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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจำวันที่ 30 มกราคม  2564 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ ติวเข้มว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา-นายก ทต.บ้านใหม่ อ.เมือง 

นครราชสีมา อปท. ที่มีงบบริหารปีละกว่า 100 ล้าน 
4 

2 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ร้อยเอ็ด ชี้แจงปลัดเทศบาลพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-
นายกเทศมนตรี 

5 

3 มติชนออนไลน ์ “กนก” ถามกกต. รู้หรือไม่ ประเทศไทยถกูขายในราคา 2 หมื่นล้าน 7 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปชป. หวั่นเลือกตั้งเทศบาลปลาย มี.ค. โกงมโหฬาร! 8 
5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ "บิ๊กป้อม" อ้างประชาธิปไตยไม่เกี่ยวมารยาท ส่งเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีฯ 11 
6 ประชาไทออนไลน์ ตร. เลื่อนแจงกรณีคุมตัวนักข่าวครั้งที่ 5 สภาไม่มีอำนาจบังคับเพราะ

ศาลวินิจฉัยว่าขัด รธน. 
13 

7 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ รีบเช็คเลย กกต.ประกาศ"แบ่ง-แก้ไข"เขตเลือกตั้งเทศบาล 15 
8 ผู้จัดการออนไลน ์ “น้องเทพไท” โผล่เข้า ปชป.แสดงความจำนงลงเลือกต้ังซ่อม 

เมืองคอน รอลุ้นไพรมารีโหวต 
17 

9 เนช่ันออนไลน์ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญเห็นชอบให้ สสร. ยกร่างใหม่ใน 240 วัน 18 
10 Innnews ออนไลน์ กมธ.แก้ รธน. ฝ่ายค้านหวัง รบ.-ส.ว. ไม่กลบัลำที่มา ส.ส.ร. 19 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร. ส่งชิงเก้าอี้นครศรีฯ ขีดเส้น8เดือนยกร่าง รธน. 20 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ รู้ยัง! กกต.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจแุละแต่งต้ังเป็นพนักงาน

กว่า 200 อัตรา 
23 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไทยภักดี' ชวนส่งประกวด 'สโลแกนพรรค' ชิงเงินหมื่น 25 
14 ผู้จัดการออนไลน ์ “นายกฯตุ้ย” ประกาศลงเลือกต้ังการเมืองท้องถิ่นอีกสมัย สานต่อการ

พัฒนาเมืองแสนสุข 
26 

15 สำนักข่าวไทยออนไลน ์ “ราเมศ” เห็นด้วย ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้ง 200 คน 28 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ จะหลีกหรือจะชน 29 
2 สยามรัฐออนไลน์ การเตรียมการรับสมัคร : บทบาทนักจัดการเลือกต้ังและผูก้ำกับดูแล

เทศบาล 
31 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ อิทธิฤทธิ์ “รธน.60” คดีนักการเมือง ไม่ต้องรอถึงที่สุด 37 
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ติวเข้มว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา-นายก ทต.บ้านใหม่ อ.เมือง นครราชสีมา อปท. ที่มีงบบริหารปีละกว่า  
100 ล้าน 

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 11.37 น.  
 

 
 

 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล (ทต) บ้านใหม่ อ.
เมือง จ.นครราชสีมา นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัด ทต.บ้านใหม่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายก ทต.บ้านใหม่ 
เปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีว่าที่ผู้สมัคร
สมาชิกสภา (สท.) และนายก ทต.ฯ รวมทั้งผู้สนับสนุนจำนวน 100 คน ร่วมรับฟัง พ.ต.ท ระพีพงษ์ จิร
พัฒนาลักษณ์ ผู ้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) 
นครราชสีมา สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร การเตรียม
สมัครเลือกตั้ง การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนและวิทยากรชี้แจงการบริหาร
เทศบาล เพื่อลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเนื้อหาตัวบท ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์
ต่างๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางหรือดำเนินการด้านต่างๆ 

 ทั้งนี้ ต.บ้านใหม่ เป็น อปท.ตั้งอยู่แนวชายขอบเขตเมืองและมีการขยายตัวของความเจริญทุก
ด้านๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 19,316 คน แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ล่าสุดนายวิชิต 
ชุนเกาะ ว่าที่ผู้สมัครนายก ฯ หัวหน้ากลุ่มเราพร้อมและนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย หรื อหมออ้วน ว่าที่
ผู้สมัครนายก ฯ หัวหน้ากลุ่มรวมพลังใหม่ ประกาศตัวขอเป็นตัวแทนชาวบ้านใหม่เข้าไปบริหารงาน ทต.
บ้านใหม่ ซึ่งมีงบประมาณปีละกว่า 100 ล้านบาท 
 

อ้างอิง  : https://siamrath.co.th/n/215725 

https://siamrath.co.th/n/215725
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กกต. ร้อยเอ็ด ชี้แจงปลัดเทศบาลพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี 
วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.22 น.  
 

 
 

 เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายนวัต บุญศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 
มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล แห่งละ3คน จำนวน 
73 แห่ง รวม 219 คน พร้อมนี้ นายนวัต บุญศรี ผอ.กกต.ร้อยเอ็ด,นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ประธานชมรม
ปลัดเทศบาลฯ,นายเกรียงไกร สุราอามาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี ,นายคำหล้า สีหะบุตร 
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ 
 ตารางประชุมประกอบด้วย แนวทางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
นายนวัต บุญศรี ผอ.กกต.ร้อยเอ็ด ,กระบวนการเกี ่ยวกับจัดการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี การจัดส่งเอกสารสำคัญ,กระบวนการสมัครดำเนินเกี่ยวกับการรับสมัคร การตรวจสอบ
คุณสมบัติ โดยวิทยากรกลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมส่วนร่วม นายอำนาจ นิลสงศ์ หัวหน้ากลุ่มฯ ,

คุณสมบัติผู้สมัคร ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้ง 
ส.ถ. ผ.ถ.,ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง นายอุทัย พลหาญ 
หน.กลุ่มฯ,ตอบข้อซักถาม สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งที ่ผ่านมาและแนว
ทางแก้ไข 
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 นายนวัต บุญศรี ผอ.กกต.ร้อยเอ็ดและคณะให้สัมภาษณ์ ว่า.-ในการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 
2564 จะเป็นการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 73 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล
ตำบล 72 แห่ง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 แห่ง มีแผนจัดการเลือกตั้ง คือ วันที่ 1 ก.พ. 2564 กกต.ประกาศ
กำหนดให้มีการเลือกตั้ง,4 ก.พ. 2564 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
,วันที่ 8 – 12 ก.พ. 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง,วันที่17 มี.ค. 2564 วันสุดท้ายการเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
หรือ ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง,วันที่ 21 – 27 มี.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,วันที่ 28 มี.ค. 
2564 วันเลือกตั้ง,วันที่29 มี.ค.-4 เม.ย.2546 แจ้งเหตุที ่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ,วันที่ 27 เม.ย. 2564 
ประกาศผลกาสรเลือกตั้งกรณีไม่มีร้องเรียน สถานที่รับสมัคร ณ เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบล หรือตาม
สถานที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลประกาศกำหนด 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/215803 
 
  

https://siamrath.co.th/n/215803
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“กนก” ถามกกต. รู้หรือไม่ ประเทศไทยถูกขายในราคา 2 หมื่นล้าน 

วันที่ 29 มกราคม 2564 - 11:52 น. 
 

 
 

กนก ถามกกต. รู้หรือไม่ ประเทศไทยถูกขายในราคา 2 หมื่นล้าน 

 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ กกต. ระบุว่า กกต. รู้หรือไม่ ประเทศไทยถูกขายในราคา 2 หมื่น
ล้าน 

 “หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คือ การต้องทำให้ “การเลือกตั้ง” เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ และยุติธรรม แต่ปัจจุบัน เราพบว่า นโยบายที่ดี และคุณสมบัติของผู้สมัครอันเหมาะสม ต้อง
พ่ายแพ้ให้แก่ “พลังเงิน” และ “อำนาจรัฐ” จนอาจกล่าวได้ว่า ถ้าใครมีเงิน 2 หมื่นล้าน ก็ไม่ยากในการยึด
ครองประเทศไทย สลับสับเปลี่ยนกันไปในวาระ 4 ปี คำถามก็คือว่า กกต. รับทราบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ 
และจะปล่อยให้ประเทศไทยกลายเป็นเช่นนี้หรือ? ดังนั้น ถ้าในอนาคต กกต. เลือกที่จะปล่อยให้ระบบการ
เลือกตั้งเช่นนี้ ดำเนินต่อไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พรรคการเมือง และนักการเมือง ในประเทศไทย ก็ไม่
จำเป็นต้องทำอะไร นอกจาก “หาเงิน” ให้มากเข้าไว้ และพยายาม “จ่ายให้แม่น” หรือการส่งเงินลงสู่
หัวคะแนนให้ถูกคน นี่เป็นความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของ กกต. ต่ออนาคตของประเทศไทย ที่ต้องใช้ 
“สามัญสำนึก” และ “หัวใจ” ในการมองเห็นปัญหาที่หมักหมมอยู่ในระบบของการเลือกตั้ง และรู้สึกรู้สา
ต่อมาตรฐานของระบอบประชาธิปไตยที่กำลังถูกท้าทายอย่างโจ่งแจ้งเช่นที่ผ่านมา หน้าที่ของ กกต. คือ 
การต้องทำให้ “การเลือกตั้ง” เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรม ผมขอย้ำอีกครั้ง คนไทยที่มีคุณสมบัติ
ครบทุกคน ต้องสามารถเข้าสู่การเลือกตั้งได้ โดยที่ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน พลังของเงิน 
และอำนาจของรัฐ ต้องถูกลดบทบาท และทำให้หมดความสำคัญ คุณภาพของผู้สมัคร และนโยบายที่ 
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น่าสนใจ ต้องกลับมามีคุณค่าขึ้นอีกครั้ง นี่เป็นความหวัง ที่อยากให้ กกต. ได้รับฟัง และช่วยทำให้มัน
กลายเป็นความจริงเสียที” 

#หน้าที่ของกกตคืออะไร #ประเทศไทยมีราคา2หมื่นล้านจริงหรือ #หาเงินได้จ่ายเงินตรงลงได้แน่ #กนก
วงษ์ตระหง่าน 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2552576 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2552576
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ปชป. หวั่นเลือกตัง้เทศบาลปลาย มี.ค. โกงมโหฬาร! 
วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15.20 น. 
 

 
 

 29 ม.ค. 64 - ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แสดงความเป็นห่วง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ว่า อาจเกิดการทุจริตเลือกตั้งครั้งมโหฬาร 
หลังจากที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมานานถึง 7 ปี โดยจะเห็นได้จากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่นำร่องไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสถิติการร้องเรียนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มากถึง 
517 เรื่อง มีผู้ได้รับเลือกตั้งถูก กกต.แขวนไว้ถึง 49 จังหวัด เป็นตัวอย่างให้ กกต.ได้เห็นสภาพความเป็นจริง
ว่า สภาพประชาธิปไตยซื้อได้ กำลังกัดกร่อนประเทศอย่างหนัก แต่น่าเสียดายที่ในการเลือกตั้งใหญ่ กกต.
แทบจะจับคนโกงเลือกตั้งไม่ได้แม้แต่รายเดียว มีคำถามว่า กกต. รู้หรือไม่ ประเทศไทยถูกขายในราคา 2 
หมื่นล้าน  
 "หน้าที่ของ กกต. คือ การต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม แต่
ปัจจุบัน เราพบว่า นโยบายที่ดี และคุณสมบัติของผู้สมัครอันเหมาะสม ต้องพ่ายแพ้ให้แก่ “พลังเงิน” และ 
“อำนาจรัฐ” จนอาจกล่าวได้ว่า ถ้าใครมีเงิน 2 หมื่นล้าน ก็ไม่ยากในการยึดครองประเทศไทย สลับ
สับเปลี่ยนกันไปในวาระ 4 ปี คำถามก็คือว่า กกต. รับทราบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ และจะปล่อยให้ประเทศ
ไทยกลายเป็นเช่นนี้หรือ ดังนั้น ถ้าในอนาคตต กกต. เลือกที่จะปล่อยให้ระบบการเลือกตั้งเช่นนี้ดำเนิน
ต่อไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พรรคการเมืองและนักการเมืองในประเทศไทย ก็ไม่ จำเป็นต้องทำอะไร 
นอกจาก “หาเงิน” ให้มากเข้าไว้ และพยายาม “จ่ายให้แม่น” หรือการส่งเงินลงสู่หัวคะแนนให้ถูกคนก็เข้า
สู่อำนาจได้แล้ว" ศ.ดร.กนก ระบุ 
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รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า นี่เป็นความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของ กกต. ต่ออนาคตของ
ประเทศไทย ที่ต้องใช้ “สามัญสำนึก” และ “หัวใจ” ในการมองเห็นปัญหาที่หมักหมมอยู่ในระบบของการ
เลือกตั้ง และรู้สึกรู้สาต่อมาตรฐานของระบอบประชาธิปไตยที่กำลังถูกท้าทายอย่างโจ่งแจ้งเช่นที่ผ่านมา 
หน้าที่ของ กกต. คือ การต้องทำให้ “การเลือกตั้ง” เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรม ตนขอย้ำอีกครั้ง 
คนไทยที่มีคุณสมบัติครบทุกคนต้องสามารถเข้าสู่การเลือกตั้งได้ โดยที่ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกัน
และกัน พลังของเงินและอำนาจของรัฐต้องถูกลดบทบาท และทำให้หมดความสำคัญ คุณภาพของผู้สมัคร 
และนโยบายที่น่าสนใจ ต้องกลับมามีคุณค่าขึ้นอีกครั้ง  นี่เป็นความหวัง ที่อยากให้ กกต. ได้รับฟัง และช่วย
ทำให้กลายเป็นความจริงเสียที 
 

อ้างอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/91393 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/91393
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"บิ๊กป้อม" อ้างประชาธิปไตยไม่เกี่ยวมารยาท ส่งเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีฯ 

วนัที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.05 น. 
 

 
 

'บิ๊กป้อม' สวนกลับ 'ปชป.' ไม่เกี่ยวมารยาททางการเมือง เป็นเรื่องประชาธิปไตยเป็นการต่อสู้ทาง
การเมือง เผยรอบที่แล้วแพ้เฉียดฉิว 2,000 คะแนน ชี้พรรคไหนใคร่ส่งผู้สมัครก็ส่ง-ไม่ส่งก็ไม่ส่ง โยน 
'ชวน' ดูแก้ญัตติซักฟอก 

 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค 
พลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งพรรค
ประชาธิปัตย์ทักท้วงให้คำนึงถึงมารยาททางการเมืองจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนหรือไม่ว่า รอประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ก่อน ถึงจะรู้ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว เราก็แพ้ไปเพียง 2,000 กว่า
คะแนนเท่านั้น 

 เมื่อถามว่า คำทักท้วงของพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นสาระที่ต้องนำมาพิจารณาหรือไม่ พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการเมือง ไม่เป็นอะไร เมื่อถามว่าแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะส่ง
ผู้สมัครแน่ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ยังไม่รู้ ต้องรอดูที่ประชุม กก.บห.ก่อนว่าจะออกมาอย่างไร 

 ทั้งนี้ เชื่อว่าหาก พปชร.ส่งผู้สมัคร ก็จะไม่ทำให้บรรยากาศการทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาล
มีปัญหเพราะกรณีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น สื่อไปคิดกันเอง อย่ามาถามแบบนี้ 
 เมื่อถามย้ำว่าไม่ว่าจะส่งหรือไม่ส่งก็ไม่มีปัญหาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เป็นเรื่องของประชาธิปไตย พรรคไหนจะส่งหรือไม่ส่งก็ไม่เป็นอะไร ไม่
เกี่ยวกับมารยาททางการเมือง 
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 เมื่อถามถึงญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ฝ่ายค้านยืนยันไม่อยากให้มีการแก้ไข แม้นาย
ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ติติงอยากให้มีการแก้ไขแล้วนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็นเรื่อง
ของนายชวน ที่จะพิจารณาไม่ใช่เรื่องของตน 
 

อ้างอิง: https://www.posttoday.com/politic/news/644003 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/644003
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ตร. เลื่อนแจงกรณีคุมตัวนักข่าวครั้งที่ 5 สภาไม่มีอำนาจบังคับเพราะศาลวินิจฉัยว่าขัด รธน. 
วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 22.11 น. 
 

 
  
กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ชี้ ตำรวจปฏิเสธแจง ครั้งที่ 5 ปมคุมตัวนักข่าวไป ตชด.ภาค 1 ช่วงสลายชุมนุม 
ชี้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตัดอำนาจสภาเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง เผยรอบหน้าจ่อเชิญ กกต. ชี้เเจ
งกรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งซ่อมกว่า 18 จังหวัด เนื่องจากความผิดพลาดของ กกต. 
 29 ม.ค. 2564 ทีมสื่อพรรคก้าวไลรายงานว่า ที่อาคารรัฐสภา ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก 
เขต 1 พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน เเละการมี
ส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฏร แถลงต่อสื่อมวลชน ถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการฯ เชิญเจ้าหน้าที่
ตำรวจเพื่อสอบถามกรณีการจับกุมผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาไทระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ช่วงการสลายการ
ชุมนุม ซึ่งทางเจ้าตำรวจขอเลื่อนการเชิญเป็น ครั้งที่ 5 

 ปดิพัทธ์กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นคือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยทางคณะกรรมาธิการได้มีมติเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว คือ พ.ต.อ.สิน
เลิศ สุขุม รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเเจ้งขอเลื่อนนัดถึง 4 ครั้ง 

 กรณีที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ส.ส.ก้าวไกล ชี้ว่า เกิดจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.คําสั่ง
เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงส่งผลให้สภา
ไม่มีอำนาจตาม พ.ร.บ. คำสั่งเรียกฯ และทำให้อำนาจของคณะกรรมาธิการถูกตัดทอนเเละลดบทบาท จึง
เป็นความกังวลของคณะกรรมาธิการในการลดทอนบทบาท เเละให้อำนาจแก่รัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหาร ซึ่ง
เป็นปัญหาจากผลพวงโดยตรงของรัฐธรรมนูญ 2560 
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 ปดิพัทธ์กล่าวว่า ตนจะนำเรื่องนี้หารือต่อชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพราะเมื่อผู้
ชี้เเจงไม่มาเเละกรรมาธิการไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะต้องมีการยื่นตีความการใช้ พ.ร.บ.คำสั่งเรียกฯ 
ใหม่อีกหรือไม่ รวมถึงการเเสดงความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา คือ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เเละ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่ยังไม่ดำเนินการอะไร 

 ประเด็นที่สอง ทางคณะกรรมาธิการเตรียมเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้เเจงข้อมูล
ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากกรณีที่สั ่งให้มี การเลือกตั้งซ่อมกว่า 18 จังหวัด 
เนื่องจากกรณีที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของ กกต. ดังนั้นจึงต้องสอบถามว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อย่างไร เเละการที่ประชาชนจะต้องเสียสิทธิหากมาลงคะเเนนเลือกตั้งใหม่ไม่ได้ ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดจาก
ประชาชนเลย ทางคณะกรรมาธิการจึงต้องการความชัดเจนจาก กกต. เเละต้องการหลักฐานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อชี้เเจงแนวทางกรณีทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหลายกรณี อาทิ มาตรา 34 ที่ระบุว่า สมาชิก 
ส.ส. ส.ว. เเละข้าราชการการเมือง ไม่สามารถช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้ว่า ในกรณีนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์
ประชาชนใช่หรือไม่ เเละในกรณีผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสามารถดำเนินการช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้หรือไม่ 
เพราะกรรมาธิการมองว่าควรมีวิธีชัดเจนในวิธีปฏิบัติให้มากกว่านี้ รวมถึงควรมีการแจ้งเตือนผู้สมัคร
รายบุคคลว่าการกระทำใด ทำได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่ กกต. รอเป็นฝ่ายรับข้อมูลร้อง เรียนเพียงอย่างเดียว จน
กลายเป็นความผิดย้อนหลังของผู้สมัคร ทั้งนี้ การที่ทางคณะกรรมาธิการขอให้ กกต. มีหนังสือชี้เเจงเเละ
ต้องการความชัดเจนก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเเละเทศบาล รวมไปถึงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้น 

 ปดิพัทธ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ตนขอให้ประชาชนเเละสื่อมวลชนร่วมติดตามในสองประเด็นสำคัญ 
ซึ่งมีผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีผลต่อการวางรากฐานประชาธิปไตยให้เเข็ง สุจริตและเที่ยง
ธรรมในอนาคต 
 

อ้างอิง : https://prachatai.com/journal/2021/01/91428 
  

https://prachatai.com/journal/2021/01/91428
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รีบเช็คเลย กกต.ประกาศ"แบ่ง-แก้ไข"เขตเลือกตั้งเทศบาล 

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.46 น. 
 

 
 

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกกต. 7 ฉบับ เพื่อ"แบ่ง-แก้ไข"เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 7 ฉบับ ที่
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 ม.ค. 2654 ) ประกอบด้วย ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล(สท.)เมืองบางริ้น เทศบาลตำบลปากน้ำ และเทศบาลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยกเลิกและให้แบ่งใหม่เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง รวมทั้งแก้ไข
ข้อความการบรรยายแนวเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพิจิตร  จังหวัดศรีสะเกษ แก้ไขข้อความ
การบรรยายแนวเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  และแก้ไขข้อความการบรรยายแนวเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลแม่แจ่ม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 

ที่มา  
1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางริ้น 

เทศบาลตำบลปากน้ำ และเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ
ปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แก้ไขข้อความการบรรยายแนวเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลในจังหวัดพิจิตร ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลในจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แก้ไขข้อความการบรรยายแนวเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 

5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แก้ไขข้อความการบรรยายแนวเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลต้นธงชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด
ลำปาง ลงวันที่ 14 กนัยายน 2563 

6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แก้ไขข้อความการบรรยายแนวเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 กันยายน 
2563 

7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ยกเลิกการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดตรัง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง ใหม่ 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/normal_news/466610 
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“น้องเทพไท” โผล่เข้า ปชป.แสดงความจำนงลงเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน รอลุ้นไพรมารีโหวต 

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2564 19:39   ปรับปรุง: 29 ม.ค. 2564 19:39   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์” ดอดเข้า ปชป.กรอกใบแสดงความจำนงลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 เมือง
คอนแล้ว รอลุ้นผลไพรมารีโหวต 5 ก.พ. 
 วันนี้ (29 ม.ค.) เวลา 15.00 น. นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ได้เดินทางมาที่พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อ
ขอแบบฟอร์มใบสมัครแสดงความจำนงลงสมัคร ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ในนามพรรคประชาธิปัตย์ 
แทนตำแหน่งที่ว่าง แทน นายเทพไท เสนพงศ์ ที่ถูกคำสั่งศาลธรรมนูญ ให้พ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส.ไป และ
ได้กรอกแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะนำไปยื่นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคในวันพรุ่งนี้ (30 ม .ค.) 
เวลา 10.30 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้พรรคนำไปพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนของ พ.ร.ป.พรรค
การเมือง และข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์ คือ คณะกรรมการสรรหา ที่ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็น
ประธาน จะรวบรวมรายชื่อ เพื่อนำส่งไปยัง นายสุรศักดิ์ วงศ์วนิช ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้ง
ที่ 3 เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกพรรค หรือทำการไพรมารีโหวต ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. 
ที ่โรงแรมเรือนทักษิณา อ.ชะอวด เมื ่อได้ตัวบุคคลที ่ผ ่านความเห็น หรือการไพรมารี โหวตแล้ว 
คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณานำเสนอ เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ เป็นการสิ ้นสุดกระบวนคัดเลือกผู ้สมัคร ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ในนามพรรค
ประชาธิปัตย์ 
 

อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000009322 
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กมธ.แก้รัฐธรรมนูญเห็นชอบให้ สสร. ยกร่างใหม่ใน 240 วัน 

29 ม.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 

กมธ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ ลงมติเห็นชอบให้สสร. ยกร่างรธน.ฉบับใหม่ 240 วัน ขณะที่บางส่วนสงวน
ท่าทีรออภิปรายในการประชุมร่วมรัฐสภา เผย 5 ก.พ. เชิญ "ส.ส.-ส.ว." ที่แปรญัตติ มาให้ความเห็นจะ
ถอดหรือยืนยันตามเดิม 

 29 มกราคม 2564นายสมคิด เชื ้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื ่อไทย  ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม แถลงว่า ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่มีมติ19 
ต่อ 13 เสียง เห็นด้วยกับร่างของฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวกับระยะเวลาในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ หรือ สสร. จำนวน 240 วัน แต่ก็มีกมธ.บางส่วนได้ของสงวนความเห็นไว้อภิปรายในที่ประชุม
ร่วมรัฐสภา เพราะต้องการกำหนดเวลาไว้เพียง 180 วัน 

 นายสมคิด กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทาง กมธ. อยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจ สสร. ในการ
จัดตั้งคณะกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่าจะให้ทางสสร.ไปตั้งเองเลยหรือไม่ หรือทาง กมธ.เป็นผู้กำหนดกรอบ
ให้เลย ซึ่งแนวโน้มคาดว่าจะให้สสร.ไปตั้งคณะกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเอง 

 สำหรับตารางการทำงานของคณะกมธ.นั ้น โดยวันที่ 4 ก.พ.นี ้ กมธ.จะลงมติความเห็นที่
แตกต่างและยังแขวนไว้ทุกมาตรา และในวันที่ 5 ก.พ. จะเชิญส.ส.ที่แปรญัตติ จำนวน 109 คน แบ่งเป็น
ส.ส.101 คน และส.ว. 8 คน ว่าจะยืนยันหรือถอดคำแปรญัตติ จากนั้นก็จะเข้าสู่การพิจารณาวาระสอง ใน
การประชุมร่วมรัฐสภา ประมาณวันที่ 24-25 ก.พ. และทิ้ง 15 วัน แล้วก็เปิดประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ 
ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค. 
อ้างอิง  :   
https://www.nationtv.tv/main/content/378814566?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politics 

https://www.nationtv.tv/main/content/378814566?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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คณะทำงานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการสื่อสารองคก์รฯและสำนักประชาสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 19 

 

 
กมธ.แก้ รธน. ฝ่ายค้านหวัง รบ.-ส.ว. ไม่กลับลำที่มา ส.ส.ร. 
30 มกราคม 2021 - 08:20 
 
 
 
 
 
 
 
 

กมธ. แก้ รธน. หวังซีกรัฐบาล กับ ส.ว.ไม่กลับลำ ที่มา ส.ส.ร. ในวาระ 2-3 ขอสมาชิกช่วยกันหนุน มั่นใจ
ทันสมัยประชุมนี้ 
 นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณา
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ทางกรรมาธิการได้มีการลงมติ
เลือกที่มา ส.ส.ร. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด และเชื่อว่าทาง
รัฐบาลและ ส.ว. จะไม่กลับคำ พร้อมอยากฝากถึงสมาชิกรัฐสภาทุกคนช่วยกันยกมือโหวตเพื่อให้ผ่านใน
วาระที่ 2 และ 3 เพราะประชาชนยังคงมุ่งหวังที่จะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเร็ว 

 ทั้งนี ้เมื่อถามว่าการพิจารณาจะทันโหวตในสมัยประชุมนี้หรือไม่ นายสมคิด กล่าวว่า เนื่องจาก
จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้น ทางคณะกรรมาธิการจึงจะยื่นเข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาวาระที่ 2 
หลังการอภิปรายเสร็จสิ้น โดยคาดว่าจะยื่นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ 
 

อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/category/politics/page/2/ 
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พปชร. ส่งชิงเก้าอี้นครศรีฯ ขีดเส้น8เดือนยกร่าง รธน. 
วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 00.01 น.   

 
 

บิ๊กป้อมลั่นกลองรบศึกเลือกต้องซ่อมนครฯ เปิดห้องถก กก.บห.พปชร.จัดคนสู้ ขณะที่เสี่ยหนูขอหลีก
ทางรักษามารยาททางการเมืองให้เจ้าถิ่น ปชป. ด้าน กมธ.แก้ รธน.เคาะส.ส.ร.ยกร่างฉบับใหม่ 240 
วัน 

 เมื่อวันศุกร์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีการคัดเลือกผู้ สมัคร ส.ส.ชิงตำแหน่งเลือกตั ้งซ่อมที ่ จ.
นครศรีธรรมราช แทนนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) หลังศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง โดยได้รับการทักท้วงจากพรรค ปชป.ให้คำนึงถึงมารยาททาง
การเมือง ว่ากำลังนัดประชุมกรรมการบริหารพรรค พปชร.อยู่ เมื่อประชุมก็จะรู้ แต่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็
แพ้ไปเพียงแค่กว่า 2,000 คะแนน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นการต่อสู้ทางการเมือง 

 เมื่อถามว่าแนวโน้มการส่งผู้สมัครมีโอกาสเป็นไปได้สูงใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ยังไม่
รู้ว่าการประชุมพรรคออกมาเป็นเช่นไร เมื่อถามว่าการออกมาพูดของพรรค ปชป. ทำให้บรรยากาศการ
ทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลมีปัญหาหรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า "ไม่มี ไม่มีอะไร สื่อไปคิดกันเอาเอง อย่า
มาถามเลย ยืนยันว่าการส่งผู้สมัครหรือไม่ส่งผู้สมัครถือว่าไม่มีปัญหา เพราะเป็นเรื่องของประชาธิปไตย 
พรรคจะส่งหรือไม่ส่งไม่เป็นไร พรรคไหนจะส่งก็ส่ง พรรคไหนจะไม่ส่งก็ไม่ส่ง และย้ำว่าไม่เกี่ยวกับมารยาท
ทางการเมือง"  ขณะที่?นายอนุทิน? ชาญวีรกูล? รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า พรรค
ภูมิใจไทยรักษามารยาท เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลนั้นสูญเสียที่นั่งไป จึงถือเป็นมารยาทที่จะไม่ส่งผู้สมัคร
เข้าชิงตำแหน่ง 
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 อย่างไรก็ตาม นายอนุทินปฏิเสธการตอบคำถามถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างพรรคพลังประชา
รัฐและพรรคประชาธิปัตย์ ในการส่งผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช โดยระบุสั้นๆ ว่า "ไม่รู้ เอาแบบลุงป้อม
บ้าง" 
 ด้านนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
กล่าวในรายการพีซทอล์ก ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ถอยในสนามนี้ พรรคประชาธิปัตย์พยายามจะทวง
มารยาททางการเมือง มองว่าไม่ถึงขั้นสร้างความร้าวฉานถึงขนาดถอนตัว 

 “เรื่องราวการวิเคราะห์ทางการเมืองนั้นยังเป็นกระดานการเมืองแบบปกติ เชื่ อว่าสถานการณ์
การวิวัฒนาการต่อไปนี้จะไม่ใช่ลักษณะการเมืองที่เป็นปกติ เพราะด้วยสภาพต่างๆ ที่แลเห็นนั้น เราหา
อนาคตกันไม่เจอ ดังนั้นในแต่ละเรื่องราวความยากจน ความเดือดร้อนของประชาชนจะเป็นตัวกำหนดทุก
เรื่อง และมองว่าท้องซึ่งหมายถึงความหิว จะเป็นตัวกำหนดการเมืองกันในรอบนี้” นายจตุพรระบุ     
 ที ่ร ัฐสภา นายสมคิด เช ื ้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื ่อไทย (พท.) ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. … 
แถลงถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของ กมธ.ว่า โดยเสียงส่วนใหญ่มีมติให้การเลือกตั้งที่มาสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จำนวน 200 คน และเห็นด้วยกับการใช้
เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
 "สำหรับกรอบการดำเนินงานของ กมธ. คาดว่าที ่ประชุมจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ.… (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ โดยเชิญสมาชิกรัฐสภาทั้ง 109 คน ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ผู้ขอแปรญัตติมาชี้แจงผลและอภิปรายรายละเอียดคำแปรญัตติใน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์” นายสมคิดระบุ 
 นายสมคิดกล่าวต่อว่า กมธ.ได้มีการลงมติในมาตรา 256/13 สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่าง
รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้ง
แรก และมีกลุ่มที่เสนอ 180 วัน แต่ยังสงวนความเห็นไว้อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และในการ
จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งประเด็นนี้ยัง
ไม่ได้ข้อยุติ จึงให้รอการพิจารณาไว้ก่อน ทั้งนี้ กมธ.เสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบตามร่างที่พรรคร่วมรัฐบาล
เสนอ ส่วนในมาตรา 256/14 การพิจารณาและตัดทำร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่ประชุมมีมติให้นัดประชุมครั้ง
ต่อไปในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
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 นายสมคิดกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทางคณะ กมธ.อยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจ ส.ส.ร. 
ในการจัดตั้งคณะ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญว่าจะให้ทาง ส.ส.ร.ไปตั้งเองเลยหรือไม่ หรือทางคณะกมธ.เป็นผู้
กำหนดกรอบให้เลย ซึ่งแนวโน้มคาดว่าจะให้ ส.ส.ร.ไปต้ังคณะ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเอง 

 นายสมคิดกล่าวต่อว่า สำหรับตารางการทำงานของคณะ กมธ. นั้น วันที่ 4 ก.พ.นี้ ทาง กมธ.
จะลงมติความเห็นที่แตกต่างและยังแขวนไว้ทุกมาตรา และในวันที่ 5 ก.พ. จะเชิญ ส.ส.ที่แปรญัตติจำนวน 
109 คน แบ่งเป็น ส.ส. 101 คน และ ส.ว. 8 คน ว่าจะยืนยันหรือถอดคำแปรญัตติ จากนั้นก็จะเข้าสู่การ
พิจารณาวาระสอง ในการประชุมร่วมรัฐสภา ประมาณวันที่ 24-25 ก.พ. และทิ้ง 15 วัน แล้วก็เปิดประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค. 
 วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธาน
รัฐสภา ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพิ่มเติม จำนวน 4 คน ในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
เมื่อวันที่ 28 มกราคม ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ลงมติเลือกซึ่ง ประกอบด้วย 1.นายชวรงค์ 
ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 2.นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) 3.นายภูมิ มูลศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และ 4.นางปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น 

 ทำให้มีกรรมการสมานฉันท์รวมแล้วทั้งหมด 15 คน จากจำนวนกรรมการที่มีทั้งสิ้น 21 คน 
โดยจะเข้าร่วมประชุมกับกรรมการสมานฉันท์อีก 11  คน ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ มีวาระพิจารณาสำคัญคือการ
เลือกกรรมการให้เป็นตำแหน่งต่างๆ ที่เหลือ เช่น รองประธานกรรมการ , โฆษกกรรมการ รวมถึงระดม
ความเห็นต่อการวางแนวทางการทำงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการดึงคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลเข้าร่วม 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/91431 
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รู้ยัง! กกต.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกว่า 200 อัตรา 

30 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 06:22 น. 
   

 
 

 30 ม.ค.64 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยจะเปิดสมัครสอบ
ทางอินเทอร์เน็ต  ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. - 15 มี.ค. 64 

 สำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้มีทั้งหมด 14 ตำแหน่ง ดังนี้ 
ตำแหน่งที่ 1 พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ จำนวน 74 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 

ตำแหน่งที่ 2 พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ จำนวน 54 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาทตำแหน่งที่ 
3 นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 

ตำแหน่งที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 

ตำแหน่งที่ 5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 

ตำแหน่งที่ 6 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 

ตำแหน่งที่ 7 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 

ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 

ตำแหน่งที่ 9 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 

ตำแหน่งที่ 10 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 

ตำแหน่งท่ี 11 นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 

ตำแหน่งที่ 12 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท  
ตำแหน่งที่ 13 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 11,300 บาท  
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ตำแหน่งที่ 14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2  อัตรา เงินเดือน 11,300 บาท 
 
   
 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆคุณสมบัติ รวมไปถึงการประกาศ
รายชื่อ สถานที่สอบต่างๆได้ที่"สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี 2564" ส่วนผู้ที่
ต้องการสมัคร สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สำหรับสมัครสอบ www.ect.go.th หรือ https://ect.thaijobjob.com 

ในหัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือก 
 

อ้างอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/91440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/91440
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'ไทยภักดี' ชวนส่งประกวด 'สโลแกนพรรค' ชิงเงินหมื่น 

30 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:24 น. 
 
 
 
 
 
 
 

30 ม.ค.64 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กดังนี้  พรรคไทยภักดี เชิญชวนส่ง  
"ประกวดสโลแกนพรรค"  
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท 1 รางวัล 

รองชนะเลิศ 5,000 บาท 1 รางวัล 

รางวัลขยันคิดขยันเขียน 1,000 บาท 5 รางวัล  
ส่งทางไปรษณียบัตร หรือจดหมายมาที่ พรรคไทยภักดีทอาคารพระรามห้าเพลส 

เลขที่ 85 หมู่ที่ 10 ถนนพระรามห้า-นครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองจ.นนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ ประกาศผล 15 กุมภาพันธ์ 2564  
อย่าลืมแนบเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลล์ เพื่อรับแจ้งผลตัดสินด้วย. 
 

อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/91454 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/91454
https://www.thaipost.net/main/detail/91454


 

  
คณะทำงานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการสื่อสารองคก์รฯและสำนักประชาสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 26 

 

 
“นายกฯตุ้ย” ประกาศลงเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นอีกสมัย สานต่อการพัฒนาเมืองแสนสุข 

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2564 10:55   ปรับปรุง: 30 ม.ค. 2564 10:55   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศูนย์ข่าวศรีราชา - “นายกฯตุ้ย” ประกาศลงเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นอีกสมัย หวังสานต่อการ
พัฒนาเมืองแสนสุข หลังใช้เวลานานถึง 13 ปีเดินหน้าทำงานทุกด้าน โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณประชาชน-ผู้ให้
การสนับสนุน ผ่านได้หรือไม่รอ 28 มี.ค.นี้ 
 วันนี้ (30 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้
โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขอบคุณประชาชนในพื้นที่หลังทำงานในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นวัน
สุดท้าย และได้ทำงานอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้บริหารเมืองแสนสุขมานานถึง 3 สมัย ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็น
รองนายกฯ และนายกเทศมนตรีอีก 2 สมัย รวมระยะเวลาทำงานยาวนานถึง 13 ปี 
 พร้อมระบุว่า ตลอด 13 ปี ได้ทำงานทุกอย่างเพื่อเมืองแสนสุข โดยไม่เสียดายเวลาและยัง
ยอมรับว่าผลงานที่ผ่านมาอาจมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้ าง มีข้อบกพร่องบ้างเป็น
ธรรมดา แต่เพราะความประสงค์ดีที่มีต่อชาวแสนสุขและทุกคนที่เข้ามาอาศัยและท่องเที่ยว 

 ทั้งนี้ เมืองแสนสุขยังมีอะไรให้ทำอีกมากมายไม่จบไม่สิ้นและยังมีปัญหาให้แก้ไขอีกมากมาย
เช่นกัน โดยงานที่ทำไว้แล้วเสร็จบ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการบ้าง ยังไม่ได้ทำบ้าง และอีกมากมายที่ต้องหา
ทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

 โดยตนเองพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข อีกหนึ่งสมัยซึ่ง
จะเป็นสมัยสุดท้าย และขอให้ชาวแสนสุข เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้ใครเข้ามาทำงาน  
 และในช่วงสุดท้ายของการโพสต์ข้อความขอบคุณชาวเมืองแสนสุข นายกฯ ตุ้ย ยังได้ขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานและกรรมการชุมชน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลเมืองแสนสุข รวมถึง
พันธมิตรจากหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและไม่ลืมที่จะขอบคุณครอบครัว โดยเฉพาะ “กำนันเป๊าะ” 
บิดาที่ล่วงลับ ผู้ผลักดันให้ได้ทำงานทางการเมือง 
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 สำหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้ เป็นอีกหนึ่งสนามการ
เลือกตั้งที่น่าจับตาไม่แพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นอื่นๆ เพราะเป็นการเลือกนายกเทศบาล และสมาชิกเทศบาล 
ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฐานสำคัญของการเลือกตั้งในระดับประเทศด้วยเช่นกัน 
 

อ้างอิง  :  https://mgronline.com/local/detail/9640000009407 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/local/detail/9640000009407
https://mgronline.com/local/detail/9640000009407
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“ราเมศ” เห็นด้วย ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้ง 200 คน 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 11.29 น. 
 

 
 

กรุงเทพฯ 30 ม.ค.-“ราเมศ” ย้ำเห็นด้วย กมธ. ให้ ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้ง 200 คน เชื่อประชาชนมี
ส่วนร่วมมากขึ้น  
 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึง ผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ ่มเติม ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ว่าพรรคเห็นด้วยกับมติของ
คณะกรรมาธิการที่มีมติให้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ส.ส.ร. มีจำนวน 200 คน มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนทั่วประเทศ ประเด็นนี้ก็ต้องถือว่าจะมีผลให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
ส่วนผู้เชี่ยวชาญในการร่างรัฐธรรมนูญเชื่อว่าการตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในชั้น ส.ส.ร. ก็สามารถ
ให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้ ที่น่าเสียดายคือในส่วนของเยาวชนเมื่อให้มีการเลือกตั้งทั้งหมด 200 
คน การเข้ามาโดยการเลือกตั้งอาจจะมีความยากลำบากมากขึ้น แต่ท้ายที่สุดเชื่อว่าจะมีเยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างแน่นอน  การใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งประเด็นนี้ก็เห็นด้วยเพราะจะทำให้การเลือกตั้ง 
สสร แตล่ะจังหวัดได้บุคคลที่หลากหลายมากขึ้น คนดีๆ ก็จะมีโอกาสเข้ามาเป็น ส.ส.ร. มากยิ่งขึ้น   
 นายราเมศกล่าวต่อว่า พรรคมีนโยบายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญชัดเจน ในวาระ 2 และ วาระ 3 

พรรคพร้อมผลักดันอย่างเต็มที่ และความคิดเห็นเพิ่มเติมที่พรรคได้เตรียมไว้ เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก ส.ส. 
อดีต ส.ส.บุคลากรของพรรค รวมถึงประชาชน ก็จะมีการสะท้อนให้กรรมาธิการในส่วนของพรรคได้นำไป
พิจารณาร่วมกันกับคณะ กมธ. วิสามัญร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป. -สำนัก
ข่าวไทย 
 

อ้างอิง  : https://tna.mcot.net/politics-627761 

https://tna.mcot.net/politics-627761


 

  
คณะทำงานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการสื่อสารองคก์รฯและสำนักประชาสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 29 

 

 
 

จะหลีกหรือจะชน 

แม่ลูกจันทร์ 
30 ม.ค. 2564 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 ควันหลงศาลรัฐธรรมนูญ สอยนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 
หลุดจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากศาลชั้นต้น พิพากษาลงโทษจำคุก นายเทพไท 2 ปี เพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ในคดีร่วมกระทำความผิดทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ. เหตุเกิดเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา 

โดยศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า การที่ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี ย่อมส่งผลให้ “นายเ ทพไท” มี
ลักษณะต้องห้ามดำรงตำแหน่ง ส.ส.ตามมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญ 

 แม้คดียังไม่ถึงที่สุด (ยังอยู่ในชั้นอุทธรณ์) แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้ “นาย
เทพไท” ต้องพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ทันที 
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลแฮ 

 “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญทำให้ กกต.ต้องเร่งจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
นครศรีธรรมราช เขต 3 แทน “นายเทพไท” ภายใน 45 วัน 

คาดว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม! 
 โดยมารยาทการเมือง เมื่อโควตา ส.ส. ที่ว่างลงเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคร่วมรัฐบาล 
ต้องหลีกทางให้พรรคประชาธิปัตย์ ส่งคนลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เพื่อไม่ตัดคะแนนกันเอง 
แต่การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ทำท่าจะเกิดศึกสายเลือดในพรรคร่วมรัฐบาล 

พรรคพลังประชารัฐของ “ลุงป้อม” แบะท่าจะส่งคนลงชนประสานงากับพรรคประชาธิปัตย์ซะเอง 

เพราะพรรคพลังประชารัฐมั่นใจว่า มีโอกาสชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ที่ว่างลง เกิน 90 เปอร์เซ็นต์!! 
 
 



 

  
คณะทำงานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการสื่อสารองคก์รฯและสำนักประชาสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 30 

 

 

เนื่องจากการเลือกตั้งใหญ่ล่าสุด นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ พ่ายแพ้ นายเทพ
ไท เจ้าถิ่นคนดังฉิวเฉียด แค่ขนจมูก เท่านั้นเอง 

แต่ศึกเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ต้องส่ง “ตัวสำรองลง”เลือกตั้งซ่อมแทน “นายเทพไท” 

ถ้าพรรคพลังประชารัฐเจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์ได้เพียงห้าพัน? หรือหกพันคะแนน?? 

พรรคพลังลุงป้อม จะแซงเข้า ป้ายอย่างสบายอุรา 

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่างานนี้ “ลุงป้อม” เจ้าสำนักพลังประชารัฐมีทางเลือก 2 ทาง 

ทางเลือกที่ 1, ถ้าเห็นแก่ความสมานฉันท์ในพรรคร่วมรัฐบาล 

พรรคพลังประชารัฐต้อง “หลีกทาง” ไม่ส่งผู้สมัครชนกับพรรคประชาธิปัตย์เจ้าของโควตาเดิม 

ทางเลือกที่ 2, ถ้าเห็นโอกาสแค่เอื้อมจะได้ ส.ส.เพิ่มอีก 1 คน 

พรรคพลังประชารัฐต้องส่งคนลงสมัครชนกับพรรคประชาธิปัตย์ให้แตกหักกันไปเลย!! 
หมายเหตุ...ถ้าเลือกทางแรก ศึกสายเลือดในชายคารัฐบาลก็จะสงบลง 

ถ้าเลือกทางหลัง พรรคประชาธิปัตย์ต้องมีเคืองแน่นอน!! 
และถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีน้ำโหขึ้นมา รัฐบาลนายกฯลุงตู่จะอยู่ไม่เป็นสุขนั่งลุกไม่สบาย 

ช่วงนี้กำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม พรรคฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพอดี 
นับหนึ่งให้ถึงสิบ นับสิบให้ถึงร้อยซะก่อนนะลุง!! 
 

"แม่ลูกจันทร์" 
 

อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2022159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2022159
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การเตรียมการรับสมัคร : บทบาทนักจัดการเลือกตั้งและผู้กำกับดูแลเทศบาล 

สยามรัฐออนไลน์  29 มกราคม 2564 23:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความพิเศษ / ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น) 
อำนาจกำกับดูแล หรือ อำนาจควบคุมดแูล มิใช่อำนาจ “บังคับบัญชา” 

 (1) ความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (อปท.) ใน
ประเทศไทยตามกฎหมายเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะการกำกับดูแลเหนือการกระทำและเหนือตัวบุคคล 
“อำนาจกำกับดูแล” (Tutelle Administrative) จะเป็นการใช้อำนาจในลักษณะ “การควบคุมกำกับ” ซึ่ง
โดยนัยยะแล้วมิใช่ “อำนาจบังคับบัญชา” (Hierarchical control) แต่อย่างใด โดยตัวแทนของรัฐในการดูแล
กิจกรรมขององค์กรมหาชนอื่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ 
“กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ” (มาตรา 77) กรณีเทศบาล ผู้ ว ่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ 
“ควบคุมดูแล” ให้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย (มาตรา 71) หรือ กรณี  องค์การ
บริหารส่วนตำบล (อบต.) นายอำเภอมีอำนาจ “กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่” (มาตรา 90) เป็นต้น โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกฎหมายจัดตั้ง อปท. 
ทั้งหมด มีข้อสังเกตว่า ในกรณีเทศบาลใช้คำว่า “ควบคุมดูแล” เพราะ เป็นภาษากฎหมายสมัยเก่าตั้งแต่ 
พ.ศ. 2496 ทำให้อาจมีความหลงผิดว่า เป็นอำนาจที่เหนือกว่าอำนาจกำกับดูแล เพราะแท้จริงตาม
หลักการปกครองท้องถ่ินแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ 
 (2) ทั้งนี้เพื่อให้ อปท.เหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเป็นอำนาจที่มีเงื่อนไข
และต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้ อำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยที่
กฎหมายให้อำนาจไว้ มีลักษณะเป็นการกำกับดูแลกระทำโดยฝ่ายปกครองที่มีฐานะสูงกว่า โดยกระทำผ่าน 
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เจ้าหน้าที่ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอเป็นการกำกั บ
ดูแลเหนือองค์กร เช่น การแต่งตั้งถอดถอน การยุบสภาท้องถิ่น เป็นต้น และอำนาจกำกับดูแลการกระทำ 
เช่น การสั่งยกเลิกการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การให้ความเห็นชอบ และการกระทำการแทน เป็น
ต้น ภายใต้เจตนารมณ์เพื่อดูแลผลประโยชน์ของรัฐ และปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน 

 (3) อำนาจกำกับดูแล อปท.นั้นดังกล่าวกระทรวงมหาดไทย (มท.) จะกระทำผ่านตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลเหนือองค์กรทั้งก่อนและหลังการกระทำ เช่น การ
แต่งตั้งถอดถอน การยุบสภาท้องถิ่น เป็นต้น และอำนาจกำกับดูแลการกระทำ เช่น การยกเลิกการกระทำ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การให้ความเห็นชอบ และการกระทำการแทน เป็นต้น แต่การใช้อำนาจกำกับดูแล
มิได้มีเพียงการใช้อำนาจผ่านตัวเจ้าหน้าที่เท่านั้น ยังปรากฏอำนาจกำกับดูแลผ่านการตราเทศบัญญัติใช้
บังคับอีกด้วย ซึ่งแตกต่างจากประเทศฝรั่งเศส ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลก่อนกระทำ
การ เนื่องจากถูกยกเลิกไปโดยรัฐบัญญัติฉบับวันที่ 2 มีนาคม 1982 และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีอำนาจ
ยกเลิกเพิกถอนการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง และไม่สามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมของการกระทำได้หากตรวจสอบแล้วพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จะต้องส่งเรื่องไปยังศาลปกครองเพื่อให้มีคำพิพากษาในเรื่องดังกล่าว 

 (4) อำนาจกำกับดูแลที่กระทำผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2562 ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ “อำนาจกำกับดูแล” เหนือองค์กรที่ให้ผู้
มีอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจสั่งเพิกถอนการกระทำ ระงับการปฏิบัติหน้าที่ 
และหยุดปฏิบัติการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเห็นว่า เป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ รวมถึงในกรณีที่เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้กำกับดูแลว่า
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้กำกับดูแล และในระหว่างสอบสวนหากผู้กำกับดูแล เห็นว่าการ
คงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรื อมีพฤติการณ์ที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัด
แจ้งจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ ซึ่งมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้ง อปท. ทั้ง
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา 
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การชำระสะสางสำนวนการสอบสวนนักการเมืองท้องถ่ินที่ค้างก่อนการเลือกตั้งเทศบาล 

 (1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0804.3 / ว 51 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 กรณี 
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น 
และรองประธานสภาท้องถิ่น ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม (ความผิด 3 ฐาน) หรือความผิดที่เกี่ยวข้อง
กัน ไม่ต้องให้ผู้กำกับดูแลสอบสวน 

 (2) สิ่งที่สำคัญและเป็นประเด็นที่ผู้กำกับดูแลอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตระหนักก็คือ 
การสะสางเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่ยังคงค้างของสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีต่างๆ ให้แล้วเสร็จกอ่น
การสมัครรับเลือกตั้งจะมีขึ้น โดยประเด็นที่ยังไม่มีข้อยุติในช่วงแรกก็ได้มีแนวทางที่ ชัดเจนขึ้น เพราะ
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดต่างๆ ว่าสามารถใช้สำนวน ป.ป.ช. ลงโทษถอดถอนนายก อปท.
ได้โดยไม่จำต้องสอบสวนหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก ตามแนวทางของ ป.ป.ช. ตามมาตรา 98 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เพราะ
นายก อปท.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามมาตรา 98 วรรคสี่ มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง ซึ่งทำ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถขอทบทวนมติของ ป.ป.ช.ได้ตามมาตรา 99 

 (3) แม้จะพบความแตกต่างด้านความเห็นทางกฎหมายว่า แท้จริงแล้วผู้บริหารท้องถิ่นอยู่
ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 98 วรรคใดกันแน่ คือ มาตรา 98 วรรคหนึ่ง (ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 91) หรือ 
มาตรา 98 วรรคสี่ (ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย) แม้ผลในทาง
กฎหมายของบทบัญญัติทั้งสองวรรคมิได้แตกต่างกัน คือ “ถูกถอดถอน” เช่นเดียวกัน เนื่องจากประ เด็น
สำคัญที่ผู ้กำกับดูแต้องวินิจฉัยก็คือพฤติการณ์และคุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่น หาใช่เรื ่องการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีวินัยหรือไม่แต่อย่างใด และอย่างน้อยผู้กำกับดูแลก็หมดข้ออ้างในการประวิงเวลา
วินิจฉัยเรื่องคงค้างต่างๆ ได้ 
 

ความล่าช้าในการสอบสวนวินิจฉัยอาจไม่ทันการ 

 (1) ปัญหาการพิจารณาที่ล่าช้า ไม่ทันกาล หรืออาจเรียกว่า ไม่ทันเหตุการณ์ เพราะกำลังจะมี
การเลือกตั้งเทศบาลในเร็วๆ นี้ การสอบสวนในคุณสมบัติและพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเชื่อว่า การพิจารณาเรื่องร้องเรียนคงค้างต่างๆ โดยเฉพาะของสมาชิก 
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สภาเทศบาล (สท.) หรือ นายกเทศมนตรี รวมทั้งของสมาชิกสภา อบต. (ส.อบต.) หรือ นายก อบต.ใน
หลายจังหวัดอาจเสร็จสิ้นไม่ทันก่อนวันเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งอาจเกิดปัญหาทางปฏิบัติตามมาหากมี
การเลือกตั้งใหม่ เพราะต้องใช้งบประมาณใหม่เสียเวลาใหม่ 
 (2) ความล่าช้าในการสอบสวนพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ ถูกอ้างถึงระยะเวลาตามกฎหมาย
เป็นระยะเวลาเร่งรัด ทั้งที่เจตนารมณ์ของกฎหมายได้ให้อำนาจกำกับดูแลไว้เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ
เป็นหลัก เพราะปัจจุบันในหลายกรณีส่อไปในทาง “ไม่เพิกเฉยต่อเรื่องร้องเรียนต่างๆ แต่ยังมิได้กระทำการ
ใด” ผู้กำกับดูแลจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของอำนาจที่ตนมีและใช้อำนาจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย ให้สมกับตำแหน่งและบทบาทที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย 

 (3) มีประเด็นข้อสังเกตตามความเห็นของ ป.ป.ช. ที่ให้ใช้สำนวน ป.ป.ช. ในการวินิจฉัยสั่งให้
พ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ในฐานะ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ในการถอดถอนจากตำแหน่ง 
การควบคุมเทศบาล ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 71 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ 
“ควบคุมดูแล”เทศบาลในจังหวัดนั้น ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวั ดควบคุมดูแล
เทศบาลตำบลในอำเภอนั้น 

 (4) ตามข้อเท็จจริงนั้น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (นักการเมืองท้องถิ่น) ไม่มี
บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยวินัย (Discipline) หากจะมีก็เป็นเพียง “บทว่าด้วยประมวลจริยธรรม” (Code of 

Conduct) ที่เป็นเพียงมาตรฐานทางจริยธรรมที่พึงมีตามระบอบประชาธิปไตย ฉะนั้น การสั่งให้พ้นจาก
ตำแหน่งจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. นั้นๆ เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นอำนาจของผู้กำกับดูแล อย่างเช่น 
ของ อบต.กรณี เป็นการวินิจฉัย ตามมาตรา 92 กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ให้นายอำเภอดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว ซึ่งมิใช่การวินิจฉัยใน
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ เช่น ตาม มาตรา 58/1 หรือในกรณีของ
เทศบาลนั้น การสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เช่น ตามมาตรา 73/1 ในกรณีที่จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอที่สั่งการตามมาตรา 72 
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 (5) ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทวง การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบาง
ตำแหน่ง พ.ศ. 2563 หรือที่เรียกว่า “กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนฯ” ที่ถือเป็นรูปแบบ 
ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ฯ เป็นแนวทางการสอบสวน ซึ่งมีผลยกเลิกระเบียบ มท. 
ว่าด้วยการสอบสวน ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 

 (6) ในทางปฏิบัติตามหลักการมอบอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งเวียนหนังสือให้จังหวัดพิจารณามอบอำนาจการสอบสวนนายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรี
เมือง นายกเทศมนตรีตำบล เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบสวนฯ เช่น นายอำเภอ ซึ่งบางจังหวัดเมื่อ
ยกเลิกคำสั่งสอบสวนเดิม (ก่อนประกาศใช้กฎกระทรวงฯ) แล้ว ในการวินิจฉัยการพ้นจากตำแหน่งเช่น
กรณีนายกเทศมนตรี ส่งไปให้ รมว.มหาดไทยวินิจฉัยออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเช่นในกรณีการสอบสวน
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 73/1 ที่แก้ไขใหม่ เป็นต้น 
 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (1) ในกรณีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สถ.ผถ.) ในครั้งนี้ 
เนื่องจากท้องถิ่นได้ว่างเว้นการเลือกตั้งไปนานแสนนานถึง 6-9 ปี ทำให้ผู้กำกับดูแลห่างเหินจากเรื่อง
เหล่านี้ไปนาน มีคุณสมบัติที่ต้องวินิจฉัยมากมาย เพราะ หาก สถ.ผถ. ยังอยู่ในตำแหน่งก็เป็นอำนาจวินิจฉยั
ของผู้กำกับดูแล คือ นายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ หากพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว และอยู่ในห้วง
ของการรับสมัครเลือกตั้งไปจนถึงวันที่ กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ก็เป็นหน้าที่ของ กกต. ซึ่ง
ในที่นี้ก็คือ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล (ผอ.กต.เทศบาล) ซึ่งหมายถึงปลัดเทศบาลนั้นเอง ทำ
ให้มองเห็นหลากหลายปัญหาที่พึงเกิดขึ้นได้อยู่ไรๆ 

 (2) คุณสมบัติอ้างกรณีล้างมลทิน กรณีบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 
50 แห่ง พรบ.การเลือกตั้ง สถ.ผถ. พ.ศ. 2562 รวม 26 กรณี ในหลายกรณี กกต. ไม่สามารถตรวจสอบ
คุณสมบัติได้ เพราะมีห้วงเวลาที่สั้น เจ้าตัวผู้สมัครได้รับรองคุณสมบัติตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมั คร
แล้ว โดยเฉพาะประเด็นคดีที่ ป.ป.ช.ไต่สวนชี้มูล ทั้งที่ชี้มูลแล้ว และ กำลังจะรอชี้มูล เนื่องจากกำลังไต่สวน 
หรือ กำลังตรวจสอบสอบสวน เป็นต้น หรือ อาจมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องวินิจฉัยตามพฤติการณ์ เช่น ใน
กรณีที่มีส่วนได้เสียในสัญญาทางอ้อม การบวชแก้บน การเป็นสมาชิกหรือกรรมการหน่วยงานอื่น ฯ อีกทั้ง  
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คุณสมบัติอื่นใดที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI - Conflict of Interest) ตามรัฐธรรมนูญฯ เป็นต้น  
นอกจากนี้อาจมีประเด็นการหาเสียงล่วงหน้า ตาม มาตรา 54 วรรคสอง หรือ อนุมัติงบประมาณโครงการ
ล่วงหน้าการจัดซื้อวัคซีน โครงการสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานฯ ตามข้อห้ามแห่ง พรบ.วินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ พรบ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เป็นต้น ซึ่งผลจากการขาด
คุณสมบัติดังกล่าว ผู้สมัครอาจต้องรับโทษหนักตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.ดังกล่าวที่บัญญัติว่า “ผู้ใดลง
สมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้อง
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดยี่สิบปี” 
 

 ประเด็นข้อห่วงใยเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ “นักจัดการเลือกตั้ง” ทุกคน รวมทั้งผู้กำกับดูแล และ กกต. 
ต้องเข้มงวด เพราะงานการเลือกตั้งนั้นละเอียดอ่อน พลาดไม่ได้เด็ดขาด 
 

อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/215817 
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อิทธิฤทธ์ิ “รธน.60” คดีนักการเมือง ไม่ต้องรอถึงที่สุด 

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. 

 
 

อิทธิฤทธิ์ “รธน.60” คดีนักการเมือง ไม่ต้องรอถึงที่สุด : คอลัมน์ฐานโซไซตี ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3649 
หน้า 4 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-3 ก.พ.64 โดย... ว.เชิงดอย 

 +++ ถือเป็นอิทธิฤทธิ์ของ “รัฐธรรมนูญใหม่” ฉบับปี 2560 ที่ทำให้ “เทพไท เสนพงศ์” ต้อง
กลายเป็นอดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และดูเหมือนว่าถือเป็น “คนแรก” ที่ต้องสังเวย
ให้กับรัฐธรรมนูญ หลังจากเมื่อวันที่ 27 ม.ค.64 ที่ผ่านมา “ศาลรัฐธรรมนูญ” มีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ
ส.ส.ของ เทพไท สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(4) มาตรา 96(2) จากเหตุศาล
นครศรีธรรมราช มีคำพิพากษา ลงโทษจำคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 
ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา เนื่องจากร่วมกระทำผิดทุจริตเลือกตั้ง นายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 
2557 โดยให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.63 ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ส.ส. และให้ถือว่าตำแหน่งส.ส.ว่างลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคือในวันที่ 27 ม.ค. 
 +++ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ว่า ความเป็นสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุด
ลง เมื่อมีลักษณะต้องห้ามไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 96 (1) (2) (4)  โดย (2) บัญญัติให้บุคคลที่ 
อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใ ช้สิทธิ
เลือกตั้ง ดังนั้น เมื่อศาลมีคำพิพากษา “เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” ของผู้ใดแล้ว ผู้นั้นย่อมมีลักษณะต้องห้ามมิ
ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งทันที โดยไม่ต้องรอคำพิพากษาถึงที่สุด 

 +++ ศาลรัฐธรรมนูญ ยกเหตุผลว่า เนื่องจากส.ส.เป็นบุคคลผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ ในฐานะ
ผู ้แทนปวงชนชาวไทย ต้องได้ร ับการกลั ่นกรองคุณสมบัติเบื ้องต้น และลักษณะต้องห้ามเพื ่อเป็น
หลักประกันว่า ผู้ทำหน้าที่ส.ส.จะต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติและคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ
ของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากเหตุมัวหมอง ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
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ส่วนรวม ไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ เกียรติและศักดิ์ศรีของสภาฯ การที่ส.ส.ผู้ใดทำผิดจน
ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ผู้นั้นย่อมไม่อาจอยู่ในฐานะที่จะ “ไว้วางใจ” ในความสุจริตได้ 
และไม่สมควรให้เข้ามามีอำนาจในทางการเมือง …ส่วนข้อโต้แย้งของ เทพไท ที่ว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนั้น 
ศาลเห็นว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101( 6) ประกอบมาตรามาตรา 98(4) และ
มาตรา 96(2) ซึ่งใช้คำว่า “อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่” ไม่ได้ใช้คำ
ว่าคำพิพากษาถึงที ่ส ุด บทบัญญัติลายลักษณ์อักษรมีความชัดเจน ไม่อาจตีความเป็นอย่างอื ่นได้ 
หมายความว่าสมาชิกภาพส.ส.ต้องสิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยไม่ต้องรอคดีถึง
ที่สุดก่อน  
 +++ นอกจากจะพ้นส.ส.แล้ว เทพไท ยังต้อง “เว้นวรรคการเมือง” เป็นเวลา 10 ปี ต่อนี้ไปก็คง
เป็นเรื่องของการ กกต. ที่จะดำเนินการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง เห็นว่า จะกำหนดให้หย่อนบัตรใน
วันที ่ 7 มี.ค.นี ้ และเปิดรับสมัคร  11-15 ก.พ. … สำหรับพื ้นที ่เลือกตั ้งส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช 
ประกอบด้วย  อ.พระพรหม อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ชะอวด และ อ.จุฬาภรณ์ การเลือกตั้ง เมื่อ 24 มี.ค. 62 

ที่ผ่านมา เทพไท เสนพงศ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 33,310 คะแนน ตามมา
ด้วย อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ ได้ 28,742 คะแนน  สนั่น พิบูลย์ พรรคภูมิใจไทย  ได้ 
15,490 คะแนน นรินทร์ เหลือสม พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 11,754 คะแนน 
 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/466688 
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