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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 6  เมษายน  2564 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "กกต.กลาง" สั่งด าเนินคดีอาญา กรรมการประจ า 2 หน่วยเลือกตั้ง 

อบจ. สระแก้ว 
7 

 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ‘สมชัย’สะกิด พปชร. อย่าฝันหวาน แก้ระบบเลือกต้ังให้พรรคใหญ่

ได้เปรียบ ระวังทีใครทีมัน 
9 

2 ผู้จัดการออนไลน ์ “สมชัย” ชี้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ พปชร.ถูกคว่ า พรรคปัดเศษกลัวสูญ
พันธ์ุ ไม่แก้ทั้งฉบับก็ตายด้วยกัน 

10 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ “สมชัย” ชี้ข้อเสนอ พปชร. “เลือกตั้งบัตร 2 ใบ” จะถูกคว่ าในวาระ 11 
4 ผู้จัดการออนไลน ์ เสื้อแดงยืมอุปกรณ์ กกต.ประชุมใหญ่เลือก กก.บห.พรรคพลัง รับตั้ง

ส ารอง พท.เจออุบัติเหต ุ
12 

5 มติชนออนไลน ์ พรรคพลัง นัดประชุมใหญ่เลือก กก.บห. อุบชื่อหัวหน้า เผยทาบ อดีต
ขุนคลังร่วมงาน 

13 

6 ข่าวสดออนไลน์ การเมือง - จดตั้ง ‘พรรคพลัง’ ส ารองเพื่อไทย 14 
7 เดลินิวส์ออนไลน ์ ปชป. เตรียมคุย ส.ว. ขอเสียงหนุนแก้รัฐธรรมนูญ 15 
8 แนวหน้าออนไลน ์ 'จุรินทร'์ เผย 'ปชป.' ชงแก้ รธน. 6 ประเด็น ชี้ไม่ร่วม รบ. ก็เลือกตั้งใน

กติกาเดิม 
17 

9 มติชนออนไลน ์ เปิด 4 ประเด็นใหญ่ แก้ รธน. ฉบับประชาชน จ่อล่าช่ือ ยื่นล้ม ส.ว. 
รื้อทิ้งระบอบประยุทธ์ 

18 

10 มติชนออนไลน ์ ‘พปชร.’ แจงยื่นแก้ไข รธน. รายมาตราต่อ ‘ชวน’ 7 เม.ย. 19 
11 เดลินิวส์ออนไลน ์ "พปชร." แจงยืน่แก้ รธน. รายมาตราต่อ "ชวน" 7 เม.ย.นี ้ 20 
12 มติชนออนไลน ์ ‘เพื่อไทย’ เคาะวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 20 เม.ย.นี้ แย้มวาง 2 

แนวทาง หารือพรรคร่วม แก้ รธน. 
21 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพื่อไทย นัด 20 เม.ย.ประชุมใหญ ่ตั้งกรรมการจริยธรรมชุดใหม่ ดู
วินัย ส.ส. 

22 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
14 ข่าวสดออนไลน์ ลูกบิ๊กแจ๊ด ยื่นศาลปกคลองคา้นนับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายกรังสิต 

แฉอีกคลิปในหอ้งเก็บบัตร 
23 

15 บ้านเมืองออนไลน์ "ลูกชายบิ๊กแจส๊" ว่าที่นายกนครรังสิต หอบหลักฐานยืนศาลปกครอง
กลางคา้นนับคะแนนใหม ่

24 

16 ผู้จัดการออนไลน ์ “ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง กกต.สอบเลือกตั้ง เทศบาลล าสามแก้ว- การ
แจกขันน้ าของ “บิ๊กป้อม” 

25 

17 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ขันบิ๊กปอ้ม’ เป็นเรื่องจนได้ ‘พี่ศร’ี ทันควัน จ่อร้อง กกต. สอบขัด
ระเบียบ 

26 

18 เนช่ันออนไลน์ พี่ศรีไล่เก็บทุกเม็ด ร้องสอบพลังประชารัฐแจกขันลุงป้อม พ่วงสอบ
เลือกตั้งนายกเล็กล าสามแก้วไม่โปร่งใส 

27 

19 สยามรัฐออนไลน์ "ขันบิ๊กป้อม" เป็นเรื่อง ! "ศรีสุวรรณ" บุก กกต. พรุ่งนี้ จี้สอบส่อขัด
ระเบียบ 

28 

20 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ "ศรีสุวรรณ" รอ้ง กกต.พรุ่งนี้ จี้สอบขัน "บิ๊กป้อม" ขัดระเบยีบ 29 
21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้องสอบ ส.ส.แจกขัน 'ประวิตร' ชี้เสี่ยงขัด ม.126 30 
22 มติชนออนไลน ์ “ศรีสุวรรณ” จ่อยื่นเอาผิด “บิ๊กป้อม” แจกขันประวติรพื้นที่ตัวเอง 

ขัดระเบียบ กกต. 
31 

23 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ภูมิธรรม" ลุยแก้ รธน. ทั้งฉบับ ตัดอ านาจ ส.ว. 32 
24 มติชนออนไลน ์ ขันไม่ขัน! ‘สมชัย’ ชี้ ‘ขันลุงป้อม’ นับเป็นค่าใชจ้่ายเลือกตั้งครั้งหน้า 

แจ้งเท็จถึงขั้นยุบพรรค 
33 

25 ผู้จัดการออนไลน ์ “สมชัย” ชี้ พปชร.แจกขันสงกรานต์ช่ือ “ประวิตร” ต้องรวมเป็น
ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง จี้ กกต.ลงบันทึกและแจ้งพรรค 

34 

26 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

“สมชัย” อธิบาย ท าไม ขันประวิตร อาจไม่ขัน ถึงขั้นยุบพรรค พปชร.? 35 

27 Workpointtoday 
ออนไลน ์

อดีต กกต.ชี้ ขันน้ า ‘พลังประชารัฐ’ ต้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมัยหน้า 

36 

28 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'สมชัย' ชี้ค่า 'ขันประวิตร' กว่า 10 ล้านเป็นคา่ใช้จ่ายเลือกตั้ง แจงเท็จถึง
ยุบพรรค 

37 

29 สยามรัฐออนไลน์ “อนุทิน”บอกไม่แปลกพปชร.แจกขันสกรีนชื่อ “บิ๊กป้อม” ชี้ท าได้ ไม่ใช่
ช่วงเลือกตั้ง 

38 

30 New18 ออนไลน์ “อนุทิน” ชี้ พปชร.แจกขันเป็นเรื่องปกติ 39 
31 แนวหน้าออนไลน ์ ‘อนุทิน’ ชี้ไม่ใช่ช่วงเลือกตั้ง ‘ขันบิ๊กป้อม’ แจกได้ คนละเคส ‘ทักษิณ’ 40 
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บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ กวนน้ าให้ใส 41 
2 ไทยรัฐออนไลน ์ เกาถูกที่คัน 44 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ 1 ล้านช่ือ รื้อระบอบประยุทธ์ แก้รัฐธรรมนญูให้เป็นประชาธิปไตย 46 
4 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX ปฏิบัติการ ‘โยนหิน’ ถามทาง ลีลาเฉียบ ประวิตร วงษ์สุวรรณ 48 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่ 6 เมษายน 2564 นายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน รักษาการผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และคณะ 
เป็นตัวแทนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
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ข่าวอ้างอิง 
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"กกต.กลาง" สั่งด าเนินคดีอาญา กรรมการประจ า 2 หน่วยเลือกตั้ง อบจ. สระแก้ว 
สยามรัฐออนไลน์  5 เมษายน 2564 19:20 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว รายงานผลการสอบสวน
เรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กลาง ที่มีนายอิทธิพร บุญ
ประคอง เป็นประธาน ได้มีค าวินิจฉัย ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว และสมาชิกสภาเทศบาลองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระแก้ว ระบุว่า 
 “ ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 26ตุลาคม พ.ศ. 2563เรื่อง ก าหนด ให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกาศผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ก าหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20
ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัย 
หรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 3 
ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย นางสายพิน เทียมคง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นางพรวลัย ศรี
อภัย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2นายไพรสณฑ์ ต่อด่านกลาง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 นายประจบ ชื่นจิตร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 นางกัลยาณี 
พลอยมาลี ผู้ถูกกล่าวหาที่5 นางสาวยุพิน ศรีสิงห์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 นายประยูร เกยสุวรรณ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 นาย
สมศักดิ์ ติงสันเทียะ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 และนายสัมฤทธิ์ ทันทโชติ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 9 
 และคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย นางส ารวย พรจ านงค์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 10นายประยูร ฤาชา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 11 นาย
ธนวัฒน์ นามเดช ผู้ถูกกล่าวหาที่ 12 นางสุกิ โตชมกู ผู้ถูกกล่าวหาที่ 13 นางศุภรัตน์ แก่นมา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 14 นาง
เมตตา หาญศรี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 15 นายหัน วงศ์แสง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 16 นายสันติชัย ผงทะราช ผู้ถูกกล่าวหาที่ 19 และ
นางสัมผัด ภู่มาก ผู้ถูกกล่าวหาที่ 18ได้มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 88 ประกอบมาตรา 119 และมาตรา 126 
 กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิบแปดคนจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระท าการหรือละเว้นกระท าการ โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยการน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอ านาจ โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการใดในบัญชีรายช่ือผู้มี
สิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้
มีบัตรเลือกต้ังเพ่ิมขึ้นจากความจริง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

8 

 

 
 
 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการสืบสวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกันแล้ว ได้ความว่า ประเด็นที่ 1 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 3ให้ถ้อยค ารับว่าเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 3 ต าบลล าพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้
ร่วมกันลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลงคะแนนแทนผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 34 คน และ
กากบาทในบัตรเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและผู้สมัรรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ าเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 ทุกคนคละกันไป หรือท าให้
บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสีย และได้น าบัตรเลือกต้ังดังกล่าวใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง 
 และประเด็นที่ 2 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 10 ถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 12 ให้ถ้อยค ารับว่าเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ ศ. 
2563 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 3 ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันลง
ลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลงคะแนน แทนผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 40 คน และกากบาทใน
บัตรเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ าเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 ทุกคนคละกันไป หรือท าให้บัตรเลือกตั้งเป็น
บัตรเสีย และได้น าบัตรเลือกตั้งดังกล่าว ใส่ในหีบบัตรเลือกต้ัง 
 โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 และผู้ถูกกล่าวหาที่ 10 ถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 12ให้ถ้อยค ารับว่าได้
กระท าไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมาย และต้องการให้จ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งมีจ านวนมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบ เพื่อชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
แม้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 ถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 9 และผู้ถูกกล่าวหาที่ 13ถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 18 จะให้ถ้อยค าปฏิเสรว่าไม่ได้เป็น
ตัวการ เป็นผู้ใช้ เป็นผู้สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าทุจริต หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ยับยั้งการ
กระท าดังกล่าวก็ตาม จากพฤติการณ์และพยานหลักฐานจึงน่าเชื่อได้ว่า คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 
6 เขตเลือกตั้งที่ 3 ต าบลพระเพลิงอ าเภอเขาฉกรรจั จังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 
6 เขตเลือกตั้งที่ 3ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดย
ไม่มีอ านาจ โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออก
เสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง 
 จึงมีค าสั่งให้ด าเนินคดีอาญาแก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 6 ต าบลพระเพลิง อ าเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 88 มาตรา 
119 และมาตรา 126 " 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/233229 
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‘สมชัย’สะกิด พปชร. อย่าฝันหวาน แก้ระบบเลือกตั้งให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ ระวังทีใครทีมัน 
วันที่ 5 เมษายน 2564 - 12:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
‘สมชัย’ สะกิด พปชร. อย่าฝันหวาน แก้ระบบเลือกตั้งให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ ระวังทีใครทีมัน 
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมือง
และการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็น ข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 
โดย ระบุว่า เชื่อว่า ข้อเสนอบัตรเลือกตั้งสองใบของ พปชร. จะถูกคว่ าในวาระสาม 
 เมื่อไพบูลย์ นิติตะวัน แห่ง พปชร.ชิงเปิดเกมแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยมีจุดเน้นส าคัญอยู่ที่ แก้บัตร
เลือกตั้งจากใบเดียวเป็นสองใบ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน ส.ส.เขต ต่อ บัญชีรายชื่อ เป็น 400 :100 ก าหนดให้พรรคการเมือง
ต้องส่งผู้สมัครอย่างน้อย 100 เขต และต้องมีคะแนนขั้นต่ าไม่ต่ ากว่าร้อยละหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งประเทศ จึงจะได้ 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
 ทั้งหมดเป็นความฝันหวานของ พปชร. ที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อความได้เปรียบของพรรคใหญ่ซึ่งในวันนี้ 
พปชร. มาถึงจุดนั้นแล้ว 
 ภายใต้การออกแบบใหม่นี้ หากดูจากคะแนนเสียงของพรรคที่มีในปัจจุบัน จะเหลือพรรคการเมืองเพียง 
11 พรรคที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคปัดเศษทั้งหลายจะสูญพันธ์ หรือแม้พรรคที่มีชื่อเสียงเดิม เช่น ชาติพัฒนา พลัง
ท้องถิ่นไทย รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ก็จะไม่มีโอกาสได้ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
 ข้อเสนอทั้งหมดจึงมิได้มองประโยชน์ต่อการเมืองไทยที่ยั่งยืน แต่เป็นข้อเสนอชั่วคราวบนพื้นฐาน
สถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปเท่านั้น 
 ด้วยเสียงของพรรค พปชร.และ การสนับสนุนอย่างเป็นเอกภาพของ ส.ว. การรับหลักการในวาระที่หนึ่ง
นั้นคงไม่ยาก ซึ่งหากรับหลักการแล้ว ในวาระที่สองขั้นการแปรญัตติ ด้วยสัดส่วน กมธ. ที่ฝ่ายตนเองมีมากกว่า ก็ไม่น่ามี
ปัญหา 
 จนเมื่อเข้าการลงมติในวาระที่สาม ด้วยเงื่อนไขที่เขียนให้ยุ่งยากเองในมาตรา 256(6) ว่านอกจากจะต้อง
ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา และมี ส.ว.ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหรือราว 84 คนแล้ว 
 ยังต้องมี จ านวน ส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลที่ไม่ได้ด ารงด าแหน่งรัฐมนตรี หรือ ประธาน 
รองประธานรัฐสภา ร่วมเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ ค านวณเป็นตัวเลขประมาณ 50 คน 
ถึงเวลานั้น อย่าหวังว่าจะได้คะแนนจากพรรคปัดเศษ และ พรรคฝ่ายค้าน 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ฤทธิ์เดชมาก รู้ไว้ด้วย ทีใครทีมัน 
เมื่อไม่แก้ทั้งฉบับ ก็ตายไปด้วยกัน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2658585 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2658585
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“สมชัย” ชี้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พปชร.ถูกคว่ า พรรคปัดเศษกลัวสูญพันธุ์ ไม่แก้ทั้งฉบับก็ตายด้วยกัน 
เผยแพร่: 5 เม.ย. 2564 14:09   ปรับปรุง: 5 เม.ย. 2564 14:09   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีต กกต.เชื่อข้อเสนอบัตรเลือกตั้ง 2 ใบของ พปชร.จะถูกคว่ าในวาระ 3 ชี้ตามร่าง “ไพบูลย์” พรรคปัดเศษจะสูญ
พันธุ์ อย่าหวังจะได้คะแนน ระบุ รธน.ฉบับนี้ฤทธิ์เดชมาก ไม่แก้ทั้งฉบับก็ตายไปด้วยกัน 
 วันนี้ (5 เม.ย.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊กถึงความเคลื่อนไหวของนายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ชิงเปิดเกมแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ว่ามีจุดเน้นส าคัญอยู่ที่แก้บัตรเลือกตั้งจาก
ใบเดียวเป็น 2 ใบ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน ส.ส.เขตต่อบัญชีรายชื่อ เป็น 400 :100 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัคร
อย่างน้อย 100 เขต และต้องมีคะแนนขั้นต่ าไม่ต่ ากว่าร้อยละหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งประเทศ จึงจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
ทั้งหมดเป็นความฝันหวานของ พปชร.ที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อความได้เปรียบของพรรคใหญ่ ในวันนี้ พปชร.มาถึงจุดนั้น
แล้ว และภายใต้การออกแบบใหม่นี้หากดูจากคะแนนเสียงของพรรคที่มีในปัจจุบัน จะเหลือพรรคการเมืองเพียง 11 
พรรคที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคปัดเศษทั้งหลายจะสูญพันธุ์ หรือแม้พรรคที่มีชื่อเสียงเดิม เช่น ชาติพัฒนา พลังท้องถิ่น
ไทย รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ก็จะไม่มีโอกาสได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ข้อเสนอทั้งหมดจึงไม่ได้มองประโยชน์ต่อการเมืองไทย
ที่ยั่งยืน แต่เป็นข้อเสนอช่ัวคราวบนพื้นฐานสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปเท่านั้น 
 นายสมชัยเห็นว่า ด้วยเสียงของพรรค พปชร. และการสนับสนุนอย่างเป็นเอกภาพของ ส.ว. การรับ
หลักการในวาระที่หนึ่งนั้นคงไม่ยาก หากรับหลักการแล้วในวาระที่ 2 ขั้นการแปรญัตติ ด้วยสัดส่วน กมธ.ที่ฝ่ายตนเองมี
มากกว่าก็ไม่น่ามีปัญหา จนเมื่อเข้าสูููการลงมติในวาระที่ 3 ด้วยเงื่อนไขที่เขียนให้ยุ่งยากเองในมาตรา 256 (6) ว่า
นอกจากจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา และมี ส.ว.ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม หรือราว 84 คน
แล้ว ยังต้องมีจ านวน ส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี หรือประธาน รองประธาน
รัฐสภา ร่วมเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือค านวณเป็นตัวเลขประมาณ 50 คน ถึงเวลานั้นอย่าหวังว่าจะได้คะแนน
จากพรรคปัดเศษ และพรรคฝ่ายค้าน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ฤทธิ์เดชมากรู้ไว้ด้วย ทีใครทีมัน เมื่อไม่แก้ทั้งฉบับก็ตายไป
ด้วยกัน 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000032376 
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“สมชัย” ชี้ข้อเสนอ พปชร. “เลือกตั้งบัตร 2 ใบ” จะถูกคว่ าในวาระ  
05 Apr 2021 14:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“สมชัย”อดีตกกต. เชื่อข้อเสนอ “เลือกตั้งบัตร 2 ใบ” ของ พปชร.จะถูกคว่ าในวาระ 3 เหตุตามร่าง “ไพบูลย์” 
พรรคปัดเศษจะสูญพันธุ์ 
 วันนี้ (5 เม.ย.64) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงความ
เคลื่อนไหวของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ชิงเปิดเกมแก้รัฐธรรมนูญราย
มาตรา ว่า มีจุดเน้นส าคัญอยู่ที่แก้บัตรเลือกตั้งจากใบเดียวเป็น 2 ใบ  เปลี่ยนแปลงสัดส่วน ส.ส.เขตต่อบัญชีรายชื่อ เป็น  
400 :100 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครอย่างน้อย 100 เขต และต้องมีคะแนนขั้นต่ าไม่ต่ ากว่าร้อยละหนึ่งของ
คะแนนเสียงทั้งประเทศ จึงจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 “ทั้งหมดเป็นความฝันหวานของ พปชร. ที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อความได้เปรียบของพรรคใหญ่ ซึ่งในวันนี้ 
พปชร.มาถึงจุดนั้นแล้ว และภายใต้การออกแบบใหม่นี้หากดูจากคะแนนเสียงของพรรคที่มีในปัจจุบัน จะเหลือพรรค
การเมืองเพียง 11 พรรค ที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคปัดเศษทั้งหลายจะสูญพันธุ์ หรือ แม้พรรคที่มีชื่อเสียงเดิม เช่น 
ชาติพัฒนา พลังท้องถิ่นไทย รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ก็จะไม่มีโอกาสได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ข้อเสนอทั้งหมด จึงไม่ได้มอง
ประโยชน์ต่อการเมืองไทยที่ยั่งยืน แต่เป็นข้อเสนอช่ัวคราวบนพื้นฐานสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปเท่านั้น”  
 นายสมชัย เห็นว่า ด้วยเสียงของพรรค พปชร. และการสนับสนุนอย่างเป็นเอกภาพของ ส.ว. การรับ
หลักการในวาระที่หนึ่งนั้น คงไม่ยาก ซึ่งหากรับหลักการแล้วในวาระที่สองขั้นการแปรญัตติ  ด้วยสัดส่วน กมธ.ที่ฝ่าย
ตนเองมีมากกว่า ก็ไม่น่ามีปัญหา  จนเมื่อเข้าสูููการลงมติในวาระที่สาม ด้วยเงื่อนไขที่เขียนให้ยุ่งยากเองในมาตรา 256 
(6)  ว่า นอกจากจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา และมี ส.ว.ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม หรือราว 
84 คนแล้ว ยังต้องมีจ านวน ส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  หรือ ประธาน รอง
ประธานรัฐสภา ร่วมเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ ค านวณเป็นตัวเลขประมาณ 50 คน ถึงเวลานั้นอย่าหวังว่าจะ
ได้คะแนนจากพรรคปัดเศษ และพรรคฝ่ายค้าน “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ฤทธิ์เดชมาก รู้ไว้ด้วย ทีใครทีมัน เมื่อไม่แก้ทั้งฉบับก็
ตายไปด้วยกัน” นายสมชัย ระบุ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/474681 
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เสื้อแดงยืมอุปกรณ์ กกต.ประชุมใหญ่เลือก กก.บห.พรรคพลัง รับตั้งส ารอง พท.เจออุบัติเหตุ 
เผยแพร่: 5 เม.ย. 2564 14:24   ปรับปรุง: 5 เม.ย. 2564 14:24   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตแกนน าเสื้อแดงยื่นหนังสือ กกต.ขอยืมอุปกรณ์ใช้จัดประชุมใหญ่เลือกหัวหน้า -กก.บห.พรรคพลัง 9 พ.ค.นี้ 
พร้อมเชิญ “สุชาติ ธาดาธ ารงเวช” บรรยาย อุบหัวหน้าคนหนุ่ม 40 กว่า รับตั้งไว้ส ารอง พท. กันอุบัติเหตุการเมือง 
 วันนี้ (5 เม.ย.) นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ อดีตแกนน าและที่ปรึกษา นปช. ประธานที่ปรึกษาพรรค นาง
ผุสดี กลิ่นทอง นายทะเบียนพรรค เข้ายื่นหนังสือต่อ น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผอ.การเลือกตั้งประจ า กทม. เพื่อขอ
อนุญาตยืมอุปกรณ์เลือกตั้ง หีบเลือกตั้งและคูหา รวมถึงเชิญเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
พรรค ในการนัดประชุมใหญ่ของพรรควันที่ 9 พ.ค.นี้ ที่โรงแรมมิราเคิล ซึ่งจะมีการนัดสมาชิกพรรค 800 คน มาร่วม
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ก่อนที่จะส่งให้ กกต.รับรองตามขั้นตอนต่อไป พร้อม
กับจะแถลงเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ โดยเชิญนายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
มาร่วมบรรยายสถานการณ์ไทยในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจโลกในยุคโควิด-19” 
 เมื่อถามว่าใครจะมานั่งเป็นว่าที่หัวหน้าพรรค นายมานิตย์กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ 
เนื่องจากยังไม่ได้ลาออกจากราชการอย่างเป็นทางการ แต่บอกได้เพียงเป็นคนหนุ่มวัย 40 ปีกว่าๆ มีความรู้  
ความสามารถ โดยจะเปิดตัวในวันประชุมใหญ่พรรค ขณะที่นายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช นั้นได้ติดต่อทาบทามให้เข้า
ร่วมงานกับพรรคแล้วเช่นกัน โดยต้องให้เป็นการตัดสินใจของเจ้าตัวเอง ไม่สามารถให้ค าตอบได้ ส าหรับพรรคพลังได้
แยกตัวออกมาจากพรรคเพื่อไทย อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้ก็เลยต้องมีการตั้งพรรคส ารองไว้ 
รอรับหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
 ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในส่วนของรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชั่วคราว ปรากฏชื่อนายชินวัฒน์ หาบุญ
พาด เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออก นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค และนางผุสดี กลิ่น
ทอง ที่ควบนายทะเบียนพรรคกับ ผอ.พรรค ซึ่งพรรคพลังได้ยื่นขอจดจองช่ือพรรคไปเมื่อ 22 ต.ค. 2563 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000032383 
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พรรคพลัง นัดประชุมใหญ่เลือก กก.บห. อุบชื่อหัวหน้า เผยทาบ อดีตขุนคลังร่วมงาน 
วันที่ 5 เมษายน 2564 - 13:41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคพลัง นัดประชุมใหญ่เลือกกก.บห. ต้นเดือนพ.ค. อุบชื่อคนนั่งเก้าอี้หัวหน้ า เผยทาบทาม อดีตขุนคลังร่วม
พรรคด้วย 
 เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 5 เมษายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายมานิตย์ จิตต์
จันทร์กลับ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลัง และนางผุสดี กลิ่นทอง นายทะเบียนพรรค ยื่นหนังสือต่อน.ส.วิชชุดา เมฆานุ
วงศ์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร (กกต. กทม. ) เพื่อขออนุญาตอุปกรณ์เลือกตั้ง หีบเลือกตั้งและ
คูหา รวมถึงเชิญเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ในการนัดประชุมใหญ่ใน
วันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรมมิราเคิล ซึ่งจะมีการนัดสมาชิกพรรค 800 คน มาร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 
หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ก่อนที่จะส่งให้ กกต.รับรองตามขั้นตอนต่อไป 
 พร้อมกันนี้ก็จะแถลงเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ โดยเชิญ นายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาร่วมบรรยายสถานการณ์ไทย ในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจโลกในยุคโควิด 
-19” 
 เมื่อถามว่า ใครจะมานั่งเป็นว่าหัวหน้าพรรค ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังบอกว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถ
เปิดเผยรายชื่อได้ เนื่องจากบุคคลท่านนั้นยังไม่ได้ลาออกจากราชการอย่างเป็นทางการ แต่บอกได้เพียงเป็นคนหนุ่มวัย 
40 ปีกว่า มีความรู้ ความสามารถ โดยจะเปิดตัวในวันประชุมใหญ่พรรค ขณะที่นายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช นั้น ได้ติดต่อ
ทาบทามให้เข้าร่วมงานกับพรรคแล้วเช่นกัน แต่ต้องให้เป็นการตัดสินใจของเจ้าตัวเองเอง ไม่สามารถให้ค าตอบได้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับพรรคพลัง ได้แยกตัวออกมาจากพรรคเพื่อไทย โดยรายชื่อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคชั่วคราว ปรากฎชื่อนายชินวัฒน์ หาบุญพาด เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออก นายมานิตย์ 
จิตต์จันทร์กลับ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค และ นางผุสดี กลิ่นทอง ที่ควบนายทะเบียนพรรคกับ ผอ.พรรค ซึ่งพรรค
พลังได้ยื่นขอจดจองชื่อพรรคไปเมื่อ 22 ตุลาคม 2563 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2658741 
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จดตั้ง ‘พรรคพลัง’ ส ารองเพื่อไทย 
6 เม.ย. 2564  08:42 น. 
 
 
 
 
 
 จดตั้ง‘พรรคพลัง’ส ารองเพื่อไทย – เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นาย
มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลัง และนางผุสดี กลิ่นทอง นายทะเบียนพรรคพลัง มายื่นหนังสือต่อ
น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อ านวยการเลือกต้ังประจ ากรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตใช้อุปกรณ์เลือกตั้ง หีบเลือกตั้งและ
คูหา รวมถึงเชิญเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ในการนัดประชุมใหญ่วันที่ 9 
พ.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งนัดสมาชิกพรรคกว่า 800 คน มาร่วมเลือกตั้งกก.บห. หัวหน้า
พรรค เลขาธิการพรรค ก่อนจะส่งให้ กกต.รับรองตามขั้นตอนต่อไป พร้อมแถลงเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ โดยเชิญ
นายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช อดีตรมว.คลัง อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย มาร่วมบรรยายหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจ
โลกในยุคโควิด-19” 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าใครจะเป็นว่าที่หัวหน้าพรรคพลัง นายมานิตย์กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ 
เนื่องจากยังไม่ได้ลาออกจากราชการอย่างเป็นทางการ แต่บอกได้เพียงเป็นคนหนุ่มวัย 40 ปีกว่าๆ มีความรู้  
ความสามารถ โดยจะเปิดตัวในวันประชุมใหญ่พรรค ขณะที่ นายสุชาติ ได้ติดต่อทาบทามให้เข้าร่วมงานกับพรรคแล้ว
เช่นกัน รอการตัดสินใจของเจ้าตัว 
 นางผุสดีตอบค าถามว่าพรรคพลังได้แยกตัวออกมาจากพรรคเพื่อไทย (พท.) หรือไม่ว่า ในสถานการณ์ที่
บ้านเมืองเป็นแบบนี้ ต้องมีการตั้งพรรคส ารองไว้รอรับหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
 ส าหรับพรรคพลังได้ยื่นขอจดจองชื่อเมื่อวันที่ 22 ต.ค.2563 ส่วนกก.บห.ชั่วคราว ปรากฏชื่อ นายชินวัฒน์ 
หาบุญพาด เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออก ซึ่งเป็นอดีตส.ส.บัญชี รายชื่อ พรรคเพื่อไทย และปัจจุบันยังเป็นนายก
สมาคมพิทักษ์ผลประโยชน์ผู้ขับรถแท็กซี่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6279389 
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ปชป. เตรียมคุย ส.ว. ขอเสียงหนุนแก้รัฐธรรมนูญ 
จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“จุรินทร์”เผยปชป.เตรียมคุยส.ว.ขอเสียงหนุนร่างแก้รธน.รายมาตรา หลังหารือในวิปรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ย้ าเป็น
ทางออกช่วยลดความขัดแย้งทางการเมือง 
 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.
พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่า  ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้
ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา เสร็จแล้วทั้งหมด 6 ประเด็น และแยกร่างละ 1 ประเด็น และจะน าเข้าสู่การ
พิจารณาของที่ประชุมส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงบ่ายของวันนี้ (5 เม.ย.)  ขณะเดียวกัน ตนได้มอบหมายให้นาย
ชินวรณ์ บุญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ น าไปหารือกับพรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา และ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวร่วมกัน  จากนั้นคงต้องหารือกับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 
(วิปรัฐบาล) อีกขั้น เพื่อแสวงหาจุดร่วมกัน เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะส าเร็จได้จ าเป็นต้องใช้เสียง ส.ส.และส.ว.
รวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งในจ านวนนั้นจ าเป็นต้องมีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเป็นด้านหลัก  ขณะเดียวกัน ฝ่ายค้านต้อง
มีเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้การสนับสนุนด้วย โดยเฉพาะอย่างส.ว.ต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ดังนั้นถ้า
ผ่านวิปรัฐบาลแล้ว ต้องมีการพูดคุยกับฝ่ายค้านและส.ว.ด้วย 
 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า  ส าหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ประเด็นนี้ มีหัวใจส าคัญคือการ
ขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิชุมชน  การกระจายอ านาจ การเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบการทุจริต และ
ประเด็นที่เป็นที่สนใจ คือการแก้ไขมาตรา 256 ซึ่งว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 
256 ก าหนดกระบวนการแก้ไขไว้ยุ่งยากจนเกือบจะไม่สามารถท าได้ เพราะทั้งต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วม
รัฐสภา และต้องใช้เสียง ส.ว.จ านวน 1 ใน 3 ต้องมีเสียงส.ส.ฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  อีกทั้งต้องท าประชามติ
เป็นบางกรณี ซึ่งเกือบจะเรียกว่าปิดประตูตายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  จึงท าให้เราเห็นว่าอย่างน้อยควรนับหนึ่งที่แก้
มาตรานี้ก่อน  อีกทั้งต้องแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยให้ส.ส.เท่านั้นที่มีสิทธิ์
เลือกนายกฯ เพ่ือให้ตรงกับเจตนารมณ์อันเป็นผลจากการเลือกตั้งของประชาชน  
 ผู้สื่อข่าวถามว่ากลุ่มผู้ชุมนุมในนาม “สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย” เรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาล
ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล  นายจุรินทร์ กล่าวว่า  เรื่องนี้ตนได้ตอบหลายครั้งแล้วว่าจะต้องพิจารณาให้
รอบคอบว่าหากผลกระทบใดๆในทางการเมืองเกิดขึ้นจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องน าไปสู่การเลือกตั้ง หรือรัฐบาล 
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มีปัญหาและมีการเลือกตั้ง   ปัญหาการเมืองจะย้อนกลับมาที่เดิมอีก จึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ   ส่วนการ
ชุมนุมตนคิดว่าท าได้ถ้าใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย  แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ เพราะขณะนี้หลายฝ่ายกังวลเรื่องนี้อยู่ จึงอยากให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้ด้วย
ความราบรื่น  ไม่มีประเด็นทางกันการเมืองเข้ามากระทบ  ซึ่งทั้งผู้ชุมนุมและรัฐบาลต้องช่วยกันไม่สร้างเงื่อนไขที่จะ
ก่อให้เกิดการชุมนุมทางการเมือง  ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดความขัดแย้งในทาง
การเมือง 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/835255 
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'จุรินทร์' เผย 'ปชป.' ชงแก้ รธน. 6 ประเด็น ชี้ไม่ร่วม รบ. ก็เลือกตั้งในกติกาเดิม 
วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ และ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ถึงความคืบหน้าในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค
ประชาธิปัตย์ ว่า พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตราใน 6 ประเด็น แยกเป็นแต่ละร่าง เพื่อหากร่าง
ใดร่างหนึ่งตก จะไม่ท าให้ประเด็นอื่นเสียหาย โดยประเด็นส าคัญในการแก้ไข อาทิ การขยายเรื่องสิทธิเสรีภาพ , การ
กระจายอ านาจ , การตรวจสอบการทุจริต , วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 และการให้อ านาจ ส.ส.เลือก
นายกรัฐมนตรี โดยในช่วงบ่ายวันนี้ จะน าเรื่องเข้าที่ประชุม ส.ส.ของพรรค เพื่อหาข้อสรุป ก่อนจะน าไปหารือกับพรรค
ร่วมรัฐบาล จากนั้นจะเข้าสู่ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายตามขั้นตอนของสภา เพื่อหาจุดร่วมต่อไป 
 เมื่อถามถึงกรณีที่แกนน าผู้ชุมนุมเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 
นายจุรินทร์ ระบุว่า ต้องพิจารณาให้รอบคอบ แม้พรรคจะถอนตัว แต่รัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็ต้องเลือกตั้งใน
กติกาเดิม ส่วนการชุมนุมท าได้ถ้าใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ แต่ขออย่าให้กระทบกับเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของผู้ชุมนุมและ
รัฐบาลต้องไม่สร้างเง่ือนไข โดยการแก้รัฐธรรมนูญจะช่วยลดความขัดแย้ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/564021 
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เปิด 4 ประเด็นใหญ่ แก้ รธน. ฉบับประชาชน จ่อล่าชื่อ ยื่นล้ม ส.ว. รื้อทิ้งระบอบประยุทธ์ 
วันที่ 5 เมษายน 2564 - 16:08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิด 4ประเด็นใหญ่ แก้รธน.ฉบับประชาชน จ่อล่าชื่อ ยื่นล้มส.ว. รื้อทิ้งระบอบประยุทธ์ 
 ตามที่กลุ่ม “Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่” เตรียมเปิดแคมเปญ “6 เมษา เริ่มนับหนึ่ง ขอคนละ
ชื่อ รื้อระบอบประยุทธ์” เพื่อเดินหน้ารวบรวมชื่อประชาชนทั่วประเทศเพื่อเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา ที่ห้อง 
LT1 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 6 เมษายนนี้ เป็นวันแรกนั้น โดยมี คณะ
ก้าวหน้า กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหนา้ พรรคก้าวไกล และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) เข้าร่วม 
ถือฤกษ์ 6เมษา ครบ 4ปีรธน. เปิดโต๊ะล่าชื่อแก้ 4ปม รื้อระบอบประยุทธ์ คนดังร่วมเพียบ 
 ล่าสุด ( 5 เม.ย.) เพจ “Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่” ได้เปิดเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับเต็ม) พร้อมเปิดโต๊ะลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรก กับ 4 ประเด็นใหญ่ ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นแรก : ล้ม ส.ว. เดินหน้า “สภาเด่ียว” 
ประเด็นที่สอง : โละ ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ – ปฏิรูปที่มา อ านาจ การตรวจสอบ 
ประเด็นที่สาม : เลิก ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป – ปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศ 
ประเด็นที่สี่ : ล้าง มรดกรัฐประหาร – หยุดวงจรอุบาทว์ขวางประชาธิปไตย 
 ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่จะเข้าชื่อเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา ร่วมกับ “Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญ
ใหม่” ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ไปนี ้
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ในวันที่ยื่นรายชื่อต่อรัฐสภา 
2. ไม่เป็นพระภิกษุ นักบวช นักโทษ หรือคนวิกลจริต 
3. ไม่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
4. หากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใดก็ตาม ยังสามารถเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ 
5. คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ลงช่ือได้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2659094 
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‘พปชร.’ แจงยื่นแก้ไข รธน. รายมาตราต่อ ‘ชวน’ 7 เม.ย. 
วันที่ 5 เมษายน 2564 - 16:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘พปชร.’ แจงยื่นแก้ไข รธน. รายมาตราต่อ ‘ชวน’ 7 เม.ย. 
 เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 เมษายน ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการประชุมส.ส. โดยมี นายสมศักดิ์ 
เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท เลขาธิการพรรค 
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี, นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค และ นายไพบูลย์ 
นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือและรองหัวหน้าพรรค เป็นประธานในที่ประชุม 
 เพื่อให้ส.ส.เตรียมถึงความพร้อมในการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 7-8 เมษายนนี้ ที่จะมีการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 2 ฉบับที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ… ที่ค้างมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ… ร่าง
ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่…) พ.ศ…. 
 นอกจากนี้ยังได้แจ้งถึงการเตรียมยื่นเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐใน 
5 ประเด็น 13 มาตรา ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในวันที่ 7 เมษายนนี้และการเตรียมจัดประชุมสามัญพรรค
พลังประชารัฐช่วงปลายเดือนเมษายน จังหวัดภูเก็ต 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2659165 
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"พปชร." แจงยื่นแก้ รธน. รายมาตราต่อ "ชวน" 7 เม.ย.นี้ 
จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 16.34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พปชร.”ชี้แจงยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตราต่อ “ประธานรัฐสภา” 7 เม.ย.นี้ 
 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการประชุมส.ส. พรรคโดยมีนายสมศักดิ ์เทพสุทิน รมว.
ยุติธรรม  รองหัวหน้าพรรค  นายอนุชา นาคาศัย  รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการพรรค นายวิรัช รัตน
เศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  รองหัวหน้าพรรค และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ  รองหัวหน้าพรรคเป็นประธาน
ในที่ประชุม เพื่อให้ส.ส.เตรียมถึงความพร้อมในการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่  7-8 เม.ย.นี้ ที่จะมีการพิจารณาร่าง
พ.ร.บ. จ านวน 2 ฉบับที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว ได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ... ที่ค้างมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและ2.ร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ... ร่าง
ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ.... 
 นอกจากนี้ยังได้แจ้งถึงการเตรียมยื่นเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐ
ใน 5 ประเด็น 13 มาตรา ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ และการเตรียมจัดประชุมสามัญพรรค
พลังประชารัฐช่วงปลายเดือนเม.ย. น้ี จ.ภูเก็ต  
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/835314 
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‘เพื่อไทย’ เคาะวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 20 เม.ย.นี้ แย้มวาง 2 แนวทาง หารือพรรคร่วม แก้ รธน. 
วันที่ 5 เมษายน 2564 - 16:34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘เพื่อไทย’ เคาะวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 20 เม.ย.นี้ แย้ม วาง 2 แนวทาง หารือพรรคร่วม แก้ รธน. คือ ยื่น
แก้ทั้งฉบับอีกรอบกับแก้รายมาตรา 
 เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 5 เมษายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค 
พท. แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ว่า ที่ประชุมสาระส าคัญ 3 ประเด็นคือ 1.การเตรียมการ
ใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ซึ่งก าหนดเป็นวันที่ 20 เมษายน เวลา 09.00 น. 2.การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยและ
จริยธรรมของพรรค พท. เนื่องจากมีกรรมการบางท่านลาออก 
 นายประเสริฐกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการการเมือง
พรรค พท. เป็นประธานคณะกรรมการ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรค 
พท. เป็นรองประธาน นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พท. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน ส.ส.พท. เป็น
กรรมการ และตน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 นายประเสริฐกล่าวว่า และ 3.การเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.ชุดใหม่ จ านวน 15 
คน โดย 7 คน มาจากกรรมการบริหารพรรค 5 คน มาจากตัวแทนเขตประจ าจังหวัด และ 4 คน มาจากหัวหน้าสาขา
พรรค ซึ่งต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคอีกครั้ง 
 นายประเสริฐกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 7-8 เมษายนที่จะมีการประชุมรับสภาเรื่องเกี่ยวกับร่าง 
พ.ร.บ.ประชามติ ซึ่งในเวลา 13.00 น. พรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีการหารือกันที่ห้อง 309 อาคารรัฐสภา เพื่อหารือกัน
เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อถามถึงท่าทีของพรรค พท.ต่อการการยื่นแก้ไขมาตรา 256 เพื่อแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกครั้ง นาย
ประเสริฐกล่าวว่า ที่คุยกันไว้มี 2 แนว คือแก้มาตรา 256 เพื่อแก้ทั้งฉบับ และแก้รายมาตรา เนื่องจากการแก้มาตรา 256 
เราเคยท ามาแล้วแต่ไม่ส าเร็จ ครั้งนี้เพื่อความรอบคอบเราจึงจะมาคุยกันว่าจะแก้มาตรา 256 อีกครั้ง 
 นายประเสริฐกล่าวว่า หรือแก้บางมาตราเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด โดย
วันนี้ พรรค พท.มี 4 ประเด็นที่จะแก้ไข คือ 1.อ านาจ ส.ว. 2.ระบบเลือกตั้งที่อยากให้ใช้บัตร 2 ใบ 3.อ านาจและที่มา
ขององค์กรอิสระ และ 4.เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเด็นการยื่นแก้ไขมาตรา 256 เพื่อแก้ทั้งฉบับนั้น
ต้องน าเข้าหารือในที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งก่อน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2659256 
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เพื่อไทย นัด 20 เม.ย.ประชุมใหญ่ ตั้งกรรมการจริยธรรมชุดใหม่ ดูวินัย ส.ส. 
05 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 17:34 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 เม.ย.64 -  ที่ท าการพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย  แถลง
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยว่า ในที่ประชุมได้หารือ เตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2564 ที่ประชุมก าหนดให้จัดประชุมใหญ่วันที่ 20 เม.ย. เวลา9.00น. ที่ท าการพรรคเพื่อไทย ในการประชุมยังมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการวินัย จริยธรรมของพรรค เนื่องจากในพรรคมีการเปลี่ยนแปลง ต าแหน่งต่างๆในพรรค  
 ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค จึงมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาท าหน้าที่ มีนาย
ชัยเกษม นิติสิริ เป็นประธาน นายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นรองประธาน นายภูมิธรรม เวชยชัย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เป็น
กรรมการ และตน เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ชุดใหม่ ซึ่งข้อบังคับ
พรรคเพื่อไทย ก าหนดองค์ประกอบไว้ 15 คน ให้ 7คนต้องมาจาก กรรมการบริหารพรรค 4 คนมาจากหัวหน้าสาขา
พรรค ตามภูมิภาคต่างๆ อีก 4 คน คัดเลือกจากตัวแทนพรรค ประจ าจังหวัด เมื่อครบ15คน จะขออนุมัติที่ประชุมใหญ่
ประจ าปีของพรรค และแจ้งให้นายทะเบียนของพรรคได้รับทราบต่อไป  
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/98412 
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ลูกบิ๊กแจ๊ด ยื่นศาลปกคลองค้านนับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายกรังสิต แฉอีกคลิปในห้องเก็บบัตร 
5 เม.ย. 2564  19:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกบิ๊กแจ๊ด ยื่นศาลปกคลองกลาง ค้านนับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายกนครรังสิต แฉอีกคลิปเข้าห้องเก็บบัตรเลือกตั้ง 
ทวงถามความยุติธรรม 
 เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 5 เม.ย.64 ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่ าง ว่าที่นายกเทศมนตรีนครรังสิต ต.
ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมทนายความ ได้น าคลิปพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ยื่นศาลปกครองกลาง 
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เพื่อขอศาลคุ้มครองคัดค้านการนับคะแนนใหม่ กรณี
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเทศบาลนครรังสิต พร้อมพวกรวม 5 คน เข้าไปในห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศบาลนคร
รังสิต และสมาชิกเทศบาลนครรังสิต ที่ใช้แล้วหลายครั้ง เกรงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากมองว่าจะ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้น าคลิปเอกสารหลักฐานใหม่มายื่นต่อศาลปกครองกลาง มีหลักฐานใหม่เพิ่ม
ขึ้นมาอีก เป็นคลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องเก็บกล่องบัตรเลือกตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา 
นอกเหนือจากวันที่ 31 มี.ค. ที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้ว โดยในคลิปช่วงแรกมีชายเข้าไปก่อนคนเดียว สักพักจึงมีพรรคพวก
ตามเข้ามาอีกประมาณ 3 คน และเคลื่อนย้ายกล่อง รวมถึงเปิดกล่องบางกล่องด้วย ตนมีความประสงค์ต้องการให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจสอบ พยานและหลักฐานในคดีที่ตนแจ้งความไว้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน วันนี้ตนจึงมาขอคัดค้าน
ดังนี ้
 1.ขอให้มีค าสั่งเพิกถอนหนังสือขอความอนุเคราะห์ส าเนารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ผ.ถ.5/7) 
เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 20, หน่วยที่ 21, หน่วยที่ 22 เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยที่ 6, หน่วยที่ 7, หน่วยที่ 8, หน่วยที่ 9, 
หน่วยที่ 10, หน่วยที่ 11, หน่วยที่ 12, หน่วยที่ 13 และ หน่วยที่ 14 
 2.คัดค้านการมีหนังสือผู้สมัครหมายเลข 1 ที่มีหนังสือขอให้ กกต. มีค าสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ และ 3.
คัดค้านการมีหนังสือผู้สมัครหมายเลข 1 ที่มีหนังสือขอให้ กกต. เลือกตั้งใหม่ อีกทั้งขณะนี้ยังมีหลักฐานอีกหลายอย่างที่
เพิ่มขึ้นมา ตนและฝ่ายกฏหมายก็เร่งรวบร่วมน าส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง ในความคิดเห็นส่วนตัว จากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นยังเชื่อมั่นว่าตนอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6276228 
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"ลูกชายบิ๊กแจ๊ส" ว่าที่นายกนครรังสิต หอบหลักฐานยืนศาลปกครองกลางค้านนับคะแนนใหม่ 
วันจันทร์ ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2564, 19.38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 5 เมษายน 2564 ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง (โบว์ลิ่ง) ว่าที่ นายกเทศมนตรีนคร
รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมทนายความได้น าคลิปพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆยื่นศาลปกครอง
กลาง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อขอศาลคุ้มครองคัดค้านการนับคะแนน
ใหม่  กรณีปลัดเทศบาลนครรังสิตพร้อมพวกรวม 5 คนได้เข้าไปในห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง นายกเทศบาลนครรังสิต 
และสมาชิกเทศบาลนครรังสิต ที่ใช้แล้วหลายครั้ง เกรงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบัตรเลือกตั้งเนื่องจากมองว่าจะไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 
 ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่า วันนี้ได้น าคลิปเอกสารหลักฐานใหม่มายื่นต่อศาลปกครองกลาง มี
หลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นคลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องเก็บกล่องบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เช้าวันที่ 29มีนา ตั่งแต่
เวลาประมาณ9โมงเช้า นอกเหนือจากวันที่31 ที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วโดยในคลิปช่วงแรกมีชายเข้าไปก่อนคนเดี่ยวสัก
พักต่อมาจึงมีพรรคพวกตามเขามาอีกประมาณ3คนและท าการเคลื่อนย้ายกล่องรวมถึงมีการเปิดกล่องบางกล่องด้วย
ตนเองมีความประสงค์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจสอบ พยานและหลักฐานในคดีที่ตนแจ้งความไวให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อนวันนี้ตนเองจึงมาขอคัดคานดังนี ้
 1.ขอให้มีค าสั่งเพิกถอนหนังสือขอความอนุเคราะห์ส าเนารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ผ.ถ.5/7) 
เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 20 , หน่วยที่ 21 , หน่วยที่ 22 เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยที่ 6 , หน่วยที่ 7 , หน่วยที่ 8 , หน่วยที่ 
9 , หน่วยที่ 10 , หน่วยที่ 11 , หน่วยที่ 12 , หน่วยที่ 13 และหน่วยที่ 14 
 2.คัดค้านการมีหนังสือผู้สมัครหมายเลข 1 ที่มีหนังสือขอให้ กกต. มีค าสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ และ 3. 
คัดค้านการมีหนังสือผู้สมัครหมายเลข 1 ที่มีหนังสือขอให้ กกต. เลือกตั้งใหม่ อีกทั่งขณะนี้ยังมีหลักฐานอีกหลายอย่างที่
เพิ่มขึ้นมาและตนเองและฝ่ายกฏหมายก็เร่งรวบร่วมน าส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง ในความคิดเห็นส่วนตัว จาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังเชื่อมั่นว่าตัวเองอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่. 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/region/229245 
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“ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง กกต.สอบเลือกตั้ง เทศบาลล าสามแก้ว- การแจกขันน้ าของ “บิ๊กป้อม” 
เผยแพร่: 6 เม.ย. 2564 08:39   ปรับปรุง: 6 เม.ย. 2564 08:39   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ กกต.ได้
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล เมื่อ 28 มี.ค.64 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าในเขตเทศบาลเมือง
ล าสามแก้ว จ.ปทุมธานี มีการร้องเรียนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมากว่า การจัดการเลือกตั้งและการเลือกตั้งอาจ
มิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม และฝ่าฝืนกฎหมาย 
 ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.65 (5) ก าหนดห้ามมิให้
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ด้วย
วิธีการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร 
 แต่ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวบางรายหรือบางกลุ่ม อาจด าเนินการที่เข้าข่าย
การกระท าที่ให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าพรรคการเมืองเป็นผู้ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ทั้งๆ ที่พรรคดังกล่าวได้
แจ้งเป็นหนังสือแล้วว่าห้ามใช้ช่ือพรรคในการหาเสียง ซึ่งกรณีดังกล่าว กกต.ท่องถิ่นรับรู้มาโดยตลอด แต่กลับมิใช่อ านาจ
ในการยับยั้งหรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครรายและกลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจมีโทษตาม ม.126 วรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปีด้วย 
 นอกจากนั้น ยังมีกรณีล่าสุดที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค
ฯ ได้ท าขันน้ าจ านวนกว่า 2 แสนใบ ให้ ส.ส.ของพรรคน าไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งของตนเองในช่วง
สงกรานต์ด้วย ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อระเบียบ กกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตาม
ประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรฯ 2561 และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564) อีกด้วย 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จ าน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. ในวันพุธที่ 7 
เม.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B เขตหลักสี่ กทม. เพื่อให้ด าเนินการสอบสวนและ
ไต่สวนเอาผิด ตามครรลองของกฎหมายต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000032615 
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‘ขันบิ๊กป้อม’ เป็นเรื่องจนได้ ‘พี่ศรี’ ทันควัน จ่อร้อง กกต. สอบขัดระเบียบ 
วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564, 08.37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 เมษายน 2564 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ตามที่ กกต.ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเมื่อ 28 มี.ค.64 ที่ผ่าน
มา แต่ปรากฎว่า ในเขตเทศบาลเมืองล าสามแก้ว จ.ปทุมธานี มีการร้องเรียนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมากว่า การ
จัดการเลือกตั้งและการเลือกต้ังอาจมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และฝ่าฝืนกฎหมาย” 
 “ทั้งนี้ ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.65(5) ก าหนดห้ามมิให้
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ด้วย
วิธีการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร” 
 “แต่ปรากฎว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวบางรายหรือบางกลุ่ม อาจด าเนินการที่เข้าข่าย
การกระท าที่ให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าพรรคการเมืองเป็นผู้ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ทั้งๆที่ พรรคดังกล่าวได้
แจ้งเป็นหนังสือแล้วว่าห้ามใช้ช่ือพรรคในการหาเสียง ซึ่งกรณีดังกล่าว กกต.ท่องถิ่นรับรู้มาโดยตลอด แต่กลับมิใช่อ านาจ
ในการยับยั้งหรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครรายและกลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจมีโทษตาม ม.126 วรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปีด้วย” 
 “นอกจากนั้น ยังมีกรณีล่าสุดที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หน.พรรคฯได้
ท าขันน้ าจ านวนกว่า 2 แสนใบ ให้ ส.ส.ของพรรคน าไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งของตนเองในช่วงสงกรานต์
ด้วย ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อระเบียบ กกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อ
มีเหตุอันสมควรฯ 2561 และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564) อีกด้วย” 
 “ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จ าน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. ในวันพุธที่ 7 
เม.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B เขตหลักสี่ กทม. เพื่อให้ด าเนินการสอบสวนและ
ไต่สวนเอาผิด ตามครรลองของกฎหมายต่อไป” 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/564211 
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พี่ศรีไล่เก็บทุกเม็ด ร้องสอบพลังประชารัฐแจกขันลุงป้อม พ่วงสอบเลือกตั้งนายกเล็กล าสามแก้วไม่โปร่งใส 
6 เม.ย. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีสุวรรณจ่อร้อง กกต.สอบเลือกตั้งนายกเทษมนตรีล าสามแก้วไม่โปร่งใส่ พร้อมร้องสอบพลังประชารัฐ กรณีแจก
ขันน้ าของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาจขัดกฎหมาย 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ กกต.ได้
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเมื่อ 28 มี.ค.64 ที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่า ในเขตเทศบาลเมือง
ล าสามแก้ว จ.ปทุมธานี มีการร้องเรียนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมากว่า การจัดการเลือกตั้งและการเลือกตั้งอาจ
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และฝ่าฝืนกฎหมาย 
 ทั้งนี้ ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.65(5) ก าหนดห้ามมิให้
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ด้วย
วิธีการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร 
 แต่ปรากฎว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวบางรายหรือบางกลุ่ม อาจด าเนินการที่เข้าข่าย
การกระท าที่ให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าพรรคการเมืองเป็นผู้ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ทั้งๆที่พรรคดังกล่าวได้
แจ้งเป็นหนังสือแล้วว่าห้ามใช้ช่ือพรรคในการหาเสียง ซึ่งกรณีดังกล่าว กกต.ท่องถิ่นรับรู้มาโดยตลอด แต่กลับมิใช่อ านาจ
ในการยับยั้งหรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครรายและกลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจมีโทษตาม ม.126 วรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปีด้วย 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จ าน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. ในวันพุธที่ 7 
เม.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B เขตหลักสี่ กทม. เพื่อให้ด าเนินการสอบสวนและ
ไต่สวนเอาผิด ตามครรลองของกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 นอกจากนั้น ยังมีกรณีล่าสุดที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หน.พรรคฯได้
ท าขันน้ าจ านวนกว่า 2 แสนใบ ให้ ส.ส.ของพรรคน าไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งของตนเองในช่วงสงกรานต์
ด้วย ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อระเบียบ กกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อ
มีเหตุอันสมควรฯ 2561 และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564) อีกด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378820296 
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"ขันบิ๊กป้อม" เป็นเรื่อง ! "ศรีสุวรรณ" บุก กกต. พรุ่งนี้ จี้สอบส่อขัดระเบียบ 
สยามรัฐออนไลน์  6 เมษายน 2564 09:52 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 6 เม.ย.64 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ตามที่ กกต.ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเมื่อ 28 มี.ค.64 ที่ผ่าน
มา แต่ปรากฎว่า ในเขตเทศบาลเมืองล าสามแก้ว จ.ปทุมธานี มีการร้องเรียนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมากว่า การ
จัดการเลือกตั้งและการเลือกต้ังอาจมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และฝ่าฝืนกฎหมาย” 
 “ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.65(5) ก าหนดห้ามมิให้
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ด้วย
วิธีการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร” 
“แต่ปรากฎว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวบางรายหรือบางกลุ่ม อาจด าเนินการที่เข้าข่ายการกระท าที่ให้
บุคคลอื่นเข้าใจว่าพรรคการเมืองเป็นผู้ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ทั้งๆที่พรรคดังกล่าวได้แจ้งเป็นหนังสือ
แล้วว่าห้ามใช้ชื่อพรรคในการหาเสียง ซึ่งกรณีดังกล่าว กกต.ท่องถิ่นรับรู้มาโดยตลอด แต่กลับมิใช่อ านาจในการยับยั้ง
หรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครรายและกลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจมีโทษตาม ม.126 วรรคสอง ต้องระวาง
โทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนด 20 ปีด้วย” 
 “นอกจากนั้น ยังมีกรณีล่าสุดที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หน.พรรคฯได้
ท าขันน้ าจ านวนกว่า 2 แสนใบ ให้ ส.ส.ของพรรคน าไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งของตนเองในช่วงสงกรานต์
ด้วย ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อระเบียบ กกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อ
มีเหตุอันสมควรฯ 2561 และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564) อีกด้วย” 
 “ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จ าน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. ในวันพุธที่ 7 
เม.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B เขตหลักสี่ กทม. เพื่อให้ด าเนินการสอบสวนและ
ไต่สวนเอาผิด ตามครรลองของกฎหมายต่อไป” 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/233321 
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"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.พรุ่งนี้ จี้สอบขัน "บิ๊กป้อม" ขัดระเบียบ 
06 Apr 2021 10:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีสุวรรณจ่อร้อง กกต.สอบการแจกขันน้ าของ พล.อ.ประวิตร ขัดระเบียบ พร้อมจี้สอบเลือกตั้งท้องถิ่นล าสามแก้ว 
 วันที่ 6  เม.ย. 2564  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า
จากกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หน.พรรคฯได้ท าขันน้ าจ านวนกว่า 2 แสนใบ ให้ 
ส.ส.ของพรรคน าไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งของตนเองในช่วงสงกรานต์ ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อระเบียบ กกต.
ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรฯ 2561 และฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2564)  
 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จ าน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. ในวันพุธที่ 7 เม.ย.64 เวลา 10.00 
น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B เขตหลักสี่ กทม. เพื่อให้ด าเนินการสอบสวนและไต่สวนเอาผิด ตาม
ครรลองของกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ในวันเดียวกัน จะยื่นเรื่องร้องต่อกกต. กรณีที่กกต.ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเมื่อ 28 มี.ค.64 ที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่า ในเขตเทศบาลเมืองล าสามแก้ว จ.ปทุมธานี 
มีการร้องเรียนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมากว่า การจัดการเลือกตั้งและการเลือกตั้งอาจมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.65(5) 
ก าหนดห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือ
ผู้สมัครอื่น ด้วยวิธีการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนน
นิยมของผู้สมัคร 
 แต่ปรากฎว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวบางรายหรือบางกลุ่ม อาจด าเนินการที่เข้าข่าย
การกระท าที่ให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าพรรคการเมืองเป็นผู้ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ทั้งๆที่พรรคดังกล่าวได้
แจ้งเป็นหนังสือแล้วว่าห้ามใช้ช่ือพรรคในการหาเสียง ซึ่งกรณีดังกล่าว กกต.ท่องถิ่นรับรู้มาโดยตลอด แต่กลับมิใช่อ านาจ
ในการยับยั้งหรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครรายและกลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจมีโทษตาม ม.126 วรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปีด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/474777 
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'ศรีสุวรรณ' จ่อร้องสอบ ส.ส.แจกขัน 'ประวิตร' ชี้เสี่ยงขัด ม.126 
6 เมษายน 2564 11 
 
 
 
 
 
 
 
'ศรีสุวรรณ' จ่อร้องสอบ ส.ส.แจกขัน 'ประวิตร' ชี้เสี่ยงขัด ม.126 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ กกต.ได้
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเมื่อ 28 มี.ค.64 ที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่า ในเขตเทศบาลเมือง
ล าสามแก้วจ.ปทุมธานี มีการร้องเรียนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมากว่า การจัดการเลือกตั้งและการเลือกตั้งอาจ
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และฝ่าฝืนกฎหมาย 
 ทั้งนี้ ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.65(5) ก าหนดห้ามมิให้
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ด้วย
วิธีการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร 
 แต่ปรากฎว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวบางรายหรือบางกลุ่ม อาจด าเนินการที่เข้าข่าย
การกระท าที่ให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าพรรคการเมืองเป็นผู้ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ทั้งๆที่พรรคดังกล่าวได้
แจ้งเป็นหนังสือแล้วว่าห้ามใช้ช่ือพรรคในการหาเสียง ซึ่งกรณีดังกล่าว กกต.ท่องถิ่นรับรู้มาโดยตลอด แต่กลับมิใช่อ านาจ
ในการยับยั้งหรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครรายและกลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจมีโทษตาม ม.126 วรรคสอง
ต้องระวางโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปีด้วย 
 นอกจากนั้น ยังมีกรณีล่าสุดที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หน.พรรคฯได้
ท าขันน้ าจ านวนกว่า 2 แสนใบ ให้ ส.ส.ของพรรคน าไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งของตนเองในช่วงสงกรานต์
ด้วย ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อระเบียบ กกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อ
มีเหตุอันสมควรฯ 2561 และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564) อีกด้วย 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จ าน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. ในวันพุธที่ 7 
เม.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B เขตหลักสี่ กทม. เพื่อให้ด าเนินการสอบสวนและ
ไต่สวนเอาผิด ตามครรลองของกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931050 
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“ศรีสุวรรณ” จ่อยื่นเอาผิด “บิ๊กป้อม” แจกขันประวิตรพื้นที่ตัวเอง ขัดระเบียบ กกต. 
วันที่ 6 เมษายน 2564 - 12:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ศรีสุวรรณ” จ่อยื่นเอาผิด “บิ๊กป้อม” แจกขันประวิตรพื้นที่พปชร. ท าขัดระเบียบกกต. 
 เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึง
กรณีที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ได้ท าขันน้ า จ านวนกว่า 2 แสนใบ 
ให้ส.ส.ของพรรค น าไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งของตนเองในช่วงสงกรานต์ด้วย ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อระเบียบ 
กกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรฯ 2561 และฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2564) อีกด้วย ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะน าความไปร้องเรียนต่อ
กกต. ในวันพุธที่ 7 เมษายน เวลา 10.00 น. ที่ส านักงานกกต. ศูนย์ราชการฯ เพื่อให้ด าเนินการสอบสวน และไต่สวนเอา
ผิด ตามครรลองของกฎหมายต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2660417 
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"ภูมิธรรม" ลุยแก้ รธน. ทั้งฉบับ ตัดอ านาจ ส.ว. 
อังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.25 น.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ภูมิธรรม” ยันดันแก้ รธน.ทั้งฉบับโดยประชาชน ตัดอ านาจ ส.ว.แก้ต้นตอวิกฤติประเทศ 
 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และเลขานุการผู้น าฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ยังต้องยืนยันหนทางการแก้ไขทั้งฉบับโดยประชาชน เพราะเป็นการ
แก้ไขที่ต้นตอของประเทศ ลดการสืบทอดอ านาจและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นหนทางในการแก้วิกฤติให้กับ
ประเทศ ส่วนการแก้ไขรายมาตรา ที่ตรงประเด็นและมีผลต่อการลดวิกฤตินั้น สามารถท าคู่ขนานได้ คือการแก้ไขการ
ด ารงอยู่ของ ส.ว. โดยเฉพาะเรื่องอ านาจการเลือกนายกรัฐมนตรีของ ส.ว. เพราะเป็นการใช้อ านาจที่ตอบสนองคณะ
บุคคลที่เลือกพวกเขามา แต่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นการแก้ไขวิกฤติประเทศได้ตรงและ
สอดคล้องและเกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด.  
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/835423 
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ขันไม่ขัน! ‘สมชัย’ ชี้ ‘ขันลุงป้อม’ นับเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งหน้า แจ้งเท็จถึงขั้นยุบพรรค 
วันที่ 6 เมษายน 2564 - 11:16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ขันไม่ขัน! ‘สมชัย’ ชี้ ‘ขันลุงป้อม’ นับเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งหน้า แจ้งเท็จถึงขั้นยุบพรรค 
 เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก 
สมชัย ศรีสุทธิยากร ระบุว่า 
 “ขันของพลเอกประวิตร อาจไม่ขัน” ข่าวการแจกขัน มีตราพรรคพลังประชารัฐ และชื่อ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ ส.ส.เขต ไปแจกประชาชนช่วงสงกรานต์ อาจไม่ขัน จ านวนที่แจกไม่ชัดเจนว่าเท่าไร 
สื่อบางสื่อรายงานว่า 200,000 ใบ บางสื่อว่าให้ ส.ส.แต่ละคนไปแจกคนละ 5,000 ใบ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีหลัง ส.ส. พป
ชร. มี 122 คน คูณ 5,000 ใบ เท่ากับ 610,000 ใบ หากตีราคาเบื้องต้นใบละ 10 บาท เป็นเงิน 6.1 ล้านบาท แต่หาก
ราคา 20 บาท ก็เป็นเงินถึง 12.2 ล้านบาท 
 นายสมชัย ระบุต่อว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 65 ระบุว่า แม้พ้นช่วงเลือกตั้งแล้ว แต่
ถ้าพรรค ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค สมาชิกพรรค หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใด ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดแก่บุคคล คณะบุคคล หรือ นิติบุคคล ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย กกต.ต้องสั่งให้เลขาธิการ 
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งต่อไป โดยต้องแจ้งกลับไปยังพรรคหรือบุคคลดังกล่าวทราบ 
 “หาก กกต.ไม่สั่ง ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เลขากกต. ไม่แจ้งพรรค ถือว่าเลขาฯ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 
พรรคการเมืองแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ ยุบพรรค ขันจึงไม่ขัน ด้วยประการฉะนี้” 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2660250 
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“สมชัย” ชี้ พปชร.แจกขันสงกรานต์ชื่อ “ประวิตร” ต้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง จี้ กกต.ลงบันทึกและแจ้งพรรค 
เผยแพร่: 6 เม.ย. 2564 11:46   ปรับปรุง: 6 เม.ย. 2564 11:46   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ชี้ พรรคพลังประชารัฐ แจกขันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีตราพรรค -ชื่อ “พล.อ.
ประวิตร” ต้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง จี้ กกต.ต้องสั่งให้เลขาธิการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
โดยต้องแจ้งกลับไปยังพรรค หรือบุคคลดังกล่าวทราบ 
 วันนี้ (6 เม.ย.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง แสดงความเห็นถึงข่าวพรรคพลัง
ประชารัฐแจกขัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีตราพรรคพลังประชารัฐ และชื่อ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยให้ 
ส.ส.เขตไปแจกประชาชน ว่า อาจไม่ขัน ทั้งนี้ จ านวนขันที่น าไปแจกสื่อบางสื่อรายงานว่า 200,000 ใบ บางสื่อว่า ให้ 
ส.ส.แต่ละคนไปแจกคนละ 5,000 ใบ 
 หากเป็นกรณีหลัง ส.ส. พปชร. มี 122 คน คูณ 5,000 ใบ เท่ากับ 610,000 ใบ หากตีราคาเบื้องต้นใบละ 
10 บาท เป็นเงิน 6.1 ล้านบาท แต่หากราคา 20 บาท ก็เป็นเงินถึง 12.2 ล้านบาท 
 ในเรื่องนี้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 65 ระบุว่า แม้พ้นช่วงเลือกตั้งแล้ว แต่ถ้าพรรคผู้
ด ารงต าแหน่งในพรรค สมาชิกพรรค หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใด ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคล คณะบุคคล หรือ นิติบุคคล ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย กกต.ต้องสั่งให้เลขาธิการบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งต่อไป โดยต้องแจ้งกลับไปยังพรรคหรือบุคคลดังกล่าวทราบ 
 “หาก กกต. ไม่สั่ง ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เลขา กกต. ไม่แจ้งพรรค ถือว่าเลขาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 
พรรคการเมืองแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นเท็จยุบพรรค ขันจึงไม่ขัน ด้วยประการฉะน้ี” 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000032690 
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“สมชัย” อธิบาย ท าไม ขันประวิตร อาจไม่ขัน ถึงขั้นยุบพรรค พปชร.? 
วันที่ 6 เมษายน 2564 - 11:55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กแจงสาเหตุ ท าไมขันน้ าประวิตร อาจไม่ขัน แถมอาจถึงขั้นยุบพรรค  
 วันที่ 6 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเริ่มการประชุมพรรค ส.ส.พลังประชารัฐ (พปชร.) วานนี้ 
(5 เม.ย.) เจ้าหน้าที่พรรคได้มอบขันน้ าพลาสติกสีเขียว น้ าเงิน ม่วง เขียนข้อความ ”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค” และ “สุขสันต์วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย” ที่เตรียมไว้ประมาณ 2 แสนใบ ให้ ส.ส.
เขต น าไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นที่ระลึก แม้ปีนี้ทาง ศบค. จะประกาศห้ามเล่นสาดน้ าแต่ขันพลาสติกยัง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได ้
 ล่าสุด นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิ
ยากร ระบุว่า “ขันของพลเอกประวิตร อาจไม่ขัน” ข่าวการแจกขัน มีตราพรรคพลังประชารัฐ และชื่อ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ ส.ส.เขต ไปแจกประชาชนช่วงสงกรานต์ อาจไม่ขัน จ านวนที่แจกไม่ชัดเจนว่าเท่าไร 
สื่อบางสื่อรายงานว่า 200,000 ใบ บางสื่อว่าให้ ส.ส.แต่ละคนไปแจกคนละ 5,000 ใบ 
 ทั้งนี้ หากเป็นกรณีหลัง ส.ส. พปชร. มี 122 คน คูณ 5,000 ใบ เท่ากับ 610,000 ใบ หากตีราคาเบื้องต้น
ใบละ 10 บาท เป็นเงิน 6.1 ล้านบาท แต่หากราคา 20 บาท ก็เป็นเงินถึง 12.2 ล้านบาท 
 นายสมชัย ระบุต่อว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 65 ระบุว่า แม้พ้นช่วงเลือกตั้งแล้ว แต่
ถ้าพรรค ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค สมาชิกพรรค หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใด ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดแก่บุคคล คณะบุคคล หรือ นิติบุคคล ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย กกต.ต้องสั่งให้เลขาธิการ 
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งต่อไป โดยต้องแจ้งกลับไปยังพรรคหรือบุคคลดังกล่าวทราบ 
 “หาก กกต.ไม่สั่ง ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เลขา กกต. ไม่แจ้งพรรค ถือว่าเลขาฯ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 
พรรคการเมืองแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ ยุบพรรค ขันจึงไม่ขัน ด้วยประการฉะนี”้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-643329 
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อดีต กกต.ชี้ ขันน้ า ‘พลังประชารัฐ’ ต้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมัยหน้า 
workpointTODAY | Writer 6 เม.ย. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
อดีต กกต. ชี้ ขันน้ า ‘พลังประชารัฐ’ ส่องานเข้า แจงต้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมัยหน้า จี้ กกต.เร่ง
บันทึกและแจ้งให้พรรคทราบ ขู่หากไม่ท าถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 
 วันที่ 6 เม.ย. 2564 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่พรรคพลัง
ประชารัฐแจกขันน้ าให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีโลโก้พรรคพลังประชารัฐ รวมถึงชื่อของ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยว่า จ านวนขันที่น าไปแจกนั้น บางสื่อรายงานว่า 
200,000 ใบ บางสื่อบอกว่าให้ ส.ส.แต่ละคนไปแจกคนละ 5,000 ใบ ซึ่งหากเป็นกรณีหลัง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มี 
122 คน เมื่อคูณ 5,000 ใบ จะเท่ากับ 610,000 ใบ และหากตีราคาเบื้องต้นใบละ 10 บาท คิดเป็นเงิน 6.1 ล้านบาท 
แต่หากราคาใบละ 20 บาท จะเป็นเงินถึง 12.2 ล้านบาท 
 นายสมชัย กล่าวอีกว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 
65 ระบุว่า แม้พ้นช่วงเลือกตั้งแล้ว แต่ถ้าพรรค ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค สมาชิกพรรค หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ผู้ใดให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้ง
ต่อไปด้วย ดังนั้น กกต.ต้องสั่งให้เลขาฯ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยต้องแจ้งกลับไปยังพรรคหรือ
บุคคลดังกล่าวให้ทราบ ทั้งนี้ หาก กกต.ไม่สั่ง ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เลขาฯ กกต.ไม่แจ้งพรรค ก็ถือว่าเลขาฯ ละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่ และถ้าพรรคการเมืองแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ โทษถึงขั้นยุบพรรค 
 
อ้างอิง  :  https://workpointtoday.com/kkt06042564/ 
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'สมชัย' ชี้ค่า 'ขันประวิตร' กว่า 10 ล้านเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง แจงเท็จถึงยุบพรรค 
6 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สมชัย" จี้ "กกต." บันทึกค่า "ขันประวิตร" เป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งต่อไปของ "พปชร." เผย ลองค านวณ มูลค่า
กว่า 10 ล้าน ชี้ อาจไม่ขัน หากแจ้งเท็จ ถึงขั้นยุบพรรค 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว ระบุถึงกรณีที่
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จัดท าขันน้ าพร้อมสกรีนชื่อพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า
พรรคพปชร. เพื่อแจกจ่ายชาวบ้าน ผ่านส.ส.เขตของพรรคว่า"ขันของพลเอกประวิตร อาจไม่ขัน ข่าวการแจกขัน มีตรา
พรรคพลังประชารัฐ และชื่อพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้ ส.ส.เขตไปแจกประชาชนช่วงสงกรานต์ อาจไม่ขัน จ านวน
ที่แจกไม่ชัดเจนว่าเท่าไร สื่อบางสื่อรายงานว่า 200,000 ใบ บางสื่อว่าให้ ส.ส.แต่ละคนไปแจกคนละ5,000 ใบ 
 หากเป็นกรณีหลัง ส.ส. พปชร. มี 122 คน คูณ 5,000 ใบ เท่ากับ 610,000 ใบ  หากตีราคาเบื้องต้นใบละ 
10 บาท เป็นเงิน 6.1 ล้านบาท  แต่หากราคา 20 บาท ก็เป็นเงินถึง 12.2 ล้านบาท 
 พ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 65 ระบุว่า แม้พ้นช่วงเลือกตั้งแล้ว แต่ถ้าพรรค ผู้ด ารงต าแหน่งใน
พรรค สมาชิกพรรค หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใด ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล คณะบุคคล 
หรือ นิติบุคคล ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย 
 กกต.ต้องสั่งให้เลขาธิการ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  โดยต้องแจ้งกลับไปยังพรรคหรือ
บุคคลดังกล่าวทราบ 
 หาก กกต. ไม่สั่ง ถือว่า ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เลขา กกต. ไม่แจ้งพรรค ถือว่า เลขาฯ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 
พรรคการเมืองแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ ยุบพรรค ขันจึงไม่ขัน ด้วยประการฉะน้ี" 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931076 
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“อนุทิน”บอกไม่แปลกพปชร.แจกขันสกรีนชื่อ “บิ๊กป้อม” ชี้ท าได้ ไม่ใช่ช่วงเลือกตั้ง 
สยามรัฐออนไลน์  6 เมษายน 2564 12:17 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 เม.ย.64 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.
สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐแจกขันที่มีการสกรีนชื่อพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า พรรคภูมิใจไทยแจกขันมาตั้งนานแล้ว เป็น
10 ปีแล้ว ทั้งขัน ทั้งปฏิทิน 
 เมื่อถามถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็แจกขันเหมือนกันช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่กลับถูก
ห้ามนายอนุทิน กล่าวว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงเลือกตั้ง มันไม่เหมือนกัน แต่ช่วงนี้แจกได้ เพราะไม่มีเลือกตั้ง การแจกขันก็
เพื่อให้น าไปตักน้ า รดน้ า ถือเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเป็นช่วงเลือกตั้งท าไม่ได้ แต่ถ้าแจกตอนนี้ถือเป็นเรื่องปกติ สมมติช่วงนี้
ตนไปไหนก็อาจจะพกแอลกอฮอล์ใส่ชื่อตนไปให้กับหัวคะแนนหรือคนที่เลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย มันก็ถือเป็นสิทธิ์ของตน
อยู่แล้ว 
เมื่อถามว่า แต่สงกรานต์ช่วงนี้เล่นน้ าไม่ได้เพราะมีการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 แล้วจะเอาขันไปท าอะไร 
 นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องอาบน้ า เมื่อเล่นน้ าไม่ได้ รวมถึงยังใช้ตักน้ าล้างหน้าบ้วนปากได้ อย่างไรก็ตาม
การแจกขันเป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐ ส่วนที่มีการใส่ชื่อพรรค หรือชื่อบุคคลก็เป็นเรื่องปกติ ไม่มีอะไร อย่างเช่น
พรรคภูมิใจไทยเองก็มีเสื้อที่มีชื่อพรรคเหมือนกัน และมีชื่ออนุทินเต็มไปหมด 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/233364 
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“อนุทิน” ชี้ พปชร.แจกขันเป็นเรื่องปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“อนุทิน” ชี้ พปชร.แจกขันสกรีนชื่อ “บิ๊กป้อม”  เป็นเรื่องปกติ  ช่วงนี้แจกได้ ไม่มีเลือกตั้ง 
 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 เม.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจกขันที่มีการสกรีนชื่อ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า พรรคภูมิใจไทย
แจกขันมาตั้งนานแล้วเป็น 10 ปีแล้ว ทั้งขัน ทั้งปฏิทิน 
 เมื่อถามถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็แจกขันเหมือนกันช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่กลับถูก
ห้ามนายอนุทิน กล่าวว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงเลือกตั้ง มันไม่เหมือนกัน แต่ช่วงนี้แจกได้ เพราะไม่มีเลือกตั้ง การแจกขันก็
เพื่อให้น าไปตักน้ า รดน้ า ถือเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเป็นช่วงเลือกตั้งท าไม่ได้ แต่ถ้าแจกตอนนี้ถือเป็นเรื่องปกติ สมมติช่วงนี้
ตนไปไหนก็อาจจะพกแอลกอฮอล์ใส่ชื่อตนไปให้กับหัวคะแนนหรือคนที่เลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย มันก็ถือเป็นสิทธิ์ของตน
อยู่แล้ว เมื่อถามว่า แต่สงกรานต์ช่วงนี้เล่นน้ าไม่ได้เพราะมีการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 แล้วจะเอาขันไปท าอะไร นาย
อนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องอาบน้ า เมื่อเล่นน้ าไม่ได้ รวมถึงยังใช้ตักน้ าล้างหน้าบ้วนปากได้ อย่างไรก็ตามการแจกขันเป็นเรื่อง
ของพรรคพลังประชารัฐ ส่วนที่มีการใส่ชื่อพรรค หรือชื่อบุคคลก็เป็นเรื่องปกติ ไม่มีอะไร อย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยเองก็
มีเสื้อที่มีชื่อพรรคเหมือนกัน และมีชื่ออนุทินเต็มไปหมด 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/80268 
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‘อนุทิน’ ชี้ไม่ใช่ช่วงเลือกตั้ง ‘ขันบิ๊กป้อม’ แจกได้ คนละเคส ‘ทักษิณ’ 
วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘อนุทิน’ ชี้ไม่ใช่ช่วงเลือกตั้ง ‘ขันบิ๊กป้อม’ แจกได้ คนละเคส ‘ทักษิณ’ 
 6 เมษายน 2564 ที่พรรคภูมิใจไทย(ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข 
ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจกขันที่มีการสกรีนชื่อ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า พรรคภูมิใจไทย
แจกขันมาตั้งนานแล้ว เป็น10 ปีแล้ว ทั้งขัน ทั้งปฏิทิน 
 เมื่อถามถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็แจกขันเหมือนกันช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่กลับถูก
ห้าม นายอนุทิน กล่าวว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงเลือกตั้ง มันไม่เหมือนกัน แต่ช่วงนี้แจกได้ เพราะไม่มีเลือกตั้ง การแจกขันก็
เพื่อให้น าไปตักน้ า รดน้ า ถือเป็นประโยชน์ 
 “ถ้าเป็นช่วงเลือกตั้งท าไม่ได้ แต่ถ้าแจกตอนนี้ถือเป็นเรื่องปกติ สมมติช่วงนี้ผมไปไหนก็อาจจะพก
แอลกอฮอล์ใส่ชื่อผมไปให้กับหัวคะแนน หรือคนที่เลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย มันก็ถือเป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้ว” นายอนุทิน 
กล่าว 
 เมื่อถามว่า แต่สงกรานต์ช่วงนี้เล่นน้ าไม่ได้เพราะมีการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 แล้วจะเอาขันไปท าอะไร 
นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องอาบน้ า เมื่อเล่นน้ าไม่ได้ รวมถึงยังใช้ตักน้ าล้างหน้าบ้วนปากได้ อย่างไรก็ตามการแจกขันเป็น
เรื่องของพรรคพลังประชารัฐ ส่วนที่มีการใส่ชื่อพรรค หรือชื่อบุคคลก็เป็นเรื่องปกติ ไม่มีอะไร อย่างเช่นพรรคภูมิใจไทย
เองก็มีเสื้อที่มีชื่อพรรคเหมือนกัน และมีชื่ออนุทินเต็มไปหมด 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/564244 
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กวนน้ าให้ใส 
สารส้ม  วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564, 02.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 นายชุมพล จุลใส จ าคุก 9 ปี 24 เดือน นายอิสสระ สมชัย 7 ปี 16 เดือนนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 6 ปี 
ทั้งนี้ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 3 คนนี้ เป็นเวลา 5 ปี 
นายถาวร เสนเนียม จ าคุก 5 ปี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 7 ปี โดยไม่ได้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสองคนนี ้
 จากค าพิพากษาข้างต้น กรณีที่ศาลให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ชัดเจนว่าย่อมขาดจากสมาชิกภาพ สส. ตาม
แนวค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2564 กรณีให้นายเทพไทเสนพงศ์ พ้นจากสมาชิกภาพของ สส. โดยถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี 
แต่ส าหรับกรณีของนายถาวรและนายพุทธิพงษ์ มีความแตกต่างกัน และยังคงไม่มีการชี้ขาด 
 ขณะนี้ กกต.ได้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของ สส.ที่เป็นจ าเลยในคดี 
กปปส. แล้ว 
 ล่าสุด ได้มีบทความของอดีตอัยการอาวุโส นายวีระชัย คล้ายทอง เรื่อง “การคุ้มกันสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา” เนื้อหาสาระบางตอนน่าสนใจอย่างย่ิง 
 “...กรณีเช่นนี้ ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญได้เคยพิจารณาวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หลังจากที่ศาลจังหวัดขอนแก่นได้มีค าพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
นายนวัธ ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลจังหวัดขอนแก่นจึงออกหมาย
จ าคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกา นายนวัธ จึงเป็นบุคคลถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (6) และสิ้น
สภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) 
 จากการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีนายนวัธ หากจะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีของ
นายพุทธิพงษ์ และนายถาวร แล้ว นักวิชาการ อัยการ ผู้พิพากษา และตุลาการทั้งหลาย มีความเห็นแตกต่างกันออกเป็น
สองแนวทาง 
 แนวทางแรก มีความเห็นว่า กรณีที่นายพุทธิพงษ์ และนายถาวร ต้องค าพิพากษาศาลอาญาให้ลงโทษ
จ าคุกและถูกคุมขังไว้ ตั้งแต่วันที่ 24 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างรอการพิจารณาค าร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว 
เป็นกรณีต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) เช่นเดียวกับ นายนวัธ แล้ว จึงส่งผลให้นายพุทธิ
พงษ์ และนายถาวร พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่นเดียวกับกรณีของนายนวัธ ความเห็นในแนวทางนี้จะ
พิจารณาข้อเท็จจริงจากการถูกคุมขัง โดยไม่ได้พิจารณาจากบริบทด้านอื่นๆ ประกอบ จึงเป็นการตีความกฎหมายอย่าง
แคบซึ่งไม่เป็นคุณกับจ าเลย 
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 แนวทางที่สอง มีความเห็นว่า แม้การถูกคุมขังจะเกิดขึ้นแล้ว แต่นายพุทธิพงษ์ และนายถาวร ยังไม่พ้นจาก
สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญ มาตรา 25 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้” เมื่อพิจารณาประกอบ 
มาตรา 29 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค า
พิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้” กอปรกับ
วรรคสาม ได้บัญญัติว่า “การควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการ
หลบหนี” 
 กรณี นายพุทธิพงษ์ และนายถาวร ถูกน าตัวไปคุมขังไว้ในเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ถึง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จึงต้องถือเป็นเพียงกระบวนการควบคุมตัวไว้ระหว่างรอการพิจารณาปล่อยตัวช่ัวคราวเท่านั้น 
มิอาจถือได้ว่า เป็นการถูกน าตัวไปคุมขังเพื่อบังคับโทษทางอาญา ตามเจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนูญ มาตรา 98 (6) แต่
อย่างใด 
 2. รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (6) เป็นบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ที่ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดย
หมายของศาล สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่กรณีของนายพุทธิพงษ์ และนายถาวร นั้น ในวันสมัคร
รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุคคลทั้งสองมิได้มีคุณสมบัติต้องห้ามดังกล่าว 
 ดังนั้น ที่ศาลอาญาพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกและคุมขังโดยหมายของศาลที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2564 จึงเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่นายพุทธิพงษ์ และนายถาวร ได้รับเลือกตั้ งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว การที่ กกต.เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของบุคคลทั้งสอง โดยอาศัย
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6)จึงมิอาจต้องด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 3. รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 บัญญัติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเพราะเหตุที่ต้อง
ค าพิพากษาให้จ าคุกไว้ 2 กรณีเท่านั้น คือ กรณีตามมาตรา 101 (6) ที่ยึดโยงกับมาตรา 98 (6) ซึ่งบัญญัติว่า “ต้องค า
พิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล” และ กรณีตามมาตรา 101 (13) บัญญัติว่า “ต้องค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ” จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์
ก าหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงแตกต่างกัน รัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 
98 (6) มีเจตนารมณ์ก าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครในเชิงป้องกัน ไม่ให้ผู้สมัครปกปิดคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 
98 (6) ไว้  หากปรากฏพบข้อเท็จจริงอันเป็นลักษณะต้องห้ามในภายหลังการสมัครรับเลือกตั้ง ความเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมสิ้นสุดลง 
 ส่วนรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (13) นั้น มีเจตนารมณ์ห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมลทินมัวหมองที่
มีสภาพร้ายแรงจากการที่ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแม้จะมีการรอการลงโทษไว้ก็ตาม หากพิจารณาถึง
กระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงควรได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญให้ตัวแทนแห่งตนสามารถด ารงต าแหน่งได้ยาวนาน
ตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร การตีความให้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะถูกด าเนินคดีทางอาญา จึง
ควรต้องตีความอย่างแคบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 
 เมื่อค าพิพากษาของศาลอาญายังไม่ถึงที่สุด จึงไม่ต้องด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และไม่อาจถือได้ว่า
นายพุทธิพงษ์ และนายถาวร มีมลทินมัวหมองต้องพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อสันนิษฐานของ
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ผู้ต้องหาและจ าเลยไม่มีความผิดจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้น การตีความกรณีของ  
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นายพุทธิพงษ์ และนายถาวร ที่ถูกคุมขังอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาค าร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว แล้วต้องพ้นจาก
สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการตีความให้การถูกคุมขังชั่วคราวมีความร้ายแรงยิ่งกว่าค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก จึงเป็นการตีความกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและไม่ต้องด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 การถูกคุมขังโดยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ตามนัยค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2562 (กรณีนายนวัธ) 
ที่ศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล จึงแตกต่างกับกรณีของนาย
พุทธิพงษ์ และนายถาวรที่ถูกคุมขังอยู่ 2 วัน เพื่อรอการพิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวและต่อมาศาลได้อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราว หากต้องตีความจากเหตุที่แตกต่างกันแต่เกิดผลอย่างเดียวกัน ก็ท าให้การใช้กฎหมายเกิดความลักลั่นไม่
เป็นธรรม 
 4. รัฐธรรมนูญ มาตรา 125 วรรคสี่ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่
เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุม” ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรานี้มีเจตนารมณ์ก าหนดความสัมพันธ์ของฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ และเป็นบทบัญญัติที่มุ่งต่อการคุ้มครองสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีความ
มั่นคง ไม่ต้องเกรงกลัวต่อการที่ตนได้ถูกด าเนินคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการต่อรองเอาผล
ทางคดีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บทบัญญัติแห่งรั ฐธรรมนูญมาตรานี้ จึงมีเจตนารมณ์
ต้องการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างเต็มที่ ตราบใดที่ค าพิพากษายังไม่ถึง
ที่สุดให้ลงโทษจ าคุก การจะคุมขัง นายพุทธิพงษ์ และนายถาวร ระหว่างสมัยประชุมจะได้รับการคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ 
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 125 วรรคแรก ได้บัญญัติว่า “ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียก
ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปท าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นการจับในขณะกระท าความผิด” นั้น ย่อมมีความหมายถึงว่า สส. 
ไม่อาจถูกคุมขังได้ เพราะค าว่า “คุมขัง” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (12) หมายถึง คุมตัว ควบคุม ขัง กักขัง
หรือจ าคุก ฉะนั้นนายพุทธิพงษ์ และนายถาวร จึงไม่อาจถูกคุมขังในระหว่างสมัยประชุมได้ 
 5. การนัดฟังค าพิพากษา ศาลอาญาได้ทราบผลของค าพิพากษาอยู่ก่อนแล้ว 
 ย่อมคาดหมายได้ว่า การอ่านค าพิพากษาต้องกระทบสิทธิและเสรีภาพของนายพุทธิพงษ์ และนายถาวร 
ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ศาลอาญาควรเลื่อนการอ่านค าพิพากษาออกไปจนพ้นสมัยประชุม 
 แต่ศาลอาญากลับอ่านค าพิพากษาตามนัด ส่งผลให้นายพุทธิพงษ์ และนายถาวร ต้องถูกคุมขังในวันที่ 24 
ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ท าให้บุคคลทั้งสองไม่สามารถเข้าประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณา (1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) และ (2)ร่าง
พระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ… ในวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ 
 การคุมขังจึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การคุมขังดังกล่าวแม้จะได้เกิดขึ้นจริง จึงไม่
มีผลให้นายพุทธิพงษ์ และนายถาวร ต้องพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...” 
ข้างต้นนั้น คือ ข้อคิดความเห็น มุมมองทางกฎหมายที่น่าสนใจมากของอดีตอัยการอาวุโส 
หลังจากนี้ เช่ือว่าอีกไม่นาน ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยชี้ขาดออกมา 
สารส้ม 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/columnist/47341 
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เกาถูกที่คัน 
แม่ลูกจันทร์  6 เม.ย. 2564 05:08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 พรรคพลังประชารัฐกวักมือเหย็งๆ ชวนเชิญพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้านให้ร่วมมือกับพรรคพลัง
ประชารัฐเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแต่ไม่มีพรรคไหนเอาด้วยกับพรรคพลัง
ประชารัฐแม้แต่พรรคเดียว เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5 ประเด็น 13 มาตรา ที่พรรคพลังประชารัฐเสนอมา ไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 แม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง... 
ยังไม่รับนิมนต์!! 
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ หน.พรรค ปชป. ย้ าว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ไม่ใช่แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อถอยหลังลงคลอง 
 พรรคประชาธิปัตย์ กับพรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา จึงตกลงกันจะยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แยกไปอีกขบวน 
โดยจะเสนอขอแก้ไขเป็นรายมาตรารวม 6 ประเด็น 
(ส่วนจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้... ค่อยว่ากันอีกที) 
 “แม่ลูกจันทร์” เห็นว่าข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และ
พรรคชาติไทยพัฒนา ดูเข้าท่ากว่าของพรรคพลังประชารัฐทุกแง่ทุกมุม 
6 ประเดน็ที่ 3 พรรคร่วมรัฐบาล จะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตรา มีโฉมหน้าดังนี้คือ... 
ประเด็นที่ 1, คลายล็อกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายกว่าเดิม 
ยกเลิกเง่ือนไขสับปะรังเคที่ก าหนดให้ ส.ว.ลากตั้ง ต้องโหวตเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 คน 
เพราะท าให้อ านาจแก้ไขรัฐธรรมนูญไปอยู่ในมือ ส.ว.ลากตั้งอย่างสิ้นเชิง!! 
ประเด็นที่ 2, ยกเลิกกติกาเลอะเทอะ ที่ให้อ านาจ ส.ว.ลากตั้งโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 
เพราะนายกรัฐมนตรีควรได้รับเลือกจาก ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง 
ประเด็นที่ 3, แก้ไขเพิ่มสิทธิเสรีภาพประชาชน และสิทธิชุมชนที่ถูกลิดรอนไปให้กลับคืนมาตามเดิม 
ประเด็นที่ 4, เพิ่มอ านาจประชาชนตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐได้อย่างเข้มข้นถึงลูกถึงคน 
ประเด็นที่ 5, เพิ่มการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นไม่ให้รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง 
ประเด็นที่ 6, ยกเลิกระบบเลือกตั้ง ส.ส. แบบพิสดาร ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว กลับมาใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ให้มี 
ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 100 คน ตามเดิม 
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 “แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยตามข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และ
พรรคชาติไทยพัฒนา ทั้ง 6 ประเด็น 
เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื้อรังจากรัฐธรรมนูญแบบเกาถูกที่คัน 
แต่ถ้าจะให้หายคันจริงๆ ต้องเพิ่มอีก 1 ประเด็น ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. ตามครรลองประชาธิปไตย 
ถ้า นายกฯลุงตู่ จะไปต่อ ต้องลงเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามกติกา 
ทีนี้ลุงตู่จะคุยได้เต็มปากว่าประชาชนเลือกต้ังมาโดยตรง. 
 
“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2063664?utm_source=PANORAMA_TOPIC 
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1 ล้านชื่อ รื้อระบอบประยุทธ์ แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย 
ลมกรด  6 เม.ย. 2564 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ 6 เม.ย.เป็นวันจักรี และเป็นวันครบรอบ 4 ปีแห่งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งเป็น
รัฐธรรมนูญที่สืบทอดอ านาจเผด็จการอย่างหน้าไม่อาย คนทั่วประเทศพากันร้องยี้ กดดันจนรัฐบาลต้องยอมประกาศ
นโยบายเร่งด่วนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยสากล แต่สุดท้ายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกตีตกในวาระ 3 
ประชาชนโดนเล่นละครตบตามาตลอด 
 จึงไม่แปลกที่มีกลุ่มมวลชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ขาดสาย แม้มีโควิดเข้ามาขัดจังหวะบ้าง แต่
อุดมการณ์ได้ถูกปลูกฝังในหัวคนรุ่นใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว 
 วันนี้เป็นฤกษ์ดีที่ กระแสเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญจากภาคประชาชน ถูกจุดขึ้นอีกครั้ง โดย กลุ่ม Re-
Solution ที่เป็นการจับมือ ร่วมกันของคณะก้าวหน้า กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า และโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมาย
ประชาชน (ไอลอว์) มีนัดคิกออฟแคมเปญ “ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์” ล่ารายชื่อประชาชน 1 ล้านรายชื่อ เพื่อ
แก้รัฐธรรมนูญเปิดทางสู่ประชาธิปไตย 
 เดิมที คุณปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า วางโปรแกรมคิกออฟเวลา 15.00 น. ที่หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แต่ถูกผู้ใหญ่ใน กทม.บอกปัดไม่ให้ใช้สถานที่ จึงต้องเปลี่ยนไปจัดงานที่ห้อง LT1 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แทน จากนั้น จะออกเดินสายไปทั่วทุกภาคเพื่อล่ารายชื่อต่อ 
 ตามรายงานข่าวเบื้องต้น การล่ารายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราครั้งนี้ตั้งไว้ 4 ประเด็นหลัก 1.ล้ม
วุฒิสภา เดินหน้าสภาเดี่ยว 2.โละศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ปฏิรูปที่มาอ านาจการตรวจสอบ 3.เลิกแผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูป ปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศ 4.ล้างมรดก รัฐประหาร หยุดวงจรอุบาทว์ ขวางประชาธิปไตย 
 ทั้ง 4 ประเด็นนี้บ่งบอกชัดเจนว่า กลุ่ม Re-Solution ก้าวข้ามเกมซื้อเวลา ของนักการเมืองไปแล้ว เพราะ
พรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ว. ลากตั้ง ไม่มีทางแตะต้องประเด็นเหล่านี้เด็ดขาด ที่ส าคัญพรรคการเมืองจะเสนอแก้เฉพาะกฎ
กติกาการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้เปรียบในสนามเลือกตั้งมากที่สุด เช่น ใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ หรือคิดคะแนน ส.ส .บัญชี
รายชื่อแบบใหม่ ส่วนปมปัญหาที่แท้จริงในรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวถ่วงความเจริญของบ้านเมือง นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลจะ
มองผ่าน 
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 เมื่อก่อนคนครึ่งประเทศเคยรังเกียจระบอบทักษิณ แต่ถ้าเทียบกันแล้วระบอบประยุทธ์ร้ายแรงยิ่งกว่า 
ปัจจุบันการแต่งตั้งโยกย้ายไม่มีถามถึงความรู้ความสามารถ มีแค่ค าถามเดียวคือ ตั๋วใคร ส.ว.เลือกตั้ง ยุคทักษิณไม่มี
อ านาจเลือกต้ังนายกฯ แต่ ส.ว.ลากตั้งยุคนี้กลับมีสิทธิโหวต และพร้อมใจยกมือเลือกนายกฯคนเดียวกัน 
 เคยมีข่าวหลุดว่าทักษิณพูดว่า กกต.เป็นคนของเรา กลายเป็นข่าวฉาวโดนวิจารณ์ยับ แต่วันนี้มีใครบ้างที่ไม่
รู้ว่าองค์กรอิสระทั้งหลายเป็นคนของใคร คดีซุกหุ้นของทักษิณ ต้องลุ้นกันแทบนาทีสุดท้ายกว่าจะรู้ผลค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญ หน าซ้ ามติออกมาก้ ากึ่งฉิวเฉียด ผิดกับยุคนี้ผลคดีทั้งหลายแทบจะ แบเบอร์ แต่แรก 
 แกนน าม็อบ กปปส.ถูกศาลตัดสินว่าผิด ได้ประกันตัวออกมาอุทธรณ์สู้คดี แต่แกนน าม็อบ นศ.แค่ถูกส่ง
ฟ้อง คดียังไม่ตัดสิน กลับถูกคุมขัง ไม่ได้ประกันตัวออกมาเรียนหนังสือ เจอกระบวนการยุติธรรมเป็นแบบนี้ คนไทย
สับสนงงงวย ต่างชาติก็อึ้ง ไม่กล้ามาลงทุน 
 รัฐบาลประยุทธ์ท าแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศอีท่าไหนไม่รู้ ท าจนคนไทยได้แต่  รอรับ
แจกเศษเงิน ไว้ประทังชีวิต 
 7 ปีที่บิ๊กตู่ครองอ านาจ ประเทศแทบไม่ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเลย ในฐานะประชาชนเจ้าของภาษี ผมรู้สึก
ว่าจ่ายค่าตัวบิ๊กตู่ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย. 
 
ลมกรด 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2063731 
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09.00 INDEX ปฏบิัติการ ‘โยนหิน’ ถามทาง ลีลาเฉียบ ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
วันที่ 6 เมษายน 2564 - 10:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ ‘โยนหิน’ ถามทาง ลีลาเฉียบ ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 การปรากฏขึ้นของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะ ‘ว่าที่’ เลขาธิการพรรค ก็เหมือนกับการปรากฏขึ้น
ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในพรรคพลังประชารัฐ 
ขอให้จ าค าพูดของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ว่า ‘ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรค’ เอาไว้ให้ด ี
 เพราะไม่ว่าเมื่อมีข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเข้าไปนั่งในต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์ ไม่ว่าเมื่อมี
ข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเข้าไปนั่งในต าแหน่งหัวหน้าพรรค 
 ประโยคที่ติดอยู่ 2 ริมฝีปากของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็คือ ‘ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรค’ 
เพราะเมื่อมีมติมาจากสมาชิก พรรคทุกอย่างก็มีความเป็นไปได้ 
 ความหมายส าหรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็คือ เมื่อมีความเรียกร้องต้องการจากสมาชิกพรรค พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็เข้าไปแทนที่ นายอุตตม สาวนายน 
 ต่อกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็เช่นเดียวกัน นั่นก็คือหากเป็นมติร่วมกันของสมาชิกพรรคก็มีความ
เป็นไปได ้
 กรณีที่มีการมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าไปมีบทบาทหนุนช่วยให้การลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้วา่ฯกทม.ของ พล.ต.อ.จักร ทิพย์ ชัยจินดา บรรลุเป้าหมาย คือ การโยนหินถามทาง 
 1 ถามทางไปยังบรรดา ‘ขาใหญ่’ ในกทม. ขณะเดียวกัน 1 ถามทางไปยัง ‘เลขาธิการพรรค’ คนปัจจุบัน 
เพราะว่าก่อนหน้านี้ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ซึ่งเติบโตจากพื้นที่กทม. และ นางทยา ทีปสุวรรณ เคยแสดงความจ านง
จะลงสมัครผู้ว่าฯกทม.จะว่าอย่างไร 
หากมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าหนุนเสริม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 ยิ่งกว่านั้น ยังเท่ากับเป็นการสื่อไปยัง นายอนุชา นาคาศัย ด้วยว่าหากมีการรุกคืบจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า จะว่าอย่างไร 
 ค าว่าว่าอย่างไรนี้มิได้สื่อโดยอ้อมไปยัง นายอนุชา นาคาศัย เท่านั้น หากที่ส าคัญยังเป็นการสื่อไปยัง นาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน สื่อไปยัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ด้วย 
 เมื่อการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพรรคพลังประชารัฐจะเกิดขึ้นภายในเดือนเมษายน กรณีนี้จึงด าเนินไป
อย่างกระชับ รัดกุมและต้องยึดความรวดเร็วเป็นอาวุธส าคัญ 
ทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับ ‘สมาชิก’ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2660160 
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