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          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต.  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต. ตั้ง “วิชัย” รักษาการรองเลขาฯ กกต.ด้านสืบสวน ชี้สรรหา

ล่าช้ากระทบร้องเรียนเลือกต้ัง 
4 

2 มติชนออนไลน ์ ‘จรุงวิทย’์ ตั้ง รักษาการรองเลขาฯกกต.ด้านสืบสวนฯ ชี้ปมสรรหา
ล่าช้า กระทบเรื่องร้องเรียนเลือกตั้ง 

6 

3 ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

ให้ ผอ.สืบสวนฯรักษาการรองเลขา กกต.-วิจารณ์แซดมีดองเรื่องตั้ง
ผู้บริหาร 

8 

4 7 HD ออนไลน์ กกต. รอสภาผู้แทนราษฎร ส่งเรื่อง สส.พ้นสมาชิกสภาพ 9 
 

 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 TNN ออนไลน์ กกต. เทศบาลมาบข่าระยองเห็นชอบแผนรณรงค์เลือกต้ังนายกเล็ก 10 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “ประธานสภาฯ”เบรกลงนามเลื่อน ส.ส.บญัชีรายช่ือ พปชร.-ปชป. 11 
3 เดลินิวส์ออนไลน ์ "จุรินทร"์ ให้ "บิ๊กตู่" ชี้ขาดโควตาปรับ ครม. 12 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ จุรินทร์ ยินดีแกนน า กปปส.ได้รับอิสรภาพ ชี้ เขย่าโควตา ครม.เป็น

อ านาจนายกฯ 
14 

5 สยามรัฐออนไลน์ "ถาวร" เชื่อยังอยู่ในต าแหน่ง ส.ส. ต่อ จนกว่าศาลมีค าสั่งจ าคุก 16 
6 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ถาวร" ยก รธน.ยันยังไม่พ้นเก้าอี้ ส.ส. 17 
7 ข่าวสดออนไลน์ ไม่รู้สึกเสียดายต าแหน่ง! 'ถาวร' ยันยังไม่หลุดเก้าอ้ี ส.ส. อย่าเทียบคดี 

'นวัธ' 
18 

8 มติชนออนไลน ์ อนุชา ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครพรรค ‘อาญาสิทธิ’์ ขอคะแนนประชาชนให้
ท าหน้าที่ในสภาฯ 

19 

9 แนวหน้าออนไลน ์ แม่บ้าน พปชร. ยกทัพใหญ่ อุ้ม ‘อาญาสิทธิ’์ เบอร์ 4 ปักธงยึดเก้าอี้
เขต 3 เมืองคอน 

20 

10 Innnews ออนไลน์ “อนุชา” ยกทพั ส.ส.ใต้ช่วย "อาญาสิทธิ”์ 22 
11 มติชนออนไลน ์ นักรัฐศาสตร์คา้นมติให้ ส.ส.ร.จากเลือกตั้งแบ่งเขตคนเดียว ชี้มีระบบ

ที่เหมาะกว่า 
23 
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ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
12 ผู้จัดการออนไลน ์ “กรณ์” ขอโอกาสชาวเมืองคอนหยุดวงจรการเมืองเก่า ให้ก าลังใจ 

กปปส. จี้นายกฯเลือกคนดีนั่ง รมต. 
25 

13 Innnews ออนไลน์ “กรณ์” ร่วมงานแห่ผ้าขึ้นธาต-ุหาเสียงลต.ซ่อม 27 
14 มติชนออนไลน ์ สมชัย ลั่น 3 รัฐมนตรี ถูกส่งเข้าเรือนจ า เพียงวันเดียวก็หลุดจาก

ต าแหน่ง 
28 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชัย' ยกกรณี '3 หนา' ย้อน 'ถาวร' เทคนิคติดคุก 1 วนั พ้นจาก
ต าแหน่งทันที 

29 

16 สยามรัฐออนไลน์ "ศาล รธน." สง่ นส. ถามความเห็นข้อกฎหมาย 4 บุคคล ก่อนวินิจฉัย
ค าร้องแก้ รธน. 

30 

17 แนวหน้าออนไลน ์ ปชป. คึกคัก! 'จุรินทร’์ น าทัพใหญ่ประชาธิปัตย์ ลุยเลือกซ่อมนครฯ 
เขต3 

33 

18 Innnews ออนไลน์ “จุรินทร”์ น าทัพใหญ่ช่วย "พงศ์สินธุ์” หาเสียง 34 
19 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ “จุรินทร”์ น าทัพ ปชป.ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีฯ 36 
20 มติชนออนไลน ์ ก้าวไกล ชวนประชาชน จับตาแก้ไขรธน. ชี้หลายเรื่องน่าห่วง 

มีค่ายกล จ้องคว่ าร่างนี้ 
37 

21 มติชนออนไลน ์ ว่อนโซเชียล “อภิชาต ศักดิเศรษฐ”์ ผู้สมัครนายกฯเล็กเมืองคอน ขาด
คุณสมบัต ิ

39 

22 เชียงใหม่นิวส์ออนไลน ์ ชาวบ้านป่าไผ่ ต.งิ้ว อ.เทิง ติดป้ายคัดค้านการแบ่งเขตเลือกต้ัง
เทศบาล ชี้ชาวบ้านขาดส่วนร่วม ไม่เป็นธรรม 

41 

 
 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ จับตาการเมืองไทย รอยร้าวเริ่มปริ หลัง 3 รัฐมนตรี ได้ดีเพราะ

นกหวดี พ้นต าแหน่ง 
43 

2 สยามรัฐออนไลน์ ข้อคิดจริยธรรมฝากนักเลือกตั้งท้องถิ่น 45 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ เกมการเมืองกระชับพ้ืนที่ยุบสภา 48 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย' 50 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ สูตร 1 ต่อ 7 ความเสี่ยง ปชป. ส.ส.ลด-ปมซักฟอก แรงตอ่รองวูบ 54 
6 มติชนออนไลน ์ พิมพ์เขียวร่างแก้ไข รธน. ฉบับชงสภาโหวตวาระ 3 56 
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กกต. ตั้ง “วิชัย” รักษาการรองเลขาฯ กกต.ด้านสืบสวน ชี้สรรหาล่าช้ากระทบร้องเรียนเลือกตั้ง 
เผยแพร่: 26 ก.พ. 2564 12:49   ปรับปรุง: 26 ก.พ. 2564 12:49   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“จรุงวิทย์” ลงนามตั้ง “วิชัย เดชดี” รักษาการรองเลขา กกต.ด้านสืบสวนฯ หลัง “ดุษฎี” ลาออก ขณะที่การสรร
หารองเลขาฯ แทนต าแหน่งที่ว่างล่าช้า งานไม่เดิน กระทบร้องเรียน อบจ. และเลือกตั้งเทศบาล 
 วันนี้ (26 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (25 ก.พ.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ได้ลงนามใน
ค าสั่งส านักงาน กกต.ที่ 64/2564 เรื่องให้พนักงานต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นรักษาการในต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง และค าสั่งส านักงาน กกต.ที่ 65/2564 เรื่อง แก้ไขค าสั่งส านักงาน กกต.ที่ 330/2562 ลงวันที่ 15 ก.ค. 
62 ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแต่งตั้งนายวิชัย เดชดี ผู้อ านวยการส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 ให้รักษาการใน
ต าแหน่งเลขาธิการ กกต.อีกต าแหน่งหนึ่ง โดยรับผิดชอบสั่งและปฏิบัติหน้าที่แทนส าหรับงานของส านั กสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย 1-5 และส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน ส านักวินิจฉัยและคดี รวมทั้งให้มีอ านาจสั่งการ 
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน และด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน 
และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเกี่ยวเนื่องกับระเบียบดังกล่าว แทนเลขาธิการ กกต. โดย
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป 
 ค าสั่งดังกล่าวเป็นผลมาจากนายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กกต. ซึ่งเป็นรองเลขาฯอาวุโสอันดับ 1 
และรับผิดชอบงานด้านการสืบสวนสอบสวน ยื่นหนังสือลาออกเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยอ้างเหตุปัญหา
สุขภาพ และขอให้การลาออกมีผลในวันที่ 1 มีนาคม ทั้งที่มีก าหนดจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดย
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เลขาธิการ กกต. ก็ได้ลงนามในค าสั่งส านักงาน กกต.อนุญาตให้ลาออกจากงาน 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ส านักงาน กกต.ได้มีการด าเนินกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อ
ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ กกต.ที่ว่างลงเนื่องจากมีการเกษียณอายุไปเมื่อกันยายน 2563 รวม 2 ต าแหน่ง และ
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 1 ต าแหน่ง ซึ่งก็จะมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 14 ราย 
โดยมี 13 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกที่ประกอบด้วยรองเลขาธิการ กกต. 4 คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 2 คน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งในวันดังกล่าวคณะกรรมการคัดเลือกก็ได้มีการ
พิจารณาประวัติ ผลงาน การเข้าสู่ต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และ
วิสัยทัศน์โดยไม่ได้เรียงคะแนน แต่เรียงชื่อตามตัวอักษรรวม 9 ราย ไปยังเลขาธิการกกต.แล้ว ซึ่งจนถึงปัจจุบัน
เลขาธิการ กกต.ก็ยังไม่ค าสั่งแต่งตั้ง 
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 และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ นายดุษฎี รองเลขา กกต.ก็มายื่นหนังสือลาออกอีก ส่งผลให้ขณะนี้เหลือ
รองเลขาธิการ กกต.อยู่เพียง 3 คน จากที่ต้องมีทั้งสิ้น 6 คน ท าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่พนักงาน กกต.ถึง
ความล่าช้า และมองว่า มีผลกระทบต่อภารกิจของส านักงานในขณะนี้ที่ต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และพิจารณาเรื่อง
ร้องคัดค้านทั้งเลือกตั้ง ส.ส. อบจ. และเทศบาล 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000019187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000019187
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‘จรุงวิทย์’ ตั้ง รักษาการรองเลขาฯกกต.ด้านสืบสวนฯ ชี้ปมสรรหาล่าช้า กระทบเรื่องร้องเรียนเลือกตั้ง 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 12:06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘จรุงวิทย์’ ตั้ง รักษาการรองเลขา กกต.ด้านสืบสวนฯ หลัง ‘ดุษฎี’ ลาออก ขณะที่การสรรหารองเลขาฯ แทน
ต าแหน่งที่ว่างล่าช้า ท างานไม่เดิน กระทบเรื่องร้องเรียน อบจ. และเลือกตั้งเทศบาล 
 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (25 กุมภาพันธ์) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามในค าสั่งส านักงาน กกต.ที่ 64/2564 เรื่องให้พนักงานต าแหน่งประเภท
บริหารระดับต้นรักษาการในต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และค าสั่งส านักงาน กกต.ที่ 65/2564 เรื่อง แก้ไขค าสั่ง
ส านักงาน กกต.ที่ 330/2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 62 ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแต่งตั้ง นายวิชัย เดชดี ผู้อ านวยการ
ส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 ให้รักษาการในต าแหน่งรองเลขาธิการ กกต.อีกต าแหน่งหนึ่ง โดยรับผิดชอบสั่ง
และปฏิบัติหน้าที่แทนส าหรับงานของส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1-5 และส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
ส านักวินิจฉัยและคด ี
 รวมทั้งให้มีอ านาจสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน และด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับระเบียบ 
กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเกี่ยวเนื่องกับระเบียบ
ดังกล่าว แทนเลขาธิการ กกต. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ ค าสั่งดังกล่าวเป็นผลมาจาก นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กกต. ซึ่งเป็นรองเลขาฯอาวุโส
อันดับ 1 และรับผิดชอบงานด้านการสืบสวนสอบสวน ยื่นหนังสือลาออกเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยอ้างเหตุ
ปัญหาสุขภาพ และขอให้การลาออกมีผลในวันที่ 1 มีนาคม ทั้งที่มีก าหนดจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน
นี้ โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เลขาธิการ กกต.ก็ได้ลงนามในค าสั่งส านักงาน กกต.อนุญาตให้ลาออกจากงาน 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ส านักงาน กกต.ได้มีการด าเนินกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อ
ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ กกต.ที่ว่างลงเนื่องจากมีการเกษียณอายุไปเมื่อกันยายน 2563 รวม 2 ต าแหน่ง และ
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 1 ต าแหน่ง ซึ่งก็จะมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 14 ราย 
โดยมี 13 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกที่ประกอบด้วยรองเลขาธิการ กกต. 4 คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 2 คน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 
 ซึ่งในวันดังกล่าวคณะกรรมการคัดเลือกก็ได้มีการพิจารณาประวัติ ผลงาน การเข้าสู่ต าแหน่ง ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และวิสัยทัศน์โดยไม่ได้เรียงคะแนน แต่เรียงชื่อตามตัวอักษร
รวม 9 ราย ไปยังเลขาธิการ กกต.แล้ว ซึ่งจนถึงปัจจุบันเลขาธิการ กกต.ก็ยังไม่ค าสั่งแต่งตั้ง 
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 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ นายดุษฎี รองเลขา กกต.ก็มายื่นหนังสือลาออกอีก ส่งผลให้ขณะนี้เหลือรอง
เลขาธิการ กกต.อยู่เพียง 3 คน จากที่ต้องมีทั้งสิ้น 6 คน 
 ท าให้จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่พนักงาน กกต.ถึงความล่าช้า และมองว่ามีผลกระทบต่อภารกิจ
ของส านักงานฯในขณะนี้ที่ต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และพิจารณาเรื่องร้องคัดค้านทั้งเลือกตั้ง ส.ส. อบจ. และ
เทศบาล 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2598136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2598136
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ให้ ผอ.สืบสวนฯรักษาการรองเลขา กกต.-วิจารณ์แซดมีดองเรื่องตั้งผู้บริหาร 
วันที่วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯ กกต.ลงนามค าสั่งแต่งตั้ง ‘วิชัย เดชดี’ ผอ.ส านักสืบสวนฯ รักษาการต าแหน่งรองเลขาธิการฯ หลัง ‘ดุษฎี’ 
ไขก๊อก – วิจารณ์แซด! มีการดองเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ทั้งที่ผ่านคัดเลือกตั้งแต่ ม.ค. 64 
 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2564 มีรายงานข่าวจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า เมื่อวันที่ 25 
ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ลงนามค าสั่งส านักงาน กกต. ที่ 64/2564 เรื่องให้
พนักงานต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นรักษาการในต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และค าสั่งส านักงาน กกต.ที่ 
65/2564 เรื่อง แก้ไขค าสั่งส านักงาน กกต.ที่ 330/2562 ลงวันที่ 15 ก.ค. 2562 มีสาระส าคัญเป็นการแต่งต้ังนายวิชัย 
เดชดี ผู้อ านวยการส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 ให้รักษาการในต าแหน่งรองเลขาธิการ กกต.อีกต าแหน่งหนึ่ง 
โดยรับผิดชอบสั่งและปฏิบัติหน้าที่แทนส าหรับงานของส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1-5 และส านักสนับสนุน
งานสืบสวนสอบสวน ส านักวินิจฉัยและคดี รวมทั้งให้มีอ านาจสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน และ
ด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือเกี่ยวเนื่องกับระเบียบดังกล่าว แทนเลขาธิการ กกต. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป 
รายงานข่าวระบุว่า ค าสั่งดังกล่าวเป็นผลมาจากนายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กกต. อาวุโสล าดับที่ 1 และ
รับผิดชอบงานด้านสืบสวนสอบสวน ยื่นหนังสือลาออก ด้วยปัญหาสุขภาพ เมื่อเดือน ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา และเมื่อ
วันที่ 22 ก.พ. 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ลงนามค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากงาน (อ่านประกอบ : ‘ดุษฎี’รองเลขาฯ กกต.
อาวุโสล าดับ 1 ลาออก เหตุปัญหาสุขภาพ-มีผล 1 มี.ค.) 
 รายงานข่าวระบุอีกว่า เมื่อเดือน ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ส านักงาน กกต. มีการด าเนินกระบวนการสรรหา
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ กกต. ที่ว่างลง เนื่องจากมีการเกษียณอายุไปเมื่อ ก.ย. 2563 รวม 2 ต าแหน่ง 
และผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 1 ต าแหน่ง มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 14 ราย โดย
มี 13 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ไปแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสรรหา 9 ราย น าเสนอไปยังเลขาธิการ กกต. แล้วตั้งแต่เดือน ม.ค. 
2564 แต่จนปัจจุบันเลขาธิการ กกต. ยังมีค าสั่งแต่งตั้งใด ๆ ออกมา จนกระทั่งนายดุษฎีลาออกอีกเมื่อเดือน ก.พ. 
2564 ท าให้เหลือรองเลขาธิการ กกต. เพียง 3 ราย จากทั้งหมดที่ต้องมี 6 ราย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ภายใน
ส านักงาน กกต. ถึงความล่าช้า และอาจมีผลกระทบต่อภารกิจภายในส านักงาน กกต. ที่ต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
และพิจารณาเรื่องร้องเรียนคัดค้านทั้งเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และการเลือกตั้ง
เทศบาล เป็นต้น 
อ้างอิง  :  https://www.isranews.org/article/isranews/96379-isranewws-338.html 

https://www.isranews.org/article/isranews/96379-isranewws-338.html
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กกต. รอสภาผู้แทนราษฎร ส่งเรื่อง สส.พ้นสมาชิกสภาพ 
วันที่ 27 ก.พ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ยังมีการถกเถียงในข้อกฎหมายถึงกรณี นายถาวร เสนเนียม สส.แบบเขต จังหวัดสงขลา ว่าจะสิ้นสุด
สมาชิกภาพการเป็น สส.หรือไม่ ตามมาตรา 98 (6) ที่ต้องถูกพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
เนื่องจากวานนี้ (26 ก.พ.) ได้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมาแล้ว จึงท าให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ยืนยัน จะยังไม่พิจารณาส่งผู้สมัครเลือกตั้งแทน สส.แบบเขตของพรรค เพราะยังไม่ชัดเจนเรื่องการ
สิ้นสุดสมาชิกภาพ สส.จึงให้ฝ่ายกฎหมายไปตรวจสอบก่อน 
 ส่วนการเตรียมเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง สส.แบบเขต จังหวัดชุมพร และจังหวัดสงขลา หากต้องมีการ
เลือกตั้งใหม่ จะมีหารือกันของ กกต. ที่ก าลังรอความชัดเจนเรื่องสมาชิกภาพ สส.จากสภาผู้แทนราษฎรที่จะส่งมาให้
ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคมนี ้
 
อ้างอิง  :  https://news.ch7.com/detail/470063 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/470063
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กกต. เทศบาลมาบข่าระยองเห็นชอบแผนรณรงค์เลือกตั้งนายกเล็ก 
26 กุมภาพันธ์ 2564, 12:58 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เทศบาลมาบข่าระยอง เห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเล็ก 
 นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลต าบลมาบข่า จังหวัดระยองในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เทศบาลกล่าวว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลและอนุกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้ง ซึ่ง
มี พันต ารวจเอก 
 สราวุธ นุชนารถ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนิคมพัฒนา นายสุนทร โภคา ป้องกันจังหวัดระยอง ดร.ทวี
สิทธิ อิศรเดช ผู้ทรงคุณวุฒิและนายอนุศักดิ์ ผุดผาดปลัดอ าเภอเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เทศบาลต าบลที่มี ดร.ชาตรี บุนนาค เป็นประธานคณะกรรมการ 
 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนรณรงค์การเลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด 
นับจากห่างหายไปนาน กับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเกือบเจ็ดปี อีกทั้งเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการเลือกตั้ง และขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจมาจากสถานีต ารวจภูธรนิคมพัฒนามาช่วยเหลือในการ
จัดการเลือกตั้ง 
 ขณะที่ต ารวจเอกสราวุธ นุชนารถผู้ก ากับการสาธุานีต ารวจภูธรนิคมพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมที่จะ
จัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจมาช่วยเหลือในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้จ านวน 40 ถึง 50 นายตามที่ร้องขอเพื่อให้การ
จัดการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพและเรียบร้อยจึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
 ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้วิเคราะห์สถานการณ์ ในการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร และแผนงานต่างๆ 
ในการจัดการเลือกตั้ง อย่างรัดกุม เพื่อความรอบครอบในการจัดการเลือกต้ัง 
 ดร.ชาตรี บุนนาค ประธาน กกต.เทศบาลต าบลมาบข่าได้แจ้งถึง การจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลักษณะ
ของบัตรเลือกตั้ง ที่ได้รับแจ้งจาก กกต. ซึ่งบัตรเลือกนายกเทศมนตรีให้มีสีม่วง บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีสี
ชมพู เหมือนกันทุกภาค ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.tnnthailand.com/news/local/72652/ 
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“ประธานสภาฯ”เบรกลงนามเลื่อน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร.-ปชป. 
26 Feb 2021 12:13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ชวน”เบรกลงนามประกาศเลื่อน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร.-ปชป. หลัง ส.ส.เตรียมเข้าชื่อส่งศาลรธน.ตีความ
คุณสมบัติ ส.ส.แกนน า กปปส.  
 มีรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุมรัฐสภา เมื่อเวลา 21.55 น. วันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา นายชวน หลีก
ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เตรียมลงนาม ประกาศเลื่อนล าดับ ส.ส.แบบบัญชีราย ขึ้นมาแทนที่ นายณัฎฐพล ทีป
สุวรรณ และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ  และ นายอิสระ สมชัย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แล้ว 
ได้เรียกประชุมฝ่ายกฎหมายของรัฐสภา 
 แต่ในที่สุดประธานสภาฯ จ าเป็นต้องยุติการลงนาม เนื่องจากได้รับแจ้งว่า มี ส.ส.ก าลังล่ารายชื่อ ใช้สิทธิ
เข้าชื่อยื่นค าร้องต่อประธานสภาฯ ตามบทบัญญัติมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้
ชัดเจนก่อน ว่าสมาชิกภาพของ ส.ส. ซึ่งเป็นแกนน า กปปส. และถูกด าเนินคดี ในระหว่างนี้ สิ้นสุดลงเพราะขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม ่
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ มีพรรคการเมืองเรียกร้องให้รัฐสภามีความเห็นไปยัง กกต. เพื่อให้ กกต. 
ร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็น ส.ส. ของแกนน ากลุ่ม กปปส. ที่ถูกด าเนินคดี เพื่อให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย เช่นเดียวกับกรณีของ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นคดีที่ยังไม่ถึงที่สุด และเป็นเพียงการพิจารณาของศาลชั้นต้น แต่ฝ่ายกฎหมายของรัฐสภา เห็นควรให้เลื่อน
ล าดับ ส.ส. บัญชีรายชื่อได้ โดนมองว่า ส.ส. ซึ่งเป็นแกนน า กปปส.ที่ไม่ได้รับการประกันตัวและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า
นั้น ถือว่าเป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล ดังนั้น เมื่อไม่ได้รับการประกันตัว ย่อม
ต้องพ้นจากต าแหน่งตามมาตราน้ี  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์  ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ คือ  นายจักรพันธ์ ปิยพร
ไพบูลย์ ผู้สมัครล าดับที่ 25 จะเลื่อนขึ้นเป็นส.ส.แทน นายอิสสระ สมชัยส่วนของพรรคพลังประชารัฐ  นายยุทธนา 
โพธสุธน ผู้สมัครล าดับที่ 21 จะเลื่อนเป็นส.ส.แทน นายพุทธิพงษ์ และ นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ผู้สมัครล าดับที่ 22 จะ
เลื่อนเป็นส.ส.แทน นายณัฏฐพล 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/470199 
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"จุรินทร์" ให้ "บิ๊กตู่" ชี้ขาดโควตาปรับ ครม. 
ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“จุรินทร์” ยัน “เฉลิมชัย-อนุทิน” แนบแน่นนานแล้ว ให้สิทธิ "บิ๊กตู่" ชี้ขาดโควตาปรับ ครม. ยินดีอดีต กปปส.
ได้รับปล่อยตัว ให้ฝ่ายกฎหมายเช็กสมาชิกภาพ ส.ส. 
 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์   ให้สัมภาษณ์ถึง
กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ส่งสัญญาณจะปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ยัง
ไม่ได้มีการพูดคุยกัน เพียงท างานไปตามปกติ พรรคร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ได้นัดหารือกัน และยังไม่ได้รับการแจ้งมา 
ผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงเวลานี้ควรปรับแค่ 3 ต าแหน่งที่รัฐมนตรีหลุดจากต าแหน่ง หรือจะรื้อใหม่ทั้งหมด หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นายกฯ จะเป็นผู้ที่มีอ านาจตอบ ตนจะดูแลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง
ขณะนี้ยังไม่มีการหารือ และเป็นเรื่องที่เร็วไปที่จะพูด 
 เมื่อถามถึงกรณีที่นายกฯ ระบุว่าจะเร่งต้องปรับ ครม. นายจุรินทร์ กล่าวว่า สุดแล้วแต่นายกฯ ท่านเป็น
หัวหน้ารัฐบาล ไม่ว่าใครก็ตามเป็นหัวหน้ารัฐบาล ต้องเป็นผู้นับหน่ึงในการที่จะตัดสินและส่งสัญญาณ 
 ต่อข้อถามถึงกระแสข่าวที่ว่าจะน าจ านวน ส.ส.ปัจจุบันของแต่ละพรรค มาค านวณแบ่งสัดส่วนต าแหน่ง
รัฐมนตรีใหม่ด้วย นายจุรินทร์ กล่าวว่า ไม่ทราบ เพราะยังไม่มีสัญญาณอะไรทั้งสิ้น เมื่อถามย้ าว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์
ต้องถูกปรับลดโควตาลง จะยอมได้หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนได้สอบถามเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แล้ว บอก
ยังไม่มีสัญญาณอะไร เมื่อถามย้ าว่าพรรคประชาธิปัตย์พอใจกระทรวงที่ดูแลอยู่หรือไม่ เพราะมีข่าวว่าจะมีการสลับ
กระทรวงกัน นายจุรินทร์ กล่าวว่า คงต้องตอบเหมือนเดิมว่ายังไม่ได้รับสัญญาณอะไรทั้งสิ้น เมื่อไม่มีจึงต้องตอบว่าไม่มี 
อันนี้เป็นข้อเท็จจริง ตอบตรงไปตรงมา 
 เมื่อถามถึงภาพนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ไปพบ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อ
วันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ กล่าวว่า ความจริง พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยท างานร่วมกันใกล้ชิดมา
ตลอด ฉะนั้น ไม่มีอะไรแปลกที่เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะไปคุยกัน ท่านพบกันเป็น
ปกติอยู่แล้ว เมื่อถามว่า แต่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการสลับกระทรวงกันใช่หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบลึก
ลงไปว่ารายละเอียดเรื่องดังกล่าวหรือไม่ แต่การพบปะและการท างานร่วมกัน ทั้ง 2 พรรคท างานใกล้ชิดกันมาตลอด 
อย่างไรก็ตาม เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รายงานว่าไปพูดคุยอะไรกัน 
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 เมื่อถามถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ท าหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) สอบถามสมาชิกความเป็น ส.ส. ต้องหมดไปหรือไม่ หลังศาลไม่ให้ประกันตัวนายถาวร เสนเนียม ส.ส.
สงขลา  นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตรงนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าคืออะไร อย่างไร ตนได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย
ของพรรคได้ไปดูว่าขั้นตอนกระบวนการเป็นอย่างไร กลไกไหนที่จะเป็นผู้ชี้ว่าอย่างไร ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายได้ด าเนินการ
ติดตามอยู่ แต่เบ้ืองต้นที่อยากพูดคือ ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับอิสรภาพ ได้รับการประกันตัว 
 เมื่อถามว่าตอนนี้ ส.ส.ของพรรคได้รับการประกันตัวแล้ว การปรับ ครม.จะพูดได้ชัดเจนแล้วหรือไม่ นาย
จุรินทร์ กล่าวว่า ส าหรับรัฐมนตรีและ ส.ส. ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ฝ่ายกฎหมายจะไปดู ซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมาย
จะเป็นผู้ชี้ว่าผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรจากค าพิพากษาของศาล 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/827779 
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จุรินทร์ ยินดีแกนน า กปปส.ได้รับอิสรภาพ ชี้ เขย่าโควตา ครม.เป็นอ านาจนายกฯ 
ไทยรัฐออนไลน์  26 ก.พ. 2564 15:54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“จุรินทร์” ยินดีแกนน า กปปส. ได้รับอิสรภาพ รอฝ่ายกฎหมายเช็กให้ชัดสมาชิกภาพ ส.ส. เผย ยังไม่ได้รับ
สัญญาณปรับ ครม. ชี้เขย่าโควตาใหม่เป็นอ านาจ “บิ๊กตู”่  
 วันที่ 26 ก.พ. 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ส่งสัญญาณจะปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน ท างานไปตามปกติ ส่วนของ
พรรคร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการนัดหารือกัน และยังไม่ได้รับการแจ้งมา 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ในช่วงเวลานี้ควรปรับแค่ 3 เก้าอี้ที่รัฐมนตรีหลุดจากต าแหน่ง หรือจะรื้อใหม่ทั้งหมด 
นายจุรินทร์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ที่มีอ านาจตอบ ตนไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ตอบตรงนี้ได้ จะดูแลเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะเลือกปรับเฉพาะต าแหน่งที่ว่างลงหรือไม่ ต้องหารือ
กันก่อน ขณะนี้ยังไม่มีการหารือและเป็นเรื่องที่เร็วไปที่จะพูด เพราะสิ่งที่เราให้ความส าคัญสุดในขณะนี้คือการท า
อย่างไรให้ทุกท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากคิดว่าเรื่องของอิสรภาพเป็นเรื่องที่ส าคัญ พยายามที่จะช่วยกัน
ด าเนินการกันอยู่ ซึ่งตอนนี้มีข่าวดีแล้ว ส าหรับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะต้องปรับ ครม.โดยเร็วนั้น ก็สุดแล้วแต่
นายกรัฐมนตรี คิดว่าท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาล ไม่ว่าใครก็ตามเป็นหัวหน้ารัฐบาลต้องเป็นผู้นับหนึ่งในการที่จะตัดสินและ
ส่งสัญญาณ 
 เมื่อถามต่อไปถึงกระแสข่าวว่า จะน าจ านวน ส.ส.ปัจจุบันของแต่ละพรรคมาค านวณโควตาใหม่ด้วย นาย
จุรินทร์ ตอบว่าไม่ทราบ เพราะยังไม่มีสัญญาณอะไรทั้งสิ้น ส่วนเรื่องปรับลดโควตาได้สอบถามเลขาธิการพรรค
ประชาธิปัตย์แล้ว ยังไม่มีสัญญาณอะไร จากนั้นถามย้ าว่าพรรคประชาธิปัตย์พอใจกระทรวงที่ดูแลอยู่หรือไม่ เพราะมี
กระแสข่าวว่าจะมีการสลับกระทรวงกัน นายจุรินทร์ ระบุว่า คงต้องตอบเหมือนเดิม ยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรทั้งสิ้น 
เมื่อไม่มีจึงต้องตอบว่าไม่มี อันนี้เป็นข้อเท็จจริง ตอบตรงไปตรงมา 
 ทั้งนี้ เรื่องที่มีภาพ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการ
พรรคประชาธิปัตย์ ไปพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้า
พรรคภูมิใจไทย ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ กล่าวว่า ความจริงระหว่างพรรค
ประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทย ท างานร่วมกันใกล้ชิดมาตลอด ฉะนั้นไม่มีอะไรแปลกที่เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
กับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะไปคุยกัน พบกันเป็นปกติอยู่แล้ว ขณะที่จะมีการพูดถึงเรื่องการสลับกระทรวงกันหรือไม่ 
ตนไม่ทราบลึกลงไปว่ารายละเอียด แต่การพบปะและการท างานร่วมกัน ทั้ง 2 พรรคท างานใกล้ชิดกันมาตลอด และ
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รายงานว่าไปพูดคุยอะไรกัน 
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 นอกจากนี้กรณี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ท าหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) สอบถามสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. ต้องหมดไปหรือไม่ หลังศาลไม่ให้ประกันตัว นายถาวร เสนเนียม ส.ส.
สงขลา นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตรงนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าคืออะไร อย่างไร ตนได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของ
พรรคได้ไปดูว่าขั้นตอนกระบวนการเป็นอย่างไร กลไกไหนที่จะเป็นผู้ชี้ว่าอย่างไร ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายได้ด าเนินการ
ติดตามอยู่ แต่เบ้ืองต้นที่อยากพูดคือ ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับอิสรภาพ ได้รับการประกันตัว 
 อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าตอนนี้ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการประกันตัวแล้ว การปรับ ครม. จะ
พูดได้ชัดเจนแล้วหรือยัง นายจุรินทร์ ตอบว่า ส าหรับรัฐมนตรีและ ส.ส. ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรฝ่ายกฎหมายจะไป
ดู กลไกทางกฎหมายจะเป็นผู้ช้ีว่าผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรจากค าพิพากษาของศาล. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2040365 
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"ถาวร" เชื่อยังอยู่ในต าแหน่ง ส.ส. ต่อ จนกว่าศาลมีค าสั่งจ าคุก 
สยามรัฐออนไลน์  26 กุมภาพันธ์ 2564 14:15 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายถาวร เสนเนียม อดีตรมช.คมนาคม ในฐานะส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ให้
สมัภาษณ์ถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณสมบัติความเป็นส.ส.ของนายถาวร หลังถูกศาลอาญาพิพากษาจ าคุกใน
คดีกปปส. ว่า ตนยังมีคุณสมบัติความเป็นส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (13) ที่ก าหนดว่าสมาชิกภาพของส.ส.เมื่อ
ต้องเป็นค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ส่วนที่มีบางคนตีความเรื่องลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (6) ที่
ระบุว่าต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาลนั้น ที่จริง ถ้าเป็นการถูกจ าคุกพียง 1 ชั่วโมงแล้วต้อง
ขาดคุณสมบัติความเป็นส.ส. จนน าไปสู่การจัดการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจะท าให้รัฐเกิดความเสียหายจากการต้อง เสียเงิน
หลายสิบล้านบาทส าหรับการจัดการเลือกต้ังดังกล่าว 
 นายถาวร กล่าวว่า กรณีของตนจะถูกน าไปเทียบกรณีของนายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีตส.ส.ขอนแก่น 
พรรคเพื่อไทย ไม่ได้ เพราะศาลพิพากษาไม่ให้นายนวัธได้รับการประกันตัว ท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ได้ จึง
ต้องพ้นจากสภาพความเป็นส.ส. ทั้งนี้ ตนไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือหวงต าแหน่งส.ส. แต่มีความเห็นโดยบริสุทธิ์ใจ และถ้า
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สภาผู้แทนราษฎร หรือองค์กรที่มีอ านาจ ได้ตัดสินถึงที่สุดแล้ว ตนก็พร้อมยอมรับ 
 
อ้างอิง  : https://siamrath.co.th/n/223328 
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"ถาวร" ยก รธน.ยันยังไม่พ้นเก้าอี้ ส.ส. 
ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ถาวร” ยกรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (13) ยันไม่หลุดจากต าแหน่งส.ส. ชี้อย่าเทียบคดี “นวัธ” อดีตส.ส.เพื่อไทย 
 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายถาวร เสนเนียม อดีต รมช.คมนาคม ในฐานะ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณสมบัติความเป็น ส.ส.ของนายถาวร หลังถูกศาลอาญาพิพากษาจ าคุก
ในคดีกปปส. ว่า ตนยังมีคุณสมบัติความเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (13) ที่ก าหนดว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.
เมื่อต้องเป็นค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ส่วนที่มีบางคนตีความเรื่องลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (6) 
ที่ระบุว่า ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาลนั้น ที่จริง ถ้าเป็นการถูกจ าคุกพียง 1 ชั่วโมง แล้ว
ต้องขาดคุณสมบัติความเป็น ส.ส. จนน าไปสู่การจัดการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจะท าให้รัฐเกิดความเสียหายจากการต้องเสีย
เงินหลายสิบล้านบาทส าหรับการจัดการเลือกต้ังดังกล่าว  
 นายถาวร กล่าวอีกว่า กรณีของตนจะถูกน าไปเทียบกรณีของนายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีต ส.ส.ขอนแก่น 
พรรคเพื่อไทย ไม่ได้ เพราะศาลพิพากษาไม่ให้นายนวัธได้รับการประกันตัว ท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ได้ จึง
ต้องพ้นจากสภาพความเป็น ส.ส. ทั้งนี้ ตนไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือหวงต าแหน่ง ส.ส. แต่มีความเห็นโดยบริสุทธิ์ใจ และ
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สภาผู้แทนราษฎร หรือองค์กรที่มีอ านาจ ได้ตัดสินถึงที่ สุดแล้ว ตนก็พร้อม
ยอมรับ 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/827825 
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ไม่รู้สึกเสียดายต าแหน่ง! 'ถาวร' ยันยังไม่หลุดเก้าอี้ ส.ส. อย่าเทียบคดี 'นวัธ' 
26 ก.พ. 2564  18:52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถาวร เสนเนียม ยันยังไม่หลุดเก้าอี้ ส.ส. วอนอย่าเทียบคดี นวัธ ส.ส.เพื่อไทย ที่ศาลไม่ให้ประกันตัว เผยไม่เคย
รู้สึกเสียดายหรือหวงต าแหน่ง ส.ส. 
 วันที่ 26 ก.พ.64 นายถาวร เสนเนียม อดีต รมช.คมนาคม ในฐานะ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณสมบัติความเป็น ส.ส.ของตน หลังถูกศาลอาญาพิพากษาจ าคุกในคดี 
กปปส. ว่า ตนยังมีคุณสมบัติความเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (13) ที่ก าหนดว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.เมื่อ
ต้องเป็นค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 ส่วนที่มีบางคนตีความเรื่องลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (6) ที่ระบุว่าต้องค าพิพากษาให้
จ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาลนั้น ที่จริงถ้าเป็นการถูกจ าคุกเพียง 1 ชั่วโมงแล้วต้องขาดคุณสมบัติความเป็น 
ส.ส. จนน าไปสู่การจัดการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจะท าให้รัฐเกิดความเสียหายจากการต้องเสียเงินหลายสิบล้านบาทส าหรับ
การจัดการเลือกต้ังดังกล่าว 
 “กรณีของผมจะถูกน าไปเทียบกรณีของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีต ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ไม่ได้ 
เพราะศาลพิพากษาไม่ให้ นายนวัธ ได้รับการประกันตัว ท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ได้ จึงต้องพ้นจากสภาพ
ความเป็น ส.ส. ทั้งนี้ผมไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือหวงต าแหน่ง ส.ส. แต่มีความเห็นโดยบริสุทธิ์ใจ และถ้าคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง (กกต.) สภาผู้แทนราษฎร หรือองค์กรที่มีอ านาจ ได้ตัดสินถึงที่สุดแล้ว ผมพร้อมยอมรับ” นายถาวร กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_6033266 
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อนุชา ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครพรรค ‘อาญาสิทธิ์’ ขอคะแนนประชาชนให้ท าหน้าที่ในสภาฯ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 17:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนุชา ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครพรรค ‘อาญาสิทธิ์’ ขอคะแนนประชาชนให้ท าหน้าที่ในสภาฯ 
 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) และผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง ใช้เวลาในช่วง
วันหยุดราชการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ส.ส.ภาคใต้และส.ส.พรรคพปชร. ประกอบไปด้วย 
นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง นายสายัณห์ ยุติธรรม รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ นายวันชัย 
ปริญญาศิริ นายพยม พรหมเพชร ร้อยต ารวจเอกอรุณ สวัสดี นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง และนายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์ 
ช่วยนายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เบอร์ 4 ผู้สมัครของพรรคหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 3 อ าเภอชะอวด โดยได้เดินพบปะ
กับประชาชน พ่อค้า แม้ค้า ในตลาดนัดควนหนองหงศ์ ขอคะแนนเสียง พร้อมชูนโยบายของพรรค ซึ่งได้รับการต้อนรับ
และให้ก าลังใจเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะโครการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและใช้กันทั่วไปในตลาด 
 นายอนุชา กล่าวว่า นายอาญาสิทธิ์ ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 4 ถือเป็นผู้ที่ตั้งใจในการ
ท างาน ซึ่งหากประชาชนให้ความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในการเข้าไปท าหน้าที่เป็นผู้แทนในสภาฯ มั่นใจว่านายอาญา
สิทธิ์ จะท าหน้าที่ได้อย่างดี เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
 ขณะที่นายอาญาสิทธิ์ ผู้สมัคร เบอร์ 4 กล่าวว่า ตนเองมีความตั้งใจมากที่จะเป็นผู้แทนของประชาชนใน
พื้นที่เขต 3 และหากมีโอกาสจะท าให้ดีที่สุด เพราะถึงเวลาที่จะต้องท าแบบจริงจังในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในพื้นที่ และในช่วงค่ า นายอนุชา พร้อมผู้สมัครและ ส.ส.ของพรรคจะขึ้นเวทีปราศรัยกับประชาชน ในช่วงเวลา 18.00 
น. ที่ตลาดไม้เสียบ อ าเภอชะอวด 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2598800 
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แม่บ้าน พปชร. ยกทัพใหญ่ อุ้ม ‘อาญาสิทธิ์’ เบอร์ 4 ปักธงยึดเก้าอี้เขต3 เมืองคอน 
วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 08.17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“อนุชา” เลขา พปชร. ยกทัพ ส.ส. ภาคใต้ ช่วย “อาญาสิทธิ์”  เบอร์ 4 สู้ศึกเลือกซ่อมเมืองคอน ประกาศบนเวที 
“ชะอวด” ชู “ลุงตู่” พาประเทศสงบ น าไทยฝ่าวิกฤตโควิด ย้ า “คนละครึ่ง-เราชนะ” ช่วยรากหญ้าตรงจุด 
 นายอนุชา นาคาศัย ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ส.ส. 
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่  3 แทนต าแหน่งที่ว่าง ใช้เวลาในช่วงวันหยุดราชการเดินทางลงพื้นที่  จ.
นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ส.ส.ภาคใต้และ ส.ส.พลังประชารัฐ  ประกอบไปด้วย นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง , นาย
สายัณห์ ยุติธรรม, รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ, นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ, นายวันชัย ปริญญาศิริ, นายพยม พรหมเพชร, 
ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี, นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง และนายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ช่วย นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ  ผู้สมัคร
เบอร์ 4 พรรคพลังประชารัฐ โดยในช่วงค่ าได้ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงในตลาดไม้เสียบ อ.ชะอวด 
 นายอนุชา ขึ้นเวทีทักทายประชาชน อ.ชะอวด ด้วยค าว่า “รักจังฮู้” พร้อมระบุว่าขอบคุณประชาชนใน
พื้นที่ที่มาเป็นก าลังใจให้กับผู้สมัครของพรรคนายอ าเภออาญาสิทธิ์ ซึ่งเป็นตัวแทนที่พรรคได้ส่งลงสมัครเลือกตั้งเพื่อให้
ประชาชนได้พิจารณาเลือกไปเป็น ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขอโอกาสให้ผู้สมัครของพรรคเข้าไปท าหน้าที่ในสภาฯ
ช่วยนายกฯท างานเพื่อประชาชน พร้อมแจงเหตุที่ตนเองเลือก "นายกฯตู่" เข้ามาบริหารบ้านเมือง เพราะมาแก้ไข
ปัญหาบ้านเมือง 
 นายอนุชา ระบุว่า ส่วนตัวได้ลงสมัครเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากถูกตัดสิทธิทางการ
เมือง ซึ่งแม้จะมองว่าไม่ชอบธรรมกับตนเอง แต่ไม่เคยคิดที่จะลงไปเคลื่อนไหวตามท้องถนน เพราะเชื่อมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย พร้อมกับชี้แจงเหตุที่ต้องเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะนายกฯบอกจะท า
ให้บ้านเมืองสงบ  ไม่ต้องต้องการเห็นคนลงเคลื่อนไหวบนท้องถนน เข้ามาเพื่อห้ามศึก ไม่ต้องการเห็นพี่น้องคนไทยมา
รบกันเอง 
 “นายกฯยังมีปณิธานที่แน่วแน่ว่าจะน าพาบ้านเมืองสู่ความสงบสุข และพยายามดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดใด ฐานะอย่างไร  อาชีพอะไร จะต้องดูแลให้เท่าเทียมกัน โดยได้ยกตัวอย่างที่นายกฯ
ได้มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน เช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะเดียวกันได้วางอนาคตไว้ให้กับลูกหลาน ด้วยการ
วางแผนปฏิรูปประเทศ 20 ปี เพื่อให้วันข้างหน้าประชาชนจะได้ยืนได้ด้วยขาของตัวเอง มีเงิน ร่ ารวย” นายอนุชา 
กล่าว 
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 นายอนุชา กล่าวต่อว่า แม้ประเทศไทยจะเจอกับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ซึ่งทั่วโลกมีตัวเลขการ
ติดเชื้อที่สูงมาก แต่นายกฯ สามารถท าให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงได้ เพราะนายกฯมีความเป็นห่วงประชาชน
ไม่ต้องการให้ประชาชนติดเชื้อโควิด-19  อีกทั้งยังมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ด้วยการออก
โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ และที่ต้องให้การช่วยเหลือผ่าน
แอปพลิเคชั่นเป๋าตังเนื่องจากต้องการให้เงินกระจายทั้งระบบถึงมือประชาชชนอย่างแท้จริง เพราะนายกฯไม่ต้องการ
ให้เงินก้อนนี้ตกอยู่กับนายทุน 
 “อยากให้ประชาชนเข้าใจในตัวนายกฯและรัฐบาล และไปบอกต่อกันว่ารัฐบาลนี้ต้องการคนเข้าไปช่วย
ยกมือเสริม ต้องการคนเข้าไปช่วยท างานเพิ่ม ต้องการคนเข้าไปช่วยสนับสนุนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  ที่ฝากมา
บอกว่าต้องการหาคนเข้าไปช่วยนายกฯเพิ่ม ทั้งนี้อ านาจอยู่ในมือประชาชน ที่จะเลือกใครที่ท างานให้กับประชาชนได้  
คนนั้นก็คือ  นายอ าเภออาญาสิทธิ์” 
 นายอนุชา ยังระบุว่า หากนายอ าเภออาญาสิทธิ์ได้เข้าไปท างานร่วมกับตนเอง คงมีความสุขในการ
ท างาน และตนเองจะไปบอกนายกฯว่าคนนครศรีธรรมราชรักนายกฯ อยากส่งคนเข้าไปช่วยนายกฯท างาน ไปแบ่งเบา
ภาระให้นายกฯ ให้นายกฯมีขวัญและก าลังใจ เพื่อผลิตนโยบายให้กับประชาชนอีกมากมาย 
 “ผมมีความสุขที่ได้เดินทางมาครั้งนี้ได้รับการต้อนรับ และได้เห็นคนที่รักนายกฯ ซึ่งตนเองถือเป็น
รัฐมนตรีในรัฐบาลนี้รู้สึกยินดี ที่เห็นประชาชนมีความสุขกับนโยบายที่นายกฯและรัฐบาลท าให้  และการลงพื้นที่ครั้งนี้
ตนเองยังมีความมั่นใจว่าประชาชนเขต  3 จะมอบความไว้วางใจให้กับคนของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะไปสนับสนุน 
เป็นก าลังใจ เป็นมือไม้ ไปปกป้องนายกฯ เพื่อให้นายกได้ท างานให้กับคนไทยทั้งประเทศในการฟันฝ่าอุปสรรค  จึงขอ
ฝากประชาชนช่วยเลือกนายอ าเภออาญาสิทธิ์ เบอร์  4  ด้วย” เลขาฯ พปชร. กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/555609 
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“อนุชา” ยกทัพ ส.ส.ใต้ช่วย "อาญาสิทธิ์” 
27 กุมภาพันธ์ 2021 - 10:46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“อนุชา”ยกทัพ ส.ส. ภาคใต้ ช่วย “อาญาสิทธิ์” เบอร์ 4 สู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 
 นายอนุชา นาคาศัย ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ส.ส. 
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่  3 แทนต าแหน่งที่ว่าง ใช้เวลาในช่วงวันหยุดราชการเดินทางลงพื้ นที่  จ.
นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ส.ส.ภาคใต้ และ ส.ส.พลังประชารัฐ ประกอบไปด้วย นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง , นาย
สายัณห์ ยุติธรรม, รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ, นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ, นายวันชัย ปริญญาศิริ, นายพยม พรหมเพชร, 
ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี, นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง และนายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ช่วย นาย อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัคร
เบอร์ 4 พรรคพลังประชารัฐ โดยในช่วงค่ าได้ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงในตลาดไม้เสียบ อ.ชะอวด 
 โดยนายอนุชา ขึ้นเวทีทักทายประชาชน อ.ชะอวด ด้วยค าว่า “รักจังฮู้” พร้อมระบุว่าขอบคุณประชาชน
ในพื้นที่ที่มาเป็นก าลังใจให้กับผู้สมัครของพรรค นายอาญาสิทธิ์ ซึ่งเป็นตัวแทนที่พรรคได้ส่งลงสมัครเลือกตั้งเพื่อให้
ประชาชนได้พิจารณาเลือกไปเป็น ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขอโอกาสให้ผู้สมัครของพรรคเข้าไปท าหน้าที่ในสภาฯ
ช่วยนายกฯท างานเพื่อประชาชน พร้อมแจงเหตุที่ตนเองเลือก “นายกฯตู่” เข้ามาบริหารบ้านเมือง เพราะมาแก้ไข
ปัญหาบ้านเมือง 
 พร้อมกันนี้ ยังชูนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการคนละครึ่ง, โครงการเรา
ชนะ เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศในช่วงโควิด-19 
 ทั้งนี้ ตนมีความสุขที่ได้เดินทางมาครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ และได้เห็นคนที่รักนายกฯ ซึ่งตนเองถือเป็น
รัฐมนตรีในรัฐบาลนี้รู้สึกยินดี ที่เห็นประชาชนมีความสุขกับนโยบายที่นายกฯ และรัฐบาลท าให้ อีกทั้งยังมีความมั่นใจ
ว่าประชาชนเขต 3 จะมอบความไว้วางใจให้กับคนของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะไปสนับสนุน เป็นก าลังใจ เป็นมือไม้ 
ไปปกป้องนายกฯ เพื่อให้นายกได้ท างานให้กับคนไทยทั้งประเทศในการฟันฝ่าอุปสรรค จึงขอฝากประชาชนช่วยเลือก
นายอาญาสิทธิ์ เบอร์ 4 ด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/news_51381/ 
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นักรัฐศาสตร์ค้านมติให้ ส.ส.ร.จากเลือกตั้งแบ่งเขตคนเดียว ชี้มีระบบที่เหมาะกว่า 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 18:54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักรัฐศาสตร์ค้านไอเดีย ส.ส.ร.มาจากเลือกตั้งแบบแบ่งเขตคนเดียว ชี้ระบบเสียงข้างมากธรรมดา หนึ่งเขตหลาย
คน คะแนนเสียงเดียว ถ่ายโอนคะแนนไม่ได้ เหมาะสมกว่า และไทยเคยใช้ระบบนี้แล้ว  
 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. จากกรณีการลงมติของสมาชิกรัฐสภา เสียงข้างมาก 379 เสียงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข
ของ กมธ.ที่ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง เห็นด้วย 237 เสียง งดออกเสียง 20 เสียง ต่อมามีการถามมติต่อไปว่าจะ
ใช้การแก้ไขแบบใด โดยเสียงข้างมาก 395 เสียง เห็นด้วยกับระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต่อ 18 เสียง ทั้งนี้มีผู้งดออกเสียง
มากถึง 232 เสียง ขณะที่ฝั่ง ส.ว. พยายามน าเสนอให้มี ส.ส.ร.ที่มาจากการแต่งต้ัง 
 มีความเห็นจาก รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนข้อความ แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวคิด ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตคน
เดียว 200 เขต  ระบุว่า 
 ขอแสดงความไม่เห็นด้วยต่อมติที่ประชุมร่วมรัฐสภา วาระ 2 ที่ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
200 คนมาจากเลือกตั้ง แบ่งเขตละ 1 คน 200 เขต โดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง ส.ส.ร. ได้ 1 คน 
 ระบบนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครที่มีหัวคะแนนเชื่อมโยงกับ ส.ส.และนักการเมือง เอื้อต่อผู้มีชื่อเสียง 
มีอิทธิพล หรือมีฐานคะแนนเสียงอยู่แล้วในพื้นที่ เปิดโอกาสให้กลไกรัฐระดมสรรพก าลังเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย 
 ที่ส าคัญ เป็นระบบเลือกตั้งที่ตัวแทนของคนกลุ่มต่างๆ หลากหลาย หรือคนกลุ่มน้อย มีโอกาสน้อยมากที่
จะได้รับเลือกเข้าไปท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในสภาร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากผู้เลือกตั้งมีเสียงเดียว และผู้ชนะมี
เพียงคนเดียวที่ได้คะแนนเสียงสูงสุด 
 ระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกว่า ในการเลือก ส.ส.ร. ครั้งนี้ คือ ระบบเสียงข้างมากธรรมดา หนึ่งเขตหลาย
คน คะแนนเสียงเดียว ถ่ายโอนคะแนนไม่ได้ (Single Non-Transferable Vote–SNTV) เป็นระบบเลือกตั้งที่คนไทย
เคยใช้มาก่อนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2543 
 ระบบเลือกตั้ง SNTV หนึ่งเขตเลือกตั้งมีตัวแทนได้มากกว่า 1 คน แต่ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถลงคะแนน
ได้เพียง 1 เสียงเท่านั้น ผู้ชนะการเลือกตั้งคือผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดตามล าดับลงมา เท่าจ านวนผู้แทนที่เขตเลือกตั้งนั้น
พึงมี 
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เช่น ในเขตที่มีผู้แทนได้ 5 คน ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับ 1 ถึงอันดับ 5 จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
 ระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากธรรมดาแบบ SNTV นี้ จะเป็นหลักประกันให้คนกลุ่มน้อยสามารถเข้ามา
เป็นตัวแทนในเขตนั้นๆ ได้ เพราะคะแนนเสียงประมาณ 1 ใน 5 ก็อาจท าให้ผู้สมัครชนะการเลือกตั้งได้ ไม่ต้องอาศัย
ชื่อเสียงของพรรคหรือระบบพรรคที่เข้มแข็งนอกจากนั้น 
ยังเป็นระบบที่ผู้เลือกตั้งเข้าใจง่าย เพราะเลือกลงคะแนนได้ 1 เสียง ให้กับผู้สมัครที่ชอบที่สุดเพียงคนเดียว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2598901 
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“กรณ์” ขอโอกาสชาวเมืองคอนหยุดวงจรการเมืองเก่า ให้ก าลังใจ กปปส. จี้นายกฯเลือกคนดีนั่ง รมต. 
เผยแพร่: 26 ก.พ. 2564 19:18   ปรับปรุง: 26 ก.พ. 2564 19:18   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน.พรรคกล้า ร่วมงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคล ขอโอกาสชาวเมืองคอน เลือกตั้งซ่อม 7 มี.ค. หยุดวงจร
การเมืองเก่า ส่งก าลังใจให้ กปปส. ชี้ รมต.หลุด เกิดการเมืองเก่าแก่งแย่งต าแหน่งกัน ขอนายกฯ เลือกคนดีเป็น 
รมต.แทน 
 วันนี้ (26 ก.พ.) นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมคณะ ร่วมงานวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจ าปี 2564 ที่ลานพระบรมธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นงานประจ าปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีพุทธศาสนิกชนจ านวนมากเข้าร่วมพิธี พี่น้องประชาชนก็เข้ามาทักทาย 
 โดย นายกรณ์ กล่าวกับประชาชนว่า วันนี้เป็นวันดี เป็นวันมงคล พรรคกล้าจึงได้ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ร่วมกับพี่น้องประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการท ากิจกรรมทางการเมือง เป็นบรรยากาศที่ดี และเป็นจุดเริ่มต้น
ของโค้งสุดท้ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช ซึ่งผู้สมัครของพรรคกล้าคือ เบอร์ 1 นาย
สราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ก็ได้ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนต่อเนื่องตลอดหลายเดือน พรรคกล้าต้องการและตั้งใจจะ
ท าให้การเมืองนครศรีธรรมราชมีความสร้างสรรค์และพัฒนา เห็นของดีเมืองนครฯ เยอะมาก แต่สิ่งที่ขาดไปช่วงที่ผ่าน
มา คือ ความสนใจและการบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นนี่คือภารกิจพรรคกล้า และรู้ดีว่าท าไมต้องเลือกตั้งซ่อม ดังนั้น 
จึงอยากให้ช่วยกันท างานการเมืองให้ดีขึ้น สร้างสรรค์ขึ้น เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นด้วยการ กาเบอร์ 
1 เพื่อให้คนทั้งพรรคมาช่วยชาวนครศรีธรรมราชท างาน 
 “เราเดินหาเสียงกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เพราะความท้าทายของเราคือเป็นพรรคใหม่ แต่วันนี้เสียง
ตอบรับดีมาก กระแสดีกว่าที่เราคาดหวังไว้มาก ต้องบอกว่าเราหวังผลแน่นอนในวันเลือกต้ัง 7 มีนาคมนี้” 
 นายกรณ์ ยังกล่าวถึงแกนน า กปปส. ที่ถูกด าเนินคดีว่าอยากให้ก าลังใจทุกคน และเชื่อว่า หลายคนก็
สะเทือนใจที่ต้องเห็นผู้ที่ออกมาต่อสู้ต้องโทษ แต่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก็ออกมาบอกว่าจะเคารพหลักนิติรัฐ และ
ผลของค าพิพากษา พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดยืนที่ดี ที่จะท าให้สังคมเดินไปข้างหน้าได้ 
ก็ขอเป็นก าลังใจ ส่วนสิ่งที่ไม่อยากเห็นเลยคือผลลัพธ์ภายหลังจากที่ รัฐมนตรีพ้นต าแหน่งไป คือ การแก่งแย่งต าแหน่ง
ทางการเมือง มันสะท้อนถึงการเมืองเก่า แต่สิ่งที่อยากเห็นคือความคิดที่จะท างานเพื่อพี่น้องประชาชนและ
ประเทศชาติ อยากเห็นนายกฯ ใช้โอกาสนี้เลือกคนที่เหมาะสม เข้ามาในต าแหน่งส าคัญ มากกว่าการล็อบบี้กันในกลุ่ม
เลือกตั้งตามที่เห็นกันในข่าว 
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 “และนี่คือเหตุผลที่ท าให้พรรคกล้ารวมตัวขึ้นมา ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากเห็นการเมืองพัฒนา เรามองว่า
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีการเลือกตั้งที่เมืองคอน เขต 3 เป็น โอกาสพี่น้องประชาชนที่จะส่งสัญญาณชัดๆ ไปเลยว่าเรา
ต้องการ โอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มที่นี่ “อย่าลืมนะครับ 7 มีนา กาเบอร์ 1 สราวุฒิ สุวรรณรัตน์ เลือกคน
เดียว ได้พรรคกล้าไปท างานทั้งพรรค” หัวหน้าพรรคกล้า ย้ าในตอนท้าย 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000019295 
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“กรณ์” ร่วมงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ-หาเสียงลต.ซ่อม 
27 กุมภาพันธ์ 2021 - 10:29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“กรณ์” ร่วมงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคล ขอโอกาสชาวเมืองคอน การเลือกตั้งซ่อม 7 มี.ค. เลือกพรรคกล้า 
 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมคณะ ร่วมงานวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี 2564 
ที่ลานพระบรมธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวรมหาวิหารเมื่อช่วงเย็นวันที่ 26 ก.พ. ซึ่งเป็นงานประจ าปีของจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีพุทธศาสนิกชนจ านวนมากเข้าร่วมพิธี พี่น้องประชาชนก็ เข้ามาทักทายโดยนายกรณ์ กล่าวกับ
ประชาชนว่า วันนี้เป็นวันดี เป็นวังมงคล พรรคกล้าจึงได้ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ร่วมกับพี่น้องประชาชน เพื่อความเป็น
สิริมงคลในการท ากิจกรรมทางการเมือง เป็นบรรยากาศที่ดี และเป็นจุดเริ่มต้นของโค้งสุดท้ายในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช ซึ่งผู้สมัครของพรรคกล้า คือ เบอร์ 1 นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ก็ได้ลงพื้นที่พบปะ
กับพี่น้องประชาชนต่อเนื่องตลอดหลายเดือน พรรคกล้าต้องการและตั้งใจจะท าให้การเมืองนครศรีธรรมราชมีความ
ความสร้างสรรค์และพัฒนา เห็นของดีเมืองนครฯ เยอะมาก แต่สิ่งที่ขาดไปช่วงที่ผ่านมาคือความสนใจและการบริหาร
จัดการ และนี่คือภารกิจพรรคกล้า และรู้ดีว่าท าไมต้องเลือกตั้งซ่อม ดังนั้น จึงอยากให้ช่วยกันท างานการเมืองให้ดีขึ้น 
สร้างสรรค์ขึ้นเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นด้วยการ กาเบอร์ 1 เพื่อให้คนทั้งพรรคมาช่วยชาว
นครศรีธรรมราชท างาน 
 นายกรณ์ กล่าวถึงแกนน า กปปส. ที่ถูกด าเนินคดีว่า ก็อยากให้ก าลังใจทุกคน และเชื่อว่าหลายคนก็
สะเทือนใจที่ต้องเห็นผู้ที่ออกมาต่อสู้ต้องโทษ แต่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก็ออกมาบอกว่า จะเคารพหลักนิติรัฐ และ
ผลของค าพิพากษา พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดยืนที่ดี ที่จะท าให้สังคมเดินไปข้างหน้าได้ ก็
ขอเป็นก าลังใจ ส่วนสิ่งที่ไม่อยากเห็นเลยคือผลลัพธ์ภายหลังจากที่ รัฐมนตรีพ้นต าแหน่งไปคือการแก่งแย่งต าแหน่ง
ทางการเมือง มันสะท้อนถึงการเมืองเก่า แต่สิ่งที่อยากเห็นคือความคิดที่จะท างานเพื่อพี่น้องประช าชนและ
ประเทศชาติอยากเห็นนายกรัฐมนตรี ใช้โอกาสนี้เลือกคนที่เหมาะสม เข้ามาในต าแหน่งส าคัญ มากกว่าการล็อบบี้กัน
ในกลุ่มเลือกตั้งตามที่เห็นกันในข่าว 
 ขณะเดียวกัน นายกรณ์ กล่าวอีกว่า นี่คือเหตุผลที่ท าให้พรรคกล้ารวมตัวขึ้นมา ด้วยเจตนารมณ์ที่อยาก
เห็นการเมืองพัฒนา โดยมองว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีการเลือกตั้งที่เมืองคอน เขต 3 เป็น โอกาสพี่น้องประชาชนที่จะ
ส่งสัญญาณชัด ๆ ไปเลยว่า เราต้องการ โอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มที่นี่“อย่าลืมนะครับ 7 มีนา กาเบอร์ 1 
สราวุฒิ สุวรรณรัตน์ เลือกคนเดียว ได้พรรคกล้าไปท างานทั้งพรรค” หัวหน้าพรรคกล้า ย้ าในตอนท้าย 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/politics/news_51380/ 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_51380/
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สมชัย ลั่น 3 รัฐมนตรี ถูกส่งเข้าเรือนจ า เพียงวันเดียวก็หลุดจากต าแหน่ง 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 20:58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมชัย ลั่น 3 รัฐมนตรี ถูกส่งเข้าเรือนจ า เพียงวันเดียวก็หลุดจากต าแหน่ง 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุ
ว่า เทคนิคติดคุก 1 วัน พ้นจากต าแหน่งทันท ี
 ย้อนอดีตกลับไปดูรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 137(4) ก าหนดว่า คนที่จะเป็น กกต. ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 109 (4) ที่เขียนว่า “ต้องค าพิพากษาจ าคุกและถูกควบคุมโดยหมายศาล” 
 เมื่อ กกต. ยุค วาสนา เพิ่มลาภ 3 คน ถูกศาลตัดสินจ าคุกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 คนละ 4 ปีและ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ด้วยข้อหาจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม และถูกส่งตัวเข้าเรือนจ าทันที โดย
ถูกคุมขังเป็นเวลา 3 วันจึงมาการประกันตัวมาสู้คดีในขั้นอุทธรณ์และฎีกา ซึ่งกว่าคดีขั้นฎีกาจะแล้วเสร็จคือวันที่ 13 
มิถุนายน 2556 
 กกต.ทั้งสาม พ้นจากต าแหน่งทันที เมื่อศาลส่งเข้าเรือนจ า ด้วยเหตุขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ และ 
มีการสรรหากกต.ชุดใหม่มาท างานต่อโดยเริ่มงานตั้งแต่ 20 กันยายน 2549 
ข้อความในมาตรา 109(4) ของรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้เป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกับ มาตรา 
98(6) ของรัฐธรรมนูญ 2560 
ดังนั้นเมื่อ ส.ส. และรัฐมนตรี ถูกส่งเข้าเรือนจ า เพียงวันเดียวก็หลุดจากต าแหน่ง ครับ 
ทบทวนความจ าอีกนิด คดี กกต.ชุดที่ 2 ติดคุก และพ้นต าแหน่งทันที คนยื่นฟ้องช่ือ ถาวร เสนเนียม 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2599026 
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'สมชัย' ยกกรณี '3 หนา' ย้อน 'ถาวร' เทคนิคติดคุก 1 วัน พ้นจากต าแหน่งทันที  
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08:17 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความ
บนเฟซบุ๊ก มีรายละเอียดดังนี้ 
เทคนิคติดคุก 1 วัน พ้นจากต าแหน่งทันที  
 ย้อนอดีตกลับไปดูรัฐธรรมนูญ 2540  มาตรา 137(4) ก าหนดว่า คนที่จะเป็น กกต. ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 109 (4) ที่เขียนว่า "ต้องค าพิพากษาจ าคุกและถูกควบคุมโดยหมายศาล"   
 เมื่อ กกต. ยุค วาสนา เพิ่มลาภ 3 คน ถูกศาลตัดสินจ าคุกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549  คนละ 4 ปีและ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ด้วยข้อหาจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม และถูกส่งตัวเข้าเรือนจ าทันที  โดย
ถูกคุมขังเป็นเวลา 3 วันจึงมาการประกันตัวมาสู้คดีในขั้นอุทธรณ์และฎีกา ซึ่งกว่าคดีขั้นฎีกาจะแล้วเสร็จคือวันที่ 13 
มิถุนายน 2556  
 กกต.ทั้งสาม พ้นจากต าแหน่งทันที เมื่อศาลส่งเข้าเรือนจ า  ด้วยเหตุขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ และ 
มีการสรรหากกต.ชุดใหม่มาท างานต่อโดยเริ่มงานตั้งแต่ 20 กันยายน 2549  
 ข้อความในมาตรา 109(4) ของรัฐธรรมนูญ 2540  เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้เป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเนื้อหา
เดียวกับ มาตรา 98(6) ของรัฐธรรมนูญ 2560   
ดังนั้นเมื่อ ส.ส. และรัฐมนตรี ถูกส่งเข้าเรือนจ า  เพียงวันเดียวก็หลุดจากต าแหน่ง ครับ  
ทบทวนความจ าอีกนิด  คดี กกต.ชุดที่ 2 ติดคุก  และพ้นต าแหน่งทันที  คนยื่นฟ้องชื่อ ถาวร เสนเนียม 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/94406 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/94406


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

30 

 

 
 
"ศาล รธน." ส่ง นส. ถามความเห็นข้อกฎหมาย 4 บุคคล ก่อนวินิจฉัยค าร้องแก้ รธน. 
สยามรัฐออนไลน์  27 กุมภาพันธ์ 2564 09:32 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 26 ก.พ. 64 หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้เสร็จสิ้นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 256 เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อกลางดึกคืนวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมาและต่อจากนี้ต้องพักไว้ 15 วัน เพื่อรอ
ประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสาม ที่จะเกิดขึ้นช่วงวันที่ 16หรือ 17 มี.ค.นี้ที่จะเป็น
การประชุมสมัยวิสามัญฯ หลังปิดสภาฯ 1 มี.ค. 
 ท่ามกลางการถูกจับตามองว่า การแก้ไขรธน.ดังกล่าวสุดท้าย อาจเสี่ยงล้มกระดาน โดนเซ็ตซีโร่หมด 
หลังศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องเรื่องการแก้ 256 ดังกล่าวที่สมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะส.ส.พลังประชารัฐและสมาชิก
วุฒิสภาเข้าช่ือกันเสนอญัตติเป็นค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเวลานี้ไว้วินิจฉัยแล้ว 
 โดยนายอุดม รัฐอมฤต อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน(กรธ. )ที่เป็นหนึ่งในสี่บุคคลตามรายช่ือที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่ง
ให้ท าหนังสือความเห็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญส่งไปสอบถามโดยให้ส่งกลับมายังศาล
รัฐธรรมนูญภายในไม่เกิน 3 มี.ค.นี้ ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับหนังสือจากส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ยังไม่ได้
ตอบกลับไป แต่คงส่งกลับทันก่อน 3 มี.ค.นี้แน่นอน 
 นายอุดม กล่าวยืนยันว่า ความเห็นในเรื่องมาตรา 256 ก่อนหน้านี้ได้เคยไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
ร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรธน.ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 25 ก.พ. ว่าการแก้ไข รัฐธรรมนูญ 
มาตรา 256 เพื่อให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อมาแทนรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันท าไม่ได้ เพราะหากใช้วิธีการดังกล่าว ก็เท่ากับเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทิ้งไป 
 "เจตนาของการเขียนมาตรา 256 ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือเป็นเรื่องของการเขียนออกมาเพื่อให้
เป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรา  ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรา กับการเขียน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มันเป็นคนละเรื่องกัน เพราะอ านาจการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับอ านาจในการจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นคนละส่วนกัน เพราะสมาชิกรัฐสภาตอนนี้เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แล้วเขามาคว่ า
รัฐธรรมนูญเสียเอง เขาท ามันได้ยังไง มันไม่มีประเทศไหนท า นอกจากฉีกรัฐธรรมนูญ"อดีตกรรมการร่างรธน.ระบุ 
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 นายอุดมกล่าวต่อไปว่า หากจะท าแบบนั้นคือต้องการฉีกรัฐธรรมนูญก็ต้องเอารัฐธรรมนูญส่งกลับคืนไป
ให้ประชาชนได้ไปพิจารณากันใหม่ เพราะประชาชนคือผู้ลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ผ่านการท าประชามติ
มา อันเป็นตระกะธรรมดา เพราะไม่มีใครเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อบอกว่าคุณมายกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี้ได้ ไม่มี
ประเทศไหนท ากัน ยกเว้นแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แต่ส าหรับรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ไม่มีที่ไหนในโลกเขาเขียนกัน
หรอกว่า เมื่อใดไม่ต้องการ ก็ให้ไปท าใหม่ ซึ่งทางที่เห็นว่าเป็นไปได้มากสุดหากจะท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็คือ ส่งไป
ให้ประชาชนเขาลงความเห็นความเห็นกันก่อนจะแก้ไข อันเป็นหลักการที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิ จฉัยไว้แล้วตอนปี 
2555 ที่ตอนนั้นก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพื่อจะตั้งสสร. มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ศาลก็บอกว่าหากจะ
ท าต้องไปท าประชามติก่อน เพราะทั้งรัฐธรรมนูญปี 2550 กับฉบับปัจจุบัน ปี 2560 มาจากหลักการเดียวกันคือผ่าน
การท าประชามติ เพราะการแก้ไขรายมาตรา เพื่อจะให้ไปท ารัฐธรรมนูญใหม่ มันก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญ 
 นายอุดม กล่าวอีกว่า ที่บางฝ่ายแย้งว่า กระบวนการเวลานี้ ที่แก้รายมาตราเพื่อไปตั้งสสร. เคยมีการท า
มาแล้วตอนมีการแก้ไขรธน.ปี พ.ศ.2534 ที่มีการแก้ไขตอนปี 2539 ที่มีการตั้งสสร. โดยฝ่ายสนับสนุนการแก้ไขรธน .
บอกว่า ท าไมตอนปี 2539ท าได้ แต่อย่างที่เห็นกันคือเวลานั้น ปี 2539 ไม่มีคนค้าน แต่ตอนนี้มีทั้งคนค้าน และคนเห็น
ด้วยกับการแก้ไขรธน. จนเป็นกรณีมีความเห็นแตกต่างกัน ซึ่งการที่ออกมาแสดงความเห็นแบบนี้ไม่ได้ค้านเพื่อจะให้
ยืนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้อย่างเดียว แต่ค้านเพื่อบอกว่าหากจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถ้าจะท าต้อง
ไปถามประชาชน บางฝ่ายก็พยายามตะแบงว่า ที่ก าลังท าอยู่ ไม่ได้เป็นการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เพราะมีการ
บอกว่า จะไม่แตะหมวดหนึ่งและหมวดสองในรัฐธรรมนูญ  แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ต่างกัน เพราะการให้สสร.ไป
ร่างรธน.ใหม่ มันก็คือการปรับใหม่หมด เพราะมันเชื่อมโยงกันไปหมด คนที่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ เขาพยายามจะไม่
พูดถึงความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยอ้างว่า คนร่างไม่ได้มาจากประชาชน ซึ่งก็พูดกันไปเรื่อย 
 แหล่งข่าวจากส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการส่งเอกสาร
หนังสือสอบถามประเด็นข้อกฎหมายไปยัง บุคคลสี่ชื่อ เพื่อให้ส่งหนังสือส่งกลับมายังศาลรัฐธรรมนูญภายใน 3 มีนาคม
แล้ว เพื่อน าความเห็นมาประกอบการวินิจฉัยลงมติตัดสินคดีแก้มาตรา 256 ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คนแล้ว 
โดยทั้งสี่คนที่ศาลรัฐธรรมนูญขอความเห็นไป นอกจากนายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรธ.แล้ว ก็ยังมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีต
ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตเลขานุการกรรมการยกร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2540 อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตเลขานุการกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ปี 2550 
 โดยมีรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญว่า หนังสือที่ศาลรัฐธรรมนูญสอบถามไปดังกล่าว มีเพียงไม่กี่
ค าถามเท่านั้น โดยประเด็นหลักก็คือสอบถามความเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน สามารถแก้ไขเพื่อน าไปสู่การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนรัฐธรรมนูญปี 
2560 รัฐสภามีอ านาจท าได้หรือไม่  
 "คาดว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งเก้าคน ก็คงมีความเห็นในข้อกฎหมายตามมาตรา 256 ไว้แล้ว ว่า
รัฐสภามีอ านาจดังกล่าวหรือไม่ ที่เป็นประเด็นตามญัตติที่สมาชิกรัฐสภามีมติส่งค าร้องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
เพียงแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งเก้าคน คงต้องการน าความเห็นของทั้งสี่คนที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันและในอดีตมาพิจารณาประกอบการตัดสินคดีและการลงมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
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อย่างไรก็ตาม ที่ฝ่ายค้านบอกว่า ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีการลงมติตัดสินคดีแก้ 256 ในสัปดาห์หน้าคือวันพฤหัสบดีที่ 4 
มีนาคมนั้น หลังได้รับหนังสือจากทั้ง 4 คนวันที่ 3 มี.ค.นั้น ในความเป็นจริงดูแล้ว คงไม่น่าจะใช่ เพราะหากจะรับ
หนังสือจากทั้งสี่คนวันที่ 3 มี.ค.แล้วตัดสินเลยวันรุ่งขึ้น ใช้เวลาเดียวท าค าวินิจฉัยคงไม่ทัน แต่น่าจะประชุมวันที่ 4 มี.ค. 
เพื่อดูเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วคุยกันว่าจะนัดลงมติตัดสินคดีนี้ในวันไหนมากกว่า ที่ก็คาดว่าคงน่าจะตัดสินคดีได้
ก่อนการลงมติของรัฐสภาในวาระสาม กลางเดือนมีนาคม "แหล่งข่าวระบุ  
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/223474 
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ปชป. คึกคัก! 'จุรินทร์’ น าทัพใหญ่ประชาธิปัตย์ ลุยเลือกซ่อมนครฯ เขต3 
วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 10.24 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  น าทีม
กรรมการบริหารพรรค ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยทัพใหญ่
หาเสียงในช่วงวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายถาวร เสน
เนียม ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ นายจุติ ไกรฤกษ์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ นายอลงกรณ์ พลบุตร 
นายนราพัฒน์  แก้วทอง นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ นายช านิ ศักดิเศรษฐ์ นายประกอบ รัตนพันธุ์ นส. พิมพ์ภัทรา วิชัย
กุล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแกนน าและสมาชิกพรรคอีกจ านวนมากที่จะร่วมกันลงพื้นที่ลุยหาเสียงช่วยพรรค
ประชาธิปัตย์ที่มี "นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์" เป็นผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 
 อย่างไรก็ตาม นายจุรินทร์ยังมีก าหนดการ ร่วมการปราศรัยใหญ่ของพรรคในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอพระพรหม และในวันที่ 5 มีนาคม ที่อ าเภอชะอวดและอ าเภอจุฬาภรณ์อีกด้วย 
 ส าหรับวันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564) นายจุรินทร์ มีก าหนดการคือ 14.00 น.  พบปะพี่น้อง
ประชาชน บริเวณตลาดเทศบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน วิสาหกิจกลุ่มมังคุด
คุณภาพชะอวดพัฒนา ณ หมู่ 10 ต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช 16.15 น. พบปะพี่น้อง
ประชาชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผล ณ หมู่ 4 ต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช 
และ 17.05 น. พบปะพี่น้องประชาชน บริเวณตลาดนัดไม้เสียบ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 และพรุ่งนี้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีก าหนดการ 7.00 น. พบปะพี่น้องประชาชน บริเวณตลาดกอบัว 
อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 9.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 13.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน ต าบลเคร็ง/ต าบลขอนหาด/ต าบลนาง
หลง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 15.30 น. พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดนัดควนหนองหงส์ อ าเภอ
ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นต้น 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/555617 
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“จุรินทร์” น าทัพใหญ่ช่วย "พงศ์สินธุ์” หาเสียง 
27 กุมภาพันธ์ 2021 - 11:02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“จุรินทร์” น าทัพใหญ่ 4 รมต.ประชาธิปัตย์ลุยช่วย “พงศ์สินธุ์” หาเสียงเลือกตั้งซ่อมนครฯ เขต3 
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ น าทัพใหญ่ ทีมกรรมการบริหารพรรค ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 หาเสียงในช่วงวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 
โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นายถาวร เสนเนียม, ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์, นายจุติ ไกร
ฤกษ์, นายองอาจ คล้ามไพบูลย์, นายสาธิต ปิตุเตชะ, นายอลงกรณ์ พลบุตร, นายนราพัฒน์ แก้วทอง, นายปริญญ์ 
พานิชภักดิ,์ นายช านิ ศักดิเศรษฐ์, นายประกอบ รัตนพันธ์ุ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รวมถึงแกนน าและสมาชิกพรรคอีก
จ านวนมากร่วมกันลงพื้นที่ลุยหาเสียงช่วยพรรคประชาธิปัตย์ที่มี “นาย พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์” เป็นผู้สมัครพรรค
ประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 
 ทั้งนี้ นายจุรินทร์ยังมีก าหนดการ ร่วมการปราศรัยใหญ่ของพรรคในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ และอ าเภอพระพรหม และในวันที่ 5 มีนาคม ที่อ าเภอชะอวด และอ าเภอจุฬาภรณ์อีกด้วย 
ส าหรับวันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564) นายจุรินทร์ มีก าหนดการคือ 
14.00 น. พบปะพี่น้องประชาชน บริเวณตลาดเทศบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
15.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน วิสาหกิจกลุ่มมังคุดคุณภาพชะอวดพัฒนา ณ หมู่ 10 ต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด 
จังหวัด นครศรีธรรมราช 
16.15 น. พบปะพี่น้องประชาชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผล ณ หมู่ 4 ต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด 
จังหวัด นครศรีธรรมราช 
17.05 น. พบปะพี่น้องประชาชน บริเวณตลาดนัดไม้เสียบ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และพรุ่งนี้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีก าหนดการ 
07.00 น. พบปะพี่น้องประชาชน บริเวณตลาดกอบัว อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 
09.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
13.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน ต าบลเคร็ง ต าบลขอนหาด ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
15.30 น. พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดนัดควนหนองหงส์ อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นต้น 
“สาธิต”ลุยพื้นที่เลือกต้ังซ่อมเมืองคอน อ้อน อสม.เลือก “พงศ์สินธุ”์ เป็นส.ส.คนใหม ่
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 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้
ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบกับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยได้กล่าวปราศรัย เรื่องนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ เกี่ยวกับ อส
ม.ใน 3 ประเด็น คือ 
 1.ค่าตอบแทน อสม.ที่ เกิดขึ้นในยุครัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็น
นายกรัฐมนตรี โดยจัดให้มีค่าตอบแทนแก่ อสม.เดือนละ 600 บาทเป็นครั้งแรก และในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ก็มีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ อสม.เดือนละ 500 บาท โดยการเสนอของนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต 
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณะสุข ก็ได้น าเสนอเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรี จนมีการอนุมัติเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับ อสม.จ านวน 19 เดือน 
 2.นโยบายจัดสวัสดิการให้กับ อสม.ทั่วประเทศที่เจ็บป่วย ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถใช้
บริการห้องพิเศษฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการตอบแทนความเสียสละให้กับพี่น้อง อสม.ทั่วประเทศ 
 3.มีการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจศพให้กับสมาชิก อสม.ที่เสียชีวิต ก็จะได้รับเงินจากกองทุนจ านวน 
400,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวของ อสม.ที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่เป็น อสม.ไป 
 ขณะเดียวกัน นายสาธิต ยังได้ปราศรัยเชิญชวนให้พี่น้อง อสม.ได้ช่วยกันสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ใน
การเลือกต้ังซ่อมเขต3 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ด้วยการลงคะแนนให้กับนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เบอร์ 3 พรรค
ประชาธิปัตย์ เป็น ส.ส.คนใหม่อีกด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/news_51379/ 
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“จุรินทร์” น าทัพ ปชป.ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีฯ 
27 Feb 2021 11:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“จุรินทร์”น าทัพ กรรมการบริหารพรรค ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงลุยศึก เลือกตั้งซ่อม ส.ส.
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยมีก าหนดการหาเสียงในช่วงวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (27 ก.พ. 64) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ น าทีม
กรรมการบริหารพรรค ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยมี
ก าหนดการหาเสียงในช่วงวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 
 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายถาวร เสนเนียม ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ 
นายจุติ ไกรฤกษ์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ นายอลงกรณ์ พลบุตร นายนราพัฒน์ แก้วทอง นาย
ปริญญ์ พานิชภักดิ์ นายช านิ ศักดิเศรษฐ์ นายประกอบ รัตนพันธุ์ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแกน
น าและสมาชิกพรรคอีกจ านวนมากที่จะร่วมกันลงพื้นที่ลุยหาเสียงช่วยพรรคประชาธิปัตย์ที่มี นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ 
เป็นผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 
 อย่างไรก็ตาม นายจุรินทร์ยังมีก าหนดการ ร่วมการปราศรัยใหญ่ของพรรคในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอพระพรหม และในวันที่ 5 มีนาคม ที่อ าเภอชะอวดและอ าเภอจุฬาภรณ์อีกด้วย
ส าหรับวันนี้ (27 ก.พ.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีก าหนดการ คือ 14.00 น. พบปะพี่น้องประชาชน บริเวณตลาด
เทศบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 05.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน วิสาหกิจกลุ่มมังคุดคุณภาพชะอวดพัฒนา 
ณ หมู่ 10 ต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 16.15 น. พบปะพี่น้องประชาชน วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มมังคุดชะอวดพูนผล ณ หมู่ 4 ต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช และ 17.05 น. พบปะพี่
น้องประชาชน บริเวณตลาดนัดไม้เสียบ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชและวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มี
ก าหนดการ 7.00 น. พบปะพี่น้องประชาชน บริเวณตลาดกอบัว อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 9.30 น. 
พบปะพี่น้องประชาชน กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 13.30 น. 
พบปะพี่น้องประชาชน ต าบลเคร็ง ต าบลขอนหาด ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช 15.30 น. 
พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดนัดควนหนองหงส์ อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นต้น 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/470274 
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ก้าวไกล ชวนประชาชน จับตาแก้ไขรธน. ชี้หลายเรื่องน่าห่วง มีค่ายกล จ้องคว่ าร่างนี้ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 - 11:50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก้าวไกล ชวนประชาชน จับตาแก้ไขรธน. ชี้ หลายเรื่องน่าห่วง มีค่ายกล จ้องคว่ าร่างนี้อยู่   
วันนี้ (27 ก.พ.) นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ก โดยระบุว่า 
“สวัสดีครับพ่ีน้องประชาชนที่รักทุกท่าน 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเจ้าปัญหา สืบทอดอ านาจของคสช.นี้ ถึงจะยอมให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ 100% 
จ านวน 200 คน เป็นเรื่องน่ายินดีก็จริง แต่ในรายละเอียดยังน่าเป็นห่วงอีกหลายด้าน 
ส าหรับผม สองเรื่องใหญ่ที่จะท าให้สสร.นี้ถูกล็อกในด้านที่มาและเนื้อหาคือ 
 หนึ่ง สสร.ที่จะมาจากการเลือกตั้ง จะใช้เขตเลือกตั้ง 200 เขต แบบเดียวกับการเลือกตั้งส.ส. แต่ซอยเขต
ให้กว้างกว่า สิ่งนี้มีปัญหาทันที เพราะต้องใช้การรณรงค์หาเสียงแบบพื้นที่  การเมืองเก่าแบบหัวคะแนน เครือญาติ 
เครือข่ายอุปถัมถ์ก็จะท างานอย่างเต็มที่ ลดทอนโอกาสของผู้สมัครที่ต้องการรณรงค์เชิงประเด็น ว่าพวกเขาอยากเข้า
ไปผลักดันอะไรในการร่างรัฐธรรมนูญ นักการเมืองทั้งหลายก็ต้องการดันคนของตัวเองเข้าไป เพื่อผลประโยชน์ของ
ตัวเองในการร่างรัฐธรรมนูญ และเมื่อมาจากการเลือกตั้งแล้ว ฝ่านต่อต้านอ านาจคสช.ก็จะไม่มีความชอบธรรมอะไรที่
จะคัดค้าน ต้องยอมผลการเลือกต้ังและปล่อยให้มีการร่างรัฐธรรมนูญ 
 การแบ่งเขตเลือกตั้งโดย กกต. มีปัญหามาแล้วในปี 2562 เพราะถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องของการแบ่งตาม
ฐานคะแนน ไม่ได้แบ่งตามปัจจัยประชากรและพื้นที่ การโกงด้วยเขตเลือกตั้ง จึงเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยในการ
ได้เปรียบเสียเปรียบ และควบคุมการเลือกตั้งได ้
 สอง การล็อกไม่ได้แก้หมวดที่ 1 และ 2 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่รัฐสภา (ส.ส.+ส.ว.) แทรกแซง
การท างานของสสร. ตั้งแต่ยังไม่มีการเลือกตั้งสสร. ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาหมวด 1 และ 2 แต่ปัญหาคือความต้องการ
ในการควบคุม ไม่เชื่อใจ และปิดการสนทนาของประชาชนในหมวดดังกล่าว 
 อกจากนี้ ยังมีอีกหลายค่ายกล ที่จะคว่ าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างง่ายดาย ด้วยอ านาจสว. กกต. 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ผมอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ติดตาม จับตาดู และเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ ถ้าการร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ถูกลักไก่ ควบคุม แทรกแซง และปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐธรรมนูญใหม่นี้ก็จะเป็นระเบิดอีกลูกต่อ
จากปี 60 ที่สร้างความเสียหายให้สังคมไทยต่อไป 
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 แต่เมื่อเราตัดสินใจสู้อยู่ในระบบแบบนี้แล้ว มีทางเดียวเท่านั้น คือเราต้องสนับสนุนคนที่มีคุณสมับติ
เหมาะสม มีความสามารถ มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย ให้ชนะการเลือกตั้งสสร.ให้ได้ และรณรงค์ภายนอกสภาให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม การตื่นตัวให้มากที่สุด 
 
มาร่วมกันนะครับ ติดตามเรื่องนี้ด้วยกัน ชนะไม่ง่าย แต่ชนะได้ครับ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2599399 
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ว่อนโซเชียล “อภิชาต ศักดิเศรษฐ”์ ผู้สมัครนายกฯเล็กเมืองคอน ขาดคุณสมบัติ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 - 11:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ว่อน โซเชี่ยล หลักฐาน “อภิชาต ศักดิเศรษฐ์” ผู้สมัครนายก ทน.นครศรีธรรมราชเป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ขาด
คุณสมบัติ ส่งทนายแจงข้อเท็จจริงต่อ กกต. 
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ในโลกโซเชี่ยล ได้มีการส่งเอกสารกรมศิลปากร “ด่วนที่สุด”
ที่ วธ.ที่ 0421.06/123 ถึงศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยมีการน ามาเผยแพร่
ทางโซเชี่ยลในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างกว้างขวาง ข้อความระบุว่า ตามที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ า
เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นศ.52001/23 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งรายชื่อผู้สมัคร
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีให้กรมศิลปากร ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ฯตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
 กรมศิลปากรได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ฯตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จ านวน 109 ราย 
จากหลักฐานข้อมูลการจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 พบว่ามีผู้สมัคร
จ านวน 1 ราย มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล ฯได้แก่นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ……….มีชื่อ
ปรากฏเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ ผู้พิมพ์โฆษณา และเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ชื่อ “มติมหาราษฏร์” ได้ยื่นจด
แจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2527 เลขทะเบียนจดแจ้งการพิมพ์172/2527 โดยยื่นจดแจ้งการพิมพ์
หนังสือพิมพ์ที่กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายหน้าจอสืบค้นรายการจดแจ้งการพิมพ์ที่ส่งมาพร้อม
กันนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ กรมศิลปากร ลงวันที่ 23 ก.พ. 2564 
 ส าหรับหน้าจอสืบค้นระบุเลขทะเบียน 172/2527 รายชื่อจดแจ้งการพิมพ์ “มติมหาราษฏร์” 
วัตถุประสงค์ ไม่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อเสนอข่าวเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โฆษณา….เจ้าของกิจการ,พิมพ์ผู้โฆษณา
,บรรณาธิการ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ที่ตั้งส านักงาน ณ.เลขที่ 1129/41ถนนเทิดด าริ ต าบลดุสิต อ าเภอดุสิต จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โรงแรมบริษัทบพิธการพิมพ์ จ ากัด ปีที่จดแจ้ง 2527 จังหวัดที่จดแจ้งกรุงเทพมหานคร สถานนะการ
จดแจ้ง จดแจ้งการพิมพ์แล้ว 
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 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเอกสารดังกล่าวถูกเผยแพร่ท าให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ให้ความสนใจและจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ได้ยื่นสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช หัวหน้าทีม “พลังเมือง
นคร” หมายเลข 2 พร้อมลูกทีมสมัครสมาชิกสภาเทศบานคร นครศรีธรรมราช รวม 4 เขต ๆละ 6 คน รวมจ านวน 24 
คน ซึ่งถือว่า นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยบุคคล
ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม ทาง กกต.อ านวยความ
สะดวก เปิดให้ก่อนยื่นใบสมัครสามารถยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองที่ส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดได้ เพราะ
หากยื่นสมัครแล้วตรวจสอบพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ครบหรือมีลักษณะต้องห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง ความผิดจะ
ส าเร็จขึ้นทันที เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิลงสมัคร กรณีบทก าหนดโทษตามมาตรา 120 ระบุว่า ผู้ใดลงสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยรู้แล้วว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มี
ก าหนด 20 ปี 
 แหล่งข่าวในทีมพลังเมืองนครรายหนึ่ง ระบุว่า เป็นเรื่องเก่า ส านักพิมพ์ได้ปิดตัวลงตั้งแต่ ปี 2527 แต่
ทางกรมศิลปากรไม่ได้อัพเดทข้อมูล ซึ่งนายอภิชาตฯ ได้ลาออกจากส านักพิมพ์ดังกล่าวเป็นเวลานานแล้วเช่นกัน และ
เรื่องที่เกิดขึ้นทาง นายอภิชาตฯหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้ทนายความทีมพลังเมืองนครน าเอกสารหลักฐานไปแจ้ง
ให้กับ ทาง กกต.ได้รับทราบแล้วเช่นกัน จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ซึ่งก่อนหน้านี้นายอภิชาตฯด ารงต าแหน่ง สส.
นครศรีธรรมราช ก็ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากคณะกรรมการของพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วถึง 2 ครั้ง จึงขอ
ยืนยันอีกครั้งว่า นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ หัวหน้าทีมพลังเมืองนคร หมายเลข 2 ไม่ได้ถือหุ้นสื่อแต่อย่างใด และไม่ได้
เกี่ยวข้องกับส านักพิมพ์แต่อย่างใดเช่นกัน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2599420 
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ชาวบ้านป่าไผ่ ต.งิ้ว อ.เทิง ติดป้ายคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาล ชี้ชาวบ้านขาดส่วนร่วม ไม่เป็นธรรม 
27 ก.พ. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านป่าไผ่ ม.6 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย ได้มีการน าป้ายไวนีล
แสดงข้อความคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล ที่ไม่เป็นธรรม โดยระบุว่า การแบ่งเขตดังกล่าว
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีการท าประชาคม หรือแจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบมาก่อน ซึ่งมีการติดป้ายคัดค้านไว้
ตามทางแยก และตามก าแพงหน้าบ้าน พบเห็นได้ทั่วไป 
 ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายเดโช กานุรักษ์ อายุ 64 ปี ชาวบ้านบ้านป่าไผ่ เล่าว่า เทศบาลต าบลงิ้วได้ท าการ
แบ่งเขตเลือกตั้งโดยไม่มีการท าประชาคมหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่รับรู้ มารู้อีกทีก็ท าการแบ่งเขตไปเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้าน
ป่าไผ่เคยอยู่เขตเลือกตั้งที่ 1 แต่เทศบาลกลับย้ายบ้านป่าไผ่ไปรวมกับเขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งไม่สะดวกหลายอย่าง ทั้งการ
เรื่องพัฒนาในอนาคต และผู้เฒ่าผู้แก่ก็ต้องเดินทางข้ามถนนไปเลือกตั้งที่เขต 2 เสี่ยงอันตรายในการเดินทางอีก อยาก
ให้กลับมาอยู่เขต 1 เหมือนเดิม หากยังยืนยันที่ให้ย้ายไปเขต 2 ชาวบ้านก็อาจจะมีแนวทางตอบโต้ แต่ตอนนี้ตนยังไม่รู้
ว่าจะท ากันอย่างไร ต้องขอพูดคุยตกลงกันก่อน 
 “ทางเทศบาลท าไมไม่พิจารณาตามจ านวนประชากรที่มี ตัวอย่างเช่น ต.งิ้ว เขต 1 มีประชากรมาก ก็ให้
มีสมาชิกสภามากตามจ านวนประชากร เช่น ให้เขต 1 มี สท. 7 คน และเขต 2 มี สท. 5 คน ตามความเหมาะสมของ
จ านวนประชากรก็ได้ แทนที่จะย้ายเขตเลือกตั้งของชาวบ้านแบบนี้” นายเดโชกล่าว 
 ด้านนายธงชัย แก้วนวน ผญบ.ป่าไผ่ เผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า กรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่เป็น
ธรรม ขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ตอนนี้ชาวบ้านมีความเห็นที่จะบอยคอตผู้สมัครนายกฯเบอร์ 2 ซึ่งก็คือ นาย
วาท พระแป่ อดีตนายกเทศมนตรีต าบลงิ้ว เพราะมีส่วนรู้เห็นในกระบวนการแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ตอนนี้มีแนวทางใน
การแสดงออก 2 แบบคือ การไปลงคะแนนในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน และอีกแนวทางคือการเลือกผู้สมัครเบอร์อื่น 
ซึ่งในการลงสมัครนายกและผู้บริหารในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครจ านวน 3 ทีม ในความคิดส่วนตัวตนอยากให้ชาวบ้านไปใช้
สิทธิ์เลือกผู้สมัครคนอื่นที่ไม่ใช่เบอร์ 2 มาเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่ นอกจากจะไม่เสียสิทธิ์แล้วก็ยังอาจจะได้คนที่มี
ความสามารถมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามทางชุมชนจะมีการประชุมพูดคุยหารือกันอีกครั้งหลังจากเสร็จ
สิ้นการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ.เทิง ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 4 มี.ค. และจะเรียกประชุมชาวบ้านหลังจากนั้นอีกประมาณ 
2-3 วันเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
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 ปัญหาชาวบ้านป่าไผ่รวมตัวคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาล มีมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 63 หลังจาก
ทราบมติจาก กกต.จังหวัด ว่าได้ให้บ้านป่าไผ่ ม.6 ซึ่งมีประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 585 คน ให้ไปรวมกับเขตเลือกตั้งที่ 
2 สร้างความไม่พอใจให้ชาวบ้าน จึงรวมตัวไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมที่ส านักงาน กกต.จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 
63 โดย กกต.ได้ขอเวลาพิจารณา 1 เดือน และต่อมาได้มีการรวมตัวของชาวบ้านไปทวงถามเหตุผลของการโยกย้าย
เขตเลือกตั้งโดยไม่ฟังความเห็นของชาวบ้านที่ ทต.งิ้ว ในวันที่ 3 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยผู้บริหารให้เหตุผลว่าเป็นค าสั่ง
ของ กกต. ให้แบ่งเขตเลือกตั้งโดยให้มีจ านวนประชากรทั้ง 2 เขต ใกล้เคียงกันมากที่สุด แต่เขตเลือกตั้งที่ 1 เดิมมี 14 
หมู่บ้าน เขต 2 มี 11 หมู่บ้าน เขต 1 มีประชากรห่างกับเขต 2 ประมาณ 1 พันกว่าคน จึงมีการเลือกหมู่บ้านที่มีอาณา
เขตติดต่อกับเขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวน 3 หมู่บ้านไปให้ กกต.เลือก จนสุดท้ายเป็นบ้านป่าไผ่ที่ถูกโยกย้ายเขตเลือกตั้ง 
สร้างความไม่พอใจให้ชาวบ้าน 
 โดยในเวลาต่อมา กกต. ได้พิจารณาข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่จะขอกลับไปอยู่เขตเลือกตั้งเดิม ทาง 
กกต.เห็นว่าได้ด าเนินการลุล่วงมาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงให้ท าการเลือกตั้งตามที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ซึ่ง
ชาวบ้านก็ได้แสดงออกถึงความไม่พอใจกับการตัดสินใจดังกล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1595104/ 
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จับตาการเมืองไทย รอยร้าวเริ่มปริ หลัง 3 รัฐมนตรี ได้ดีเพราะนกหวีด พ้นต าแหน่ง 
ไทยรัฐออนไลน ์
26 ก.พ. 2564 11:06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย “รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย” 
อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มองว่า เมื่อดูข้อกฎหมายแล้วทั้ง “พุทธิพงษ์” และ 
“ถาวร” พ้นสภาพ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (7) อย่างแน่นอน แม้ค าพิพากษาของศาลสั่งจ าคุกยังไม่ถึงที่สุด 
แต่ถูกคุมขังโดยหมายศาล และเมื่อไม่ได้ประกันตัวตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. ก็ต้องพ้นสภาพความเป็น ส.ส.ตามมาตรา 98 
(6) ท าให้ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคพลังประชารัฐ ขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาเป็น ส.ส.แทน “พุทธิพงษ์” โดย
อัตโนมัติ และเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา เขต 6 แทน “ถาวร” 
 ขณะที่การเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร ต้องแยกเป็นการเมืองในสภาและนอกสภา เพราะก่อน
หน้านี้ไม่มีใครคาดคิดจะมีการปรับ ครม. ภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือแม้เกิดกรณีกลุ่มดาวฤกษ์ น าโดย วทัน
ยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ งดออกเสียงให้ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย แต่เมื่อต าแหน่งรัฐมนตรีว่างลงแน่นอนพรรคร่วมรัฐบาล จะเกิดการต่อรองขอโควตา
รัฐมนตรี 
 เริ่มจากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อหัก เทพไท เสนพงศ์ และชุมพล จุลใส ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ท าให้เหลือ 
ส.ส. 50 ที่นั่ง และเมื่อคิดสัดส่วนส.ส. 7 คน ต่อรัฐมนตรี 1 คน นั่นหมายความว่าประชาธิปัตย์ จะได้สัดส่วนรัฐมนตรี
เหลือเพียง 7 จากเดิมได้ 8 ที่นั่ง อาจท าให้การปรับ ครม.ครั้งใหม่ ไม่ได้ต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยเพิ่ม 
 ส่วนพรรคภูมิใจไทย จะเคลื่อนไหวต่อรองทวงโควตารัฐมนตรี ทั้งๆ ที่ควรได้มากกว่านี้ จากการมี ส.ส.
เพิ่มขึ้น กรณียุบพรรคอนาคตใหม่ ท าให้มี ส.ส. 61 ที่นั่ง ซึ่งยังไม่รวม ส.ส.งูเห่า จากพรรคก้าวไกลอีก 4 คน อีกทั้ง
ขณะนี้เกิดความไม่พอใจกลุ่มดาวฤกษ์ จากพรรคพลังประชารัฐ หากไม่ได้โควตารัฐมนตรีตามที่ขอ รวมถึงพรรค
ประชาธิปัตย์ ไม่ได้ต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยคืนมา อาจเห็นพรรคภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ ถอนตัวจากพรรคร่วม
รัฐบาลก็ได้ จนน าไปสู่การยุบสภา แต่น่าจะมีโอกาสน้อยมาก ส่วนนอกสภาจะมีการชุมนุมขับเคลื่อนมากขึ้นต่อเนื่อง 
อาจเหมือนปี 2563 เนื่องจากรัฐบาลขาดความชอบธรรม 
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 “ดูเหมือนบิ๊กป้อม ก็ไม่พอใจกลุ่มดาวฤกษ์ และมีบางส่วนในพรรคก็มองว่ากลุ่มของมาดามเดียร์ ไม่มี
ความผิดอะไรร้ายแรง แต่จะส่งผลต่อพรรคภูมิใจไทย อย่างที่เห็นมีการวอล์กเอาต์ออกจากที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา 
เพราะไม่ขอร่วมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ ตามที่สภามีมติเสียงข้างมากให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา จากเดิมไม่เคยฝืนมติ
พรรคร่วมรัฐบาลมาก่อนเพื่อเป็นการตอบโต้ เพราะศักดิ์สยาม เป็นน้องเนวิน ชิดชอบ และเป็นแกนน าหลักของพรรค 
และเชื่อว่าจะเกิดการวอล์กเอาต์อย่างต่อเนื่องมากขึ้น เพราะภูมิใจไทย ต้องการอะไรจากพลังประชารัฐ โดยเฉพาะ
การทวงโควตารัฐมนตรีที่เคยได้ต่ ากว่าเกณฑ”์ 
 
ศึกนอกศึกใน รุมเร้า หวั่นเกิดทางตัน สู่ยุบสภา 
 เมื่อประเมินแล้วการเมืองไทยนับจากนี้ อาจมีโอกาสยุบสภาก็เป็นไปได้ และเกิดการเคลื่อนไหวการเมือง
นอกสภามากขึ้น โดยการปรับ ครม.ที่จะเกิดขึ้นน่าจะปรับปานกลาง 5-7ต าแหน่ง ซึ่งพรรคภูมิใจไทยอาจได้ต าแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยมาเพิ่ม แทนถาวร เสนเนียม ที่พ้นจากต าแหน่ง หรือถ้าเป็นไปตามข่าว 3 รัฐมนตรีช่วยของพรรคพลัง
ประชารัฐ อาจขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ และจากจุดนี้จะท าให้รัฐบาลเจอทั้งศึกนอกและศึกใน จนไม่น่าเชื่อว่าจะ
เกิดการผันผวนทางการเมืองอย่างรวดเร็วขนาดนี้มาก่อน จากเดิมที่ไม่เคยมีปัญหา และหากพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้
ต าแหน่งรัฐมนตรีเพ่ิม อาจมีกลุ่มต่างๆ ในพรรคเคลื่อนไหว เพื่อขอต าแหน่งรัฐมนตรีช่วย 
 สุดท้ายต้องจับตาการเมืองไทยจะร้อนระอุหรือไม่ เริ่มจากตัวแปรกรณีกลุ่มดาวกฤกษ์ อาจท าให้พรรค
ภูมิใจไทยถอนตัวออกจากรัฐบาล แม้จะได้ส.ส.จากพรรคก้าวไกลมาเพิ่มก็ตาม เพราะฉะนั้นแล้วประมาณต้นเดือน 
มี.ค. จะเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ทั้งจากการปรับ ครม. หรืออาจมีการยุบสภา ซึ่งประเด็นหลังน่าจะเป็น
ทางเลือกสุดท้าย แต่หากมีการยุบสภาจริงๆ นั่นจะท าให้พรรคพลังประชารัฐแตก เพราะคะแนนนิยมเริ่มร่วงตกลงไป
ทุกวัน. 
 
ผู้เขียน : ปูรณิมา 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2040019 
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ข้อคิดจริยธรรมฝากนักเลือกตั้งท้องถ่ิน 
สยามรัฐออนไลน์  26 กุมภาพันธ์ 2564 23:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความพิเศษ / ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถ่ิน) 
ท าดีได้ดีมีที่ไหนท าชั่วได้ดีมีถมไป 
 ถือเป็นจุดบอดในความหมายเชิงลึกของค าว่า “จริยธรรม” ที่เกี่ยวพ่วงกับค าว่า “คุณธรรม ศีลธรรม” 
รวมการประพฤติปฏิบัติที่ถูกที่ควรตามท านองคลองธรรม อันเป็นบรรทัดฐาน (Norm) ที่ดีทั้งปวงของสังคม กล่าวคือ 
เชื่อว่า ศีลธรรม จริยธรรมอันดีย่อมน าไปสู่กฎหมายที่ดีได้ แม้นักปรัชญาจะเห็นว่า “คุณธรรม ความดี นั้นมีส่วนสมดุล
อย่างเคร่งครัดกับการลด ละ เลิก ในอัตตา ซึ่งมักทวีสูงขึ้นตามล าดับ” ก็ตาม แม้จะมี “จริยวิบัติ” หรือ “คุณธรรม
วิบัติ” (moral hazard) บ้างก็ตาม 
 แต่มันเป็นรากฐานของ “ระบบนิติรัฐนิติธรรม” (The Rule of Law) และท้ายที่สุดสู่ส านึกความ
รับผิดชอบ (accountability) ต่อสังคมส่วนรวมอันเป็นสาธารณะ ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ใน “ความสัตย์ซื่อถือ
คุณธรรม” (Integrity) อันเป็นหัวใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบทั้งปวง ถือเป็น
หลักกติกาส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทั่วๆ ไปได้ (Law Compliance & Law 
Enforcement) โดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมในศาล รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วย ที่ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่
ศาลแต่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อการควบคุมบ้านเมืองตามหลัก “ตุลาการภิวัตน”์ 
 
การเลือกตั้งท้องถ่ินเพื่อชาติ 
 พฤติกรรมการใช้อิทธิพลก าลังข่มขู่ขัดขวางฯ ผู้สมัครท้องถิ่นฯ จากฝ่ายตรงข้ามให้หวาดกลัว ให้สยบ 
ยอมรับ ไม่กล้าสู้ ไม่กล้าแข่ง ฯ เพื่อล็อกให้เฉพาะพรรคพวกของตนเองเท่านั้นที่จะได้รับการเลือกตั้ง เกิดขึ้นตามข่าว
ในท้องที่จังหวัดหนึ่ง มีแบบนี้จริงเกิดมานานแล้ว ท าให้ผู้สมัครฯ ไม่กล้าหาเสียง ไม่กล้าลงสมัคร หรือ ถอนตัว (แม้ตาม
กฎหมายเมื่อสมัครแล้วถอนการสมัครไม่ได้) สารพัดวิชามารฯ ก็ยังคงมีอยู่ 
 แนวทางการของฝ่ายบ้านใหญ่ หรือฝ่ายมีอ านาจที่มักคิดว่าตนเองเป็นฝ่าย “ธรรมะ” ในการขจัดวงจร
ของพวกตัวป่วน หรือตัวกวนที่ชอบ “สร้างเรื่องต่อก่อเรื่องใหม่ ภายในรอบวาระสี่ปีของฝ่ายบริหาร” จากอีกฝ่ายที่ไม่
ชนะการเลือกตั้ง แต่ได้เข้าไปในสภาสร้างสีสันในฐานะฝ่ายค้าน ที่คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายตรวจสอบฯ แต่พฤติกรรมไม่  
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เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วไปนัก ที่ท าให้องค์กรสภาขาดความน่าเชื่อถือลง ในเชิงบวกถือเป็นฝ่ายค้าน แต่ด้วยการท างาน
เป็นเชิงลบเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายบริหารที่ไม่สร้างสรรค์นัก เช่น อาจค้านไปทุกเรื่อง อาจเป็นที่มาของการกีดกันการ
สมัครตั้งแต่ต้นทางก็ได ้
 ปัญหาการสร้างภาพโครงการอีเวนต์ “สมานฉันท์ปรองดองเพื่อชาติฯ” มองว่าเป็นความฉาบฉวยเอา
หน้าไม่แก้ปัญหาต้นเหตุ เพราะส านึกไม่ดีได้ไปฝังติดในหัวคน “นักเลือกตั้ง” เหล่านี้มานานยากเอาออก กระแสคนรุ่น
ใหม่ หัวใหม่ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณธรรม จริยธรรม ต่อสังคมได้อย่างไร เพียงใด เป็นที่น่าคิด ด้วย
ปรากฏการณ์โลก social network ที่ขวางกั้นไม่ได้ ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆ ที่เปิดสงครามทางความคิดในโลก
โซเชียลได้อย่างง่าย เช่น club house 
 นักทฤษฎีทางการเมืองเชื่อว่า การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ผลพวงตามมาเมื่อ
การเลือกตั้ง (การแข่งขัน) เสร็จสิ้น มักเกิดปัญหาความขัดแย้ง หรือความรุนแรงต่างเกิดขึ้น เพราะตามหลักการนัก
เลือกตั้งทุกคนต้องมุ่งไปสู่ผลประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้รักสามัคคี เมื่อประกาศผลการ
เลือกตั้งเสร็จแล้วก็จะได้ท าหน้าที่ของผู้แทนที่ดีต่อไป กระบวนการสร้างความปรองดองหรือความสมานฉันท์จึงจ าเป็น 
เพื่อการเยียวยาแก้ไขปัญหา โดยเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือสังคมที่แบ่งแยกออกเป็นฝักฝ่ายไปสู่ ชุมชนสามัคคีที่ยึดโยง
ผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต ที่ควรเป็นเรื่องของ “มาตรการก ากับดูแลจริยธรรมนักการเมือง” นั่นเอง 
 
มาตรการทางกฎหมายกรอบคุมจริยธรรม 
 ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองฯ เริ่มจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ.จัดตั้ง อปท. ทั้งหมด รวมทั้ง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สถ.ผถ.) พ.ศ. 2562 เหล่านี้ ถือเป็นบทกฎหมายที่ต้องแยกแยะและปฏิบัติ 
แต่ปัญหาที่เกิดคือการขาดการมอนิเตอร์ติดตามผล ขาดการรายงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งจากหน่วยงานที่มีอ านาจ
ตรวจสอบก ากับ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ หน่วยงานผู้ปฏิบัติ เช่น ขาดการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ เพราะการใช้ปากท างาน ใช้เอกสารท างาน ใช้มือท างาน ใช้ความอดทน ใช้เวลา ใช้การ
ประสานงานความร่วมมือ ใช้เงินงบประมาณ ที่มีผลประโยชน์แอบแฝง ขาดการท าด้วยใจที่แตกต่างกัน 
 
การสร้างองค์การที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม 
 มีเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในการสร้างศักดิ์ศรีและ
จริยธรรมให้เกิดขึ้นในระดับตัวบุคคลก่อนที่จะก้าวขึ้นไปสู่ในระดับของการเป็นองค์การที่มีศักดิ์ศรี ได้แก่ 
(1) ผู้น าต้นแบบที่ดี (Leadership) (2) การฝึกอบรมจริยธรรม (Ethical Training) (3) ประมวลจริยธรรมและการ
ปฏิญาณ (Codes & Oaths) (4) การตรวจสอบจริยธรรม (Ethics Audits) (5) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 
Resources) 
 ปัจจุบันมี “ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน” ตามรัฐธรรมนูญ 10 ข้อใหญ่ 42 ข้อย่อย ก่อนหน้านี้
มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551 ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 279 มีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้ก าหนด
แนวทางให้ ข้าราชการประพฤติปฏิบัติรวม 10 ประการ 
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 ปัจจุบันมี “มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561” 
ประกอบด้วย หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ 6 ข้อ หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลัก 10 ข้อ หมวด 3 จริยธรรมทั่วไป 6 ข้อ หมวด 4 การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ 
27 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด 1 ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง และ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด 2 และหมวด 3 จะถือว่ามีลักษณะร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาถึงพฤติกรรม
ของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจตนาและความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ นั้น 
 
ตามมาตรา 219 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า 
 “ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง 
 ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา” 
 ประเด็นปัญหา “คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง” ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติในหลากหลาย
แนวทางซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยต่างคาดหวังต่อนักการเมืองไทยปัจจุบันไว้มากกว่า บ้านเมืองมิได้
เป็นของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของชาวไทยทุกคนที่ต้องจรรโลง สังคมไทยพุทธมีหลักธรรมมากมายที่ควรยึดถือปฏิบัติ 
ขอฝากส่งท้าย กัลยาณมิตรธรรม ซึ่งมี 3 หมวด ได้แก่ สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม 4 และ สัปปุริสธรรม 7 ให้ลองไปถือ
ปฏิบัต ิ
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/223308 
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เกมการเมืองกระชับพื้นที่ยุบสภา 
หมัดเหล็ก 
27 ก.พ. 2564 05:04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเด็นใหญ่ทางการเมือง ศาลอาญา มีค าพิพากษาคดีก่อการร้าย กลุ่ม กปปส. 39 ราย น าโดย สุเทพ 
เทือกสุบรรณ ที่เคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองไล่ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อปี 2557 เป็นเหตุน าไปสู่การปฏิวัติ
รัฐประหาร น าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในความผิด 9 ข้อกล่าวหาด้วยกัน ล้วนแต่ข้อหาฉกรรจ์ ปรากฏว่า คดี
ก่อการร้าย ล้มล้างการปกครอง ซึ่งมีโทษหนักสุด ศาลให้ยกฟ้องเพราะมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่ข้อหาอื่นที่ท าให้การชุมนุมไม่สงบ ศาลพิจารณาโทษเป็นรายบุคคล ตามพฤติกรรมของผู้กล่าวหาแต่
ละคน ซึ่งได้รับโทษที่จ าคุก ปรับ รอลงอาญา และให้ยกฟ้อง 
 ในขั้นตอนของศาลก็ว่ากันไป ใครที่ด ารง ต าแหน่ง รมต. อยู่เมื่อมีค าพิพากษาจ าคุกก็ให้ สิ้นสุดการปฏิบัติ
หน้าที่ แต่ ยังไม่พ้นต าแหน่ง ส.ส.จนกว่าจะถูกลงโทษจ าคุกจริงหรือมีค าพิพากษาให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วย ใน
ขณะเดียวกัน คนที่เป็น ส.ส.แต่ไม่เป็น รมต. เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด ก็ยังมีสถานะเป็น ส.ส.อยู่ ยกเว้นว่า จะต้องโทษจ าคุก
จริง หรือ ถูกพิพากษาตัดสิทธิทางการเมืองด้วย เป็นอันว่าหลุดจาก ส.ส.แน่นอน 
 มีประเด็นงอกว่า การที่ กปปส. ไม่ได้รับการประกันตัว ต้องนอนคุก ถือว่า ต้องโทษจ าคุกแล้วหรื อไม่ 
และสามารถ ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะ ส.ส. ระหว่างสมัยประชุมได้หรือไม่ 
 รายละเอียดค าพิพากษา ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ ที่แน่ๆ มี รมต.3 คนที่ต้องหลุดจากต าแหน่งทันที ณัฏฐพล 
ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ และ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม มาตกม้าตายเอา
ง่ายๆ ประเด็นนี้เดือดร้อนหัวหน้ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แน่นอน ไปพูดไว้แล้วด้วยไม่เอาผลการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจมาเป็นเหตุผลในการปรับ ครม. และยังไม่มีการปรับ ครม. เพราะรู้ดีว่า ถ้าปรับ ครม.เที่ยวนี้แตกแน่ พลัง
ประชารัฐ แตกก่อนเพื่อน ถ้าจะไปแตะ โควตาพรรคร่วมรัฐบาล ก็จะแตกยับ ดีไม่ดี ที่คิดจะอยู่ยาว คงต้องเปลี่ยนเป็น
การจับไม้สั้นไม้ยาวแทน ใครจะขึ้นมาแทน พล.อ.ประยุทธ์ หรือจะน าไปสู่ การยุบสภา ในที่สุด 
เพราะทหารยุคนี้ไม่ยึดอ านาจให้อยู่แล้ว 
 เรื่องจ านวน ส.ส.คงไม่เปลี่ยน เพราะพื้นที่ จ.ชุมพร กับ จ.สงขลา เป็นพื้นที่ของ ประชาธิปัตย์ อยู่แล้ว 
ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็เลื่อนล าดับรองขึ้นมาแทน คงไม่มีผลอะไรมาก จะมากก็ โควตา ครม. ที่จะต้องปรับกันใหม่นี่
แหละ จะมาเขย่ากันใหม่ทั้งหมด หรือจะปรับแทนต าแหน่งที่หายไปเท่านั้น 
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 เสถียรภาพของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก ถึงสภา 3 ฝ่ายจะเห็นด้วยที่จะให้ ตั้ง 
ส.ส.ร. 200 คน มาแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่ให้แก้จ านวนเสียงที่จะโหวตอนุมัติให้แก้ไข ยังคงที่ 3 ใน 5 เหมือนเดิม สรุปว่า
แก้ยากหรือแก้ไม่ได้เลยและต้องลุ้นค าวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยว่าจะตีความว่าการตั้ง ส.ส.ร.200 คน มาแก้ไข
จะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ นอกจากนี้ พรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ใช่หมูในอวยอีกต่อไป บางเวลากล้วยก็ไม่มีอิทธิพลทาง
การเมือง 
 มีชนักติดหลังของนักการเมืองรวมทั้งท่านผู้น าอยู่ในโรงในศาล อยู่ใน ป.ป.ช.อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญอยู่ใน 
กกต.อีกบานตะไทเป็นกับดักการเมอืงชั้นดี จะบีบก็ตายจะคลายก็รอด ที่ฉอดๆอยู่ในสภาต่อให้มีพระดีแค่ไหนก็ร่วงได้. 
 
หมัดเหล็ก 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2040309 
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ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย' 
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! 
                อย่าง ๘ แกนน า กปปส.เข้าคุก 
            ใช่...เป็นเรื่องร้าย 
            แต่ไม่เพราะร้ายนั้นดอกหรือ ท าให้เราได้เห็นเรื่องดี ที่คิดว่าเหือดแห้งหายไปหมดแล้ว 
            แต่ปรากฏว่ายังอยู่ครบ 
            แถม "ข้นคลั่ก" ไม่จางคลาย นั่นคือสายเลือด "มวลมหาประชาชน" กปปส.อย่างที่เห็น ๒-๓ วันมาน้ี 
            เมื่อวาน (๒๖ ก.พ.๖๔) ข่าวศาลอนุญาตให้ประกนัแพร่ออกไปตอนเช้าเท่าน้ันแหละ 
            แป๊บเดียว ชาว กปปส.เหลืองสะพรั่งหน้าเรือนจ า ไม่รู้จากไหนต่อไหน ไหลมารอรับขวัญ ๘ แกนน าเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
            เข้าคุก ลุงก านันกบัคณะ น้ าตาไม่ไหล 
            แต่ออกคุก น้ าตาพลันไหล 
            ไหลเพราะใจพี่น้องมวลมหาประชาชน กปปส.ที่กรูเข้ารับขวัญนั่นแหละ ภาพกินด้วยกัน นอนด้วยกัน เดิน
ด้วยกัน พร้อมเป็น-ตายด้วยกัน เพื่อชาต-ิแผ่นดิน ในครั้งนัน้ 
            มันผุดขึ้นกระแทกใจ แบบนี้ ใครล่ะ..น้ าตาจะไม่ไหล แม้ใจหิน 
            ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ไลน์ข้อความของคนช่ือ Kornthanat  Kosareekul มาให้อ่าน 
            อ่านกันก่อน แล้วคอ่ยคุย เขาไลนว์่า 
            เกียรติยศแห่ง กปปส. 
                1.ไม่มีใครหนีคด ี
                2.ไม่เคยอ้างป่วยเพ่ือประวิงคด ี
                3.มาศาลทุกนัดการพิจารณา 
                4.น้อมรับค าพิพากษา 
                5.ไม่ละเมิด โต้แย้งค าพิพากษา 
                6.ไม่ปลุกระดมมวลชนมากดดันการท างานของศาล 
                7.ยอมรับกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน 
                8.ไม่เคยอ้างว่าถูกบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เป็นธรรม 
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                9.ไม่เคยพามวลชนมาตะโกน ให้ปล่อยเพ่ือนก ู
                10.ไม่ออกมาต าหนิศาลที่พิจารณาคด ี
                11.ไม่ร้องงอแงไปต่างประเทศให้เข้ามาก้าวล่วงกิจการในประเทศ 
                12.ไม่ทอดทิ้งใหพ้รรคพวกต้องมีคดีติดคุก โดยตัวเองหนีไปเสวยสุขต่างแดน 
                13.ยืดอกยอมรับผลแห่งการกระท า เพราะล้วนท าเพื่อปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากรฐับาลกังฉินฉ้อ
ราษฎร์ในยุคนัน้ 
                ถา้ย้อนเวลาได้........ 
                ผมก็ยังจะออกไปร่วมชุมนุมเช่นที่ผ่านมา และเช่ือว่าแกนน าและ กปปส.ชาวไทยผู้รักชาติทุกคน ก็คิด
เช่นเดียวกัน 
                ขอคารวะและให้ก าลังใจ กปปส.ทุกท่านครบั 
                ครับ....๓๙ ผู้ตอ้งหา 
            รวมทั้ง ๘ แกนน าที่ได้ประกันตัวออกจากคุกเช้าวาน      "ก านันสุเทพ เทือกสุบรรณ, ชุมพล จุลใส, พุทธิ
พงษ์ ปุณณกันต,์ อิสสระ สมชัย, ถาวร เสนเนียม 
            ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, สุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพุทธะอิสระ และ เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์" 
            โปรดรับมาลัยเกียรติยศพวงนี้ด้วย! 
            ผมไม่ได้ไปทางไหนกับเขาหรอก แต่การเป็นยามเฝ้าโซเชียล มีเดีย ดักจับความสั่นไหวทางสงัคมได้ว่า 
            พลนัทราบศาลลงโทษจ า 
            กปปส.ซึ่งจับทิศไม่ได้ว่า คงอยู่ สลายไป มาก-น้อยขนาดไหน และอยู่ที่ไหนกันบ้าง 
            พลนัผุดพราย-พรั่งพรู จากตรงนั้น-ตรงนี้ เป็นคลื่นกระแทกชพีจรสังคมประชาธิปไตยธรรม ระรัว 
            เข้าใจ เห็นใจ เป็นก าลังใจ ทุก กปปส.ยังคงมั่น พร้อมจับมือไปด้วยกันกับลุงก านันและคณะ 
            รู้ว่าผิด และเข้าใจ "ศาลด ารงยุติธรรมสถิต" แต่มวลมหาประชาชน กปปส.ก็ยังคงประสานเสียง 
            ถ้าให้ย้อนกลับไปครั้งน้ัน 
            ถึงรูว้่าผิด....... 
            ก็พรอ้มจะท าผิด เมื่อผิดนั้น เป็นผิดเพื่อชาต-ิแผ่นดิน พ้นภัย จากการเมืองโจร! 
            การเมืองประชาธิปไตย ไม่มีดอก 
            แต่เมื่อมันออกดอก เพราะคนดอก กปปส.จึงต้องเด็ด เพราะดอกนั้น มันดอกอุตพิด! 
            พ้นจากการเมืองในสภาออกดอก มาวันนี้ เจอการเมืองนอกสภาออกดอกอีก 
            ไมใ่ช่ดอกอุตพิด แต่เป็น "ดอกตะแบง"! 
            ไร้ตรรกะ ไร้เหตุผล ตะแบงลูกเดียว อย่างศาลให้ประกัน ๘ แกนน า พวกการเมืองมุ่งล่มชาติ-ล้มสถาบัน 
            ก็ใช้ "ตรรกะตะแบง" ทันท ี
            โพสต์ถ้อยค าหยาบชา้ต่อศาล ยกความเท่าเทียมกันตะแบงอ้าง ประมาณว่า ๘ แกนน า กปปส.ให้ประกันได้ 
แต่  ๔ แกนน าสามนิ้ว ท าไมไม่ให้ประกัน 
            บาง ส.ส.แดงส้มใชต้รรกะตะแบงกับเขาด้วย กับง่ังพวกนี้ ป่วยการจาระไนเหตุผล 
            เพราะใช่ว่าจะไม่รู้ ที่ศาลให้และไม่ให้ประกันนั้น ด้วยสาเหตุใด และมหีลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างใด 
            แต่มนัต้องการตะแบง.... 
            เพื่อปลุกระดม ด่าทอศาล ก็เท่านั้น 
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            กับพวกนี้ ถ้าจะให้ตอบเชิงโต้ ก็ต้องตอบด้วยตรรกะฐานเดียวกับมัน 
            คือ ต้องย้อนถามกลับไปว่า คุณก็คน ได้เป็น ส.ส.แล้ว  ผมก็คน ท าไมไม่ได้เป็น ส.ส.? 
            ถ้าแบบนี้กวนตีน ที่อ้างเรื่องประกัน ก็กวนตีนแบบเดียวกัน! 
            ไปอ่านในค าสั่งศาลก็จะรู้ ท าไมให้ประกัน ๘ กปปส. และเพราะอะไร จึงยังไม่ให้ประกัน ๔ ตัวตะกายตึก 
            เพราะ ๔ ตะกายตึก ทั้งปล่อยตัว-ทั้งให้ประกัน ครั้งแล้ว-ครั้งเล่า เมื่อกลับออกไป ก็ท าอย่างเดิมอีกซ้ าซาก 
             ไม่หลาบจ า ขืนให้ประกัน ก็จะไปท าอย่างนั้นอีก ศาลจึงยังไม่ให้ประกัน 
            "ยังไม่ให้ประกัน"..... 
            ไม่ได้หมายความว่า "ไม่ให้ประกัน" ไปถามพวกจานไป๊ โง่แล้วยังอวดอ้างเป็นนักกฎหมาย เป็นนักศึกษา นา่
เบื่อ 
            มีประเด็นเพื่อความเข้าใจอยู่นิด.... 
            ในจ านวนที่ศาลลงโทษ มี ๗ คน ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ๕ ปี คือ 
            "นายชุมพล จุลใส, นายอิสสระ สมชัย, นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ, นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ, เรือตรีแซมดิน 
เลิศบุศย,์ นายส าราญ รอดเพชร และ นางทยา ทีปสุวรรณ" 
            ก็อีกแหละ พวกสามสัส-สามกีบ ก็เอาไปตะแบงว่า.... 
            ทีพวกเขาถูกตัดสิทธิทางการเมือง ๑๐ ป ีแต่พวก กปปส.ถูกตดัสิทธิแ์ค่ ๕ ปี มันยุติธรรมหรือ? 
            ควายก็คือควาย ไม่รู้จะพูดยังไง! 
            มันกฎหมายคนละฉบับ ที่ตัดสิทธิธ์นาธร ๑๐ ปี นี่กฎหมายลูกตามรัฐธรรมนญู ฉบับปัจจุบนั ที่ให้ตัดสิทธ์ิ 
๑๐  ปี 
            ส่วน กปปส.ท าความผิดในปี พ.ศ.๒๕๕๖-๕๗ ตอนนั้นเป็นรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส.
ก าหนดให้ตัดสิทธิ์ ๕ ปี 
            เข้าใจมั้ย ไอ้กร๊วก! 
            ถ้าไม่เข้าใจ อ่านคนที่พวกคุณไว้ใจเขียนไว้ก็ได้ คือ "คุณสมชัย ศรีสุทธิยากร" อดีต กกต.โพสต์ไว้ ดังนี ้
            "กรณีศาลอาญาอ่านค าพิพากษาคดีกบฏ กับกลุ่มแกนน าและแนวร่วม กปปส. ว่า โทษตัดสิทธิทางการเมือง 
หลายคนสงสัยว่า 
                ท าไมค าพิพากษาของศาลอาญา จึงมีบางคนถูกตัดสิทธิทางการเมือง และบางคนไม่ถูกตัดสิทธิ 
                และท าไมถูกตัดสทิธิแค ่5 ป ีทีธนาธรยัง 10 ปีเลย 
                ขอเล่าให้ฟังว่า ข้อกล่าวหาที่กลุ่มคุณสุเทพโดน เป็นทั้งความผิดตาม กม.อาญา และความผิดตาม พร
ป.ส.ส./ส.ว. ปี 2550  ซึ่งเฉพาะความผิดใน พรป.ส.ส.เท่านั้น ที่มีโทษตัดสทิธิทางการเมือง 
                มาตรา 76 ของ พรป.ส.ส. ปี 2550 (ไม่ใชฉ้บับปัจจุบันปี 2561 เนื่องจากเป็นความผิดในปี 2557)  
                ระบุว่า ใครขัดขวาง หน่วงเหนี่ยวคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องระวางโทษตามมาตรา 152 คือ จ าคุก 1-5 ปี 
หรือปรับ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
                และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 5 ป ี
                ดังนั้น คนที่ถูกฟ้องตาม พรป.ส.ส.เท่านั้น ที่จะถูกตัดสิทธิเลือกต้ัง ซึ่งหมายถึงสิทธิทางการเมืองอื่นๆ ด้วย
เป็นเวลาห้าปี ซึ่งถือว่าเป็นโทษในขณะนั้น 
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                ปัจจุบันความผิดแบบนี้ คือ มาตรา 100 ของ พรป.ส.ส.ฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับโทษใหม่ตามมาตรา 
164  โดยเพิ่มเป็นเพิกถอนสิทธิ 10 ป ี
                คดีการขัดขวางคนไปใช้สิทธิ กกต.ในยุคนั้น ยังได้ขอให้ กกต.จังหวัด ฟ้องในทุกจังหวัดทีม่ีการกระท า
ดังกล่าวด้วยซึ่งศาลน่าจะได้ตัดสินไปหมดก่อนหน้าน้ีแล้ว 
                คดี กปปส.คงเป็นบทเรียนว่า..... 
                ท่านชุมนุมได้เป็นเสรีภาพ แต่ท่านท าผิดกฎหมายไม่ได้ การได้รับโทษทัณฑ์ดังกล่าว ศาลได้ตัดสินตาม
ข้อเท็จจริงที่อัยการน าเสนอ แม้จะล่าช้ากว่า 7 ปีก็ตาม ยังอุทธรณ์ได้ 
                แต่ส าหรับผู้มีต าแหน่งทางการเมือง เมื่อถูกตัดสิทธิทางการเมืองแล้วต้องถือว่าจบครับ" 
                ครับ.... 
            ผมกฉ็วยโอกาส "จบ" ด้วย! 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/94396 
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สูตร 1 ต่อ 7 ความเสี่ยง ปชป. ส.ส.ลด-ปมซักฟอก แรงต่อรองวูบ 
27 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ประชาธิปตัย์" อาจต้องตั้งรบัสถานการณ์ ทีจ่ านวน ส.ส.ลดลง จนอาจส่งผลต่อสูตรค านวณเก้าอ้ีรฐัมนตรี 
 ภายหลังศาลอาญามีค าพิพากษา “จ าคุก” แกนน าและกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) รวม 9 ข้อหาหนัก
ในการชุมนุมไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อปี2557 ย่อมเป็นแรงกระเพื่อมต่อการปรับครม.ครั้งใหญ่ เมื่อรายชื่อแกน
น า-แนวร่วม กปปส. มีรัฐมนตรีรวมอยู่ถึง 3 คน ต้องพ้นจากต าแหน่งทันที 
 โดยหนึ่งในนั้นเป็นรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) คือ "ถาวร เสนเนียม" รมช.คมนาคม ที่ศาล
ตัดสินจ าคุก 5 ปี ถึงแม้ค าพิพากษาจะท า "ถาวร" พ้นจากต าแหน่งในฝ่ายบริหาร แต่สถานภาพการเป็น ส.ส.สงขลา 
ของเขายังคงอยู่ 
 เมื่อค าสั่งศาลอุทธรณ์ให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์คดี จึงยังไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพร ตามมาตรา 
98 (6) ซึ่งบัญญัติว่า ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล "ถาวร" จึงปลอดภัยไปจนกว่าจะถึง
ปลายทางการต่อสู้คดี หากศาลพิพากษาให้จ าคุกในที่สุด 
 นอกจากนี้ในส่วนของ ส.ส. ค าพิพากษาของศาล ยังตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี โดยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของจ าเลย 7 คน ในจ านวนนี้ยังมีชื่อ 2 ส.ส.ประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย "ลูกหมี" ชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร จ าคุก 9 ปี 
24 เดือน และ "อิสสระ สมชัย" ส.ส.บัญชีรายชื่อจ าคุก 7 ปี 16 เดือน โดยเฉพาะชื่อ "อิสสระ สมชัย" ต้องหลุดเก้าอี้ 
ส.ส.บัญชีรายช่ือล าดับ 11 ทันที 
 ท าให้ "สจ.เซ้ม" เสี่ยฟาร์มไก่ชน คนดังปราณบุรี "จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์" ผู้สมัครล าดับ 26 พรรค
ประชาธิปัตย์ จะขยับมาเป็น ส.ส.อีกครั้ง หลังจากเคยขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายช่ือ แทน "กรณ์ จาติกวณิช" ที่ลาออกไป
ตั้งพรรค ช่วง ม.ค.2563 โดย แต่ "จักพันธ์" ได้เป็นส.ส.เพียง 11 วันก็สะดุดหลุดจากต าแหน่ง เมื่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.) ประกาศผลค านวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคประชาธิปัตย์ใหม่ โดยลดลงจาก 20 เหลือ 19 คน 
 จ านวน ส.ส.ประชาธิปัตย์ ในขณะนั้น จึงเหลือ 51 คน และเมื่อเกิดเหตุกับ "เทพไท เสนพงศ์" ส.ส.
นครศรีธรรมราช เขต 3 อีกราย จากคดีพันทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ. ท าให้ หายไปอีก 1 และตามมาติดๆ เมื่อ "ชุม
พล-อิสสระ" ถูกตัดสิทธิทางการเมืองอีก จึงท าให้ประชาธิปัตย์เหลือ ส.ส.ในสภาในขณะนี้ 48 คน 
 เวลานี้ สถานการณ์ของประชาธิปัตย์ นอกจากต้องลุยภารกิจเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราชแล้ว 
พื้นที่เขต 1 จ.ชุมพร ก็ยังต้องรอการเลือกต้ังซ่อมใหม่ในชุมพร เขต 1 แทนต าแหน่ง "ชุมพล" 
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 แต่ก็ยังโชคดี ที่อดีตผู้สมัคร ส.ส.ประชาธิปัตย์ 2 ราย แม้จะถูกพิพากษาโทษในคดีนี้ แต่ศาลปราณี รอลง
อาญาและไม่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ได้แก่ "วิทยา แก้วภราดัย" อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 ต้องโทษ
จ าคุก 1 ปี ปรับ 13,333 รอลงอาญา 2 ปีและ "เอกนัฏ พร้อมพันธ์" อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 29 หนองแขม 
ต้องโทษจ าคุก 1 ปีปรับ 13,333 บาท 
 อีกส่วนที่รอดพ้นความ ค าพิพากษาศาลยังได้ "ยกฟ้อง" 12 จ าเลยจากทั้งหมด 39 คน โดยหนึ่งในนั้นมี
ชื่อ "รังสิมา รอดรัศมี" ส.ส.สมุทรสงคราม เขต 1  และ "สาทิตย์ วงศ์หนองเตย" ส.ส.ตรัง เขต 2  
 ส าหรับ "กฎเหล็ก" รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ก าหนด "คุณสมบัติต้องห้าม" ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
กรณีต้องค าพิพากษาคดีอาญาไว้ 2 ส่วน 1.ผู้ที่มีต าแหน่งรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญมาตรา 160 (7) บัญญัติไว้ว่าไม่เป็นผู้
ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ และ 2.ส.ส.ในมาตรา 98(6) บัญญัติไว้ว่า
ต้องไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 ผลพวงของคดีความของรัฐมนตรี ส.ส.และแกนน าพรรค เหล่านี้ย่อมกระทบต่อสถานะของพรรค
ประชาธิปัตย์ในรัฐบาลอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการปรับ ครม. 
 หากยึดสูตรค านวณสัดส่วนรัฐมนตรี 1 เก้าอี้ ต่อจ านวน ส.ส.7 คน ตัวเลขขณะนี้ "ประชาธิปัตย์" จึงมี
ความเสี่ยงถูกลดโควตาลง จาก 7 เก้าอี้ เหลือ 6 เก้าอี้ และอาจกลายเป็นความชอบธรรมของพรรคอันดับ 2 อย่าง 
"ภูมิใจไทย" ที่มีโอกาสต่อรองโควตาเพิ่ม หรือขอขยับต าแหน่ง 
 ดังนั้น การพบปะกันก่อนหน้านี้ ระหว่าง "เฉลิมชัย ศรีอ่อน" เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กับ "อนุทิน 
ชาญวีรกูล" หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จึงถูกจับจ้องถึงการตกลง หรือต่อรอง ไปยังพรรคแกนน าอย่างพลังประชารัฐ 
 เมื่อมาถึงจุดนี้ "ประชาธิปัตย์" อาจต้องตั้งรับสถานการณ์ ที่จ านวน ส.ส.ลด จนอาจส่งผลต่อสูตรค านวณ
เก้าอี้รัฐมนตรี ง อีกทั้งยังมีกรณีข้อกล่าวหาจากศึกซักฟอกของฝ่ายค้านหมาดๆ ดังนั้นอาจต้องหาทางต่อรองให้
เสียเปรียบน้อยที่สุด. 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924774 
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พิมพ์เขียวร่างแก้ไข รธน. ฉบับชงสภาโหวตวาระ 3 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 - 11:22 น. 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพ์เขียวร่างแก้ไข รธน. ฉบับชงสภาโหวตวาระ 3 
หมายเหตุ – ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช… แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 
และเพิ่มหมวด 15/1 ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภา ในวาระที่ 2 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาในการ
พิจารณาในวาระ 3 
มาตรา 1 รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) 
มาตรา 2 รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
มาตรา 256 ภายใต้บังคับมาตรา 255 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลื อกตั้งจ านวนไม่
น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
(2) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ 
(3) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนน
เสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
(4) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา โดยการออกเสียงในวาระที่สองนี้ให้ถือเสียงข้างมากเป็น
ประมาณ แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต้องเปิดโกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่
เข้าช่ือกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย 
(5) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สาม
ต่อไป 
(6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา 
(7) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (6) แล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน แล้วจึงน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย และให้น าความในมาตรา 81 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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(8) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หมวด 15 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่
อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ านาจได้ ก่อนด าเนินตาม (7) ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ด าเนินการตาม 
(7) ต่อไป 
(9) ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (7) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละ
สภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (7) ขัดต่อมาตรา 255 หรือมีลักษณะตาม (8) และให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสาม
สินวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมตรีจะน าร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 
 
มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 15/1 การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 256/1 ถึงมาตรา 256/15 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หมวด 15/1 การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
มาตรา 256/1 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญท าหน้าที่จัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหมวดนี้ประกอบด้วยสมาชิก
จ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
มาตรา 256/2 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 
256/1 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเป็นบุคคลที่เกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา หรือเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือเคย
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
 
มาตรา 256/3 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 256/1 
(1) เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 98 (1) (2) (4) 
(5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16) (17) หรือ (18) 
(2) เป็นข้าราชการการเมือง 
(3) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐมนตรี 
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มาตรา 256/4 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีการออกเสียงโดยตรง
และลับ โดยให้แต่ละเขตการเลือกตั้งมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้เขตละหนึ่งคนการก าหนดจ านวนสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และการแบ่งเขตให้ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ย
ด้วยจ านวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสองร้อยคน จ านวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 
(2) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (1) ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในจังหวัด
นั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกต้ัง 
(3) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 
(4) เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญของแต่ละจังหวัดตาม (2) และ (3) แล้ว 
ถ้าจ านวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ครบสองร้อยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการค านวณตาม (3) มากที่สุด
ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามวิธีการดังกล่าว
แก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวนสองร้อยคน 
(5) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่า
จ านวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มี
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 
 
มาตรา 256/5 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256/1 ให้แล้ว
เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่มีเหตุแห่งการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหมวดนี้ 
 การก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให้มีการแนะน าตัวผู้สมัครอย่างเท่าเทียมกัน 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 ให้ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้หนึ่งคน และจะลงคะแนนเลือก
ผู้สมัครผู้ใดหรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ ทั้งนี้ ให้น ามาตรา 95 และมาตรา 96 มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ที่มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด ทั้งนี้ ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อาจก าหนดให้
น าบทบัญญัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งบทก าหนดโทษที่
เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งโดยให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับจนครบตาม
จ านวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่พึงมีในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่แต่ละ
จังหวัดจะพึงมีส่งให้ประธานรัฐสภาภายในห้าวันนับแต่วันที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วให้ประธานรัฐสภา
ประกาศรายช่ือบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา 256/6 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เริ่มตั้งแต่วันเลือกต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงเมื่อ 
(1) สภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดตามมาตรา 256/14 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 256/2 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 256/3 
เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากที่ถึงคราวออกตาม (1) ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ และให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง ภายในสี่สิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญว่างลง เว้นแต่สภาร่างรัฐธรรมนูญจะเหลือเวลาในการ
จัดท าร่างรัฐธรรมนูญไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการเลือกตั้งก็ได ้
 
มาตรา 256/7 สภาร่างรัฐธรรมนูญมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคนซึ่ งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมติของสภาร่างรัฐธรรมนูญและให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ 
 ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ านาจด าเนินกิจการของสภาร่างรัฐธรรมนูญตามหมวดนี้ รอง
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ านาจตามที่ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญในกรณีที่ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 กรณีประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีรองประธานสภาร่าง
รัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคสอง ให้ที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง
ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมในคราวนั้น เพื่อด าเนินการประชุมต่อไปได้ 
 
มาตรา 256/8 เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
สมาชกิสภาร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการที่สภาร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา 256/9 สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาสองร้อยสี่สิบวันนับแต่
วันที่มีการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่มีสมาชิกสภาร่าง
 รัฐธรรมนูญตามมาตรา 256/1 มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของจ านวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด แล้วให้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่เหลือโดยเร็ว 
 การที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 
 ในการจัดท าร่างรัฐธรมนูญ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป 
และประชาชนในทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง โดยให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัด
ให้มีการเผยแพร่เนื้อหาสาระและความคืบหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญผ่านสื่อมวลชนและเวทีแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
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 ในระหว่างการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญแจ้งให้คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดใน
การจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในก าหนดเวลาที่สภาร่างรัฐธรรมนูญก าหนด 
การจัดท าร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2พระมหากษัตริย์ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จะกระท ามิได้ 
 
มาตรา 256/11 เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญจัดท าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้น าเสนอต่อรัฐสภาให้รัฐสภาพิจารณาเพื่อ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ 
โดยไม่มีการลงมต ิ
 เมื่อรัฐสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคสองเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานรัฐสภา
น าร่างรัฐธรรมนูญส่งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามมาตรา 256/12 
 
มาตรา 256/12 ในการออกเสียงประชามติ ให้ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการ
เลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รัฐสภาประชุมเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่าง
 รัฐธรรมนูญเสนอเสร็จสิ้นตามมาตรา 256/11 เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการ
ออกเสียงประชามติของประชาชนว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ 
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการเผยแพร่เนื้อหา
ของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ 
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสิทธิและความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นกับร่างรัฐธรรมนูญภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 เมื่อการออกเสียงประชามติเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการออกเสียงประชามติให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันออกเสียงประชามติ หากคะแนนการออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร่าง
รัฐธรรมนูญให้ด าเนินการตามมาตรา 256/3 ต่อไป 
 แต่หากคะแนนการออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญหรือผู้มีสิทธิออกเสียงมาออกเสียง
ลงคะแนนไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป 
 
มาตรา 256/13 เมื่อผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาน าร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้น าความในมาตรา 8 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ประธานรัฐสภา
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการมาตรา 256/14 
 
มาตรา 5 ในวาระเริ่มแรก ให้ตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 256/1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่รัฐธรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้ด าเนินการตามมาตรา 256/5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2598929 
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