสาคร ซึ่งผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า อบจ.สมุทรสาคร ไม่รับสมัคร ร.ต.อ.วิชัย เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 50 (10) เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ค้านั้น โดย กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร.ต.อ.วิชัย มิใช่เป็นจ าเลยในคดี
ความผิดว่าด้วยยาเสพติด แต่เป็นผู้จับกุมบุคคลที่ลักลอบจ าหน่ายยาเสพติด และเป็นกรณีผิดหลงของการบันทึกข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลว่า ร.ต.อ.วิชัย เป็นจ าเลยคดีดังกล่าว กกต.จึงมีค าสั่งให้รับสมัคร และประกาศรายชื่อ ร.ต.อ.วิชัย เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว เขต 4 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้แถลงข้อมูลว่าในจ านวนผู้สมัครที่
ไม่ได้รับการประกาศชื่อทั่วประเทศมีจ านวน 23 คน ซึ่งสามารถยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต.ได้ และ
กฎหมายก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ กกต. ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/809954 
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วันจันทร์ ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 15.45 น. 

กกต.คืนสิทธิ์ผู้สมัครนายก อบจ.อุตรดิตถ-์ส.อบจ.สมุทรสาคร เหตุไม่มีลักษณะต้องห้าม 
 

 
 

กกต.คืนสิทธิ์ผู้สมัครนายก อบจ.อุตรดิตถ์-ส.อบจ.สมุทรสาคร เหตุไม่มีลักษณะต้องห้าม พร้อมทั้งยกค าร้อง
คัดค้านผู้สมัคร ส.อบจ.อุตรดิตถ์ เหตุพ้นคุกคดีอาวุธปืนยังไม่ครบ 5 ปี 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) รวม 3 กรณี ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อในบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง และได้ยื่นคัดค้าน
การไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต.ประกอบด้วย 

1.กรณีนายฤทธิรงค์ อินสอน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน เขต 1 ซึ่งผู้อ านวยการ
เลือกตั้งประจ า อบจ.อุตรดิตถ์ ไม่รับสมัครนายฤทธิ์รงค์ เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (7) เนื่องจากเคยได้รับโทษจ าคุกโดยพ้นโทษ
มายังไม่ถึง 5 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ โดย กกต. 
พิจารณาแล้วเห็นว่า นายฤทธิ์รงค์ ได้รับโทษจ าคุก 9 เดือน และได้พ้นโทษเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2559 นับถึงวันเลือกตั้งคือ 
20 ธ.ค.2563 ยังไม่ถึง 5 ปี และไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษ โดยอ้างตามค าพิพากษาศาลอุตรดิตถ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 
ที่พิพากษาว่า นายฤทธิ์รงค์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน กกต.จึงมีค าสั่งให้ยกค าร้องกรณีดังกล่าว ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ กกต. ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด จึงเท่ากับว่านายฤทธิรงค์ ถือเป็นผู้
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

2.กรณีนายโปรย สมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.อุตรดิตถ์ โดยผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า อบจ.อุตรดิตถ์ 
ไม่รับสมัครนายโปรย เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 
50 (3) เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ นั้น โดย กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า 
นายโปรย เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ทันข่าว แต่ในวันที่ 17 ม.ค.2562 ได้โอนกิจการหนังสือพิมพ์
ดังกล่าวให้แก่บุตรสาวและได้แสดงหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 เป็น
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หลักฐานข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายโปรย ไม่ได้มีลักษณะต้องห้าม จึงมีค าสั่งให้รับสมัคร และประกาศรายชื่อนาย
โปรย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.อุตรดิตถ์ 

และ 3.กรณี ร.ต.อ.วิชัย ศรีนิเวศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สมุรสาคร ซึ่งผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า 
อบจ.สมุทรสาคร ไม่รับสมัคร ร.ต.อ.วิชัย  เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 50 
(10) เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ค้านั้น 
โดย กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า ร.ต.อ.วิชัย มิใช่เป็นจ าเลยในคดีความผิดว่าด้วยยาเสพติด แต่เป็นผู้จับกุมบุคคลที่ลักลอบ
จ าหน่ายยาเสพติด และเป็นกรณีผิดหลงของการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลว่า ร.ต.อ.วิชัย เป็นจ าเลยคดีดังกล่าว 
กกต.จึงมีค าสั่งให้รับสมัครและประกาศรายชื่อ ร.ต.อ.วิชัย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร อ.บ้าน
แพ้ว เขต 4 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ได้แถลงข้อมูลว่าในจ านวนผู้สมัครที่ไม่ได้
รับการประกาศชื่อทั่วประเทศมีจ านวน 23 คน ซึ่งสามารถยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต.ได้ และกฎหมาย
ก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/535339 
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วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

กกต. คืนสิทธิผู้สมัครนายกฯอบจ.อุตรดิตถ์ -ส.อบจ.สมุทรสาคร หลังสอบไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม 
 

 
 

กกต. คืนสิทธิผู้สมัครนายกฯอบจ.อุตรดิตถ์-ส.อบจ.สมุทรสาคร หลังสอบไม่มีลักษณะต้องห้าม 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัย

คณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภา
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวม 3 กรณี ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อในบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง และ
ได้ยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต. ประกอบด้วย 1.กรณีนายฤทธิรงค์ อินสอน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบจ.อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน เขต 1 ซึ่งผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า อบจ.อุตรดิตถ์ ไม่รับสมัครนายฤทธิ์รงค์ เนื่องจาก
เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
มาตรา 50 (7) เนื่องจากเคยได้รับโทษจ าคุกโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นความผิดอันได้
กระท าโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 

โดย กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายฤทธิ์รงค์ ได้รับโทษจ าคุก 9 เดือน และได้พ้นโทษ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2559 นับถึงวันเลือกตั้งคือ 20 ธันวาคม 2563 ยังไม่ถึง 5 ปี และไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษ โดยอ้างตามค าพิพากษาศาล
อุตรดิตถ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 ที่พิพากษาว่า นายฤทธิ์รงค์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ กกต.จึงมีค าสั่งให้ยกค า
ร้อง กรณีดังกล่าว ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ กกต. ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด จึง
เท่ากับว่านายฤทธิรงค์ถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

2.กรณีนายโปรย สมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.อุตรดิตถ์ โดยผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า อบจ.อุตรดิตถ์ 
ไม่รับสมัครนายโปรย เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 
50 (3) เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ นั้น โดย กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า 
นายโปรย เป็นผู้ก่อตั้ง และเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ทันข่าว แต่ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้โอนกิจการหนังสือพิมพ์
ดังกล่าวให้แก่บุตรสาว และได้แสดงหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95..jpg
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เป็นหลักฐาน ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายโปรย ไม่ได้มีลักษณะต้องห้าม จึงมีค าสั่งให้รับสมัคร และประกาศรายชื่อ
นายโปรย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.อุตรดิตถ์ 

และ 3.กรณี ร.ต.อ.วิชัย ศรีนิเวศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สมุรสาคร ซึ่งผู้อ านวยการเลือกตั้ง
ประจ า อบจ.สมุทรสาคร ไม่รับสมัคร ร.ต.อ.วิชัย เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 
50 (10) เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ค้า
นั้น โดย กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร.ต.อ.วิชัย มิใช่เป็นจ าเลยในคดีความผิดว่าด้วยยาเสพติด แต่เป็นผู้จับกุมบุคคลที่
ลักลอบจ าหน่ายยาเสพติด และเป็นกรณีผิดหลงของการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลว่า ร.ต.อ.วิชัย เป็นจ าเลยคดี
ดังกล่าว กกต.จึงมีค าสั่งให้รับสมัคร และประกาศรายชื่อ ร.ต.อ.วิชัย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร 
อ.บ้านแพ้ว เขต 4 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้แถลงข้อมูลว่าในจ านวนผู้สมัครที่
ไม่ได้รับการประกาศชื่อทั่วประเทศมีจ านวน 23 คน ซึ่งสามารถยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต.ได้ และ
กฎหมายก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ กกต. ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_375514 
 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_375514
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วันจันทร์ ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 18.31 น. 

ผู้ว่า-กกต.โคราชติวเข้มนายอ าเภอ สั่งก านัน-ผู้ใหญ่บ้านวางตัวเป็นกลาง 

  

 
 

นครราชสีมา เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (30 พ.ย. 2563) ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราขสีมา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์   ผอ.กกต.จ.
นครราชสีมา , นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ.นครราชสีมา รวมทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครราชสีมา และนายอ าเภอทั้ง 32  อ าเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมหารือชี้แจง ถึงระเบียบ ข้อกฏหมาย
ต่างๆในการจัดการเลือกตั้งนายก อบจ.และส.อบจ.นครราชสีมา ที่จะมีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2563 นี้ 

พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์  ผอ.กกต.จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า  ประเด็นหารือที่ส าคัญคือการขอให้ทาง
อ าเภอก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในแต่ละพ้ืนที่ถึงการวางตัวให้เป็นกลาง ในการจัดการเลือกตั้งในครั้ง
นี้  โดยเฉพาะ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ได้รับแจ้งจากชาวบ้านถึงการ
วางตัวไม่เป็นกลาง ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง   จึงได้เข้าหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอ าเภอให้มีการเน้นย้ าในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม   ทั้งนี้การ
กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่รัฐ ยังไม่มีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษรแต่อย่างใด เป็นเพียงการรับแจ้งเท่านั้น ในส่วนกรณีข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงนอก
เวลาราชการ หรือกดไลค์ กดแชร์โพสต์หาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ. จะผิดกฎหมายหรือไม่นั้น  เรื่องนี้ ไม่ควรกระท า 
เพราะจะเป็นเหตุให้ถูกร้องเรียนได้ ส่วนจะผิดหรือถูกนั้น กกต.จะเป็นผู้วินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/214242 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/214242
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วันจันทร์ ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 13.12 น. 

เหลือ 19 วัน! เขต1วัดเพลงเมืองโอ่งยังไร้ป้ายคู่แข่ง เชื่องานน้ี 'สุธีร์' นอนมา 
 

 
 

วันที่ 30 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายวิวัฒน์ นิติกาญจนา หรือก านันตุ้ย ผู้สมัครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ราชบุรี น าลูกทีมไปช่วยนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ผู้สมัครสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เขต 1 อ.วัดเพลง ที่บริเวณตลาดนัดภายในวัดศรัทธาราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง มีพ่อค้า 
แม่ค้า น าอาหารสด อาหารทะเล พืชผัก ผลไม้ สินค้าการเกษตรมากมายมาวางจ าหน่ายแก่ประชาชน เดินแนะน าตัว 
เลือกเบอร์ 3 พร้อมทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ชูแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านกีฬา ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 10 อ าเภอ รวม 30 เขตเลือกตั้ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

ประชาชนหลายคนจ าหน้าก านันตุ้ยได้ เพราะอดีตเคยเป็น ส.ส.และยังเป็นสามีของนางบุญยิ่ ง นิติกาญจนา ส.ส.
ราชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ส่วนนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์นั้นเป็นคนพ้ืนที่เคยเป็นอดีต ส.อบจ.หลายสมัย ใน
พ้ืนที่ อ.วัดเพลงมาก่อน และยังเคยด ารงต าแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ช่วงที่ผ่านมาเคยดูแลพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งการช่วยเหลือกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งได้ช่วยเหลือ
บูรณะสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่หลายแห่ง ท าให้ชาวบ้านรู้จักเป็นอย่างดี ได้พูดทักทายด้วยความสนิทสนมคุ้นเคย ซึ่ง
นายวิวัฒน์ หรือ ก านันตุ้ย ได้ยกมือไหว้พูดทักทายแบบเป็นกันเองขอฝากนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ อดีต ส.อบจ.คนนี้
ด้วย ที่มีความตั้งใจท างานพัฒนาบ้านเมือง  

อย่างไร้ก็ตาม จากการส ารวจการติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครในพ้ืนที่เขต 1 อ.วัดเพลง ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล
ได้แก่ ต.เกาะศาลพระ ต.จอมประทัด และ ต.วัดเพลง มีผู้ลงสมัครแข่งขันทั้งหมดจ านวน 3 คน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มี
ป้ายหาเสียงของผู้สมัครอีก 2 คนคือผู้สมัครเบอร์ 1 และเบอร์ 2 ติดตั้งในพ้ืนที่แต่อย่างใด แม้ว่าจะเหลืออีก 19 วันถึงวัน
เลือกตั้งแล้ว คงพบเห็นแต่ป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ. และของนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ สมัคร ส.อบจ.เขต 1 
อ.วัดเพลง และป้ายรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้เท่านั้น หลายคนจึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
เขตนี้ "นายสุธีร์ นอนมา" 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535291 
  

https://www.naewna.com/local/535291
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วันจันทร์ ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.40 น. 

 ‘อุดรฯ’เดือด! มือบอนกรีดป้ายผู้สมัคร  
ส.อบจ.เพื่อไทย โร่แจ้งต ารวจล่า 
 

 
 

30 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
อุดรธานี ว่า บรรยากาศเริ่มดุเดือน แต่ละทีมเริ่มเดินสายปราศรัยหาเสียงกับประชาชน และติดป้ายผู้สมัครเพ่ือแนะน า
ตัวเองและแนวนโยบาย   

อย่างวันนี้ นายวิเชียร ขาวข า ผู้สมัครชิงต าแหน่งนายก อบจ.อุดรธานี ในนามพรรคเพ่ือไทยอุดรธานี พร้อมด้วย
นายกรวีร์ สาราค า หรือ “เบิร์ด” ลูกชายนายขวัญชัย สาราค า ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 
เขต 3 อ.หนองหาน ได้เดินทางไปปราศรัยหาเสียงที่ลานวัดสระแก้ว ต.บ้านเชียง และลานวัดบ้านหนองเม็ก ต.หนองเม็ก 
โดยชูนโยบายส่งเสริมเน้นแก้ปัญหาพ้ืนฐานของชาวบ้าน รวมทั้งด้านสาธารณสุขและพลิกชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน
ให้ดีขึ้น 

นายวิเชียร กล่าวปราศรัยว่า อยากจะสานงานต่อที่ท ามาแล้ว และนโยบายหลักและแผนงานที่จะท าในอนาคต คือ 
การสร้างมหาวิทยาลัยอุดรธานี การสร้างวงแหวนรอบเมืองรอบที่ 2 และผลักดันย้ายเรือนจ ากลางอุดรธานีออกนอก
เมืองเพ่ือลดความแออัดของผู้ต้องขัง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.อุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง สมกับเป็น 
“เมืองค าชะโนด ทะเลบัวแดง แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง” โดยหวังจะได้ความไว้วางใจจากประชาชนเลือกผู้สมัคร ส.
อบจ.ทั้ง 42 เขต 

ขณะที่การแข่งขัน ส.อบจ.เขต 3 เริ่มดุเดือด มีการท าลายป้ายหาเสียงกันแล้ว โดยนายกรวีร์ สาราค า ผู้สมัคร ส.
อบจ.เขต 3 และเป็นบุตรชายคนเดียวของนายขวัญชัย สาราค า พาผู้สื่อข่าวไปดูป้ายหาเสียงหลังจากถูกมือดีกรีดป้ายจน
ได้รับความเสียหายกว่า 20 ป้าย 

นายกรวีรร์ เปิดเผยว่า ป้ายหาเสียงดังกล่าวถูกมือดีกรีดป้ายมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ในพ้ืนที่บ้าน
หนองเม็ก บ้านหนองตาใกล้ ต.หนองเม็ก โดยดูจากลักษณะการกรีดน่าจะใช้มีดหรือของมีคม และลักษณะการกรีด
ท าลายป้ายเฉียงไปทางเดียวกัน คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนเดียวที่ลงมือท าลายป้าย ตอนนี้ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สภ.หนองหาน แล้ว อยากจะวิงวอนคนท าลายป้ายว่าหยุดเสียเถิด อย่าท าแบบนี้อีกเลยเพราะผิดกฎหมาย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535450 
 

  
  

https://www.naewna.com/local/535450
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วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 - 23:04 น. 
 

ผู้อ่านมติชนส่วนใหญ่ คิดว่าการเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ จะพบอุปสรรค เกิดปัญหาเหมือน
การเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อปี 2562 
 

 
 

ที่ผ่านมา มีการสร้างกระแสกล่าวหาการท างานของ อบจ. และองค์กรปกครองท้องถิ่นว่า มีทุจริตเพ่ือลด
ความชอบธรรมของการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้มีการดองการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเวลาถึง 6 ปี 

“มติชนออนไลน์” ได้ชวนแสดงความคิดเห็นหัวข้อ “ท่านคิดว่า การเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ จะพบอุปสรรค 
เกิดปัญหาเหมือนการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อปี 2562 หรือไม?่” 

โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางทวิตเตอร์ “Matichononline” ผลปรากฎว่าเสียงส่วนใหญ่ 81.4% เห็นว่า 
“มีปัญหา” และอีก 18.6% เห็นว่า “ไม่มีปัญหา” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/matichon-poll/news_2466412 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/matichon-poll/news_2466412
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%871-2.jpg
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30/11/2563 18:01 

คุณหญิงสุดารัตน์ ย่ืนใบลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย 
 

 
 

พรรคเพื่อไทย 30 พ.ย.- มีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์
พรรคเพื่อไทย ได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้ว โดยมีแกนน า อาทิ นายโภคิน พลกุล นายพงศกร อร
รณนพพร ลาออกตามด้วย 

ส าหรับคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ก่อนพรรคมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ใหม่ มีบทบาทส าคัญในช่วงหาเสียงเลือกตั้งให้พรรคในการเลือกตั้งที่ผ่านมา จนชนะเลือกตั้งเป็นที่ 1 ประเทศ และยัง
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้วย. – ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-592767 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/450419 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000123033 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://ch3plus.com/news/category/220641 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/201086 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-592767
https://www.komchadluek.net/news/politic/450419
https://mgronline.com/politics/detail/9630000123033
https://ch3plus.com/news/category/220641
https://siamrath.co.th/n/201086
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 1 ธันวาคม 2563 09:42 น.   

"สุทิน"เผยไม่ชัดเหตุผลแกนน า พท.แห่ลาออกจากสมาชิกพรรค รับ"หญิงหน่อย"ยังอยู่ใน
บัญชีนายกฯพรรค 
 

 
 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคามพรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และแกนน าคนส าคัญของ
พรรคเพื่อไทยหลายคน ลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย ว่า ยังไม่ทราบเหตุผลการตัดสินใจในครั้งนี้ และไม่ทราบว่าจะ
มีการตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาหรือไม่ ซึ่งที่ชัดเจนคือเป็นการแยกกันท างาน แต่ยังไม่สามารถตอบได้ ว่า การแยกกัน
ท างานครั้งนี้เป็นปัจจัยจากรัฐธรรมนูญ หรือเป็นยุทธศาสตร์หรือมีปัญหาสั่นคลอนในพรรคเพ่ือไทย โดยสามารถมองได้
ทั้ง2 แบบ รับอาจท าให้สมาชิกพรรคมีความสับสนแต่ยังคิดว่ากลุ่มคนที่ลาออกไปยังคงมีอุดมการณ์เช่นเดียวกับพรรค
เพ่ือไทย แต่อาจมีวิธีการท างานที่ต่างกัน ส่วนกรณีคุณหญิงสุดารัตน์ที่เป็น1 ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลาออกไป พรรค
เพ่ือไทยจะสามารถรองรับสถานการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัยคดีบ้านพักทหาร ของนายกรัฐมนตรีที่อาจ
เกี่ยวพันกับสถานะของนายกรัฐมนตรีนั้น 

นายสุทิน กล่าวว่ายังมีข้อสงสัยในข้อกฎหมาย ว่าเมื่อคุณหญิงสุดารัตน์ ลาออกจากสมาชิกพรรคจะยังคงอยู่ใน
บัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พรรคยื่นไว้ต่อ กกต. หรือไม่ แต่หากเทียบเคียงกรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ไม่ได้เป็น
สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ จึงคาดว่า คุณหญิงสุดารัตน์น่าจะยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพ่ือไทย 
อย่างไรก็ตามไม่ได้เตรียมพร้อมสถานการณ์การอ่านค าวินิจฉัยพรุ่งนี้ (2 ธ.ค. )แต่เป็นกังวล ผลที่จะเกิดจากค าวินิจฉัย 
โดยหวังว่าค าวินิจฉัยที่ออกมาจะมีเหตุผลท าให้ทุกฝ่ายยอมรับได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/201099 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000123175 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/201099
https://mgronline.com/politics/detail/9630000123175
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201201/06cb14e0163a7b72fd4714ba50e564694ca9fd9330be14cc527f2e7387f27c11.jpg?itok=p0zrK6im
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วันอังคาร ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 09.40 น. 

'บิ๊กป้อม'กร้าว! ไม่เตรียม'นายกฯส ารอง' ปัดชวน'หญิงหน่อย'ร่วม พปชร. 
 

 
 

เมื่อเวลา 08.55 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 2 ธ.ค.ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัย
กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พักบ้านหลวงทั้งที่เกษียณอายุราชการแล้ว ว่า เป็น
เรื่องของกระบวนการศาล ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ศาล ส่วนเรื่องการชุมนุมของกลุ่มราษฎรมีเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแล 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การจัดก าลังเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลโดยรอบบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของ
ประชาชน จะมีวิธีอย่างไรเพ่ือที่จะไม่ให้กระทบต่อประชาชน พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ประชาชนเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่อง
ของกระบวนการศาล และพ้ืนที่ศาลไม่ควรจะไปท าอะไร 

เมื่อถามว่า จะไม่มีเหตุไม่คาดฝันใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มีหรอก ไม่มี ส่วนเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ไปอยู่
ในที่ของศาลอยู่แล้ว จะอยู่ดูแลข้างนอก ไม่มีปัญหาอะไร 

เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ บ้างหรือไม่ถึงค าตัดสินที่จะออกมา ว่ากังวลหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าว
ว่า ไม่ได้กังวลเป็นเรื่องของศาล 

เมื่อถามว่า พรรคพลังประชารัฐได้เตรียมรายชื่อนายกฯ ส ารองไว้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ได้หันมาตอบผู้สื่อข่าว
ทันทีว่า "ไม่มี" 

เมื่อถามถึงกรณ ีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กับพวก ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย มีแนวโน้มจะชวน
ให้มาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เรื่องของเขา 

เมื่อถามว่า การลาออกดังกล่าวเป็นเกมอะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธตอบค าถามดังกล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/535479 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910408 
 

https://www.naewna.com/politic/535479
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910408
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1 ธันวาคม 2563 

'ชวน' เมินเตรียมกระบวนการเลือกนายกฯ  
รอศาล รธน.ชี้ขาด 2 ธ.ค. 
 
  
'ชวน' เมินเตรียมกระบวนการเลือกนายกฯ อ้าง ต้องรอศาล รธน. ตัดสินก่อน ด้าน 'ฝ่ายคัาน' หว่ัน กฎหมาย
ประชามติมีปัญหาซ ้าซ้อน 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออก
เสียงประชามติ ฉบับของรัฐบาล โดยคาดว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้นในวันนี้ เพราะวาระไม่ได้ยาวมากและเป็นการ
พิจารณาในวาระแรก  ส่วนปัญหาที่ฝ่ายค้านเสนอแยกอีกฉบับ ก็ต้องด าเนินการไปตามขั้นตอน ที่ต้องพิจารณาในสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาแยกกันไป กับฉบับของรัฐบาลที่เสนอให้พิจารณาในรัฐสภา   แต่คงไม่ถึงต้องไป
เจรจาให้ใครถอนญัตติแต่มีปัญหา ต้องให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัยก่อนว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ก่อนจะ
ส่งมาให้สภาพิจารณา 

ประธานรัฐสภา กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม รัฐสภายังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับกระบวนการเลือก
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพราะเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่ 2 ธ.ค.  
นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่าย
ค้าน) กล่าวว่า ฝ่ายค้านจะรอฟังค าชี้แจงจากผู้เสนอร่างกฎหมายประชามติว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศอย่างไร แต่
เบื้องต้นสันนิษฐานว่า รัฐบาลต้องการให้ทางกฎหมายผ่านโดยเร็วเพ่ือรองรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรืออยากให้ผ่าน
โดยเร็วเพราะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้เปิดกว้างให้รณรงค์หรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงรัฐบาลก็มีเสียงมากกว่าในที่
ประชุมร่วมรัฐสภา  

ประชามติของฝ่ายค้าน จะเสนอไปที่สภาผู้แทนราษฏร แต่ติดปัญหาว่าจะเข้าข่ายเป็นกฎหมายการเงินหรือไม่ 
ท าให้ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเซ็นต์รับรองเพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร จึงส่งผลให้เกิดปัญหาว่าร่างกฎหมายฉบับ
เดียวกันแต่เสนอแยกให้พิจารณาสองสภา หากผ่านการพิจารณาต้องตั้งกรรมาธิการแยก 2 คณะ ซึ่งจะท าให้เกิดความ
วุ่นวายซับซ้อน อันเป็นผลจากรัฐธรรมนูญที่ไม่บัญญัติเรื่องประเภทกฎหมายให้ชัดว่าควรเข้าสู่การพิจารณาของสภาใด 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910412 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2466613 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/810103 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_831796/ 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910412
https://www.matichon.co.th/politics/news_2466613
https://www.dailynews.co.th/politics/810103
https://www.innnews.co.th/politics/news_831796/
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
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 1 ธันวาคม 2020 - 09:47 

รัฐสภาเตรียมพิจารณาร่าง พรบ. ประชามติ 
รัฐสภาเตรียมพิจารณาร่าง พรบ.ประชามติ-ญัตติด่วน "ไพบูลย์-สมชาย" ขอรัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ
แก้ รธน. 
 

 

 
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีค าสั่งนัดสมาชิกประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (1 ธ.ค.

63) โดยหลังที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) ของรัฐสภาแล้ว จากนั้น เป็นการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จ
แล้ว ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และพิจารณา เรื่องด่วนร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ รวมทั้งพิจารณาญัตติด่วน ขอให้
รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
210 (2) ซึ่งนายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ ที่ขอให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
หน้าที่และอ านาจของรัฐสภาในการเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญให้มี ส.ส.ร. และมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม ่

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จ านวน 3 ฉบับ เกี่ยวกับร่างความตกลง
ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย และร่างหนังสือระหว่างรัฐบาลสหราชอาณาจักรกับรัฐบาลไทย 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_831784/ 
 
 
 
 
 

 

https://www.innnews.co.th/politics/news_831784/
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1 ธันวาคม 2563 

เปิดรางวัลแจ้ง 'เบาะแส' จับโกงเลือกตั้ง อบจ. 
 

 

  
หากพบการกระท าความผิดซื้อสิทธิขายเสียง จะมีความผิดทั้ง "ผู้ให้-ผู้รับ" มีโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หม่ืนถึง 2 
แสนบาท 

การแข่งขั้นเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) ก่อนถึงวันอาทิตย์ 20 ธ.ค.2563 ต่อความเข้มข้นในการหาเสียงหลายขั้วการเมือง จากผู้สมัครตัวเลข
ผู้สมัครนายก อบจ.76 จังหวัด 331 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 8,070 คน  

กลายเป็นสถานการณ์ช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองทั้งกระแสและกระสุน  โดยเฉพาะสิ่งที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกมาเตือนผู้สมัครเลือกตั้งให้หาเสียงให้การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้บริสุทธิ์
ยุติธรรม เพราะหากพบการกระท าความผิดการซื้อสิทธิขายเสียงแล้ว จะมีความผิดทั้ง "ผู้ให้-ผู้รับ" มีโทษจ าคุก 1-
10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมากถึง 20 ปี 
การเลือกตั้ง นายก อบจ.ครั้งนี้อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมหลายฉบับ ซึ่งควบคุมการเลือกตั้งตั้งแต่กระบวนการไต่สวนไป
ถึงการแจ้งเบาะแสจากประชาชน โดยใน "พระราชบัญญัติ(พรบ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562" มาตรา 138 บัญญัติถึงกระบวนการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ข้อมูลการชี้เบาะแส
หรือค าให้การของบุคคล 

ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตาม พรบ.ฉบับนี้รายใด จะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์
การกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดคนอ่ืนที่เป็นตัวการส าคัญ และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการ
กระท าความผิดของผู้กระทาความผิดนั้น กกต.จะกันบุคคลน้ันไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ แต่หากปรากฏภายหลัง
ว่า "ผู้ถูกกัน" ไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค าเป็นเท็จหรือไม่ไปเลิกความ หรือไปเบิกความ แต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้
ถ้อยค าไว้ ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานน้ันส้ันสุดลง และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจด าเนินการตามกฎหมายกับ
บุคคลนั้นต่อไปได ้
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0258.PDF?fbclid=IwAR3wpd3f32_t8pNzGVWiXkTeg0WGhnGo2RHdieW9DP-j6geRgYbW33vLDiw
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0258.PDF?fbclid=IwAR3wpd3f32_t8pNzGVWiXkTeg0WGhnGo2RHdieW9DP-j6geRgYbW33vLDiw
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ที่ส าคัญใน "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และการให้รางวับ
แก่ผู้ชี้ เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  พ.ศ.2562" ได้ก าหนด "นิยาม" ค า
ว่า "เบาะแส" หมายถึง ลู่ทาง ร่องรอย ลาดเลาเค้าเง่ือน ต าแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบ มาอย่างเลาๆ พอเป็นรูปเค้า 
ส่วน "ผู้ชี้เบาะแส" หมายถึง บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ท่ัชี้เบาะแสเก่ัยวกับการกระทาการอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง โดยมี "รางวัล" หมายความว่า เงินท่ัจ่ายให้แก่ผู้ชี้เบาะแสท่ัมีสิทธิได้รับรางวัลตาม
ระเบียบนี้ ตามอ านาจที่ กกต.จัดตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสาร และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส โดยกกต.จะจัดสรรเงินจาก "กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง" หรือจาก
รายได้ของสานักงานเพ่ือใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้ 
ประเด็นส าคัญตาม "ระเบียบกกต. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารฯ" ฉบับนี้ได้ตีกรอบการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร และการชี้ เบาะแส  รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบให้ดาเนินการ  "เป็นความลับ" และ
ค านึงถึง "ความปลอดภัย" ของผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ผู้ชี้เบาะแส เจ้าหน้าท่ั และบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ให้
ข้อมูลข่าวสาร ผู้ชี้เบาะแส และเจ้าหน้าท่ัเป็นเรื่องส าคัญ 

ส าหรับ "ค่าใช้จ่าย" ท่ัจัดสรรให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกินข่าวละ  5,000 บาท โดย
เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาจากความส าคัญและความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร ความเสี่ยงในการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร และภยันตรายอันอาจเกิดกับบุคคลน้ันเนื่องจากการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้วย โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส
การกระท าความผิดได้ที่ ส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดทุกจังหวัด สายด่วน กกต. "1444" กด 2 หรือเว็บไซต์โดยกรอก
ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ที่นี่   

ขณะที่ "เงื่อนไข" ที่ กกต.ก าหนดผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ันามาแจ้ง  เป็น
สาระสาคัญของการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ชี้เบาะแสใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง และ
ก่อให้เกิดเป็นผลโดยตรง ดังนี้ 
1.กกต.มีค าสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ หรือสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว 
2.ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ัง แล้วแต่กรณี 
3.ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
4.กกต.มีค าสั่งให้ด าเนินการออกเสียงประชามติใหม่ 
ส า ห รั บ  "เ พ ด า น " เ งิ น ร า ง วั ล ก า ร แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส ทุ จ ริ ต เ ลื อ ก ตั้ ง นั้ น  ก ก ต .แ บ่ ง เ ป็ น  2 ส่ ว น  1.ผู้ ส มั ค ร
ประเภท "นายก อบจ." หากประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริต จน กกต.มีค าสั่งให้มีการ "เลือกตั้งใหม่" ผู้แจ้งเบาะแส
จะได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่เกิน200,000 บาท และหากน าไปสู่ "ระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
การชั่วคราว " จะได้รับเงินรางวัลตั้งแต่  100,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท หรือหากศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา  มี
ค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่จะได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท และหากมีค าสั่ง "เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง" ผู้แจ้งเบาแสจะได้รับเงินรางวัลตั้งแต่  100,000 บาท แต่ไม่เกิน
1,000,000 บาท 

 

https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20200525112347.pdf
https://www.ect.go.th/ect_th/report_corruption.php
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ส่วนเงินรางวัลการแจ้งเบาะแส ผู้สมัคร "ส.อบจ." หาก กกต.มีค าสั่งให้มีการ "เลือกตั้งใหม่" ผู้แจ้งเบาะแสจะ

ได้รับเงินรางวัลตั้งแต่50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีค าสั่งให้ "ระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการ
ชั่วราว" จะได้รับเงินรางวัลตั้งแต่50,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
หรือหากศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา มีค าสั่งให้มีการ "เลือกตั้งใหม่" จะได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่
เกิน 200,000 บาท และหากมีค าสั่ง "เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง" ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับ
เงินรางวัลตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910285 
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1 ธันวาคม 2563 
 'เลือกตั้งท้องถิ่น' 2563 ตรวจแถว 'ผู้สมัคร อบจ.' ศึกวัยเกษียณ!? 
 

 

 
อุ่นเครื่องศึก "เลือกตั งท้องถิ่น" ปี 2563 เปิดสถิติ "ผู้สมัคร อบจ." พบผู้สมัครหน้าเดิม เคยเป็นอบจ.มาแล้ว 15% 
แถมกว่าครึ่ง ยังมีอายุเกิน 50 ปี!! 

ประเทศไทยห่างเหินไปจากการ 6 ปี เลือกตั้งท้องถิ่น หรือเลือกตั้ง นายก อบจ. และถูกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจน
ในที่สุดก็เพ่ิงได้เลิกเคาะวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2563 
แต่ก่อนที่จะไปถึงวันเลือกตั้ง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ท าการรวบรวมสถิติข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้ทั้งจากเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต่างๆ และโทรสอบถามในหลายจังหวัดที่ไม่ปรากฏข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ตามไปดูกันว่า ศึก "เลือกตั้งท้องถิ่น" ครั้งนี้ มีอะไรน่าสนใจบ้าง! 

 ผู้สมัครกว่าครึ่ง อายุเกิน 50 ปี 
ถึงแม้ว่า ตามกฎหมายมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 (กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้ง อบจ.) ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ. โดยข้อหนึ่งระบุไว้ว่า "ผู้สมัครจะต้องมี
อายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง" แต่กลับกลายเป็นว่าในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้ "อายุเฉลี่ย" ของผู้สมัคร 
นากย อบจ. กลับสูงถึง 55 ปี!! โดยจากการรวบรวมของ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เราพบว่า จากจ านวนผู้สมัคร "นายก 
อบจ." ทั้งสิ้น 331 คน หากแยกตามช่วงอายุ พบว่า 
- ช่วงอายุ 51-60 ปี มีมากท่ีสุด คือ 115 คน คิดเป็น 34.75% 
- ช่วงอายุ 61 ขึ้นไป ตามมาเป็นอันดับสอง คือ 105 คน คิดเป็น 31.72% 
- ช่วงอายุ 41-50 ปี มีมากเป็นอันดับสาม ที่จ านวน 81 คน คิดเป็น 24.47% 
- ช่วงอายุ 35-40 ปี มีน้อยที่สุด คือ มีเพียง 30 คน คิดเป็น 9% 
โดยผู้อายุผู้สมัครน้อยที่สุดคือ 35 ปี มีเพียง 4 คน และผู้สมัครที่อายุมากที่สุดในครั้งนี้  คือ 81 ปี 1 คน คือ นาย
สุนทร วิลาวัลย์ ผู้สมัครนายก อบจ. ของจังหวัดปราจีนบุรี และเคยด ารงต าแหน่งเป็นอดีต รมช.สาธารณสุข มาแล้วใน
อดีต เมื่อลองเฉลี่ยอายุออกมาแล้วก็จะพบว่า อายุเฉลี่ยของผู้สมัครในครั้งนี้อยู่ที่ 55 ปี เห็นสถิตินี้ก็อาจจะเรียกได้ว่า ศึก
การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ คือศึกของวัย(เตรียม)เกษียณที่แท้! 

https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=8530
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 หน้าเก่า-ใหม่ 
นอกจากเรื่องอายุที่ค่อนไปทาง สูงวัย แล้ว เมื่อเราค้นข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็น "หน้าเก่า-หน้าใหม่" เพ่ือดูว่า 

ในจ านวนผู้สมัครทั้งหมด 331 คนนี้ มีประวัติการท างานการเมือง โดยเฉพาะเคยด ารงต าแหน่ง นายก อบจ. มาแล้วมากแค่ไหน ใน
สนามเลือกตั้งท้องถิ่น 2563 ครั้งนี้ เราพบว่า ในครั้งนี้มีผู้สมัครที่เคยเป็น นายก อบจ. มาแล้วทั้งสิ้น 52 คน คิด
เป็น 15.71% และผู้สมัครที่ไม่เคยด ารงต าแหน่งนายก อบจ. มาก่อนมีถึง 279 คน คิดเป็น 84.29% 

 สัดส่วน "เพศ" ของผู้สมัครผู้น าท้องถิ่น 
ในเรื่องของ "เพศ" ถ้าดูจากสถิติการของเลือกตั้งใน  สนามใหญ่ ไม่ได้ท าบาร์ไว้สูงอย่างที่หลายคน

คาดหวัง เช่นกันกับการลงสมัครของเหล่าว่าที่ผู้น าท้องถิ่น เพราะจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า มีผู้สมัครที่เป็นผู้ชาย
กว่า 285 คน คิดเป็น 86.10% ในขณะที่ผู้หญิงเพียง 46 คน คิดเป็น 13.90% เท่านั้น 

 " ผู้สมัครมากสุด / อุทัยธานี-เพชรบุรี-กระบี ่ผู้สมัครหน้าเดิม 
มาถึงการส ารวจจ านวนผู้สมัครนายก อบจ. ที่จะบ่งบอกเราได้ว่าจังหวัดนั้นมีการแข่งขันสูงกันมากน้อยเท่าไหร่ จาก

การส ารวจการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เราพบว่า จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ "ขอนแก่น" โดยมีผู้สมัครถึง 10 คน 
ส่วน จังหวัดที่มีผู้สมัครลงแข่งขันน้อยที่สุดต้องยกให้ อุทัยธานี เพชรบุรี และกระบี่ เพราะมีผู้สมัครลงเพียง 1 คน
เท่านั้น นอกจากนี้ผู้สมัครทั้งสามยังด ารงต าแหน่งนายก อบจ. คนปัจจุบันอีกด้วย 

 จะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีผู้สมัครเพียงคนเดียว 
ก่อนจะจบสถิติสนุกๆ เรียกน้ าย่อยสนามเลือกตั้งท้องถิ่นที่ก าลังจะเกิดขึ้น..  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ขอทิ้งท้ายด้วย 

กติกาการเลือกตั้งที่หลายคนอาจจะมีค าถามในใจ ในกรณีที่จังหวัดนั้นๆ มีผู้สมัคร นายก อบจ. เพียงคนเดียว เช่น 3 
จังหวัดที่กล่าวข้างต้น จะถือว่า "นอนมา" ได้เป็น นายก อบจ. แน่ๆ เลยหรือไม ่ 
ค าตอบก็คือ ไม่ใช่ เพราะตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 
111 ก าหนดเอาไว้ว่า 

ผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. ได้หรือไม่นั้น นอกจากจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดแล้ว ยัง
จะต้องผ่านหลักเกณฑ์ส าคัญ คือ การได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด หรือ Vote No 
ซึ่งในกรณีที่จังหวัดนั้นๆ มีผู้สมัครเพียงคนเดียว ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน คือ "ผู้สมัครเพียงหนึ่งเดียว" จะได้รับเลือกตั้ง
ก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด หรือ Vote No อีกทั้งคะแนนที่ได้ก็จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นอีกด้วย 
โดยหากว่า ผู้สมัครหนึ่งเดียวที่มีอยู่นั้น ไม่สามารถเอาชนะคะแนน Vote No หรือได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 10 ของ
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นๆ ได้ ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดย "ผู้สมัคร
รายเดิม" ที่ได้รับคะแนนไม่ถึงร้อยละ 10 และได้รับคะแนนน้อยกว่าคะแนนไม่เลือกผู้ใด จะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งท่ีจะจัดขึ้นใหม่ขึ้นด้วย! 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910354 
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วันจันทร์ ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 14.47 น. 

เทียบฟอร์ม-ฐานเสียง‘ม้าเต็ง-ม้ามืด’ ขับเคี่ยวควบชิงชัย‘นายก อบจ.น่าน’ 
 

 
 

30 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) น่าน ว่า จ.น่าน มีจ านวนผู้สมัครนายก อบจ. รวม 5 คน และ ส.
อบจ 73 คน 

เทียบฟอร์ม...ภายหลังจากการเปิดสนามในโค้งแรกนี้แล้ว มองจากบนเวที เส้นทางแห่งการเมือง ใครจะเป็น 
“เต็งหนึ่ง-ม้ามืด” 

เช็ครายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.น่าน มี 5 คน คือ เบอร์ 1 นายพิชิต โมกศรี อายุ 60 ปี สังกัดอิสระ 
ปลัดเทศบาลเมืองน่าน , เบอร์ 2 นายโสภณ ศรีมาเหล็ก อายุ 55 ปี สังกัดอิสระ อดีตสมาชิกวุฒิสภาน่าน (ส.ว.น่าน) 
และอดีตก านัน , เบอร์ 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อายุ 49 ปี ผู้สมัคร
สังกัดพรรคเพ่ือไทย , เบอร์ 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อายุ 67 ปี ผู้สมัครอิสระ อดีต ส.ว.น่าน และเบอร์ 5 นายธน
โชติ ยั่งชยุตพงศ์ อายุ 61 ปี อดีตข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคน่าน ผู้สมัครอิสระ 

เริ่มจาก “ตัวเต็ง”...ผู้สมัครเบอร์ 1 นายพิชิต โมกศรี อายุ 60 ปี สังกัดอิสระ อดีตผู้สมัครนายก อบจ.น่าน ครั้ง
ล่าสุด แต่สอบตก อาชีพเป็นข้าราชการบ านาญ (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดเทศบาลเมืองน่าน) บนเส้นทางทาง
การเมือง เริ่มจากการเป็นปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองล าปาง แล้วหันเหสู่สายการเมืองท้องถิ่นเ ป็นรอง
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน แล้วตัดสินใจลงสมัครนายก อบจ.น่าน เป็นครั้งแรกแพ้คะแนนแบบเฉียดฉิวหลักร้อย 
แ ล ะ เ ป็ น ป ลั ด เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง น่ า น ก่ อ น อ อ ก ม า แ ก้ มื อ ล ง ส มั ค ร น า ย ก  อ บ จ . น่ า น  ไ ด้ ล ง พ้ื น ที่  
 จ.น่าน การหาเสียง จากชาวบ้านขยันเดินลงพ้ืนที่ส่วนใหญ่พื้นที่ห่างไกล 

“ตัวเต็ง” อีกราย เบอร์ 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยที่ผ่านมา 
อายุ 49 ปี ผู้สมัครสังกัดพรรคเพ่ือไทย ด้านเส้นทางสายการเมือง มีความใกล้ชิดกับการเมืองระดับประเทศ โดยคาดจะ
ได้ฐานเสียงเดิมของ สส. แต่ก็อาจไม่แน่ขึ้นอยู่กับการลงพ้ืนที่เข้าหาชุมชน 

“ม้ามืด” นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อายุ 67 ปี ผู้สมัครอิสระ อดีต ส.ว.น่าน ก่อนลงสมัครนายก อบจ.น่าน ครั้ง
นี้ ผ่านร้อนผ่านหนาวบนเส้นทางการเมืองมายาวนาน เริ่มต้นจากการเป็นทนายความ จากนั้นก้าวขึ้นเวทีระดับชาติ เป็น 
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ส.ว.น่าน มีการสร้างฐานเสียงทางการเมืองโดยลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปี แถมคว้าแกนน าชุมชนเข้าทีมดึงฐาน
เสียงมาได้หลายพื้นท่ี ส่วนด้านนโยบายแอบท าการบ้านมาหลายปี 

เทียบฟอร์ม “เต็งหนึ่ง” ของเมืองน่านแล้ว ยังมองกันไม่ขาดว่าใครได้เปรียบ เป็นการช่วงชิงฐานเสียงทาง
การเมืองที่มีมายาวนาน แต่จะประมาทไม่ได้ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีใครสามารถครองใจได้ กลุ่มนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกม
ที่ชัดเจน ทั้งหมดนั้นก็ข้ึนกับเสียงของชาวบ้านเป็นคนคิดว่าเขาได้ประโยชน์หรือ ไม่ 

เพราะยุคสมัยเปลี่ยน ท าอะไรหรือเคยท าอะไรเสียหาย รู้กันทั้งน่าน หรือการเลือกตั้งครั้งนี้อาจมี  “ม้ามืด” ก็
เป็นไปได้ทั้งนั้น 

คนตัดสินใจที่ดีที่สุด คือ ประชาชน เพราะเป็นการปกครองของประชาชนเอง… 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535316 
 

  
  

https://www.naewna.com/local/535316
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30 พฤศจิกายน 2563 - 16:13 น. 

"ศรีเมือง" คนสนิท "แม้ว” ล้างตา "อุดรพิมพ์" 
 

 
 
ศึกสารคาม "ศรีเมือง" คนสนิททักษิณ ท าศึกล้างตาตระกูล "อุดรพิมพ์" ลุ้นชวดนายก อบจ. 3 หนซ้อนหรือไม่? 

สนามเลือกตั้งนายก อบจ.มหาสารคาม ปี 2563 มีความน่าสนใจ ตรงที่นักการเมืองดังชื่อ “ศรีเมือง เจริญ
ศิริ” จะตามล่าฝันส าเร็จหรือไม่? เนื่องจากการเลือกตั้งนายก อบจ.มหาสารคาม 2 ครั้งที่ผ่านมา ตระกูล “เจริญ
ศิริ” ประสบความล้มเหลว พ่ายแพ้แก่ตระกูล  “อุดรพิมพ์” การลงเลือกตั้งชิงเก้า อ้ีนายก อบจ.หนนี้ของ   
“ศรีเมือง” จึงมีความส าคัญยิ่ง เขาจะล้างตาส าเร็จ หรือท าแฮตทริกพ่าย 3 หนซ้อน เอ่ยชื่อ “ศรีเมือง เจริญศิริ” ต้อง
ตามมาด้วยค าว่า “คนสนิททักษิณ ชินวัตร” ปี 2543 ศรีเมือง อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สายโทรคมนาคม ได้รับเลือกตั้ง
เป็น สว.มหาสารคาม และเป็นประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม ในสภาสูง ทุกคนทราบดีว่า ศรีเมืองเป็นสายตรง
ทักษิณ นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น  ต่อมา ศรีเมืองเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน และรัฐมนตรีศึกษาธิการ ในยุค
รัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี จากคดียุบพรรคพลัง
ประชาชน  
ภรรยาพ่าย-ลูกชายแพ้ 

ปี 2551 ศรีเมือง ส่งภรรยา รังสิมา เจริญศิริ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ลงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.มหา
สารคาม ส่วนคู่แข่งคือ ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคามหลายสมัย และอยู่กับการเมืองท้องถิ่นมานานกว่า 20 
ปี เรียกว่า มี อบจ.เป็นบ้านหลังที่ 2 ผลเลือกตั้ง ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ ชนะรังสิมา เจริญศิริ ขาดลอย มีคะแนนทิ้งห่างนับแสน
คะแนน ปี 2554 ศรีเมือง ขอท าศึกล้างตา ส่งลูกชาย ชนาวีร์ เจริญศิริ ลงแข่งกับ คมคาย อุดรพิมพ์ ภรรยา ยิ่งยศ อดีต
น า ย ก  อ บ จ . ม ห า ส า ร ค า ม  ป ร า ก ฏ ว่ า  ต ร ะ กู ล เ จ ริ ญ ศิ ริ  พ่ า ย ซ้ า เ ป็ น ห น ที่ ส อ ง 
 
 
ศรีเมืองทุ่มทุนสู้ 

การเลือกตั้งนายก อบจ.มหาสารคาม ปี 2563 คมคาย อุดรพิมพ์ ลงป้องกันแชมป์ โดยไม่มีสามี-ยิ่งยศ เป็นพ่ี
เลี้ยง เนื่องจากอดีตนายก อบจ.มหาสารคาม ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก เสียชีวิต เที่ยวนี้ คมคาย ไม่ได้สวมเสื้อภูมิใจ
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ไทย เหมือนปี 2554 เธอลงอิสระ โดยทีมงาน ส.อบจ.ชุดเดิม แม้เลือกตั้ง ส.ส.มหาสารคาม ทีมของคมคาย ในสีเสื้อ
ภูมิใจไทยจะพ่ายเรียบ แต่ก็เชื่อว่า ฐานเสียงท้องถิ่น เธอยังเหนียวแน่น  ขณะที่ “ศรีเมือง” มาในนามพรรคเพ่ือไทย 
พร้อมประกาศรายชื่อคณผู้บริหาร อบจ.มหาสารคาม ประกอบด้วย ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์, ประวัติ ทองสมบูรณ์, สุรจิตร 
ยนต์ตระกูล, พลพัฒน์ จรัสเสถียร และ รัฐ คลังแสง ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตระกูลการเมืองของเพ่ือไทย มหาสารคาม 
พร้อมใจกันสนับสนุนศรีเมือง 

อย่างไรก็ตาม ศรีเมือง ก็เจอคู่แข่งฐานเสียงเดียวกันคือ ทองหล่อ พลโคตร ทีมมหาสารคามพัฒนา   
“ทองหล่อ” อดีต ส.ส.มหาสารคาม พรรคไทยรักไทย 2 สมัย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง เดิมททีองหล่อ เคย
แสดงตัวว่า จะลงสมัครนายก อบจ.มหาสารคาม ในสีเสื้ออนาคตใหม่ แต่หลังพรรคสีส้มถูกยุบ ทองหล่อก็ฟอร์มทีมสู้เอง 
โดยไม่สังกัดพรรค 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450415 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/450415
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วันอังคาร ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

เปิดใจ 2 ผู้สมัคร ส.อบจ.กาญจนบุรี ถิรนันท์ หงษ์ยนต์ อ.ท่ามะกา เขต 3 ทีมพลังใหม่ 
อานนท์ ถนอมวงษ์ อ.ทองผาภูมิ เขต 2 ทีมพลังกาญจน ์
 

 
 

จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.ออกเป็น 30 เขต มี ส.อบจ.ได้ 30 คน ทั้งจังหวัด มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่
ได้รับการรับรองจากท้ัง 13 อ าเภอ จ านวน 626,932 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด จ านวน 1,079 หน่วย 

มีผู้สมัครนายก อบจ.จ านวน 4 คน ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย หัวหน้า “ทีมพลัง
กาญจน์  เบอร์ 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์  หัวหน้า“ทีมพลังใหม่” เบอร์ 3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล 
หัวหน้า “ทีม NEXT กาญจนบุรี” และ เบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้สมัครอิสระ“ทีมกาญจน์ก้าวใหม่” 

ส าหรับตัวเต็งที่จะได้รับเลือกเข้าไปนั่งในเก้าอ๊ีนายก อบจ.กาญจนบุรี คงหนีไม่ พ้นผู้สมัคร เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิ
ยะโชติ หรือหมอหนุ่ย อดีต สส.1 สมัย พรรคเพื่อไทย เมื่อปี 54 และเบอร์2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ 
อดีตกนายก อบจ.กาญจนบุรี 3 สมัย ส่วนผู้สมัคร นายก อบจ.หน้าใหม่ อีก 2 ราย คือ เบอร์ 3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล
หรือสา หัวหน้า “ทีม NEXT กาญจนบุรี” และ เบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้สมัครอิสระ“ทีมกาญจน์
ก้าวใหม่” จะเป็นม้ามืดแซงเข้าวินได้หรือไม่นั้น แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีกูรูทางการเมืองท่านใดกล้าออกมาฟันธง 
สุดท้ายแล้วประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสิน หลังปิดหีบ 20 ธ.ค.2563ไม่นานเกินรอคงรู้ผล 

วันนี้จะมาท าความรู้จักกับผู้สมัครหน้าใหม่ น้องกิ๊ก น.ส.ถิรนันท์ หงษ์ยนต์ อายุ  33 ปี ผู้สมัคร ส.อบจ.อ าเภอท่า
มะกา เขต 3 สังกัดทีมพลังใหม่ น้องกิ๊กเกิดที่ต าบลท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ประวัติการศึกษา จบปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์  สาขา ธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประวัติการท างาน บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี จ ากัด (เมืองทองธานี) ธนาคารกสิกรไทย  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิ
คอล เซ็นเตอร์ (WMC) ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา เขตเลือกตั้งอ าเภอท่ามะกา 
เขต 3 ประกอบด้วยต าบลสนามแย้ ต.ยางม่วง ต.ดอนขมิ้น เทศบาลต าบลลูกแก ต.ท่าเสา ต.พงตึก และ ต.หวาย
เหนียว สโลแกน  #ทีมพลังใหม่ “มองการณ์ไกลใส่ใจทุกปัญหา พัฒนา เพ่ือประชาชน” จุดเด่นของเราผู้หญิงยุคใหม่ 
พร้อมสร้างสิ่งใหม่ๆกล้าคิด กล้าท า มีประสบการณ์พร้อมท างานการศึกษาดี เข้าถึงง่าย 

น้องกิ๊ก เล่าว่า ที่ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้งสมาชิก อบจ.ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก เหตุผลเพราะอยากจะเข้าไป
ท างานเป็นตัวแทนให้กับพ่อแม่พ่ีน้อง เข้าไปน าเสนอสิ่งที่บ้านเราต้องการไปยัง อบจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
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น ามาพัฒนาบ้านเราซึ่งที่ผ่านมาได้มีโอกาสท างานอยู่องค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยในหน้าที่ในการท างานในต าแหน่งที่
ท า ไม่สามารถน าเสนอในสิ่งที่คิดหรืออยากจะท าให้บ้านเราได้ จึงอยากขอโอกาสพ่อแม่พ่ีน้องเข้ามาเป็นตัวแทนของ
บ้านเรา 

ส าหรับนโยบายหรือแนวคิดที่จะน าเสนอต่อประชาชน ทีมพลังใหม่ มีนโยบายสร้างจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น
ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวตามแนววิถีใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ และการค้าผ่านแดน และจะสานต่อภารกิจส าคัญที่ยังค้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโรงงาน
กระดาษให้เป็น Land Mark แห่งใหม่ของกาญจนบุรี ตามความต้องการของชาวกาญจนบุรี 

รวมทั้งการพัฒนาถนนพัฒนาการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง การเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ซึ่งเราจะท ากาญจนบุรีให้เป็น Smart City ที่มีการน าเทคโนโลยีมาตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องชาวกาญจนบุรี 
เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการรองรับสังคมผู้สูงอายุพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 

ส่วนอุดมการณ์ของตนได้มีทางเลือกให้พ่ีน้องประชาชนเป็นผู้ตัดสิน การที่เราใช้ชื่อ “พลังใหม่ ร่วมสร้างเมือง
กาญจน์” เพราะต้องการให้คนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวกาญจนบุรี อีกทางหนึ่ง”น้องกิ๊ก กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับผู้สมัครที่น่าสนใจอีก 1 คน ดีกรีอดีต ส.อบจ.อ าเภอทองผาภูมิ 2 สมัยติดต่อกัน คือสจ.
ตูน-อานนท์ ถนอมวงษ์ จบการศึกษา ปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปริญญาโท 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นลูกชายของนายกฯจิรชัย ถนอมวงษ์นายกเทศมนตรี
ต าบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ 

สจ.ตูน-อานนท์ ถนอมวงษ์ กล่าวว่าส าหรับแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง  ส.อบจ.คือ 1.อยากพัฒนาบ้านเกิด
ของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ช่วยพ่ีน้องชาวเกษตรกร การประกันราคาผลผลิต
ด้านการเกษตรเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ด้านการศึกษา จะสนับสนุนให้เด็กในพ้ืนที่ได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งในระบบและนอกระบบ อย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน ด้านระบบสาธารณสุข จะสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในถิ่นทุรกันดารเพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีคุณภาพ 

ด้านการท่องเที่ยว อ าเภอทองผาภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดนเด่นและหลากหลาย จึงเป็นตัวแทนในการสนับสนุน
ด้านข้อมูลสาระสนเทศเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่พ่ี
น้องประชาชนให้มีรายจากการท่องเที่ยวให้มากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ 

ด้านการอนุรักษ์จะสืบสานประเพณีท้องถิ่น เนื่องจากอ าเภอทองผาภูมิ เป็นอ าเภอที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ มีประเพณี
และวัฒนธรรมที่ต่างกัน เช่น ภาษา อาหาร การแสดงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

ส าหรับแผนพัฒนากระบวนการ P.D.C.A.P=plangning ประชุมผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ส ารวจปัญหาของแต่ละ
ชุมชน D=do ฟ้ืนฟูและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความโดนเด่น เน้นความปลอดภัย ความสะอาด มีกระบวนการ
ท างานและขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพ่ือให้ความสะดวกแก่นักท่ องเที่ยวที่ต้องการ
สืบค้นข้อมูล 
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C=Check ตรวจสอบว่าหลังจากน าแผนที่ไปวางไว้ในการปฏิบัติจริง แล้วเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
มาตรฐานที่เราได้ก าหนดไว้หรือไม่ เช่น แบบบันทึกความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยมีข้อแนะน าให้แก้ไขหรือปรับ
ด้านใดต่อไป 

A=Action น าข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวมาวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาประเมิน
เพ่ือพัฒนาแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด เพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว ถึงแม้ว่าจะไม่มี
ข้อบกพร่องจากกระบวนการท างานที่ผ่านมา แต่เราก็ควรจะมีวิธีในการพัฒนาปรับปรุงการท างานของตนเองอยู่เสมอ 
เพ่ือให้การด าเนินงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม” สจ.ตูน-อานนท์ ถนอมวงษ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535374 
 
  

https://www.naewna.com/local/535374
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1 ธันวาคม 2563 - 07:58 น. 

สร้างรังใหม่ "หน่อย"  ไปต่อ ช่วย "พวก" ทิ้งพรรค 
 

 
 
ได้เวลาสร้างรังใหม่ 'คุณหญิงหน่อย' โบยบิน หา "พวก" ล้างแบรนด์เก่า เขย่าแบรนด์ใหม่  

ไม่เหนือความคาดหมาย กรณี “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย
แบบตลอดชีพ และทุกต าแหน่งในเพ่ือไทยต่อหัวหน้าพรรค เมื่อ 30 พ.ย.2563 ว่ากันว่า รายงานจากพรรคเพื่อไทยแจ้ง
ว่า ปมแตกหักสุดท้าย มีอยู่ 2 เรื่อง กรณีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร จะมีการตั้งทีมชุดใหม่ ไม่เอา “เด็กเจ๊” และ
การเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ไม่อนุญาตให้คุณหญิงสุดารัตน์ ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงแก่นายก อบจ. ที่ลงสมัครในนามพรรค 

หลังจาก “คุณหญิงหน่อย” ลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ได้ขยับ  “สถาบันสร้าง
ไทย” ออกมาขับเคลื่อนท ากิจกรรมทางสังคม สถาบันสร้างไทย ถูกออกแบบให้เหมือนคลังสมอง คิดเพ่ืออนาคต และ
ปลายทางก็จะเป็นพรรคการเมืองใหม่ของคุณหญิงหน่อย  
ผู้ช่วยหาเสียง 

เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ได้ใช้เฟซบุ๊ก Seksit Vainiyompong บอกเล่าเรื่อง
คุณหญิงสุดารัตน์ลาออกจากพรรคเพ่ือไทย เมื่อคืนวันที่ 30 พ.ย.2563  “ผมเคารพการตัดสินใจ และผมก็ไม่ถามถึง
เหตุผลเพราะเชื่อว่าคุณหญิงคงตัดสินใจดีแล้ว” เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ เป็นที่ปรึกษาของ มังกร ยนต์ตระกูล อดีตนายก 
อบจ.ร้อยเอ็ด ที่ลงสนามป้องกันแชมป์ในนามกลุ่มเพ่ือไทยร้อยเอ็ด และคุณหญิงสุดารัตน์ มาหาเสียงช่วย 2 ครั้งแล้ว 
ตามก าหนดเดิม วันที่ 2 ธ.ค.2563 คุณหญิงหน่อย จะมาหาเสียงที่ร้อยเอ็ดอีก  

“คุณหญิงถามว่าตอนนี้ ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทยแล้ว ยังจะให้มาช่วยหาเสียงให้กลุ่มเพ่ือไทยร้อยเอ็ดตาม
ก าหนดการรึไม่?  ผมก็ยังยืนยันว่ายังอยากให้มาช่วยเหมือนเดิม”  

“เศกสิทธิ์” บอกว่า แม้จะไม่ได้มาในนามของสมาชิกพรรคเพ่ือไทย แต่พวกเขาในนามสมาชิกพรรคเพ่ือไทย ก็
ยังเคารพคณุหญิงสุดารัตน์เหมือนเดิม แสดงว่า คุณหญิงสุดารัตน์ยึดหลัก “พวกมาก่อนพรรค” เมื่อลาออกจากเพ่ือไทย
แล้ว ก็ยิ่งต้องหาพวกให้เยอะๆ  
สร้างไทยใหม่ 
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นับแต่ “3 กุมาร” ของทักษิณ ไม่ว่าจะเป็น นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, ภูมิธรรม เวชยชัย และ นพ.สุรพงษ์ 
สืบวงศ์ลี ก่อตั้งกลุ่มแคร์ มาซับพอร์ตพรรคเพ่ือไทย คุณหญิงสุดารัตน์ก็รู้ชะตากรรมตัวเอง จริงๆ แล้ว คุณหญิงสุดา
รัตน์ และ ส.ส.กรุงเทพฯ ต่างรับรู้ได้ถึงกระแสความตื่นตัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตย 
พรรคเพ่ือไทยดูเคลื่อนตัวช้า ท าให้พรรคก้าวไกล เก็บเกี่ยวดอกผลเกมการเมืองบนท้องถนนไปได้เต็มๆ คุณหญิงหน่อย
สุกงอมมาหลายเดือนแล้ว จึงได้แสดงออกถึงการเป็น “เพื่อไทย” ที่ไม่มีทักษิณ ก่อนหน้านั้น คุณหญิงหน่อยได้มอบให้ 
อุดมเดช รัตนเสถียร ได้จัดเตรียมพรรคใหม่ไว้แล้ว ซึ่งในข่าวระบุว่า โภคิน พลกุล ,พงศ์เทพ เทพกาญจนา และกิตติรัตน์ 
ณ ระนอง จะขอร่วมขบวนไปกับเรือล าใหม่ จะชื่อสร้างไทยหรือไม่ ก็คงไม่นานเกินรอ ได้เห็นโฉมหน้าพรรคใหม่ ที่ขาย
แบรนด์สุดารัตน์ ไม่ใช่ทักษิณ 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450450 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/450450
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วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 - 08:21 น. 

เส้นทางการเมือง ของสุดารัตน 
เส้นทางซ้ ารอย ไทยรักษาชาติ 
 

 
 
เส้นทางการเมือง ของสุดารัตน์ เส้นทางซ้ ารอย ไทยรักษาชาติ 

การยื่นใบลาออกจากสมาชิกภาพแห่งพรรคเพ่ือไทยที่น าโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ตามมาด้วย นาย
โภคิน พลกุล นายวัฒนา เมืองสุข นายพงศกร อรรณนพพร เหมือนกับจะเป็นความขัดแย้ง แตกแยกและแยกตัวในทาง
การเมืองภายหลังการปรับโครงสร้างใหม่ภายในพรรคเพื่อไทย แต่แท้จริงกลับเป็นดัง ‘สัญญาณ’ ในทางการเมือง 

ความแตกต่างในทางยุทธศาสตร์ ในทางยุทธวิธีเกิดขึ้น ด ารงอยู่และด าเนินไปภายในพรรค ‘ใหญ่’ ระดับพรรค
เพ่ือไทยอย่างแน่นอน ไม่มีนี่ซิจะถือว่าเป็นเรื่องแปลก แต่ก็มิได้เป็นความขัดแย้งอันมีลักษณะแตกหักในแบบผีไม่ยอมเผา 
เงาไม่ยอมเหยียบ เพราะเพียงแต่เปลี่ยนตัวเลขาธิการจาก น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ มาเป็น นายประเสริฐ จันทรรวง
ทอง หัวหน้าพรรคยังเป็นคนเดิมและเสริมคนรุ่นใหม่เข้ามาเท่านั้นมิได้เป็นการเปลี่ยนหลักการใหญ่หรือทิศทางใหญ่ 
 ถามว่าสัญญาณอันส่งมาจาก ‘คุณหญิง’ คืออะไร 

บางคนอาจจะมองไปยังค าวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 2 ธันวาคมอย่างเป็นด้านหลัก แม้พรรค
เพ่ือไทยจะมีความมั่นใจในค าร้องของตนแต่พรรคเพ่ือไทยมิได้เป็น ‘ละอ่อน’ 
1 มีความเข้าใจในรากฐานของ ‘องค์กรอิสระ’ หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นอย่างด ี
1 เข้าใจในผนังทองแดง ก าแพงเหล็กทางการเมืองที่ประคับประคองการด ารงอยู่และการสืบทอดอ านาจโดย  
พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างดี 

แต่สถานการณ์จากเดือนกรกฎาคมอันมาพร้อมกับ ‘เยาวชนปลดแอก’ เมื่อประสานกับสถานการณ์เดือน
ธันวาคมอันมาพร้อมกับการขยายผลของพรรคเพ่ือไทย บ่งชี้สภาวะขาลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเด่นชัด
มากยิ่งขึ้นเป็นล าดับเท่ากับ ‘ทางลง’ เหลืออยู่น้อยเต็มที 
นั่นก็คือ หากไม่ ‘ลาออก’ ก็ต้อง ‘ยุบสภา’ ไม่มีหนทางอ่ืน 

แท้จริงแล้วการผละจากพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกับเมื่อตอน นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ แยกตัว
ออกไปจัดตั้งพรรคไทยรักษาชาติก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 นั้นเอง นี่คือยุทธการแตกแบงก์พันเพ่ือเตรียม
รับมือทางการเมืองไม่ว่าเส้นทาง ‘รัฐธรรมนูญ’ จะออกมาแบบไหนก็ตาม นี่คือเส้นทางสร้างจุดต่างกับพรรคเพ่ือไทยโดย
พ้ืนฐาน นั่นก็คือ พรรคเพื่อไทยเน้น ส.ส.แบบเขต ขณะที่ คุณหญิงสุดา รัตน์ เกยุราพันธ์ เน้นแบบบัญชีรายชื่อ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2466480 
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30 พฤศจิกายน 2563  

'ร่างพ.ร.บ.ประชามติ' ต้อน 'คนคิดต่าง' เข้ากรอบ 
 

 

  
ที่ประชุมรัฐสภา วันที่ 1 ธันวาคม มีวาระพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ อาจจะใช่ตามที่หลาย
คนคิด คือ ประตูที่เปิดรับรองการท้าประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่ในสาระพบเนื อหาที่ขีดกรอบ การเผยแพร่ -
รณรงค์ อย่างชัดเจน 
       วันที่ 1 ธันวาคม นี้ ที่ประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณา และ จะรับ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออก
เสียงประชามต ิพ.ศ.... ฉบับท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) น าเสนอ 
       ซึ่งหลายคนมองว่านี่ คือ ใบเบิกทาง ที่น าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการประชาธิปไตยทางตรง   
       เพราะ ประชาชนจะมีสิทธิออกเสียง ชี้ขาด เรื่องใดก็ตามที่มีผลเกี่ยว ซึ่งอาจกระทบต่อประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนคนไทยทั้งประเทศ    
       อย่างไรก็ดี ในประเทศไทย เคยผ่านการท าประชามติครั้งส าคัญ มาแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก ประชามติ
ว่าด้วยการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ “รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550”  และ ประชามติ "รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 พร้อม
ค าถามพ่วงให้อ านาจส.ว. ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมรัฐสภา" 

หากย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองของชาติไทย เคยมีบทบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติมาแล้วหลาย
ครั้ง   ตั้งแต่ รัฐธรรมนูญ 2492 มาตรา 174-176 , รัฐธรรมนูญ 2511 มาตรา 170- 172, รัฐธรรมนูญ 2517 มาตรา 
229 - 231, รัฐธรรมนูญ 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่6) พ.ศ.2538 มาตรา 211ปัณรส-211 โสฬส 
       โดยเรื่องท่ีก าหนดไว้ให้ท าประชามติ คือ “รัฐธรรมนูญ”  
       รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 214, รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 165 และรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 166 , มาตรา 256  
       โดยเรื่องท่ีก าหนดไว้ ไม่ได้จ ากัดไว้เฉพาะ “รัฐธรรมนูญ” แล้ว แต่ยังขยายให้เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็น
ว่ามีความส าคัญ และอาจมีผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศและประชาชน 

อย่างไรก็ดีก่อนการท าประชามติ ต้องมีกฎหมายว่าด้วยการท าประชามติ เพ่ือเป็นกติกาเพ่ือใช้ในการออกเสียง
ประชามติให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งรอบนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะหากจ าได้ การออกเสียงประชามติ รับ
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หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ภายใต้การครองอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถูกวิจารณ์ว่าเป็น
การออกเสียงประชามติที่ไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริง 

 เนื่องจากการณรงค์ เป็นไปในทิศทางเดียว คือ ชี้ถึงข้อดี เพ่ือหวังผลให้รัฐธรรมนูญ ผ่านประชามติ ขณะที่ผู้ที่
เห็นคัดค้านกลับถูกจับกุมและด าเนินคดีตามพ.ร.บ.ประชามติ  ประมาณ64 ราย  และมีผู้ถูกด าเนินคดี ประมาณ 131 
รายในพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการออกเสียงประชามติ เช่น เปิดศูนย์ปราบโกงฯ ที่นปช. ขับเคลื่อนเพ่ือจับโกงการ
ประชามติ 
       ทั้งนี้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559  มาตรา 7 ให้เสรีภาพแสดงความเห็นและเผยแพร่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดกฎหมาย 
       อย่างไรก็ดี ร่างพ.ร.บ.ประชามติ ที่เสนอโดย “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”  รอบนี้ หากพิจารณาเนื้อหาแล้ว 
ปรับเปลี่ยนจาก ฉบับปี2559 ไปบ้าง แต่ยังคงสาระส าคัญไว้ ทั้งนี้ในรายละเอียดยังพบ เนื้อหาใหม่ เพ่ือใช้อุดช่องโหว่ 
ของการท าประชามติ เมื่อปี 2559 อาทิ  ก าหนดชัดเจนถึงบุคคลที่มีสิทธิท าเอกสารเผยแพร่ คือ คณะกรรมการ
เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและสาระส าคัญ และขีดกรอบให้เอกสารเผยแพร่นั้น ห้ามชี้น าให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
ประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเรื่องท่ีจะท าประชามติ 
       พร้อมก าหนดให้แสดงความเห็นได้ แต่ต้องผ่านทาง วิทยุ,ทีวี, โดยผู้ประกอบกิจการ สถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน์ 
ต้องเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นอย่างรอบด้านเท่าเทียม  พร้อมก าหนดให้อ านาจ “คณะกรรมการฯ” สามารถสั่งแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลง การแสดงความเห็นทางสถานีวิทยุ หรือโทรทัศน์ได้ หาก ผู้ประกอบกิจการวิทยุ หรือโทรทัศน์ไม่ท า
ตาม มีโทษปรับไม่เกิน 5แสนบาท ซึ่งความหายของเนื้อหานี้ อาจจะใช่ การขีดกรอบ ให้บุคคลที่เห็นต่าง ใช้สิทธิ
นอกเหนือจากการควบคุมโดยรัฐ เหมือนครั้งที่ประชามติ ปี 2559 มีกลุ่มคนที่ประเมินว่าตนเองถูกกีดกันจากการถือ
ครองอ านาจ รณรงค์คว่ ารัฐธรรมนูญ จัดเวทีคัดค้าน แจกแผ่นพับรณรงค์โหวตคว่ า จนต้องถูกจับกุมและด าเนินคดี
มาแล้ว.  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910353 
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1 ธ.ค. 2563 05:02 น. 

สถานการณ์อึมครึม 
 

 
 

ประเทศไทยที่เดินสวนทางกับ ระบอบประชาธิปไตย จนเกิดการปีนเกลียวทางการเมือง การที่คณะราษฎร 
ออกมาประกาศจุดยืน 3 ข้อ เริ่มจากเรียกร้องให้นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ลดอ านาจ ส.ว. และปฏิรูปสถาบัน เด็ดดอกไม้สะเทือนไปถึงดวงดาว 

ข้อแรกที่จะให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก ต้องรอดูผลวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ การที่ พล.อ.
ประยุทธ์ ยังอยู่บ้านพักในค่ายทหารที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการ จะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ สืบ
เนื่องมาจากอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้าน จากนั้นก็น าข้ออภิปรายไปร้องให้ ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้วินิจฉัย
ความผิด ซึ่งระบุในมาตรา 184 (3) ข้อห้าม ส.ส.-ส.ว. รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ โดย
ข้อห้ามดังกล่าวบังคับใช้กับ นายกฯและ ครม. ด้วย 

เพราะฉะนั้นการที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยังอาศัยอยู่บ้านพักราชการ แม้จะเกษียณอายุราชการไปตั้งแต่ปี 2557 แล้ว
ก็ตาม จึงถือว่า มีความผิด จะต้องพ้นจากต าแหน่งและต้องเว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปีด้วย อาศัยความคาบ
เกี่ยวที่ว่าบทบัญญัติดังกล่าวเขียนเพ่ิมเติมเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ดังนั้น ก่อนหน้านี้ การที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยังอยู่ใน
บ้านพักทหารจึงไม่เข้าข่ายความผิด แต่หลังจากรัฐธรรมนูญใช้บังคับแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ และ ครม. ที่ยังอาศัยอยู่ใน
บ้านพักทหารก็จะเข้าข่ายความผิดทันที ยกเว้นจะมีหลักฐานมายืนยันว่า ได้ออกจากบ้านพักราชการก่อนที่รัฐธรรมนูญ
จะบังคับใช้ 

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ กองทัพ ได้หยิบยก ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคาร บ้านพักของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในกองทัพบก พ.ศ.2553 มาพิจารณาควบคู่ไปกับรัฐธรรมนูญยืนยันว่า เป็นระเบียบที่ได้รับ
การยกเว้น หมายความว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังสามารถอาศัยต่อไปได้แม้จะเกษียณแล้วก็ตาม 

รวมทั้งหนังสือชี้แจงของ พล.อ.ประยุทธ์ ไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญ ที่อ้างว่า ได้รับค าแนะน าจากฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยเห็นว่าสามารถดูแลความปลอดภัยได้ดีกว่า ส่วนบ้านพักรับรองนายกฯที่ บ้านพิษณุโลก อยู่ในระหว่างการ
ซ่อมแซม จะเป็นเหตุผลในการต่อสู้ระหว่าง ข้อกฎหมาย กับ ข้อเท็จจริง ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย
ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย แต่ไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิด แรงกดดันจะไปตกอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนประเทศไทยต่อจากนี้
ไปจะก้าวเดินไปอย่างไร สุดที่จะคาดเดา ประเมินจากสถานการณ์แวดล้อมแล้ว ทุกฝ่ายก าลังปิดทางออกที่ยังเหลืออยู่ 
ปิดประตู ปิดหน้าต่างทุกบาน ขึ้นอยู่กับว่าเส้นขนานของทั้งสองฝ่ายจะไปบรรจบกันตรงไหนอย่างไรเท่านั้น  ใน
สถานการณ์ท่ียังไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1986180 
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วันที่คนไทยลุ้นระทึก 
 

 
 

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจลุ้นระทึกในวันที่ 2 ธันวาคม เพ่ือรอฟังค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ จะให้ตนอยู่ในต าแหน่งต่อไปหรือให้พ้นต าแหน่ง กรณีท่ีถูกผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ยื่นค าร้องระบุ
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมครอบครัว ยังพักอยู่ในบ้านพักทหาร แม้จะเกษียณราชการมาแล้วหลายปี 

ผู้ร้องถือว่าเป็นการกระท า อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 186 ที่ห้ามรัฐมนตรีไม่ให้รับเงิน หรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับเ รื่องนี้ 
นายกรัฐมนตรีเคยชี้แจงว่า เหตุที่ไม่ใช้บ้านพักนายกรัฐมนตรี เพราะก าลังซ่อมแซมอยู่ 

ต่อมามีค าชี้แจงจากนายกรัฐมนตรีว่า ได้รับค าแนะน าจากทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ว่าบ้านพักทหารที่
พักอยู่ มีความสะดวกในการดูแลความปลอดภัย และอ้างระเบียบของกองทัพบก เกี่ยวกับสวัสดิการบ้านพักระบุว่าผู้ที่จะ
อยู่ในบ้านพักได้ จะต้องเคยเป็น ผบ.ทบ. ที่ได้ท าคุณประโยชน์แก่กองทัพและประเทศชาติ 

ค าร้องในลักษณะนี้ เคยท าให้อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ต้องพ้นจากต าแหน่งมาแล้ว เป็นการร้องตาม
รัฐธรรมนูญ 2550 ที่มีบทบัญญัติห้ามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี มิให้ด ารงต าแหน่งในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่แสวง
ก าไรเพื่อแบ่งปันกันรวมทั้ง “ห้ามเป็นลูกจ้างของเอกชนใด” เพราะนายกรัฐมนตรีมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

กรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีท่านนั้น ถูกร้อง คือการจัดรายการชิมอาหารทางโทรทัศน์ ไม่เกี่ยวกับการเมืองใดๆ 
เป็นรายการชิมอาหารโดยแท้ และเป็นรายการที่ได้รับความนิยมว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ จากห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทเจ้าของรายการ นายกรัฐมนตรีถูกมองว่าเป็น “ลูกจ้างของเอกชน” 

ส่วนกรณี พล.อ.ประยุทธ์ ระเบียบบ้านพักสวัสดิการของกองทัพบก ที่อ้างถึงไม่ทราบว่าเป็นระเบียบเก่าที่มีอยู่
แล้ว หรือเป็นระเบียบที่ออกใหม่ หลังจากนายกรัฐมนตรีถูกร้องและเป็นระเบียบที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เป็นอ านาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะวินิจฉัยด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และตามหลักนิติธรรม 
เรื่องนี้อาจกระทบทางการเมืองรุนแรงถ้านายกรัฐมนตรีถูกวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่ง คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้ง
คณะ และด าเนินการให้มีนายกรัฐมนตรีใหม่ เพ่ือจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ให้บริหารประเทศ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับ
การเมืองไทย เพราะการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีต่างจากประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1986127 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1986127
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 30 พฤศจิกายน 2020 - 19:04 

นายกส ารอง-คดี“บ้านหลวง” 
 

 
 

ในจังหวะ  “การบ้าน”ก็นัวกับลมหวน”โควิด”เพราะทั้ งภาครัฐ เอกชนประชาชน”การ์ดตก”ลุย
เศรษฐกิจ “การเมือง”ก็วุ่นกับ”ม็อบเด็ก”ทะลุเพดานที่จ้อง”เจาะยาง””ลุง”ให้ลาออกเป็นด่านแรกใน3ข้อเรียกร้อง… 
โดยปรากฏการณ์ที่ท าให้คนไทยเริ่มกลับมาระแวงคือกรณี 3 สาวทั้งไทยพม่าลักลอบเข้าประเทศโดยไม่กักตัว ที่เข้าข่าย
เป็น”ซุปเปอร์สเปรดเดอร์”น าเข้าเชื้อ”โควิด”จากโรงแรม1G1 ท่าข้ีเหล็กพม่า มาแพร่ที่เมืองเชียงใหม่ จนต้องเร่งตรวจ 
300 กว่าผู้เสี่ยง ท าเอาเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ที่รัฐบาลก าลังเร่งปั่นตัวเลขเศรษฐกิจ โครงการ”เที่ยวด้วยกัน”
พอจะคึกๆช่วงวันหยุดปลายปีมีอันต้อง”สะดุ้ง”ผวากลับมาเตือนความเข้มเรื่องการ”ตั้งการ์ด”ทั้งผู้ให้บริการและ
ประชาชนกันอีกครั้ง ที่เรื่องนี้ถ้าหากไม่รีบสกัดมีหวังขยายกลับมาระบาดในห้วงอากาศหนาว เพราะพม่าเองก็
ก าลังอ่วมหนักจากเชื้อแรง 

ขณะที่หันมาทางด้าน”การเมือง”นอกจากปรากฏการณ์ที่เชื่อมต่อกันระหว่าง”ม็อบเด็ก”กับคดี”อยู่บ้าน
หลวง”ของ”ลุงท าเนียบฯ”ที่เริ่ม”นับถอยหลัง”ศาลนัดตัดสินวันมะรืนที2่ธ.ค.นี้ ที่”เพนกวิน”ทิ้งทุ่นไว้บนเวทีเมื่อคืนที่
หน้าราบ11 ว่า จุดเช็คอินต่อไปของ”ม็อบเด็ก”คือที่ศูนย์ราชการหน้าศาลรัฐธรรมนูญวันที่2ธ.ค.เพ่ือไปติดตามคดี”อยู่
บ้านหลวง”ของ”ลุง”ที่วันนี้(30พ.ย.)ยังพอยิ้มออกกับน้องๆทหารแต่เมินเฉยกับ”นักข่าว”ระหว่างเข้าไปประชุมกับแม่
ทัพนายกองที่กระทรวงกลาโหม หลังจากท่ีเมื่อวาน”ผู้ใหญ”่โดนเด็กแกง จากที่จะไปชุมนุมท่ี ร.1 รอ. กรมทหารราบที่1 
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ริมถนนวิภาวดี ไปเป็นราบ11 บางเขน ซึ่งที่ ร.1 รอ. ในนั้นมีสัญลักษณ์คือ มีบ้านพัก”
ลุงตู่”และ มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อ ที่”ลุงป้อม”ใช้เป็น”วอร์รูม” ท าให้ตั้งแต่กลางดึก มีการรปภ.เข้ม ตั้งแต่คืนก่อนหน้า 
ทั้งคอนเทนเนอร์ บังเกอร์คอนกรีต และลวดหนาม กระทั่งเด็กมาเทตอนสายเจ้าหน้าที่เลยเก็กย้ายไม่ทัน ท าให้สิ่งกีด
ขวางหน้าราบ11 อย่างรถบัสเก่าของต ารวจโดนเข็นย้าย ที่ช่วงท้าย”อานนท์”ประกาศยุทธการของม็อบใหม่ ว่า จะเปิด
แผลศักดินาไปเรื่อยทีละแผล และจะปลดอาวุธ ศักดินา ที่ท่าทีดังว่าท าให้ในหลายพื้นท่ีส าคัญเช่นย่านเทเวศร์ยังคงมีการ
ไม่เคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกไป 

ที่เมื่อหันมาดูฝั่ง”ผู้ใหญ่”ที่เห็นต่าง ก็ก าลังมุ่งไปที่การ”ขยายผล”จากการอธิบายที่ชัดเจนของ”อ.อานนท์”ที่
โชว์เหนือกว่า”เด็ก”อย่าง”รุ้ง”ผ่านช่องทีวีรายการ”จอมขวัญ”เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เรื่องทรัพย์สินของส านักงาน
ทรัพย์สินฯ ที่คู่ขนานไปกับภาพอารมณ์”ไม่ได้ดั่งใจ”กับการ”จับแล้วปล่อยปล่อยแล้วจับ”ของ”สามลุง”ที่บางคนที่
คุ้นเคย ฝ่ายกองหนุน ถึงขนาดเริ่มออกมาขู่กันแล้ว ว่า”บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐ”หากยังปล่อยให้”แกนน าม็อบ”เข้าๆ
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ออกมาป่วนทะลุเพดานระวังเจอข้อหา”ละเว้นการปฏิบัติ”ตามม.157 โดยกระแสนี้ตีคู่มาหลังจากมีข่าวการเตรียม
ประกาศกฎอัยการศึก และมีการขยับอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาในส่วนกลางช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว 

กระนั้นอีก”สัญญาณ”ชุดที่หลายฝ่ายเริ่มหันมาจับตาคือการ”ต่อเชื่อม”ระหว่าง”ฝ่ายการเมือง”กับ”ม็อบ
เด็ก”จากประเด็น”คดีพักบ้านหลวง”ของ”ลุงท าเนียบฯ”วันที่ 2ธ.ค.ที่“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขา เพ่ือไทย ผู้
เปิดประเด็นบ้านพักหลวง และยื่นศาลรัฐธรรมนูญบอกวันนี้  ว่ามั่นใจ100%ว่า”ลุง”ท าผิดรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การ
กระท าการขัดกันต่อผลประโยชน์แม้ว่า ทบ.จะออกมาชี้แจงว่าเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ ขณะที่”เต้007”ก็ออกมา
ส าทับซ้ าว่าเขาจะไล่บี้”ลุง”เรื่องนี้ แต่ที่น่าสนใจคือการออกมาของ”วิรัช รัตนเศรษฐ”ประธานวิปรัฐบาล จากพรรค
พลังประชารัฐของ”ลุงป้อม” ที่วันก่อน ปปช.เพ่ิงสรุปคดี”สนามฟุตซอลโคราช”ที่ออกมาบอกวันนี้ว่ามีความกังวลกับ
คดีบ้านหลวงของ”ลุง”และเตรียมที่จะมีการคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องนี้ และเริ่มมีการพูดถึงเรื่อง”นายกส ารอง”ที่จะ
มาตามบัญชีรายชื่อนายกฯหากเกิด”อุบัติเหตุทางการเมือง”ขึ้นกับ”ลุง”ซึ่ง”วิรัช”บอกจะจะคุยกันอีกทีหลังผลค าวิ
นิฉัยคดีออกมา 

เรียกว่าจุดบรรจบ สถานีถัดไปทางการเมือง ก าลังถูกจับตาไปที่วันที่ 2ธ.ค.ว่า”ลุง”จะรอดตามคาด หรือมีเซอร์
ไพรส์อ่ืนใดแบบไหนจากจังหวะแทรกซ้อนของฝ่าย”นักการเมือง”กับเรื่อง”นายกฯส ารอง” ที่จะไหวไหม ในจังหวะ
คู่ขนานสถานการณ์”การบ้าน”ก็นัวกับ”โควิด” การเมืองก็ยุ่งกับ”ม็อบเด็ก”ตามตื้อ ในห้วงตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ที่
บรรดาโหรหมอดูท านายไว้แล้วว่าน่าจะวุ่นวายไม่น้อย. 
 
อ้างอิง :  
HTTPS://WWW.INNNEWS.CO.TH/SPECIAL-REPORT/FEATURES-SPECIAL-REPORT/NEWS_831567/ 
  

https://www.innnews.co.th/special-report/features-special-report/news_831567/
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1 ธันวาคม 2563 

 "เพื่อไทย" แอบหวังสูง ลุ้นส้มหล่น พลิกขั้วการเมือง 
 

 

 
'เพื่อไทย' เป็นพรรคการเมืองที่มีส.ส.มากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร จึงท้าให้ด้านหนึ่งแอบหวังเล็กๆว่าหากวันที่ 2 
ธ.ค.นี  'ประยุทธ์' เกิดอุบัติเหตุต้องตกเก้าอี นายกฯ ก็อาจมีโอกาสที่การเมืองจะพลิกขั วได้เหมือนกัน 

ยิ่งใกล้วันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีบ้านหลวงของ 'พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา' นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม ปรากฎว่า พรรคเพื่อไทย ยิ่งออกมาดาหน้าขย่ม "บิ๊กตู่" ให้ร่วงจากเก้าอ้ีแรงมากขึ้นเท่านั้น โดยหวังดึง
สถานการณ์นอกสภาเข้าร่วมกดดันนายกฯอีกทาง 

กลุ่มส.ส.เพ่ือไทย ถือเป็นหัวหอกในการเข้าชื่อยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรี
ของ "พล.อ.ประยุทธ์" สิ้นสุดลงหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญ จากกรณีพักอาศัยในบ้านหลวง ภายในกรมทหารราบที่ 1 ตั้งแต่
เป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) จนปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าน้ าค่าไฟกับทางราชการ 

ค าร้องดังกล่าวระบุว่าเข้าข่ายการรับผลประโยชน์อ่ืนใด อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมุมมองของเพ่ือ
ไทย ซึ่ง "ศาลรัฐธรรมนูญ" นัดอ่านค าวินิจฉัย ในวันที่ 2ธ.ค.นี้ ว่า "พล.อ.ประยุทธ์" จะเข้าข่ายความผิดตามค าร้องหรือไม่ 

หากศาลรัฐธรรมนูญ ฟันเปรี้ยงว่า "พล.อ.ประยุทธ์" มีความผิด รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย "วิษณุ เครือ
งาม" เคยตอบค าถามเรื่องไว้แล้ว ถ้า "พล.อ.ประยุทธ์" ต้องพ้นจากต าแหน่ง "คณะรัฐมนตรี" ก็ต้องพ้นต าแหน่งตามไป
ด้วย ทั้งนี้ จะเห็นว่าเป้าหมายของ "เพ่ือไทย" และ "กลุ่มราษฎร" มีจุดร่วมเดียวกันอย่างหนึ่งคือ ขับไล่ "พล.อ.ประยุทธ์" 
แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือวิธีการของ "เพ่ือไทย" ใช้ช่องทางในระบบ อาศัยข้อกฎหมายเล่นงาน ส่วน "กลุ่มราษฎร" ใช้ การ
เคลื่อนไหวนอกสภากดดันให้ลาออก ในทางกลับกัน ถ้าค าวินิจฉัยศาล เป็นประโยชน์กับ "เพ่ือไทย" คือ "รัฐบาล
ประยุทธ์" ต้องพ้นไปจากต าแหน่ง "เพื่อไทย" คงช่วงชิงจัดตั้งรัฐบาลอย่างสุดก าลัง 
เกมนี้ "เพื่อไทย" แอบหวังให้มีการล้างไพ่ รอ "ส้มหล่น" ลูกใหญ่ จนสามารถพลิกขั้วขึ้นมาได้ ทั้งที่ลงทุนลงแรง
น้อยกว่า "กลุ่มราษฎร" เพราะอย่างน้อยพรรคเพื่อไทยมีบัญชีรายช่ือนายกฯอยู่ในมืออยู่แล้ว  

เกมการเมืองตามความเป็นจริงแล้ว พรรคเพื่อไทยถึงจะมีตัวเลขส.ส.มากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร แต่การจะไป
ให้ถึงเก้าอ้ีนายกฯนั้นยากเย็นยิ่งกว่าเข็นครกข้ึนภูเขา เพราะกติกายังอยู่ภายใต้เงื่อนไขรัฐธรรมนูญ ที่ยังมี "ส.ว." 250 คน 
และมีอ านาจยกมือโหวตเลือก "นายกฯ" ซึ่งเมื่อว่ากันตามรูปเกมคงยากท่ีจะหนุน "เพื่อไทย" 

https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
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ขณะที่หากศาลตีตกค าร้องที่เกี่ยวข้อง กับ "พล.อ.ประยุทธ์" ก็ยังอยู่ในต าแหน่งต่อไป หรือหากค าตัดสินเป็นลบ
กับ "พล.อ.ประยุทธ์" ก็มีสิทธิที่ "พรรคพลังประชารัฐ" จะเสนอชื่อ "พล.อ.ประยุทธ์" กลับมาเพ่ือโหวตเป็น "นายกฯ" ได้
อีก ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งไม่ต้องเว้นวรรคทางการเมือง 

สถานการณ์เช่นนั้น ก็พอจะประเมินท่าทีของ "กลุ่มราษฎร" ได้ไม่ยากว่าจะเดินเกมแรงขึ้นหรือไม่อย่างไ ร นั่น
เท่ากับว่าทั้ง "เพ่ือไทย" และ "กลุ่มราษฎร" ก็ยังเดินไม่ถึงเป้าหมายคือเอา "พล.อ.ประยุทธ์" ออกจากกระดานการเมือง  
การเคลื่อนไหวกดดันทั้งในและนอกสภาก็คงจะเข้มข้นมากขึ้น และไม่รู้ว่าจะมีบทสรุปอย่างไรต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910376 
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