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ข่าวประจ าวันที่ 7 ตุลาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 เลขที่ข่าว 90/2564 ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. ขยับ กกต. เปิดคุณสมบัติ - ลักษณะต้องห้าม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 

 

ข่าว กกต. / ผู้บริหาร สนง.กกต. ให้สัมภาษณ์  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ประธาน กกต. จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง 76 จังหวัด เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 ต.ค.นี้ 14 
2 แนวหน้าออนไลน์ ประธาน กกต. จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง 76 จังหวัด เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 ต.ค. 15 
3 MGR Online กกต. จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง 76 จังหวัด ย้ า ซื้อเสียงจุดเปลี่ยนประเทศ 16 
3 Innnews Online กกต. จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 17 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. จับสลาก "ผู้ตรวจการเลือกตั้ง" 405 คนลุยงานเลือก อบต. ทั่วประเทศ 18 
6 มติชนออนไลน์ ‘จรุงวิทย์’ ยัน ‘โควิด-น้ าท่วม’ ไม่เป็นอุปสรรคเลือกตั้ง อบต. เชิญชวน

ประชาชนออกมาใช้สิทธิ 28 พ.ย.นี้ 
19 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘จรุงวิทย์’ บ่ยั่น ’โควิด-น้ าท่วม’ เดินหน้าลุยเลือกตั้ง ’อบต.’ 20 
8 ข่าวสดออนไลน์ เลขาฯ กกต. ยืนยัน 'โควิด-น้ าท่วม ' ไม่เป็นอุปสรรค เลือกตั้ง อบต.  

ชวนใช้สิทธิ 28 พ.ย.นี้ 
21 

9 สยามรัฐออนไลน์ "เลขาฯ กกต." ยัน "น้ าท่วม-โควิด" ไม่เป็นอุปสรรคเลือกตั้ ง อบต.  
เชิญชวน ปชช. ใช้สิทธิ 28 พ.ย.นี้ 

22 

10 news.thaipbs online กกต. จ่อถก ศบค. ปมหายป่วยโควิดลงสมัครเลือกตั้ง อบต. 23 
11 Nationtv online เลขาฯ กกต. พร้อมเดินหน้าลุยเลือกตั้ง อบต. 24 
12 news.ch7 online เลขา กกต. มั่นใจ "น้ าท่วม-โควิด" ไม่เป็นอุปสรรค รับสมัครลงเลือกตั้ง

สมาชิกและนายก อบต. 
25 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 มติชนออนไลน์ เลขา กกต. เผยอยู่ระหว่างศึกษาร่างกฎหมายลูกรองรับร่างแก้ไข รธน. 26 
14 สยามรัฐออนไลน์ "จรุงวิทย์" เผย กกต. อยู่ในระหว่างศึกษาร่าง กม. ประกอบรัฐธรรมนูญ 27 
15 แนวหน้าออนไลน์ เลขาฯ กกต. เผยอยู่ระหว่างศึกษาร่างกฎหมายลูกรองรับร่างแก้ไข รธน. 28 
16 แนวหน้าออนไลน์ กรมควบคุมโรค - กกต. ยืนยันหน่วยเลือกตั้ง อบต. มั่นใจปลอดโควิด 29 
17 มติชนออนไลน์ ‘กกต.-กรมควบคุมโรค’ ประสานเสียงให้ความมั่นใจ ปชช. ออกไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ปลอดโควิด 
30 

18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เชิญกรมควบคุมโรคสาธิตเลือกตั้ง อบต. มาตรการเข้ม 100% -  
มั่นใจปลอดโควิด 

31 

19 MGR Online กกต.-กรมควบคุมโรค ให้ความมั่นใจหน่วยเลือกตั้งอบต. ปลอดโควิด  
เข้มมาตรการป้องกันแพร่ระบาด 

32 

20 news.ch7 Online กกต.- กรมควบคุมโรค สาธิตการเลือกตั้ง อบต. ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 33 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ก้าวไกลเสียงหาย! วินท์ สุธีรชัย ลาออก จ่อเปิดตัวพรรครวมไทย ยูไนเต็ด 34 

2 มตชินออนไลน์ ‘วิ โรจน์ ’  ไม่แปลกใจ ‘วินท์ ’  ลาออกก้าวไกล ชม เป็นคนชัดเจน 

ท าแบบเปิดเผย-ถูกต้อง 

35 

3 แนวหน้าออนไลน์ อดีต ส.ว. ‘เกษม มาลัยศร’ี เปิดตัวเจ้าคอก ปชป. ชู ‘จุรินทร์’ นายกฯคนอีสาน 36 
4 แนวหน้าออนไลน์ 'บิ๊กตู่' ว่าไง?! 'พ่ีใหญ่' ถามสมัครสมาชิก พปชร. หรือยัง หลังพรรคจะเสนอ

ชื่อเป็นนายกฯ 

37 

5 กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ ก้าวไกล ประเมินสัญญาณยุบสภา-รัฐบาลไม่ครบเทอม "พิธา" ลั่นพร้อมชิงนายกฯ 39 

6 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ตั้ง "สมศักดิ์ -พีระพันธุ์ " นั่งที่ปรึกษาหัวหน้า พปชร. แล้ว  

หลังสมัครสมาชิกพรรค 

40 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘เจษฎ์’ ยัน ‘บิ๊กตู่’ มีอ านาจยื่นศาลตีความแก้ รธน. จับตารื้อ ก.ม.ลูกขัดรัฐธรรมนูญ 41 

8 มติชนออนไลน์ ‘ส.ว.เสรี’ เห็นพ้อง ‘วิษณุ’ หลังชี้นายกฯไม่มีอ านาจยื่นศาลตีความแก้ รธน. 

จับตารอดูแก้กฎหมายลูก 

43 
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ซุบซิบ / บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ แนวหน้าวาทะเด็ด 44 
2 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ถอดรหัสสัญญาณ กกต. เป่านกหวีด พรรคการเมือง สตาร์ตเลือกตั้ง 45 

3 มติชนออนไลน์ ซ้อนซับ ปัญหา ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ‘ประชาธิปัตย์’ 48 

4 คมชัดลึกออนไลน์ "วัดค่าพลัง" 3 พรรคการเมือง โอกาสและความเป็นไปได้บนสมรภูมิการเมืองเดือด 50 

5 มติชนออนไลน์ จับตาแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี  ‘พลังประชารัฐ’ อาจมี ‘สองคน’ 54 

6 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เส้นสนกลใน ปรับ ครม.ประยุทธ์ คลื่นใต้น้ า “พลังประชารัฐ” รอปะทุ 55 
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วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
 

 
 

 
“ครั้งนี้เรามีความมั่นใจอย่างเต็มที่ ซึ่งเราได้ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศในการเลือกตั้ง 

อบต. ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักท่ีท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์ ยุติธรรม” 
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/607097 

กรรมการการเลือกตั้ง 
แนวหน้าวาทะเดด็ 

 
 
 

https://www.naewna.com/politic/607097
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วันที่ 7 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และ นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์การถ่ายท าสื่อวีดีทัศน์ประกอบการอบรม
วิทยากรอ าเภอและกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยเลือกตั้งแล ะบุคลากร 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก 
แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ให้ค าแนะน าการจัดหน่วยเลือกตั้ง  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โควิด – 19 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อความปลอดภัยใช้สิทธิ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมสังเกตการณ์การถ่ายท าส่ือวีดีทัศน์ประกอบการอบรมวทิยากรอ าเภอ 

และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 

 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 
 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

 
 
 

 

7 ต.ค. 2564 12:15 น. 
เลือกตั้ง อบต. ขยับ กกต. เปิดคุณสมบัติ - ลักษณะต้องห้าม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 

 
 
ปี่กลองเฉิด! เลือกตั้ง อบต.ขยับแล้ว กกต.เปิดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก่อนเปิดรับสมัคร 11-15 ต.ค.นี้ 

วันที่ 7 ต.ค. 64 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 49 และมาตรา 50 ประกอบพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 47 ทวิ และ 58/1 ได้ก าหนดคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
2. ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ส าหรับผู้มี
สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรบริหารส่วนต าบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
4. ส าหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 
1. ติดยาเสพติดให้โทษ 
2. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ 
4. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช (2) อยู่
ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ และ (4) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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5. อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ ง  
6. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
7. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
9. เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้อง
ค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
10. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตน าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันใน
ความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
11. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
12. เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
13. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
14. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็น
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
15. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
16. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
17. เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่า
เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ อ านาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
18. ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค า
พิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
19. เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
20. อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 42 หรือตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอน สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
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22. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
23. เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
สัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน ระหว่างกัน และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้น
จากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
24. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
25. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่
และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
26. ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

อนึ่ง การรับสมัครเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติต้องห้ามในการรับสมัคร มีโทษมาตรา 
120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่า ตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับ
เลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2213254  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2213254
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วันที่ 6 ตุลาคม 2564 - 13:01 น. 
ประธาน กกต. จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง 76 จังหวัด เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 ต.ค.นี้ 
 

 
 
ประธาน กกต.จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง 76 จังหวัด เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 ต.ค.นี้ 

เมื่ อ เวลา 10.30 น.วันที่  6 ตุลาคม ที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  (กกต. )  นายอิทธิพร  
บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ส าหรับส าหรับ
ปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกการบริหารส่วนต าบลจ านวน 5,300 แห่ง โดยจะ
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ถึง 1 ธ.ค. 2564 รวม 405 คน ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการ กกต.ร่วมสังเกตการณ์การจับสลากในครั้งนี้ด้วย 

ส าหรับการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะแต่งตั้งจั งหวัดละไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน  
8 คน โดยใช้เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนผู้ตรวจการเลือกตั้ง คือ 1.จังหวัดที่มีเขต
เลือกตั้งไม่เกิน 5 เขต จะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 5 คน 2.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 6 – 8 เขตเลือกตั้ง มี
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 6 คน 3.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 9 -11 เขตจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 7 คน 
และ 4.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ 12 เขตขึ้นไปจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 8 คน ทั้งนี้ในแต่ละจังหวัด 
จะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดนั้น จังหวัดละ 2 คน และแต่งต้ังจากผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนา
จากจังหวัดอ่ืนให้ครบตามที่ก าหนด 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ส าหรับวันนี้ ทาง กกต.ได้เริ่มจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง 76 จังหวัดเพ่ือไป
ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง อบต.ที่จะเกิดขึ้น โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งจะท าหน้าที่ตรวจสอบการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่
ด าเนินการเลือกตั้ง ตรวจสอบการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองและลงพ้ืนที่หาข่าว
เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งนี้ในเรื่องการซื้อเสียง ตนอยากฝากว่า อย่าไปท าเลย เพราะจุดเปลี่ยนของประเทศ ถ้า
ไม่มีการซื้อเสียงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่าง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2976650  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2976650
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/004923849082034809283.jpg
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วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 13.04 น. 
ประธาน กกต. จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง 76 จังหวัด เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 ต.ค. 
 

 
 

เ มื่ อ วั น ที่  6 ตุ ล า ค ม  2564 ที่ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  ( ก ก ต . )  น า ย อิ ท ธิ พ ร  
บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกการบริหารส่วนต าบล จ านวน 5,300 แห่ง โดยจะเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ถึง 1 ธันวาคม 2564 รวมจ านวน 405 คน ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด โดยมี พ.ต.อ.จรุง
วิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ร่วมสังเกตการณ์การจับสลากในครั้งนี้ด้วย 

ส าหรับการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจะแต่งตั้งจังหวัดละไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน โดย
ใช้เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนผู้ตรวจการเลือกตั้ง คือ 1.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไม่
เกิน 5 เขต จะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรวม  5 คน 2.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 6 - 8 เขตเลือกตั้ง มี
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  6 คน 3.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 9 - 11 เขต จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด 7 คน และ 4.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ 12 เขตขึ้นไปจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 8 คน โดยในแต่
ละจังหวัดจะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดนั้น จ านวนจังหวัดละ  2 คน และที่เหลือแต่งตั้งจาก
ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาจากจังหวัดอื่นให้ครบตามที่ก าหนด 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ส าหรับวันนี้ทาง กกต.ได้เริ่มจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ ง 76 จังหวัด เพ่ือไป
ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง อบต.ที่จะเกิดขึ้น โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งจะท าหน้าที่ตรวจสอบการปฎิบัติ งานเจ้าหน้าที่ที่
ด าเนินการเลือกตั้งตรวจสอบการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองและลงพ้ืนที่หาข่าว
เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตนอยากฝากเรื่องการซื้อเสียงว่าอย่าไปท าเลย  เพราะขณะนี้อยู่ในจุดเปลี่ยนของ
ประเทศ ถ้าไม่มีการซื้อเสียงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆ อย่าง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/606948  

https://www.naewna.com/politic/606948
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6 ต.ค. 2564 13:18    
กกต. จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง 76 จังหวัด ย้ า ซ้ือเสียงจุดเปลี่ยนประเทศ 
 

 
 
 
ประธาน กกต.จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง 76 จังหวัด เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 ต.ค.นี้ ขณะที่ เลขาธิการ กกต. ย้ า ถ้า
ไม่มีการซื้อเสียงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆ อย่าง 

วันนี้ (6 ต.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นประธานจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ส าหรับปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 
5,300 แห่ง โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ถึง 1 ธ.ค. 2564 รวม 405 คน ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด โดยมี พ.ต.อ.
จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ร่วมสังเกตการณ์การจับสลากในครั้งนี้ด้วย 

ส าหรับการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะแต่งตั้งจังหวัดละไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน โดย
ใช้เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนผู้ตรวจการเลือกตั้ง คือ 1. จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไม่เกิน 
5 เขต จะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 5 คน 2. จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 6-8 เขตเลือกตั้ง มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด 6 คน 3. จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 9-11 เขต จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 7 คน และ 4. จังหวัดที่
มีเขตเลือกตั้งตั้งแต่ 12 เขตข้ึนไป จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 8 คน ทั้งนี้ ในแต่ละจังหวัดจะต้องมีผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง ที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดนั้น จังหวัดละ 2 คน และแต่งตั้งจากผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาจากจังหวัดอ่ืนให้
ครบตามท่ีก าหนด 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ กกต.ได้เริ่มจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง 76 
จังหวัด เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง อบต.ที่จะเกิดขึ้น โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งจะท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง ตรวจสอบการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรค
การเมืองและลงพ้ืนที่หาข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในเรื่องการซื้อเสียง อยากฝากว่า อย่าไปท าเลย เพราะ
จุดเปลี่ยนของประเทศ ถ้าไม่มีการซื้อเสียงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆ อย่าง 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000098926  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000098926
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06 ตุลาคม 2021 - 13:28 
กกต. จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
 

 
 
กกต.จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ดูแลเลือกตั้ง อบต.เริ่มท าหน้าที่ 18ตค.-1 ธ.ค.นี้ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) เป็นประธานจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด ส าหรับปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกการบริหารส่วนต าบลจ านวน 
5,300 แห่ง โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.- 1 ธ.ค. 2564รวม 405 คน ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด 

ส าหรับผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีอ านาจหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และมีอ านาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว รวมทั้งตรวจสอบการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองหรือการกระท าใดที่เป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมรวมทั้งเข้าไปในที่
เลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง และปฏิบัติงานอ่ืนตามระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และมติของกกต.หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการจับสลากผู้ตรวจการ
เลือกตั้งทั้ง 76 จังหวัดเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งอบต.ที่จะเกิดขึ้น โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งจะลงพ้ืนที่หาข่าว
เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งที่ผ่านมา เมื่อดูจากค าร้องเรียนต่างๆแม้จะพบข้อมูลว่ามีการซื้อเสียงแต่กกต.ก็สามารถ
ด าเนินการได้ แม้จะดูจากค าร้องแล้วถือว่าได้ผล แม้จะมีข้อมูลว่ามีการซื้อเสียงก็ขออย่าท าแต่ขออย่าไปท าเลย เพราะจุด
เปลี่ยนของประเทศ ถ้าไม่มีการซื้อ?เสียงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่าง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_205711/  
  

https://www.innnews.co.th/news/news_205711/
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06 ต.ค. 2564 เวลา 15:03 น. 
กกต. จับสลาก "ผู้ตรวจการเลือกตั้ง" 405 คนลุยงานเลือก อบต. ทั่วประเทศ 
 

 
 

กกต.จับสลาก "ผู้ตรวจการเลือกตั้ง" 405 คน ลุยงานเลือก อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ เลขาฯ กกต.ฝาก ขออย่า
มีการซื้อเสียง เพื่อให้ประเทศเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  เป็นประธานจับสลาก
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ส าหรับส าหรับปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
กา รบริ ห า ร ส่ ว นต า บลจ าน วน  5,300 แห่ ง    โ ด ยจะ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตั้ ง แ ต่ วั นที่  18 ต . ค .  ถึ ง   1 ธ . ค . 
2564  รวม 405 คน ในพ้ืนที ่76 จังหวัด   โดยมี  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ร่วมสังเกตการณ์การจับสลาก
ในครั้งนี้ด้วย  
ส าหรับการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะแต่งตั้งจังหวัดละไม่น้อยกว่า 5 คน  แต่ไม่เกิน 8 คน  โดยใช้เขต
เลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนผู้ตรวจการเลือกตั้ง คือ   
1.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไม่เกิน5 เขต จะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 5 คน  
2.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 6 - 8 เขตเลือกตั้ง   มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 6 คน 
3.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 9 -11 เขตจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 7  คน และ 
4.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ 12 เขตขึ้นไปจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 8 คน ทั้งนี้ในแต่ละจังหวัด  จะต้อง
มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดนั้น จังหวัดละ 2 คน และแต่งตั้งจากผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาจาก
จังหวัดอ่ืนให้ครบตามที่ก าหนด  

โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ส าหรับวันนี้ ทาง กกต.ได้เริ่มจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง 76 จังหวัด
เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง อบต.ที่จะเกิดขึ้น โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งจะท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง   ตรวจสอบการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองและลง
พ้ืนที่หาข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง     
เลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ในเรื่องการซื้อเสียง  ตนอยากฝากว่า  อย่าไปท าเลย  เพราะจุดเปลี่ยนของประเทศถ้า
ไม่มีการซื้อเสียงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่าง 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/964298  

https://www.bangkokbiznews.com/news/964298


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 - 13:16 น. 
‘จรุงวิทย’์ ยัน ‘โควิด-น้ าท่วม’ ไม่เป็นอุปสรรคเลือกตั้ง อบต. เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ 28 พ.ย.นี้ 
 

 
 
เลขาฯกกต.ยัน ‘โควิด-น้ าท่วม’ ไม่เป็นอุปสรรคเลือกตั้ง อบต. พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ 28 พ.ย.นี้ 

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาน้ าท่วม
ที่อาจส่งผลต่อการรับสมัคร รวมถึงการลงคะแนนการเลือกตั้ง ว่าไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค โดยเรื่องการระบาดของเชื้อ
โควิด-19 กกต.ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว เบื้องต้นทางรองเลขาธิการ กกต.ได้หารือกับทางกรมควบคุมโรค 
เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกัน ซึ่งในการรับสมัครหากพบว่ามีผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา ก็ให้แยกออก เพราะถือว่า
เป็นกลุ่มเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เข้าไปปะปนกับบุคคลที่ไม่ได้มีความเสี่ยง จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ส่วนสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่นั้น วันนี้เป็นวันที่ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้ง อบต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากประกาศแล้วหากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ก็มีกฎหมายให้
อ านาจสามารถขยับ หรือเลื่อน และย้ายสถานที่ได้ เป็นดุลพินิจของแต่ละ อบต. ว่าจะใช้วิธีการใด อย่างไรก็ตาม ส าหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน กกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง สิ่งส าคัญต้องอย่าลืมมาตรการป้องกันส่วนบุคคลด้วย 

เมื่อถามว่าขณะนี้ได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะการโจมตีและลอบท าร้าย 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งความผิดตามกฎหมายอาญาจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจคอยดูแล และตรวจสอบ
อยู่แล้ว ในส่วนของ กกต.จะท าหน้าที่เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2976678  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2976678
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.jpg
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06 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:19 น.       
‘จรุงวิทย’์ บ่ย่ัน ’โควิด-น้ าท่วม’ เดินหน้าลุยเลือกตั้ง ’อบต.’ 
  

 
 

6 ต.ค.64 - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายก อบต.   ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาน้ าท่วม  ที่อาจจะส่งผลต่อการรับสมัครรวมถึง
การลงคะแนนการเลือกตั้ง  ว่าไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค   โดยเรื่องการระบาดของเชื้อโควิด-19  กกต.ได้มีการเตรียม
ความพร้อมไว้อยู่แล้ว เบื้องต้นทางรองเลขาธิการ กกต.ได้หารือกับทางกรมควบคุมโรค  เพ่ือก าหนดมาตรการ
ป้องกัน  ซึ่งในการรับสมัครหากพบว่ามีผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5  องศา ก็ให้แยกออก  เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง  เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เข้าไปปะปนกับบุคคลที่ไม่ได้มีความเสี่ยง  จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด  โดยเฉพาะมาตรการการเว้นระยะห่าง  การสวมหน้ากากอนามัย   

“ส่วนสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่นั้น  วันนี้เป็นวันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง อบต.จะประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง   ซึ่งหลังจากประกาศแล้วหากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้  ก็มีกฎหมายให้อ านาจสามารถขยับหรือ
เลื่อนและย้ายสถานที่ได้   เป็นดุลยพินิจของแต่ละ อบต. ว่าจะใช้วิธีการใด   อย่างไรก็ตาม ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาและนายก อบต. ในวันที่ 28 พ.ย. กกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างพร้อม
เพรียง  สิ่งส าคัญต้องอย่าลืมมาตรการป้องกันส่วนบุคคลด้วย” 

เมื่อถามว่าขณะนี้ได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งแล้วหรือไม่   โดยเฉพาะการโจมตีและลอบท า
ร้าย  พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงาน  ซึ่งความผิดตามกฎหมายอาญาจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจคอยดูแล และ
ตรวจสอบอยู่แล้ว  ในส่วนของ กกต.จะท าหน้าที่เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง   

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/118955  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/118955
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6 ต.ค. 2564-13:29 น. 
เลขาฯ กกต. ยืนยัน 'โควิด-น้ าท่วม' ไม่เป็นอุปสรรค เลือกตั้ง อบต. ชวนใช้สิทธิ 28 พ.ย.นี้  
 

 
 

เลขาฯกกต. ยืนยัน ‘โควิด-น้ าท่วม’ ไม่เป็นอุปสรรค เลือกตั้ง อบต. เตรียมมาตรการรับมือไว้หมดแล้ว พร้อมชวน
ประชาชนออกมาใช้สิทธิ 28 พ.ย.นี้ 

วันที่ 6 ต.ค.64 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ให้
สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 และปัญหาน้ าท่วม ที่อาจจะ
ส่งผลต่อการรับสมัครรวมถึงการลงคะแนนการเลือกตั้ง ว่า ไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค โดยเรื่องการระบาดของเชื้อโค
วิด-19 กกต.ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว 

เบื้องต้นทางรองเลขาธิการ กกต.ได้หารือกับทางกรมควบคุมโรค เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกัน ซึ่งในการรับ
สมัครหากพบว่ามีผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ก็ให้แยกออก เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เข้าไปปะปนกับ
บุคคลที่ไม่ได้มีความเสี่ยง โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการการ
เว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย 

ส่วนสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่นั้น วันนี้เป็นวันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง อบต.จะประกาศให้มี
การเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากประกาศแล้วหากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ก็มีกฎหมายให้อ านาจสามารถขยับหรือเลื่อนและ
ย้ายสถานที่ได้ เป็นดุลยพินิจของแต่ละ อบต. ว่าจะใช้วิธีการใด อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ในวันที่  28 พ.ย. กกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง สิ่งส าคัญต้องอย่าลืมมาตรการป้องกันส่วนบุคคลด้วย 

เมื่อถามว่าขณะนี้ได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะการโจมตีและลอบท า
ร้าย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งความผิดตามกฎหมายอาญาจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจคอยดูแล และ
ตรวจสอบอยู่แล้ว ในส่วนของ กกต.จะท าหน้าที่เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6661288  
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6661288
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
 
 
6 ตุลาคม 2564 13:49 น.   
"เลขาฯ กกต." ยัน "น้ าท่วม-โควิด" ไม่เป็นอุปสรรคเลือกตั้ง อบต. เชิญชวน ปชช. ใช้สิทธิ 28 พ.ย.นี้ 
 

 
 

วันที่ 6 ต.ค.64 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.  
ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาน้ าท่วมที่อาจส่งผลต่อ
การรับสมัคร รวมถึงการลงคะแนนการเลือกตั้ง ว่าไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค โดยเรื่องการระบาดของเชื้อโควิด -19 
กกต.ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว เบื้องต้นทางรองเลขาธิการ กกต.ได้หารือกับทางกรมควบคุมโรค เพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกัน ซึ่งในการรับสมัครหากพบว่ามีผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา ก็ให้แยกออก เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เข้าไปปะปนกับบุคคลที่ไม่ได้มีความเสี่ยง จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ส่วนสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่นั้น วันนี้เป็นวันที่ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้ง อบต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากประกาศแล้วหากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ก็มีกฎหมายให้
อ านาจสามารถขยับ หรือเลื่อน และย้ายสถานที่ได้ เป็นดุลพินิจของแต่ละ อบต. ว่าจะใช้วิธีการใด อย่างไรก็ตาม ส าหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ในวันที่ 28 พ.ย.นี้กกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง สิ่งส าคัญต้องอย่าลืมมาตรการป้องกันส่วนบุคคลด้วย 

เมื่อถามว่าขณะนี้ได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะการโจมตีและลอบท าร้าย 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งความผิดตามกฎหมายอาญาจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจคอยดูแล และ
ตรวจสอบอยู่แล้ว ในส่วนของ กกต.จะท าหน้าที่เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/286690  
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/286690
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211006/efe4cdcb857f660040dc0ae3720fb2b2940592bcdfa5aa91b8a4dda8efdcbad3.jpg?itok=hBRYkp49
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 17:21 |  6 ตุลาคม 2564  
กกต. จ่อถก ศบค. ปมหายป่วยโควิดลงสมัครเลือกตั้ง อบต. 

 
 
"พ.ต.อ.จรุงวิทย์" เตรียมหารือ ศบค.ในวันพรุ่งนี้ (7 ต.ค.) กรณีผู้หายป่วยจากโรคโควิด-19 แล้วอยู่ในช่วงกักตัว
และดูอาการ 7-14 วัน ตามค าวินิจฉัยแพทย์ จะสมัครรับเลือกตั้ง อบต.ในวันที่ 11-15 ต.ค.นี้ ได้หรือไม่ 

วันนี้ (6 ต.ค.2564) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เลขาธิการ กกต.) เปิดเผยว่า 
ในวันพรุ่งนี้ (7 ต.ค.) จะหารือกับแพทย์ใน ศบค.กรณีการรับสมัครเลือกตั้ง อบต.ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.นี้ ถึงการรับ
สมัครของผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้ง กรณีบุคคลที่ เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 และรักษาหายแล้ว แต่อยู่ในช่วงการกักตัว
ต่อเนื่อง หลังการรักษาตามค าวินิจฉัยของแพทย์ หรือออกจากฮอสพิเทล จะออกไปสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่ตามกรอบ
เวลาเปิดรับสมัคร 

เนื่องจาก พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 51 
ก าหนดว่าในการสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด 

ทั้งนี้ เลขาธิการ กกต.ชี้ว่าผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาโรคโควิด-19 ในช่วงการเปิดรับสมัคร วันที่ 11-15 ต.ค.นั้น 
จะไม่สามารถสมัครได้ตามเงื่อนไขของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.ควบคุมโรค เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถออกจากสถานที่
รักษาได้ และยอมรับว่ามีข้อซักถามประเด็นการสมัครของผู้ที่หายป่วยในช่วง 14 วัน หลังออกจากสถานที่รักษาโควิด-
19 จะสมัครรับเลือกตั้ง อบต.ได้หรือไม่ จึงจะสอบถาม ศบค.ในข้อปฏิบัติ 

โดยยังมีข้อมูลว่าผู้ป่วยโควิด-19 บางเคส เมื่อรักษาหายแล้ว มีทั้งกรณีแพทย์วินิจฉัยให้กักตัว ห้ามออกไปไหน 
7-14 วัน ยังมีกรณีออกจากฮอสพิเทล และแพทย์อนุญาตกลับบ้านโดยไม่ต้องกักตัวต่อ เพราะอาการไม่หนักและ
หายขาดแล้ว ซึ่งแล้วแต่ละกรณีในการรักษาวินิจฉัยของแพทย์ 

ส่วนการเปิดรับสมัครในสัปดาห์การเปิดรับสมัคร กกต.ได้ก าชับท้องถิ่นให้จัดสถานที่แยกรับสมัคร ส าหรับผู้ที่มี
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสไว้ พร้อมเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 
ในวันพรุ่งนี้ เลขาธิการ กกต.จะประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/308408  
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06 ต.ค. 2564 
เลขาฯ กกต. พร้อมเดินหน้าลุยเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. กรณีโควิด -19 กกต.ได้
หารือกับกรมควบคุมโรคก าหนดมาตรการป้องกันแล้ว ส่วนน้ าท่วม มีกฎหมายสามารถเลื่อน และย้ายสถานที่ได้ 

6 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาน้ าท่วม อาจจะส่งผลต่อการรับสมัคร
รวมถึงการลงคะแนนการเลือกตั้ง ว่า ไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค 

เรื่องการระบาดของเชื้อโควิด-19  กกต.ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว โดยรองเลขาธิการ กกต.ได้หารือ
กับทางกรมควบคุมโรค เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกัน  ซึ่งในการรับสมัครหากพบว่ามีผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5  องศา ก็
ให้แยกออก  เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เข้าไปปะปนกับบุคคลที่ไม่ได้มีความเสี่ยง จ าเป็นต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย  

ส่วนสถานการณ์อุทกภัย ในหลายพ้ืนที่นั้น วันนี้ เป็นวันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง อบต.จะประกาศให้มีการ
เลือกตั้ง ซึ่งหลังจากประกาศแล้วหากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้  ก็มีกฎหมายให้อ านาจสามารถขยับหรือเลื่อนและ
ย้ายสถานที่ได้   เป็นดุลยพินิจของแต่ละ อบต. ว่าจะใช้วิธีการใด   

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ในวันที่ 28 พ.ย. นี้ กกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุก
คนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง สิ่งส าคัญต้องอย่าลืมมาตรการป้องกันส่วนบุคคลด้วย 
ส่วนการโจมตีและลอบท าร้าย ผู้สมัคร นั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งความผิดตามกฎหมายอาญา
จะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจคอยดูแล และตรวจสอบอยู่แล้ว 
 ในส่วนของ กกต.มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ท าหน้าที่เก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง  
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/378844390  
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วันที่ 6 ต.ค. 2564 
เลขา กกต. ม่ันใจ "น้ าท่วม-โควิด" ไม่เป็นอุปสรรค รับสมัครลงเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. 
 

 
 

วันนี้ (6 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
กล่าวถึงการเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริการส่วนต าบล (อบต.) ระหว่างวันที่ 11 -15 
ตุลาคม 2564 นี้ และ บางพ้ืนที่อาจอยู่ในสถานการณ์น้ าท่วม ว่า กกต. มีระเบียบรองรับเอาไว้แล้ว โดยมอบหมายให้
เป็นดุลยพินิจของ กกต. ท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณาสถานการณ์ และสถานที่เปิดรับสมัครที่มีความเหมาะสม และวันนี้เป็น
วันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง อบต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากประกาศแล้วหากไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง
ได้ ก็มกีฎหมายให้อ านาจสามารถขยับหรือเลื่อน และย้ายสถานที่ได้ เป็นดุลยพินิจของแต่ละ อบต. ว่าจะใช้วิธีการใด 

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายดี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า กกต. ได้หารือกับ
กรมควบคุมโรคแล้ว เพ่ือวางมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันโรค ทั้งการเว้นระยะห่าง การตรวจวัด
อุณหภูมิ และเพ่ิมคูหาลงคะแนนไว้ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37 องศา 

ส่วนรายงานเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการโจมตีและลอบท าร้าย กกต.ได้รับรายงานแล้วหรือไม่ 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งความผิดตามกฎหมายอาญาจะมีต ารวจคอยดูแลและตรวจสอบอยู่แล้ว 
ในส่วนของ กกต.จะท าหน้าที่เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

โดยเลขาธิการ กกต. กล่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ในวันที่ 28 
พ.ย. 2564 นี้ กันอย่างพร้อมเพรียง สิ่งส าคัญต้องอย่าลืมมาตรการป้องกันส่วนบุคคลด้วย 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/520130  
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วันที่ 6 ตุลาคม 2564 - 13:09 น. 
เลขา กกต. เผยอยู่ระหว่างศึกษาร่างกฎหมายลูกรองรับร่างแก้ไข รธน. 
 

 
 

เลขากกต. เผยอยู่ระหว่างศึกษาร่างกฎหมายลูกรองรับร่างแก้ไข รธน. 
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 6 ตุลาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การศึกษารายละเอียดของร่างกฎหมายลูก หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการน าขึ้นทูลเกล้าฯ เนื่องจากรัฐธรรมนูญเขียนก าหนดให้องค์กรอิสระด าเนินการด้วย โดย
ส านักงานอยู่ระหว่างการศึกษาทั้งตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.
ว่าด้วยพรรคการเมือง โดยเฉพาะประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ เป็น 2 ใบ 
รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจาก 350 เขตเลือกตั้ง มาเป็น 400 เขตเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2976507  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2976507
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6 ตุลาคม 2564 13:45 น.   
"จรุงวิทย์" เผย กกต. อยู่ในระหว่างศึกษาร่าง กม. ประกอบรัฐธรรมนูญ 
 

 
 

วันที่ 6 ต.ค.64 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของร่าง
กฎหมายลูก หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการน าขึ้น
ทูลเกล้าฯ เนื่องจากรัฐธรรมนูญเขียนก าหนดให้องค์กรอิสระด าเนินการด้วย โดยส านักงานอยู่ระหว่างการศึกษาทั้งตัว
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง โดยเฉ พาะ
ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ เป็น 2 ใบ รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงจาก 350 เขตเลือกตั้ง มาเป็น 400 เขตเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/286688  
  

https://siamrath.co.th/n/286688
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211006/d3628130b71532107447c5ca9b7ca02a61b853aed37c596f6283ba0e80d9f83e.jpg?itok=wHz3alKJ
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วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 13.46 น. 
เลขาฯ กกต. เผยอยู่ระหว่างศึกษาร่างกฎหมายลูกรองรับร่างแก้ไข รธน. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา
รายละเอียดของร่างกฎหมายลูก หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่
อยู่ ระหว่ า งการน าขึ้ นทู ล เกล้ าฯ  เนื่ องจากรั ฐธรรมนูญเขียนก าหนดให้ องค์ กร อิสระด า เนินการด้ วย   
โดยส านักงานอยู่ระหว่างการศึกษาร่างทั้งฉบับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.
และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง  โดยเฉพาะประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้ง  
1 ใบ เป็น 2 ใบ  รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจาก 350 เขตเลือกตั้ง มาเป็น 400 เขตเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/606957  
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วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 12.09 น. 
กรมควบคุมโรค - กกต. ยืนยันหน่วยเลือกตั้ง อบต. ม่ันใจปลอดโควิด 
 

 
 
กรมควบคุมโรค-กกต.ยืนยันหน่วยเลือกตั้งอบต.ม่ันใจปลอดโควิด ก าชับมาตรการเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมจัดแยก
คูหาผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 พร้อมส่งต่อตรวจหาเชื้อ 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับชมและ
สาธิตการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เพ่ือใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งต้นแบบใน
การน าไปเป็นตัวอย่างการจัดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.โดยมีการ
จัดหน่วยเลือกตั้งที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหลังการแจ้งขอใช้สิทธิ ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งนี้จะแบ่งเป็น ใน
กรณีผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิปกติ และในกรณีพบว่าผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 ก็จะถูกแยกไปใช้สิทธิที่คูหาพิเศษ 

พญ.วลัยรัตน์ กล่าวว่า ต้องเน้นย้ าในส่วนของเจ้าหน้าที่และบุคคลอ่ืนๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในหน่วยเลือกตั้ง
จะต้องช่วยกัน สิ่งแรกคือต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา และใช้เวลาอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งให้น้อยที่สุดในขณะที่ไปใช้สิทธิโดย
เมื่อเลือกตั้งเสร็จให้รีบกลับบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ กกต.จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนบุคคลที่มี
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ทาง กกต.จะจัดจุดพักรอ แยกออกไป เพ่ือลดการสัมผัสกับบุคคลอ่ืนๆ และเมื่อบุคคลนั้นใช้
สิทธิแล้วก็จะมีกระบวนการส่งต่อเพ่ือเข้าสู่การตรวจหาเชื้อต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจกระบวนการคัดกรองที่หน่วย
เลือกตั้งว่าจะสามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 และอย่าวิตกจนเกินไป 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การเลือกตั้งจ าลองที่ กกต.เคยใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. , เลือกตั้งเทศบาล ก็ยังไม่เกิด
ปัญหา แต่ในขณะนี้เนื่องจากการระบาดของสายพันธุ์ไวรัสโควิด-19 ที่เปลี่ยนมาเป็นสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) ซึ่งมีความ
รุนแรง และติดเชื้อได้ง่าย จึงต้องขอให้ทางตัวแทนกรมควบคุมโรคมาช่วยดูแลเพ่ือให้หน่วยเลือกตั้งปลอดเชื้อ โดยขอให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งจะก าชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเข้มงวดตามมาตรการของ 
ศบค.ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก าชับเรื่องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และมีเจลแอลกอฮอล์ในทุกจุดตามท่ีก าหนด 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/607181  
 

https://www.naewna.com/politic/607181
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วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 12:15 น. 
‘กกต.-กรมควบคุมโรค’ ประสานเสียงให้ความม่ันใจ ปชช. ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ปลอดโควิด 
 

 
 
‘กกต.-กรมควบคุมโรค’ ประสานเสียงให้ความม่ันใจปชช. ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.ปลอดโควิด “จรุง
วิทย์” เผย เตรียมก าชับจนท.วางมาตรการเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์ จัดคูหาแยกผู้มีอุณหภูมิสูงพร้อมส่งต่อตรวจหาเชื้อ 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 7 ตุลาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.
จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับชมการสาธิตการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) เพ่ือใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งต้นแบบเพ่ือน าไปเป็นตัวอย่างการจัดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งอบต. ทั่วประเทศที่
จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน โดยมีการจัดหน่วยเลือกตั้งที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลัง
การแจ้งขอใช้สิทธิ ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งนี้จะแบ่งเป็นกรณีผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิปกติ และในกรณีพบว่าผู้มาใช้สิทธิมี
อุณหภูมิเกินกว่า 37.5 ก็จะถูกแยกไปใช้สิทธิที่คูหาพิเศษ 

พญ.วลัยรัตน์ กล่าวว่า คงต้องเน้นย้ าว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ และบุคคลอ่ืนๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในหน่วยเลือกตั้ง
จะต้องช่วยกัน สิ่งแรกคือต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งให้น้อยที่สุด คือใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งให้น้อย
ที่สุด เมื่อเลือกตั้งเสร็จให้รีบกลับบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่กกต. จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนบุคคลที่
มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ทางกกต.ได้จัดจุดพักรอ แยกออกไป เพ่ือลดการสัมผัสกับบุคคลอ่ืนๆ และเมื่อบุคคลนั้นใช้
สิทธิแล้วก็จะมีกระบวนการส่งต่อ เพ่ือเข้าสู่การตรวจหาเชื้อต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจกระบวนการคัดกรองที่
หน่วยเลือกตั้ง ว่าจะสามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ดังนั้น อย่าวิตกจนเกินไป 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การเลือกตั้งจ าลองที่กกต.เคยใช้ในการเลือกตั้งส.ส. เทศบาล ก็ยังไม่เกิดปัญหา แต่
ในขณะนี้การระบาดของสายพันธุ์ไวรัสโควิด-19 ที่เปลี่ยนมาเป็นสายพันธุ์เดลต้า มีความรุนแรง และติดเชื้อได้ง่าย จึง
ต้องขอให้ทางตัวแทนกรมควบคุมโรคมาช่วยดูแล เพ่ือให้หน่วยเลือกตั้งปลอดเชื้อ โดยขอให้ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งมั่นใจใน
ความปลอดภัย ซึ่ งจะก าชับให้ เจ้ าหน้าที่ทุกหน่วยเลือกตั้ งทั่ วประเทศเข้มงวดตามมาตรการของศบค.  
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก าชับเรื่องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และมีเจลแอลกอฮอล์ในทุกจุดตามที่ก าหนด 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2978425  
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__34414629.jpg
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07 ต.ค. 2564 เวลา 12:17 น. 
กกต. เชิญกรมควบคุมโรคสาธิตเลือกตั้ง อบต. มาตรการเข้ม 100% - ม่ันใจปลอดโควิด 

 
 

“กกต.” สาธิตการจัดหน่วยเลือกตั้ง “อบต.” ในวันที่ 28 พ.ย. เชิญ “กรมควบคุมโรค” สังเกตการณ์ ม่ันใจปลอด 
“โควิด-19” ก าชับใช้มาตรการเข้ม 100% จัดคูหาแยกผู้มีอุณหภูมิสูง ส่งตรวจหาเชื้อ-รักษาต่อ 

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 10.30 น.  ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์  
ภุมมา เลขาธิการ กกต. พร้อมด้วย พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ร่วม
รับชมการสาธิตการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เพ่ือใช้เป็นหน่วยเลือกตั้ง
ต้นแบบในการน าไปเป็นตัวอย่างการจัดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 
พ.ย. 2564 โดยมีการจัดหน่วยเลือกตั้งที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังการแจ้งขอใช้สิทธิ ที่หน่วย
เลือกตั้งนี้จะแบ่งเป็นในกรณีผู้มาใช้สิทธิที่มีอุณหภูมิปกติ และในกรณีพบว่าผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส ก็จะถูกแยกไปใช้สิทธิที่คูหาพิเศษ 

พญ.วลัยรัตน์ กล่าวว่า คงต้องเน้นย้ าว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่และบุคคลอื่น ๆ ที่เข้ามาเก่ียวข้องในหน่วยเลือกตั้ง
จะต้องช่วยกัน  สิ่งแรกคือต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งให้น้อยที่สุด คือเมื่อใช้สิทธิในหน่วย
เลือกตั้งเสร็จให้รีบกลับบ้านทันที เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนบุคคลที่มีอุณหภูมิ
เกิน 37.5 องศาเซลเซียส กกต.ได้จัดจุดพักรอแยกออกไป เพ่ือลดการสัมผัสกับบุคคลอ่ืน ๆ  และเมื่อบุคคลนั้นใช้สิทธิ
แล้วก็จะมีกระบวนการส่งต่อเพ่ือเข้าสู่การตรวจหาเชื้อต่อไป  ขอให้มั่นใจกระบวนการคัดกรองที่หน่วยเลือกตั้ง ว่าจะ
สามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 และอย่าวิตกจนเกินไป 

ส่วน พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า การเลือกตั้งจ าลองที่ กกต.เคยใช้ในการเลือกตั้ง  ส.ส. เทศบาลก็ยังไม่เกิด
ปัญหา  แต่ในขณะนี้เนื่องการระบาดของสายพันธุ์ไวรัสโควิด-19 ที่เปลี่ยนมาเป็นสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งมีความรุนแรงและ
ติดเชื้อได้ง่าย  จึงต้องขอให้ทางตัวแทนกรมควบคุมโรคมาช่วยดูแล  เพ่ือให้หน่วยเลือกตั้งปลอดเชื้อ โดยขอให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมั่นใจในความปลอดภัย  ซึ่งจะก าชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเข้มงวดตามมาตรการ
ของ ศบค. ร้อยเปอร์เซ็นต์  ก าชับเรื่องสวมหน้ากาก  เว้นระยะห่าง และมีเจลแอลกอฮอล์ในทุกจุดตามที่ก าหนด 
อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ในวันที่ 28 พ.ย. เวลา 
08.00-17.00 น. 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/964467  
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/964467
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7 ต.ค. 2564 12:46    
กกต.-กรมควบคุมโรค ให้ความม่ันใจหน่วยเลือกตั้งอบต. ปลอดโควิด เข้มมาตรการป้องกันแพร่ระบาด 
 

 
 
กกต.-กรมควบคุมโรค ให้ความม่ันใจหน่วยเลือกตั้งอบต. ปลอดโควิด เข้มมาตรการป้องกันแพร่ระบาด จัดแยกคูหา
ผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 พร้อมส่งต่อตรวจหาเชื้อ 

วันนี้ (7 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อม
ด้วย พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมชมการสาธิตการจัดหน่วยเลือกตั้ง
สมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เพ่ือใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งต้นแบบในการน าไปเป็นตัวอย่างการ
จัดหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งอบต. ทั่วประเทศที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย. โดยมีการจัดหน่วยเลือกตั้งที่มีการ
ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังการแจ้งขอใช้สิทธิ ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งนี้จะแบ่งเป็นในกรณีผู้มาใช้สิทธิมี
อุณหภูมิปกติ และในกรณีพบว่าผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 ก็จะถูกแยกไปใช้สิทธิที่คูหาพิเศษ 

พญ.วลัยรัตน์ กล่าวว่า ก็คงต้องเน้นย้ าว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ และบุคคลอ่ืนๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในหน่วย
เลือกตั้งจะต้องช่วยกัน สิ่งแรกคือต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งให้น้อยที่สุด คือใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้ง
ให้น้อยที่สุด เมื่อเลือกตั้งเสร็จให้รีบกลับบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่กกต. จัดเตรี ยมไว้ให้ ส่วน
บุคคลที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 ทางกกต.ได้จัดจุดพักรอ แยกออกไป เพ่ือลดการสัมผัสกับบุคคลอ่ืนๆ และเมื่อบุคคลนั้นใช้
สิทธิแล้วก็จะมีกระบวนการส่งต่อ เพ่ือเข้าสู่การตรวจหาเชื้อต่อไป อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจกระบวนการคัดกรองที่หน่วย
เลือกตั้ง ว่าจะสามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 และอย่าวิตกจนเกินไป 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การเลือกตั้งจ าลองที่กกต.เคยใช้ในการเลือกตั้งส.ส. เทศบาล ก็ยังไม่เกิดปัญหา แต่
ขณะนี้เนื่องจากการระบาดของสายพันธุ์ไวรัสโควิด-19 ที่เปลี่ยนมาเป็นสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งมีความรุนแรง และติดเชื้อได้
ง่าย จึงต้องขอให้ทางตัวแทนกรมควบคุมโรคมาช่วยดูแล เพ่ือให้หน่วยเลือกตั้งปลอดเชื้อ โดยขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมั่นใจ
ในความปลอดภัย ซึ่งจะก าชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเข้มงวดตามมาตรการของศบค. ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
ก าชับเรื่องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และมีเจลแอลกอฮอล์ในทุกจุดตามท่ีก าหนด 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000099335  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000099335
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วันที่ 7 ต.ค. 2564 
กกต.- กรมควบคุมโรค สาธิตการเลือกตั้ง อบต. ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 
 

 
 

วันนี้ (7 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
พร้อมด้วย พญ.วลัยลักษณ์ ไชยฟู ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมสาธิตขั้นตอนการใช้สิทธิ
ลงคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้มาตรการป้องกัน
โรคโควิด-19 

โดยผู้แทนกรมควบคุมโรค เน้นย้ าเรื่องการจัดหน่วยลงคะแนนที่ต้องเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะพ้ืนที่พักคอย กรณี
ที่พบว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงกว่า 37 องศา จะต้องไม่ปะปนกับบุคคลอ่ืน ต้องเป็นโล่ง โปร่ง ตรวจสอบทิศทาง
ลม มีคูหาพิเศษที่จัดไว้ให้ผู้ที่มีอาการเสี่ยงติดเชื้อ จะต้องอยู่ใต้ลม อากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมแนะน าให้กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งทุกคน ควรมีเจลแอลกอฮอล์เป็นของตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

ขณะเดียวกันในการสาธิตการลงคะแนนเลือกตั้งวันนี้ ได้มีการบันทึกเทปเพ่ือจัดท าเป็นวิดีทัศน์ ส่งไปยัง
กรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือน าไปฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ให้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการ
จัดการเลือกตั้งอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานการควบคุมโรคโควิด-19 

 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/520340  
 

 
  

https://news.ch7.com/detail/520340
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6 ต.ค. 2564-15:02 น. 
ก้าวไกลเสียงหาย! วินท์ สุธีรชัย ลาออก จ่อเปิดตัวพรรครวมไทย ยูไนเต็ด 
 

 
 
วินท์ สุธีรชัย ประกาศลาออก ส.ส.ก้าวไกล ลั่นขอเดินตามอุดมการณ์ เตรียมแถลงเปิดตัวพรรคใหม่ “รวมไทย 
ยูไนเต็ด” วันที่ 7 ต.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564 นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศลาออก
จาก ส.ส. โดยระบุข้อความว่า ตลอดเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.มากว่า 2 ปี ตนมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการ
ขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสันติ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนและเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

“วันนี้ ด้วยสถานการณ์และบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ผมขอยุติบทบาทการท าหน้าที่ ส.ส. เพื่อยืนหยัดและ
เดินตามอุดมการณ์ของผมที่ได้แสดงเจตจ านงไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม” นายวินท์ ระบุ 

นายวินท์ ระบุต่อว่า ขอขอบคุณพรรคอนาคตใหม่ที่ให้โอกาสเข้าสู่การเมือง ขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ให้ความ
ไว้วางใจและสนับสนุนตลอดมา ขอบคุณประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงเพ่ือน ส.ส.ทุกท่านที่
สนับสนุนการท างานของตนอย่างดีในช่วงที่ได้ท างานด้วยกัน ตนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์อย่างมากในการท า
หน้าที่ตรงนี้ และจะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปท างานรับใช้ประชาชนอย่างดีที่สุด 

นับจากนี้ ตนขออุทิศตัวเองท างานเพ่ือประชาชนและเพ่ือประเทศไทยที่รักของพวกเราทุกคนตามอุดมการณ์
ทางการเมืองต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลาออกของนายวินท์ ครั้งนี้ เพ่ือไปก่อตั้งพรรคการเมืองเอง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรค คาดว่าจะใช้ชื่อ “รวมไทย ยูไนเต็ด” เบื้องต้นมีก าหนดการแถลงเปิดตัวในวันที่ 7 ต.ค. 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6661679  
 
 
 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6661679
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5.jpg
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วันที่ 6 ตุลาคม 2564 - 15:50 น. 
‘วิโรจน์’ ไม่แปลกใจ ‘วินท’์ ลาออกก้าวไกล ชม เป็นคนชัดเจนท าแบบเปิดเผย-ถูกต้อง 
 

 
 
‘วิโรจน์’ ไม่แปลกใจ ‘วินท’์ ลาออกก้าวไกล ชม เป็นคนชัดเจนท าแบบเปิดเผย-ถูกต้อง 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีนาย
วินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ยื่นใบลาออกจาก ส.ส. และเตรียมเปิดตัวพรรคใหม่ ว่า ถือเป็นสิทธิของเขา
ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งก็จะท าให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล หายไป 1 ที่นั่ง ซึ่งส าหรับตนถือเป็นความ
ชัดเจน เป็นการจากกันอย่างเปิดเผย ประชาชนจะไม่ได้ไม่สับสัน เหมือนการนั่งรถเมล์ถ้าเดินไปสู่เส้นทางที่เราไม่อยาก
ไป ก็โบกมือลาจากกันด้วยดี 

นายวิโรจน์กล่าวต่อว่า ส่วนจะมีสมาชิกพรรคลาออกอีกหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของการหมุนเวียนสับเปลี่ยนคงเกิด
ขึ้นกับทุกพรรค ไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกล เราก็เห็นว่าคนที่ลงเลือกตั้งเมื่อปี 2562 แล้วไม่ได้รับเลือกก็ย้ายไปสังกัดพรรค
การเมืองอ่ืนก็มีจ านวนมาก ทุกคนมีสิทธิเลือกพรรคที่ตรงกับอุดมการณ์ส่วนตัวของตัวเอง เมื่อเราท างานกับพรรคแล้ว
เห็นไม่ตรงกัน ก็เป็นเรื่องของความซื่อตรงกับอุดมการณ์การทางการเมืองของตัวเอง และไม่เบียดเบียนกับอุดมการณ์
ของพรรค เรื่องนี้ตนคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ปัญหาของพรรคก้าวไกล เป็นเรื่องดี และอุดมการณ์ของพรรคยังคงยืน
หยัด เราเคารพคนเห็นต่าง ไม่ได้รู้สึกเชิงลบแต่รู้สึกเชิงบวก คิดว่าถ้ามีคนจะออกจากพรรคอีกก็คงจ ากัดมากๆ คนที่จะ
ออกจากพรรคด้วยวิธีที่ถูกต้องแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็คาดการณ์ได้อยู่แล้ว จากการโหวต หรือท่าทีต่อมติพรรคในช่วงที่ผ่าน
มา จึงถือว่าไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ และขอบคุณที่เคยท างานร่วมกันมา 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2977167  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2977167
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วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.29 น. 
อดีต ส.ว. 'เกษม มาลัยศรี' เปิดตัวเข้าคอก ปชป. ช ู'จุรินทร์' นายกฯคนอีสาน 
 

 
 
"เกษม มาลัยศรี"อดีต สว.ร้อยเอ็ด ไหลเข้าคอกปชป.ประกาศดัน“จุรินทร์” เป็นนายกฯคนอีสาน หยอดค าหวาน
ชอบนโยบายประกันรายได้ 

6 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามญี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มอบบัตรสมาชิกพรรคให้นายเกษม มาลัยศรี อดีต
สมาชิกสภาจังหวัด 3 สมัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด และยังเคยด ารงแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่ง
ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค และมีผลวันที่ 6 ต.ค.2564  โดยนายจุรินทร์ ยังได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตตราสัญลักษณ์พรรค
ประชาธิปัตย์ ให้นายเกษม พร้อมกล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติและมาร่วมงานกับพรรค 

ด้านนายเกษม เปิดเผยว่า เหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ เพราะนายจุรินทร์ หัวหน้าพรรค 
พูดจริง ท าจริง ท ามากกว่าพูด  ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรได้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคอีสาน จึงอยากสนับสนุให้เป็น
นายกรัฐมนตรี เพ่ือให้ประชาธิปัตย์มาแก้ไขปัญหาประเทศชาติบ้านเมือง ซึ่งที่ผ่านมาเกษตกรทั่วประเทศมีรายได้ จาก
นโยบายประกันรายได้ถ้วนหน้า 

 “หัวหน้าพรรคเป็นคนขยัน ลงพ้ืนที่ต่อเนื่อง ใกล้ชิดประชาชน ที่ส าคัญคือ นายจุรินทร์ หัวหน้าพรรคเป็นคน
ซื่อสัตย์สุจริต เชื่อมือพรรคประชาธิปัตย์ และม่ันใจ ว่า นายจุรินทร์ พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี” นายเกษม กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/607030  
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/607030
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วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 13.37 น. 
'บิ๊กตู่' ว่าไง?! 'พี่ใหญ'่ ถามสมัครสมาชิก พปชร. หรือยัง หลังพรรคจะเสนอชื่อเป็นนายกฯ  
 

 
 
"บิ๊กป้อม"ลั่นถาม"บิ๊กตู่"สมัครสมาชิกพปชร.หรือไม่ บอกไม่มีย้ายตั้งพรรค ไม่น้อยใจพปชร.ไม่เสนอชื่อเป็นแคนดิ
เดต"นายกฯ" 

เมื่อเวลา 12.16 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม ขอบคุณพรรค พปชร.จะเสนอชื่อเป็นนายกฯ ต่อ ว่า นายกฯ บอกว่าพูดคุยกันแล้วก็จบแล้ว ส่วนที่ พล.อ.
ประยุทธ์ จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค พปชร.หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ ต้องไปถามนายกฯ 
เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์จะย้ายไปอยู่พรรคใหม่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ไม่มี มันจะตั้งพรรคหรือเปล่า" 

เมื่อถามต่อว่า สบายใจขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็สบายใจ ไม่มีอะไร รวมถึงในพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) ก็ไม่มีอะไร 

เมื่อถามย้ าว่า ตามข่าว พล.อ.ประยุทธ์ มีพรรคส ารองไว้ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ที่ไหนละ ใครว่า" ส่วนพรรค
การเมืองส่วนใหญ่เสนอชื่อหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกฯ แต่ท าไมพรรค พปชร.ไม่เสนอชื่อหัวหน้าพรรค พล.อ.
ประวิตร ก้มมองลงไปท่ีเท้าตนเอง พร้อมกล่าวว่า "ก็หัวหน้าพรรคมันเดินไม่ได้" 

เมื่อถามด้วยว่า ไม่น้อยใจใช่หรือไม่ที่พรรคไม่เสนอชื่อตนเอง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "โอ๊ย จะไปน้อยใจอะไร 
ผมเป็นคนเสนอเอง" 

เมื่อถามว่า ยืนยันหรือไม่ว่าพรรค พปชร.ไม่แตกแยก พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ไม่ เสียง 100% อยู่แล้วทุก
อย่าง" ส่วนมองอย่างไรที่ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติ อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้  พรรค พปชร.ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า มันเป็นเรื่องของเขา ต้องไปถาม พ.อ.สุชาติ จะมาถามอะไรตน และ พ.อ.สุชาติ ไม่ได้มาร่ าลา 
มาร่ าลาเรื่องอะไร 

เมื่อถามอีกว่า พรรค พปชร.จะเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกฯ มากกว่า 2 ชื่อหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "มัน
เรื่องของผม" ส่วนกรณีที่มีการพูดถึงการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่เกิน 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญตรงนี้เป็น
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ข้อกังวลที่จะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "อันนั้นไม่รู้ เป็นเรื่องของศาล
รัฐธรรมนูญที่จะตีความ แต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรให้คอยดู" 

เมื่อถามด้วยว่า พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ ยังรักกันดีใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มีอะไร 
เข้าใจกันดี ส่วนภาพที่ออกมาสาธารณชนมองว่าทั้ง 2 คน ยังขัดแย้งกันอยู่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ใครขัด ก็มองกันไป
เอง ไม่ใช่ ไม่ได้ขัด" 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/606953  
 
  

https://www.naewna.com/politic/606953
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06 ต.ค. 2564 เวลา 17:23 น. 
ก้าวไกล ประเมินสัญญาณยุบสภา-รัฐบาลไม่ครบเทอม "พิธา" ลั่นพร้อมชิงนายกฯ 
 

 
 
"2แกนน าก้าวไกล" ประเมินสัญญาณยุบสภา "พิธา" เชื่อรัฐบาลหมดความชอบธรรม ออกตัวพร้อมชิงนายกฯ 
ขณะที่ "ชัยธวัช" เชื่อรัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอม 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล  พูดถึงกรณีพรรคก้าวไกล  ลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องว่า เป็นการส่ง
สัญญานความพร้อมของพรรคก้าวไกล ให้เห็นกระบวนการท างาน และตลอด 2 สัปดาห์ได้เดินทางกว่า 2 พันกิโล ก็เพ่ือให้
ประชาชนทราบ ว่า ยังมีนักการเมืองที่เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือน ามาท าเป็นนโยบาย ในการหาเสียง
เลือกตั้ง เวลานี้  ทั้งนี้พร้อมเป็น “แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี” ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล  

ส่วนจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้หรือไม่ มองว่า  “ ขณะนี้ผ่านมาครึ่งเทอมของรัฐบาล  ก็มีการเตรียมพร้อมใน
การสู้ศึกเลือกตั้งอยู่แล้ว และผมจะควบคุมในสิ่งที่ควบคุมได้ และเตรียมพร้อมไว้ทุกสถานการณ์ เพราะปัจจุบันรัฐบาล
หมดความชอบธรรมไปนานแล้ว  ตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา”  

ขณะที่นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล มองด้วยว่า โดยธรรมชาติ รัฐบาลต้องการยุบสภาในช่วงที่
ได้เปรียบที่สุด และเพ่ิมกระแสความนิยมได้ แต่ในความเป็นจริง รัฐบาลยุบสภา เพราะไม่สามารถรักษาความชอบธรรม
ของตนเองได้ และเกิดความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้น 
ดังนั้นจึงเชื่อว่า รัฐบาลไม่มีทางอยู่ครบเทอม อย่างช้าสุดคืออยู่ได้ถึงปีหน้า 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/964339  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/964339
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6 ตุลาคม 2564 21:06 น.   
"บิ๊กป้อม" ตั้ง "สมศักดิ์-พีระพันธุ์" นั่งท่ีปรึกษาหัวหน้า พปชร. แล้ว หลังสมัครสมาชิกพรรค 
 

 
 

จากกรณีที่มีกระแสข่าวพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)
เตรียมแต่งตั้งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กรรมการบริหารพรรค และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้น 

ล่าสุดวันที่ 6 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรค พปชร.ว่า เมื่อวันที่ 5 ต.ค. พล.อ.ประวิตร ได้เซ็นค าสั่งแต่งตั้งนาย
สมศักดิ์และนายพีระพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคแล้ว อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่สามารถแต่งตั้งนายพีระพันธุ์
เป็นที่ปรึกษาพรรคได้ เนื่องจากนายพีระพันธุ์ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค ซึ่งล่าสุดได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรค พปชร.
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 

โดยนายพีระพันธุ์ เปิดเผยว่า ตนมีความตั้งใจสมัครเป็นสมาชิกพรรค พปชร. นานแล้ว แต่ติดภารกิจหลายอย่าง 
ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 สภา
ผู้แทนราษฎร เป็นคณะผู้จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และติดสถานการณ์โควิด -19 
ในช่วงที่ระบาดหนัก ซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อน กับพล.อ.ประวิตร ได้พูดคุยกับท่านนานแล้ว ท่านอยากให้มาช่วยงานพรรค 
เวลานี้ตนก็ถือว่าโอเคแล้ว เหลือเพียงเคลียร์งานอีกนิดหน่อย 

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม และ
พล.อ.ประวิตร ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน เป็นเรื่องที่คนอ่ืนมองมากกว่า ของจริงไม่มีอะไร แต่คงไปห้ามอะไรไม่ได้ อยู่ที่คน
มอง เมื่อถึงเวลาก็ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกัน จะไปบอกว่าขัดแย้งกันได้อย่างไร เราไปบอกว่าเขาไม่มีอะไรกัน คนไม่เชื่อก็ไม่มี
ประโยชน์ เราไปห้ามข่าวลือไม่ได้ เป็นเรื่องที่เราต้องดูเอง ทุกคนท างานเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมือง มีปัญหากันไปก็
ไม่มีประโยชน์ ไม่มีปัญหาหรอก 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/286852  
 
 

https://siamrath.co.th/n/286852
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211006/3d2b6665a0615f6595278031f734f4409f19f6e7d6db01e2d4e23493b713b533.jpeg?itok=grLXg_by
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6 ตุลาคม 2564 16:15 น. 
‘เจษฎ์’ ยัน ‘บิ๊กตู’่ มีอ านาจยื่นศาลตีความแก้ รธน. จับตารื้อ ก.ม.ลูกขัดรัฐธรรมนูญ 
'เจษฎ์' ชี้ 'บิ๊กตู'่ มีอ านาจยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความแก้ รธน.เหตุหลายมาตราเชื่อมโยงกัน ย้ าจุดยืนข้อบังคับรัฐสภา 
124 แก้ รธน. ทั้งฉบับไม่ได้ ระบุแนวโน้มสูงกฎหมายลูกขัด รธน. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นายเจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการทางกฎหมาย และอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
(กรธ.) กล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่านายกรัฐมนตรีไม่มีอ านาจยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ
การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 148 เพราะมาตราดังกล่าวเป็นการยื่นตีความพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ไม่ได้ใช้กับ
การยื่นตีความร่างแก้รัฐธรรมนูญว่า ตนคิดว่าไม่น่าจะใช่ เพราะกฎหมายมีความเชื่อมโยงกันทั้งมาตรา 256 (7) มาตรา 
81 มาตรา 145 จนถึงมาตรา 148 แต่เมื่อระยะเวลาเลยมาครบก าหนดแล้ว ไม่มี ส.ส.หรือ ส.ว.ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
ทางนายกฯ ต้องน าขึ้นทูลเกล้าฯ ตามข้ันตอน  

นายเจษฎ์ กล่าวว่าจากนี้ต้องไปรอดูการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) อีกครั้ง ซึ่งการ
แก้ไขตรงนั้นอาจขัดรัฐธรรมนูญเขียนเกินจากที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยแนวโน้มความเป็นไปได้สูงที่ พ.ร.ป.จะขัด
รัฐธรรมนูญ ส าหรับตนมองว่าการด าเนินการที่ผ่านมาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราครั้งนี้ ขัดรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่
ต้นที่มีการน าข้อบังคับรัฐสภาข้อที่ 124 มาใช้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จะไป
น าข้อบังคับรัฐสภามาแก้ไขแบบนี้หรือแบบนั้นไม่ได้ มีแต่เพียงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่ใช้แก้รัฐธรรมนูญ 

“ผมมองว่ามันผิดมาตั้งแต่ต้น และเรื่องนี้เทียบได้กับการปฏิวัติรัฐประหารที่ไม่มีกลไกไปจัดการ โดยเขาใช้วิธีน า
บทบัญญัติของกฎหมายโดยเป็นกฎหมายที่มิชอบ แต่กลับไม่มีช่องทางด าเนินการโดยชอบของกฎหมายในการจัดการ 
ช่องนี้คือเปิดให้ส าหรับประชาชนทั้งหลาย มันเป็นมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันแล้วว่าถ้ามีกฎหมายที่มิชอบ ประชาชนต้องลุก
ขึ้นต่อสู้ จึงเป็นเหตุให้รัฐธรรมนูญทุกฉบับเปิดช่องให้ประชาชนสามารถชุมนุมได้ตามกฎหมายด้วยความสงบและ
ปราศจากอาวุธ เพราะอาจมีกรณีที่กฎหมายที่ควรจะออกภายใต้ความยินยอมของประชาชนกลับไปท าร้ายและลิดรอน
สิทธิของประชาชน โดยไม่มีทางอ่ืนใดที่จะเยียวยา มันจึงเป็นเหตุที่หลายประเทศชุมนุม และประเทศไทยก็มีการชุมนุม
หลายครั้ง จึงเป็นช่องที่สามารถด าเนินการได้ แต่คนที่ควรด าเนินการกลับไม่ท า แล้วบ่อยครั้งก็อ้างกฎหมายว่าไม่ให้ท า 
กลายเป็นว่าอ านาจไปอยู่ในมือของผู้แทนฯ ตัวเจ้าของอ านาจหรือตัวการกลับไม่สามารถท าอะไรได้ บ่อยครั้งจึ งต้องมี
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การเรียกร้องสิทธิคืน ไม่ได้แปลว่าใครอยากจะชุมนุมอะไรก็ชุมนุมได้ แต่ถ้ามีเหตุท าให้ประชาชนไม่สามารถท าอะไรได้
จริงๆ บ่อยครั้งเขาจึงต้องเรียกร้องสิทธิคืน” นายเจษฎ์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/349136/  
 
  

https://www.dailynews.co.th/news/349136/
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วันที่ 6 ตุลาคม 2564 - 14:24 น. 
‘ส.ว.เสรี’ เห็นพ้อง ‘วิษณุ’ หลังชี้นายกฯไม่มีอ านาจยื่นศาลตีความแก้ รธน. จับตารอดูแก้กฎหมายลูก 
 

 
 
‘ส.ว.เสรี’ เห็นพ้อง ‘วิษณุ’ หลังระบุนายกฯไม่มีอ านาจยื่นศาลตีความแก้ รธน. ชี้จับตารอดูแก้กฎหมายลูก เผยผล
ต้องออกมาตามความต้องการของส่วนรวม 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า
นายกรัฐมนตรีไม่มีอ านาจยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 148 เพราะมาตราดังกล่าวเป็น
การยื่นตีความพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ไม่ได้ใช้กับการยื่นตีความร่างแก้รัฐธรรมนูญว่า ก็เป็นไปตามที่นายวิษณุระบุ 
เพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่เราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตาม
ขั้นตอน เนื่องจากคนที่มีสิทธิยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เช่น ส.ส.เขาก็ไม่ยื่น 

นายเสรีกล่าวว่า ดังนั้น อนาคตก็ต้องไปดูกฎหมายลูก ทั้ง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.พรรคการเมือง
ต่อไปว่าผลออกมาจะเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวมหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2976924  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2976924
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AA.%E0%B8%A7.%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
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วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
แนวหน้าวาทะเด็ด 
 

 
 

“ครั้งนี้เรามีความมั่นใจอย่างเต็มที่ ซึ่งเราได้ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศในการเลือกตั้ง 
อบต. ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักท่ีท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์ ยุติธรรม” 

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/607097 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/607097
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วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 07:52 น. 
ถอดรหัสสัญญาณ กกต. เป่านกหวีด พรรคการเมือง สตาร์ตเลือกตั้ง 
 

 
 

แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ส่งหน่วย “ม้าเร็ว” การเมือง คือ  
“ธนกร วังบุญคงชนะ” โฆษกรัฐบาล ออกมาดับข่าว ยุบสภา-ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)-ย้ายพรรค ยืนยันว่า  
พล.อ.ประยุทธ์ ยังเป็นายกรัฐมนตรี ในบัญชีพรรคพลังประชารัฐ แต่ข่าวลือการ “ยุบสภา” เลือกตั้งใหม่ของรัฐบาลเรือ
เหล็ก ถูกร่นเวลาจากอยู่ครบวาระมีนาคมปี 2566 ถูกขยับมาไม่เกิน ปี 2565 เพราะสภาพภายในรัฐบาลเรือเหล็ก ก าลัง
กลายเป็น “สนิม” กินเนื้อในถึงโครงสร้างใจกลางอ านาจ ก็ดังอ้ืออึงมากขึ้นทุกลมหายใจ ถึงขนาด “คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง” (กกต.) ท าหนังสือเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป” ถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค 4 ข้อ 

ข้อ 1.ให้พรรคการเมืองอัพเดต “สมาชิกพรรคการเมือง” ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อนของ
สมาชิกพรรคการเมือง เพราะอาจมีบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกหลายพรรคการเมือง ตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้าม และ
ตรวจสอบการจ่ายค่าบ ารุงสมาชิกพรรค เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการประชุมพรรคเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัครลงเลือกตั้ง 

2.การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หากพรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดนั้น จะต้องมี
สาขาพรรคการเมืองอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น และต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาในเขตเลือกตั้งนั้นตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 

3.การตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด อันเป็นองค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง และ
กรรมการสรรหาผู้สมัคร ซึ่งเป็นกระบวนการไพรมารี่โหวต 

ข้อ 4 เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง ซึ่งเป็นกระบวนการ “ไพรมารี่โหวต” ซึ่งพรรคการเมืองต้องปฏิบัติ 

แม้ว่า “พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา” เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรค
การเมือง ชี้แจงการออกหนังสือดังกล่าวว่า เป็นไปตามปกติ ไม่เก่ียวกับกระแสยุบสภาก็ตาม 

โดยเป็นขั้นตอนการประสานงานกับพรรคการเมืองให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีหนังสือแจ้งให้
พรรคการเมืองได้เตรียมความพร้อมไปหลายฉบับแล้ว และออกมาอย่างต่อเนื่องตลอด เนื่องจากพรรคการเมืองต้องมี
สมาชิกพรรคทั้งใหม่และเก่า แต่นักเลือกตั้ง และผู้จัดเลือกตั้ง ย่อมรู้ดีว่า หากไม่เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ไม่มีทางส่งผู้สมัคร
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ได้ทัน เพราะกติกาตามรัฐธรรมนูญ 2560 อีนุงตุงนัง มิเช่นนั้น “ไพบูลย์ นิติตะวัน” ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค
ประชารัฐ หัวหมู่ทะลวงฟันเกมแก้รัฐธรรมนูญฝ่ายรัฐบาล คงไม่เตรียมแผนแก้กฎหมายลูก 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (เพ่ือแก้ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ที่ผ่านรัฐสภาวาระ 3) กับ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งจะแก้ไขเรื่องการท าไพรมารี่โหวต โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯรับ
ฟังความคิดเห็น จากหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด และสมาชิก มาประกอบการ
พิจารณาสรรหา ไม่มี “การโหวตเลือกผู้สมัครในระดับพ้ืนที่” และยังมีแผนปลด “เงื่อนไข” การส่งผู้สมัคร ส.ส.เขต ของ
พรรคการเมืองที่จากเดิมจะต้องมี “ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด” อยู่ใน “ทุกเขตเลือกตั้ง” ที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส. 
ปรับให้ เป็นตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด จังหวัดละ 1 คนแทน ยกเว้นเฉพาะจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพรรค 

ดังนั้น หากอุปสรรคทั้งไพรมารี่โหวต-ตัวแทนพรรคการเมือง-การตั้งสาขาพรรค ทุกอย่างปลดล็อกไม่ทันตาม
แผน แต่บังเอิญลมการเมืองเปลี่ยนทิศขึ้นมา พรรคการเมืองหลายพรรคอาจจอดป้าย ตายน้ าตื้น ไม่อาจส่งผู้สมัครลง
เลือกตั้งได้ครบทุกเขต ในช่วงปิดสมัยประชุมสภา หลายพรรคการเมืองเร่งสปีดท ากิจกรรมทางการเมืองอย่างเข้มข้น ทั้ง
พรรคใหม่-พรรคเก่า   

เริ่มจากโครงสร้างใหญ่ พล.อ.ประยุทธ์สั่งรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะ
น้ าท่วม เช็กกระแส-เรตติ้ง โดยเฉพาะตัวนายกฯเองลงพ้ืนที่ถี่ยิบ ไม่ต่างกับช่วงก่อนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ทว่า
บรรยากาศแตกต่างกัน มีเสียงด่า มากกว่าดอกกุหลาบที่มาคอยต้อนรับ แต่มิอาจท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ เลิกลงพ้ืนที่ 
เพราะคิวการลงพ้ืนที่ของนายกฯ ทยอย ๆ ออกมาเรื่อย ๆ หลังจากนี้  สับหลีกคิวกับ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ”  
รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่หนีบลูกพรรคไปตรวจน้ าท่วม กลายเป็นภาพวัดพลัง -แตกพรรคใหม่ 
ของกลุ่ม 3 ป. 

พรรคร่วมรัฐบาลอ่ืน ๆ นอกจากพลังประชารัฐ ก็ลงพ้ืนที่แข็งขันควบคู่กับการทยอยเปิดตัวผู้สมัคร เช่น พรรค
ประชาธิปัตย์ ที่มี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ เป็นหัวหน้า สั่งลูกพรรคลงพ้ืนที่ทั้ง 350 เขตเลือกตั้ง  

ส่วนพรรคภูมิใจไทย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา จากพรรคภูมิใจไทย นายทุนภาคใต้ก็
เร่ งท า พ้ืนที่ อย่ างแข็ งขัน มีการเปิดตัวผู้ สมัคร ส .ส . ไปบ้าง แล้ ว  ขณะเมืองหลวงของพรรคถิ่น อีสานใต้   
ก็เตรียมดีล ส.ส.เพ่ือไทย ไว้หลายรายเตรียมย้ายค่าย นอกจากก่อนหน้านี้ มีงูเห่าจากก้าวไกลไหลมาซบนับสิบราย 

พรรคเพื่อไทย หัวขบวนฝ่ายค้าน สั่ง ส.ส. 134 คนลุยพื้นที่ รับฟังปัญหาของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือเตรียม
กลับเข้ามาท างานในสภา โดยย้ าให้ ส.ส.เตรียมความพร้อมส าหรับการยุบสภาที่อาจจะเกิดขึ้น ในช่วงที่ยังคาดเดา
สถานการณ์ไม่ได้ แถมยังมีส่วนผสมส าคัญ “พานทองแท้ ชินวัตร” ลูกชายของ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ หรือ  
“พ่ีโทนี”่ ลงพื้นที่เรียกเรตติ้งด้วย 

ส าคัญที่ว่า 28 ตุลาคมนี้ พรรคเพ่ือไทย เตรียมจัดประชุมใหญ่พรรคที่ จ.ขอนแก่น เตรียมประกาศวาระความ
พร้อมโชว์ศักยภาพในการสู้ศึกเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ หลายนโยบายที่เตรียมเผยโฉม ถูก  “พ่ีโทนี่” เอ่ยปากกลาง
รายการ “คลับเฮาส”์ ของกลุ่มแคร์ไว้แล้วบางส่วน 

ต าแหน่งหัวหน้าพรรค-แคนดิเดตนายกฯของเพ่ือไทย อาจใช้วิธีเดิมที่เป็นคนละคนกัน แต่เริ่มเผยสเป็กแล้วว่า
เป็น “นักธุรกิจ” เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป แต่ถ้าเปิดเผยชื่อก่อนอาจถูกสอยร่วงก่อนเวลาอันควร 
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ด้านพรรคก้าวไกล พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พาแกนน าพรรคตระเวนพบปะโหวตเตอร์คนรุ่นใหม่ที่เป็น “ทาร์เก็ต
กรุ๊ป” ของพรรค ลงพ้ืนที่เหนือ-อีสาน ชู “พิธา” เป็นนายกฯคนต่อไป พร้อมเปิดตัวผู้สมัครคนใหม่ที่ จ.เชียงใหม่ ถึง 3 คน 

ส่วนพรรคใหม่เปิดตัวแรง-อีเวนต์ไม่แผ่ว “ไทยสร้างไทย” ที่มีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานพรรค 
ประกาศนโยบายเลือกตั้งไว้ก่อนใครเพ่ือน หยิบโครงการ  “บ านาญประชาชน” จ านวน 3 พันบาทต่อคน/เดือนให้
ผู้สูงอายุ เดินหน้า “หวยบ าเหน็จ” 

พรรคกล้า เปิดแคมเปญรวมพล ผู้กล้า รับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. -ส.ก. เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 
ประกาศพร้อมชู กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคเป็นนายกฯ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-775689  
  

https://www.mgid.com/ghits/10864302/i/57540973/0/pp/1/1?h=7yEw6z1DaaRB31RyqHykqdl-x7X0yoMQBJFZScNmJhUg11Tz4J2EAyyT67706C8w&rid=f7eb01f0-2712-11ec-93c8-78ac442272ee&ts=prachachat.net&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&iv=11&ct=1&gdpr=0
https://www.mgid.com/ghits/10864302/i/57540973/0/pp/1/1?h=7yEw6z1DaaRB31RyqHykqdl-x7X0yoMQBJFZScNmJhUg11Tz4J2EAyyT67706C8w&rid=f7eb01f0-2712-11ec-93c8-78ac442272ee&ts=prachachat.net&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&iv=11&ct=1&gdpr=0
https://www.prachachat.net/politics/news-775689
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วันที่ 6 ตุลาคม 2564 - 13:00 น. 
ซ้อนซับ ปัญหา ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ‘ประชาธิปัตย’์ 
 

 
 
คอลัมน์หน้า 3 : ซ้อนซับ ปัญหา ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ‘ประชาธิปัตย์’ 

สถานการณ์การปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ออกจากรัฐมนตรี ถือว่ารุนแรงยิ่ง
ในทางการเมืองแล้ว “อาฟเตอร์ช็อก” ยังน่าตระหนกมากกว่า ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิด “รอยร้าว” ระหว่าง  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อย่างลึกซึ้ง หากแต่ยังมีการ “ตอบโต้” จากพรรคพลัง
ประชารัฐ อย่างน้อยต าแหน่งของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็ยังเป็นเลขาธิการพรรค ต าแหน่งของ นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ ก็ยังเป็นเหรัญญิกพรรค 

ทั้งยังตั้ ง  พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  เป็นประธาน  “ยุทธศาสตร์” ที่ส าคัญก็คือ แม้จะปลด   
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งานเก่าของ  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็ยังอยู่  
อยู่ในมือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ การที ่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาศัยความเป็นนายกรัฐมนตรี มอบหมายงานที่
เคยเป็นของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้เป็นของพรรคพลังประชารัฐ ตรงนี้เป็นอาการ “แปร่ง” ในเชิง “บริหาร” 
เนื่องจากการแบ่งสายงานตั้งแต่แรกก่อตั้ง ครม.ก็คือ ทุกกรมต้องรายงานผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หากเป็น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องผ่าน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน แรกท่ีมีการปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า งานในส่วนนี้ก็ยัง
เป็นของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และรายงานผ่าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อมีการมอบ
ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงเกิดค าถามไม่เพียงแต่จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี หาก
กระทั่ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็สงสัย สงสัยใน “กระบวน” การบริหาร “จัดการ” 

ความจริง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เคยท้วงติงทั้งในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
อย่างผู้มีประสบการณ์ นั่นคือ อย่าแก้ปัญหาด้วยการ “สร้าง” ปัญหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการแก้ปัญหาที่มี
กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็ต้องเริ่มต้นจากจุดนั้นเพ่ือยุติ วิธีหนึ่งซึ่งจะยุติก็คือ ตั้ง “รัฐมนตรี” คนใหม่ แต่เมื่อ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เลือกที่จะรวบงานของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มาเป็นของตน แล้ว
มอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/p-3-6-1064%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/p-3-6-1064%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/p-3-6-1064%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg
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สภาพเช่นนี้เหมือนกับที่เคยกระท าไม่ว่าจะต่อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ไม่ว่าจะต่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
ในกาลอดีต เรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่องก็กลายเป็น “กรณี” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อาจเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ยอม  
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อาจเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ยอม แต่นี่มิใช่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ปฏิกิริยาจึงออกมา
ทั้ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค และทั้ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค นี่คือ “ปัญหา” ใหม่ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2976108  
  

https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2976108
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06 ต.ค. 2564 
"วัดค่าพลัง" 3 พรรคการเมือง โอกาสและความเป็นไปได้บนสมรภูมิการเมืองเดือด 
 

 
 
"วัดค่าพลัง" จุดเด่นจุดด้อย 3พรรคการเมือง ชนิดปอนด์ต่อปอนด์ เพื่อไทย ภายใต้แรงหนุนโทนี่ วู้ดซั่ม ขณะที่พลัง
ประชารัฐ ภายใต้ บิ๊กป้อมออกมาประกาศหนุน "ลุงตู่" เป็นนายกฯ ขณะที่ ก้าวไกล เลือดไหลไม่หยุด แถมติดกับดัก
ตัวเองจากนโยบายปฏิรูปสถาบัน ส่องดูจุดเด่นจุดด้อย 3พรรคการเมืองใหญ่ ภายใต้สถานการณ์แต่ละพรรค
การเมืองมีการเคลื่อนไหวรายวันแบบไม่อาจคลาดสายตา  

แน่ชัดขั้นต้นแล้วว่า นาทีนี้"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ยังอยู่ในแคนดิเดต 
สร.1 โควต้าพรรคพลังประชารัฐต่อไป  "พร้อมเดินหน้าท างาน-ยังไม่ปรับครม.-ไร้สัญญาณยุบสภา-จูบปากกับพรรค
ประชาธิปัตย์ "  โดยคืนสี่หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯไปอยู่ ในก ากับดูแลของ  "จุรินทร์   ลักษณวิศิษฎ์ "   
รองนายกรัฐมนตรีและพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคปชป.ตามเดิม 

สื่อสายท าเนียบรัฐบาลแจ้งว่า "ลุงตู่" เคลียร์ใจกับ" ลุงป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจบก่อนที่จะออกค าสั่งสร.1คืนงานสี่หน่วยงานจากที่เคยมอบให้"ลุงป้อม" รับไปดูแลเมื่อ
ไม่ก่ีวันก่อนไปให้พรรคสีฟ้าดูแลตามเดิม ตรงนี้รอยร้าวรัฐนาวาน่าจะอุดไปได้ระดับหนึ่ง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ประกาศความมั่นใจพลิกฟ้ืนประเทศ 

แต่...สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจตามกระแสข่าวที่บังเกิดในการประชุมครม.นัดล่าสุดคือ  วาทะของสร.1ซึ่งระบุว่า"“ยินดี
และขอบคุณที่ พปชร.ให้ความไว้วางใจ แต่ทั้งหมดก็ขึ้ นอยู่กับประชาชนว่าจะคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งในครั้ง
หน้า”  และ "นายกฯ ย้ าว่ายังไม่มีการปรับ ครม. โดยรัฐบาลยังท างานร่วมกันตามปกติ ขอบคุณ ครม.ที่ได้ร่วมงานกัน
มากว่า 2 ปี 3 เดือน และยืนยันไปแล้วว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลยังท างานร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาโควิ ด-19 น้ า
ท่วม และปัญหาความยากจน" ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องลอยๆเพราะมาจากปากของนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล แสดง
ว่าเกมรบบนเรือเหล็กบรรเทาลงไปขั้นหนึ่ง-ลดแรงปะทะการแยกขั้วตั้งพรรคใหม่ของ3ป.บางคนที่ต่างชู"ลุงตู่" เป็นสร.
1   ฉะนั้นเวลาที่เหลืออีก 21 เดือน(นับถึงวันที่22มี.ค.2566  ครบอายุการท างานสี่ปีของรัฐบาลชุดนี้) " ลุงตู่" มีเวลา
ท างานและเหลือเฟือที่จะตัดสินใจทางการเมืองได้ว่า"จะกดปุ่มยุบสภา"วันไหน? 
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แม้ตอนนี้จะมีข้อกังขาเรื่อง"อายุการท างานของลุงตู่บนเก้าอ้ีสร.1"ตามที่กติกาหลักของบ้านเมืองวางไว้ว่า"อยู่ได้
ไม่เกินแปดปีติดต่อกันนั้น การนับวันแรกจะยึดวันที่เท่าใดและสิ้นสุดเมื่อใด?แต่ตรงนี้คงไม่ใช่ปัญหาหลักของ"ลุงตู่"เท่าใด
นัก เพราะอย่าลืมว่าธันวาคมปีนี้-ธันวาคมปีหน้า "ไทยแลนด์"จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ดังนั้น"ลุงตู่"น่าจะ
ค านวณห้วงเวลาไว้ในใจแล้วว่า "ภารกิจนี้ต้องลุล่วงเพ่ือชื่อเสียงของประเทศ"ภายใต้การก ากับดูแลของลุงตู่ และเมื่อเสร็จ
สิ้นการประชุมแล้วนั้นช่วงนั้น สังคมน่าจะทราบวี่แววว่าการกดปุ่มยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อใด.... 

เมื่อสภาพการณ์การเมืองไทยบนปฏิทินเบื้องต้นเป็นแบบนี้ ก็มองข้ามช็อตไปเลยว่า ขั้วรัฐบาล-ฝ่ายค้านมีอะไร
ต้องท าบ้าง....กับเวลาที่มีอยู่  

รัฐบาลมีการบ้านอ่วมจากภัยน้ าท่วมในหลายพ้ืนที่ตอนนี้และวันข้างหน้า  บวกกับการรับมือโควิด-19ที่ค่อนข้าง
เบาใจลงระดับหนึ่งนั้น แต่ยังวางใจมากนักไม่ได้  แต่หากมองอย่างเป็นธรรมสองปีเศษที่ผ่านมา 
"รัฐบาลสอบผ่านแบบเจ็บตัวหนัก" เพราะกลายเป็นว่านโยบายรัฐบาลที่ประกาศไว้นั้น ขับเคลื่อนได้ไม่มากนัก แต่ภัยราย
วันที่โถมเข้ามาจนเกิดความเสียหายและกว่าจะแก้ไขได้ก็เล่นเอาน่วม-เสียรังวัดไปพอสมควร 

ฝ่ายค้านมีสองเวทีหลักที่จะจัดหนัก-จัดเต็มครม.ชุดนี้ โดยทราบกันคร่าวๆแล้วว่า เดือนพ.ย.ปีนี้ ฝ่ายค้านจะยื่น
ญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติและกลางปีหน้าคือเวทีถล่มรัฐบาลในศึกซักฟอกหนสุดท้ายของสภาผู้แทนฯชุด
ที่25 ที่น่าจะท้ิงระเบิดใส่เรือเหล็กให้รั่วและล่มโดยพลัน 

ตรงนี้คือการวัดความพร้อมของแต่ละพรรคว่าเวลา 21เดือนที่มี(อ้างอิงตามตารางเวลาปกติของอายุรัฐบาลสี่ปี
แต่อาจจะเกิดเหตุพลิกผันทางการเมืองได้) นั้น  พรรคต่างๆจะขยับอย่างไรกับการด าเนินการตามกฎหมายพรรค
การเมือง  -การขายผลงานพรรคห้วงที่ผ่านมา-การลงพ้ืนที่ให้ชาวบ้านร้านตลาดจ าชื่อพรรคและหน้าตาของว่าที่ผู้สมัคร
ส.ส.ในครั้งหน้า-การอัดกลับคู่แข่งให้น่วมเพ่ือแจ้งสังคมให้รับรู้จุดอ่อนว่าครั้งหน้าอย่าเลือก 

หากหันมาเหลียวมองจุดแข็ง-จุดอ่อนของพรรคใหญ่ที่น่าจะมีอิทธิพลทางใดทางหนึ่งในศึกเลือกตั้งครั้งหน้ากัน
แบบรอบด้านนั้น ถึงบรรทัดนี้ ขอให้น้ าหนักไปที่ 3 พรรค ตัวแปรหลักการเมืองไทย คือ"พรรคพลังประชารัฐ  พรรคเพ่ือ
ไทย   พรรคก้าวไกล"ว่าจากนี้ไป   บทบาทและโอกาสบนสนามการเมืองจะส่งผลอย่างไรกับประชาธิปไตยวันข้างหน้า 

เริ่มต้นที่"พรรคเพ่ือไทย" แกนน าฝ่ายค้าน จุดแข็งของพรรคเพ่ือไทยนั้นคือชนะเลือกตั้งมาห้าสมัยรวด(พรรค
ไทยรักไทยสองครั้งในการเลือกตั้ง6 มกราคม 2544 และ 6 กุมภาพันธ์ 2548   ต่อมาทรท.โดนยุบและกลายสภาพเป็น
พรรคพลังประชาชน   พปช.คว้าชัยในการเลือกตั้งเมื่อ 23 ธันวาคม  2550   

แต่จากนั้นพปช.เจอพิษเดียวกับทรทจนแปรสภาพเป็นพรรคเพ่ือไทย   โดยพท.ชนะการเลือกตั้งสองครั้ง คือ 3 
กรกฎาคม 2554 และ 22 มีนาคม 2562)   แปลว่าพรรคที่"โทนี่ วู้ดซัม"หนุนนั้นสามารถเป็นแกนน าตั้งรัฐบาลได้สี่
ครั้ง     เว้นแต่ศึกหย่อนบัตรครั้งสุดท้ายที่แม้จะได้ส.ส.อันดับ1 แต่เสียงสนับสนุนในการตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคพลัง
ประชารัฐนั้นพ่ายไป เพราะพปชร.รวบรวม 19 พรรคชู"ลุงตู่"เป็นสร.1 ด้วยคะแนนของสมาชิกรัฐสภา(ส.ส.และส.ว.ลง
มติ)  500 เสียง ต่อ 244 เสียง งดออกเสียง 3  
หมายเหตุ  19 พรรคการเมือง และ วุฒิสภา ประกอบด้วย 
•ส.ว. 249 เสียง โดย นายพรเพชร ในฐานะ รองประธานรัฐสภา งดออกเสียง 
•พลังประชารัฐ 116 เสียง 
•ประชาธิปัตย์ 51 เสียง 
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•ภูมิใจไทย 50 เสียง 
•ชาติไทยพัฒนา 10 เสียง 
•รวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง 
•ชาติพัฒนา 3 เสียง 
•พลังท้องถิ่นไทย 3 เสียง 
•รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง 
•พลังชาติไทย 1 เสียง 
•และ "พรรคจิ๋ว" อ่ืน ๆ อีก 10 เสียง 

พรรค ที่ยกมือสนับสนุน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แทน)  รวม 
244 เสียง ไดแ้ก่ 
 •เพ่ือไทย 136 เสียง 
•อนาคตใหม่ 79 เสียง 
•เสรีรวมไทย 10 เสียง 
•ประชาชาติ 7 เสียง 
•เศรษฐกิจใหม่ 6 เสียง 
•เพ่ือชาติ 5 เสียง 
•พลังปวงชนไทย 1 เสียง 
  และยิ่งเลิกยุทธการ "แตกแบงก์พันเป็นแบงก์ร้อย"(ไม่มีพรรคสาขาคือ ไทยรักษาชาติอย่างเป็นทางการ แต่มี
พรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รวมทั้งพรรคเส้นทางใหม่ของจาตุรนต์ ฉายแสงเป็นว่าที่พันธมิตร)
แล้วนั้น "โทนี วู้ดซั่ม"คงมองแล้วว่างวดหน้าอย่างไรเสียหวยก็ออกที่เพ่ือไทย  โดยเฉพาะภาคเหนือ-อีสาน ที่เป็นขุม
คะแนนหลักให้พท.  ขณะที่ภาคกลาง-กทม.นั้น สัดส่วนนี้พท.น่าจะตีพ้ืนที่ที่เสียไปกลับมาได้บ้าง ส่วนปักษ์ใต้นั้นพท.
น่าจะไม่หวังอะไรนอกจากคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ 

แต่ต้องไม่ลืมว่า สองพรรคที่คุณหญิงหน่อยและอ๋อย แปดริ้วแยกตัวมาจากพท.นั้นอาจจะแชร์คะแนนพท.ไปใน
ระดับหนึ่ง  แต่อย่างไรเสีย หากจับอาการของ"โทนี วู้ดซั่ม" รวมทั้งการเดินเกมภายใต้แนวคิดของคนเดือนตุลาสายชิน
คอร์ปเพื่อเสริมจุดแข็งและกลบจุดอ่อนนั้น พลพรรคนิยม "แม้ว  สันก าแพง" ก็ยังม่ันใจว่าพท.น่าจะยืนหนึ่งในสนาม เว้น
แต่จะสะดุดยอดหญ้าเท่านั้นที่จะท าให้โอกาส"ดับเบิ้ลแฮททริค"(ชนะเลือกตั้งหกครั้งติดต่อกัน)ไม่เกิดขึ้น  หากใกล้วัน
เลือกตั้งแล้วนั้น วันข้างหน้าจะมาฉายภาพว่าโอกาสที่พท.จะชนะเลือกตั้งสมัยที่หกเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด.... 
  "พรรคก้าวไกล" ภายใต้การน าของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ตอนนี้เดินสายต่างจังหวัดเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ใน
บางพ้ืนที่ โดย"หัวหน้าพรรคก้าวไกล"มั่นใจว่า งวดหน้าพรรคทายาทของพรรคอนาคตใหม่ได้เกิน100ส.ส. และโอกาส
ของพรรคสีส้มรุ่นสองก็ใช่ว่าจะไม่มีลุ้น... เพราะคราวนี้เวลาในการคัดผู้สมัครส.ส.มีมากกว่าเมื่อครั้งพรรคอนาคตใหม่ส่ง
คนลงสนาม 

ทราบมาว่าก้าวไกลถอดโมเดลการท างาน+ลงพ้ืนที่พบมวลชนของพิธานั้น คล้ายช่วงที่"ทักษิณ ชินวัตร "เปิดตัว
พรรคไทยรักไทยแทบทุกอย่าง  โดยพ้ืนที่เป้าหมายที่พรรคนี้หวังได้ผู้แทนฯระบบเขตคือ "เขตที่มีคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ
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เลือกตั้ง-เขตที่มีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่-เขตอ าเภอขนาดใหญ่ และเริ่มเจาะแต้มชนชั้นรากหญ้าเข้ามาในภารกิจ
ใหม่" โดยหวังแชร์คะแนนจากคนกลุ่มนี้ในสังคมเพ่ิม ดังนั้น"พรรคก้าวไกล"จะเป็นหนึ่งตัวแปรที่ดึงคนชิงชังพรรคร่วม
รัฐบาลและแบ่งแต้มจากเพ่ือไทยในฐานเสียงเดียวกัน   

แต่อย่าลืมกระแสเชิงลบที่พรรคนี้หนุนม็อบสามนิ้วที่กระท าการล่วงเกินหลายอย่างนั้นอาจจะเป็นตัวแปรที่ท า
ให้ "พิธา"ไม่ถึงฝั่งฝันได้หากมีการหยิบมาจารนัยให้สังคมรับรู้ช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียง  อีกทั้งภายในพรรคก้าวไกล ก็
ไม่ใช่นิ่งเสียทีเดียว ยังคงมีกระแสเลือดไหลออกอย่างต่อเนื่อง อย่างล่าสุด กรณีของ วินท์   สุธีรชัย ประกาศลาออกจาก
ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพ่ือไปร่วมกับกลุ่มแนวคิดใหม่จัดตั้งพรรคการเมือง เพราะไม่อาจทนอยู่กับ ก้าวไกลที่ติดกับดักนโยบาย
ปฏิรูปสถาบัน ซึ่งไม่ต่างอะไรกับกลุ่มงูเห่าภายในพรรค ที่พร้อมจะไป ก็อาจท าให้ "ก้าวไกล จะไปได้ไม่ไกล" หากไป
ปรับปรุงทิศทางพรรค  

ส่วนพรรค "พปชร."ในฐานะแกนน าตั้งรัฐบาล ตอนนี้"กระแสป่วน-แตกร้าวในพรรคยังอึมครึม" เพราะศึกใน
พรรคของแต่ละมุ้งยังไม่ยุติแบบเป็นทางการ    แม้"ลุงตู่" ยืนยันชัดว่ายินดีที่จะเป็นแคนดิเดตนายกฯในนามพปชร.แต่
พ่อบ้านพรรคที่ชื่อ"ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า"ยังคงมีท่าที"ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ"กับ"ลุงตู่" เพราะตั้งแต่โดนปลดจากรมช.
เกษตรฯนั้น ผู้กองตุ๋ยมิเอ่ยถึงหัวหน้ารัฐบาล-รัฐบาลเรือเหล็กอีกเลย  เพราะ" ร.อ.ธรรมนัส"เน้นย้ าการสร้างพรรคให้
เข้มแข็ง และตอนนี้"ร.อ.ธรรมนัส" ก าลังเล่นบทพระเอกลับลุยน้ าท่วมช่วยชาวบ้าน บนวาทะ"อย่าบอกว่าผมคือใคร" โดย
โลกออนไลน์คอมเมนท์กันสนั่นเมืองว่า"ไม่เนียน ไปเรียนมาใหม่" 

ใครบางคนที่สันทัดการขยับหมากการเมืองมองว่า "คล้ายว่า "ร.อ.ธรรมนัส "ก าลังสร้างราคาใหม่ทางการเมือง
ให้ตัวเองและมุ้งส.ส.ที่ใกล้ชิดเท่านั้น โดยหักกับคนการเมืองในพ้ืนที่ที่ผู้กองตุ๋ยไปเยือน ( ไม่แจ้งให้ส.ส. -ว่าที่ผู้สมัครส.ส.
ในเขตนั้นทราบ เว้นแต่จะอยู่ในสังกัดของผู้กองตุ๋ย)แม้การประสานรอยร้าว 

"จุดด้อยของพปชร."ในตอนนี้คือนโยบายพรรคและผลงานที่เกิดขึ้น แทบไม่บังเกิด แม้จะอาศัยภาพของ"ลุงตู่" 
ใน"หลักสุจริต-ตั้งใจท างาน"ก็ตาม แต่ความจริงนั้นพปชร.เกือบไม่มีอะไรไปขายชาวบ้านให้พอได้ชื่นใจว่า สังคม
จดจ าพปชร.ในผลงานเชิงบวกของพรรคด้านใดเป็นที่ประจักษ์บ้าง เพราะการช่วยเหลือสังคมในภาวะโควิด-19นั้นเป็น
การเยียวยาเฉพาะหน้า จะอ้างเป็นผลงานตัวเองแบบเพียวๆก็ล าบากใจ แต่หาก"ลุงตู่" หารือกับ"ลุงป้อม" ให้ลงตัวและ
น ายุทธศาสตร์พรรคตามที่  "พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา" ประธานยุทธศาสตร์พรรคที่อ้างว่าใกล้เสร็จแล้วมาใช้ได้
จริง.... ก็อาจลดปัญหาและพอเดินหาแต้มได้บ้าง เพราะพปชร.อย่าลืมว่ามีวันนี้ได้เพราะกระแส"เลือกความสงบ จบที่ลุงตู่" 
การบ้านข้อนี้"ลุงป้อม-บิ๊กน้อย-ผู้กองตุ๋ย"และแกนน าหลากมุ้งใน พปชร.ต้องสรุปความให้เร็วและเร่งปฏิบัติ  ไม่เช่นนั้น
หย่อนบัตรงวดหน้าเตรียม"ม้วนเสื่อกลับบ้าน เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันยาวๆไป" 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/487019  
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วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 07:35 น. 
09.00 INDEX จับตาแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี  ‘พลังประชารัฐ’ อาจมี ‘สองคน’ 
 

 
 
09.00 INDEX จับตาแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี  “พลังประชารัฐ” อาจมี “สองคน” 

ภายในการประนอมเรื่องเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลัง
ประชารัฐ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทิ้ง “ปม” ทางการเมืองไว้ เป็นปมว่าจะเสนอเพียงชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา หรือ ว่ามีชื่อของแคนดิเดตอ่ืนอีก นี่คือปมใหม่อันต่างจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 หากจ ากันได้ในห้วง
แห่งการเสนอชื่อมีปัญหาว่าจะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ไปพร้อมกับชื่อของ นายอุตตม สาวนายน ซึ่งเป็น
หัวหน้าพรรคในขณะนั้นหรือไม่ ส่งผลให้เกิดการต่อรองและในที่สุดทางด้านของ นายอุตตม สาวนายน ก็ถอนหัวและ
คงเหลือเพียงชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ผู้เดียว คราวนี้แม้ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะถอนตัวแต่ก็ท้ิง “ปม” 

เป็นปมที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืนยันว่าเป็นเรื่ องของภาย ในพรรคพลังประชารัฐ  นี่คือปมที่   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องครุ่นคิดอย่างหนัก มีความเชื่อตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตัดสินใจอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เมื่อวันที่ 8 กันยายนแล้วว่า 
แต่ละก้าวจากนั้นเป็นต้นมาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ การรุกเข้าไปยึดพรรคพลังประชารัฐ   กระนั้น การที่ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ยอมปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จากเลขาธิการพรรค นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จาก
เหรัญญิกพรรค คือเงื่อนแง่งส าคัญ อีกทั้งยังได้แต่งตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสเดิน ณ อยุธยา เข้ามาเป็นประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคอีก เท่ากับได้สร้างป้อมค่าย เป้าหมายก็เพ่ือสกัดการรุกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ทุกปฏิบัติการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็คือ การตอกย้ าและ ยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมว่า งานในพรรค
พลังประชารัฐเป็นเรื่องของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่นเท่ากับเป็นการปิดประตู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นเชิง 
ทุกการอันเกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้งหากเป็นของพรรคพลังประชารัฐย่อมเป็นของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เท่านั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนเดินตามสถานเดียว 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2977975  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2977975


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

55 

 

 
 
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 08:15 น. 
เส้นสนกลใน ปรับ ครม.ประยุทธ์ คลื่นใต้น้ า “พลังประชารัฐ” รอปะท ุ
 

 
 

การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/5 ถูกเขย่า-ขย่มอีกระลอกหวัง “เร่งเกม” ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม 2564 เพ่ือสยบ “คลื่นใต้น้ า” ภายในพรรคพลังประชารัฐที่ “ยังไม่จบ” หลังจาก “2 ช.” ร.อ.ธรรมนัส  
พรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ-นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ ถูกปลดฟ้าผ่า-พ้นจาก
ต าแหน่งรัฐมนตรีกลางอากาศ 

ความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐ ส่ง “แรงกระเพ่ือม” มายังตึกไทยคู่ฟ้าอย่างต่อเนื่อง มีการโยนหิน
ถามทาง-เปิดโพยชื่อ “ว่าที่รัฐมนตรี” ส่งถึงมือ พล.อ.ประยุทธ์ให้ “ตรวจสอบคุณสมบัติ” 

กลุ่ม-ก๊วนภายในพลังประชารัฐ “เล่นกันแรง” ถึงขั้น “ปล่อยข่าว” การส่งชื่ออย่างลับ ๆ ไม่ผ่าน “นายป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค จน “สุชาติ ชมกลิ่น” คนเพ่ือนเยอะแห่งภาค
ตะวันออก “ควันออกห”ู 

“ผมมีมารยาท ผมมีกาลเทศะพอ ผมรู้ว่าอยู่ในจุดไหน ผมเป็นลูกพรรค ผมมีวันนี้เพราะท่านหัวหน้าพรรคให้
โอกาส การปรับ ครม.เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคกับท่านนายกรัฐมนตรี” 

“เรื่องนี้ละเอียดอ่อนมาก ถ้าเกิดโยนระเบิดลูกนี้มาให้ผม ถ้าเกิดหัวหน้าพรรคไม่เข้าใจผม ว่าผมเป็นคนไม่รู้
กาลเทศะเหรอ มันไม่ใช่ ผมต้องรู้กาลเทศะ” 

สุชาติตอบโต้ดุเดือดกระแสข่าวพาดหัวไม้เตรียมชงชื่อ “สรวุฒิ เนื่องจ านงค์” ส.ส.ชลบุรี และ นายอัฏฐพล  
โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี เป็นรัฐมนตรี 

นอกจากกลุ่ม-ก๊วนในพลังประชารัฐ ที่เตะตัดขา-ทิ่มแทงกันทั้งต่อหน้า-ลับหลังแล้ว ยังมี “เพ่ือนร่วมรุ่น”  
พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล เตรียมทหารรุ่น 12 อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้พรรคพลังประชารัฐ ที่ออกมา “เปิดหน้า” 
เคลื่อนไหว “ทวงเก้าอ้ีรัฐมนตรี” กลาย ๆ ให้กลุ่ม 13 ส.ส.ภาคใต้ 

แม้ “พ.อ.สุชาติ” จะออกมาเตือนความจ า “โควตาภาคใต้” เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมากวาดเก้าอ้ี ส.ส.เป็น
กอบเป็นก ากว่า 13 ที่นั่ง จนถึงขั้น “ทวงบุญคุณ” ส.ส.ภาคใต้บางคนที่มีวันนี้ เชิดหน้า-ชูคอเข้าสภาได้เพราะ  
“เงินเรี่ยไร” ทว่า หลังจากการเลือกตั้ง “หัวหน้ามุ้ง” คนที่ดูแล 13 ส.ส.ภาคใต้ ไม่ใช่ “พ.อ.สุชาติ” แต่เป็นการลงขัน “ 
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ช่วย ๆ กันดู” ทั้ง “ร.อ.ธรรมนัส” และ “กลุ่มสามมิตร” รวมถึง “สุชาติ” ที่รับผิดชอบ ส.ส.ภาคใต้บางคนซึ่งก่อนหน้านี้
มี “กลุ่มสี่กุมาร” รับหน้าเสื่อ ดังนั้น เก้าอ้ีรัฐมนตรีโควตาภาคใต้ ที่ “พ.อ.สุชาติ” ออกมาถามถึงสิทธิ (ที่ถูกจัดสรรให้ 
ร.อ.ธรรมนัส-สามมิตรไปแล้ว) จึงไม่ได้รับการตอบรับ การออกมาเขย่าครั้งนี้ จึงค่อนข้างแรง-หนักหน่วงถึงขั้นชักชวนกัน 
“ย้ายพรรค” กันทางอ้อม 

ส่วนกระแสข่าวการปรับ “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” รองนายกรัฐมนตรี-รมว.พลังงาน ออกจากต าแหน่งใน 
“หน้าสื่อ” เพราะคนตีนบันไดท าเนียบ “ไม่ปลื้ม” เกิดเป็นเกมแซะเก้าอ้ี-เซาะใจ “พล.อ.ประยุทธ์” ให้โอนอ่อน-คล้อย
ตาม เช่นเดียวกับการเขย่า  “เก้า อ้ีทูตดอน” ดอน ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ  
(อีกครั้ง) เพราะเป็น “รัฐมนตรีคนนอก” ที่ “ขาลอย” ไม่มีต าแหน่งแห่งที่ภายในพรรคพลังประชารัฐ 

ทุกครั้งที่กระแสข่าวปรับ ครม. “ทูตดอน” จึงมีชื่อติดโผถูกปรับออกทุกครั้ง แต่ถ้า “แบ็กอัพ” ไม่ดีจริง  
คงอยู่ไม่ได้ถึง 7 ปีตั้งแต่รัฐบาลยุค คสช.  แม้เก้าอ้ีรัฐมนตรีที่ว่างลงจะเป็นโควตาของพรรคพลังประชารัฐ แต่  
พล.อ.ประยุทธ์ใช้วิชาตัวเบา-สยบความเคลื่อนไหว ท่องคาถา “ไม่ปรับ ครม. ไม่ยุบสภา” เดินหน้าลงพ้ืนที่เยี่ยม
ประชาชนประสบภัยน้ าท่วม 

เช่นเดียวกัน “พ่ีใหญ่” พล.อ.ประวิตร ที่ออกมาสยบความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐยังไม่มี
สัญญาณการปรับ ครม.จาก “พล.อ.ประยุทธ์” 

ขณะที่แกนน าพลังประชารัฐ “ปิดปากเงียบ” เรื่องการปรับ ครม. เดินหน้าแก้ปัญหาโควิด-19-ลงพื้นที่แก้ปัญหา
น้ าท่วม สนองนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ เว้นวรรคสนทนาการเมือง-ปรับ ครม. จนกว่าจะเปิดการประชุมสภาในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีกฎหมายส าคัญรออยู่ อาทิ พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
โรคติดต่อที่จะใช้แทน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งหากไม่ผ่านสภา จะส่งผลให้รัฐบาล
ต้องลาออก และรวมถึงหากมีการ “กู้เงิน” ก้อนใหม่ หลังจาก ครม.มีมติขยายเพดานหนี้สาธารณะออกไป จากเดิมร้อย
ละ 60 เพ่ิมเป็นร้อยละ 70 ดังนั้น การปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/5 ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องละเมียดละไมอย่างมาก เพราะ 
“เดินหมากอันตราย” ไปแล้ว 1 หน จากการปลด “ร.อ.ธรรมนัส” พ้น ครม. เพราะหากเดินหมากผิดตาเดียวอาจจะแพ้ทั้ง
กระดาน-อ านาจหลุดมือ 

ทว่ารายชื่อ “คนนอก” ในโผ ครม.ประยุทธ์ 2/5 สายตรง 2 ป. ป.ประยุทธ์-ป.ป๊อก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย ลุ้ น เสียบ -สแตนด์บาย ทั้ ง  “บิ๊ กฉิ่ ง” ฉัตรชัย  พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และ  
“บิ๊กเล็ก” พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2564 เพราะจะว่าไปแล้ว โควตาพลังประชารัฐแท้ ๆ ก็มีเพียงเก้าอ้ี รมช.เกษตรและสหกรณ์เท่านั้น ส่วน
เก้าอ้ี “รมช.แรงงาน” เป็นการ “เปิดต าแหน่งพิเศษ” ให้กับ “คนพิเศษ” อย่าง “นฤมล” เท่านั้น 

อย่างไรก็ดี อ านาจ 3 ป. ที่ดูจะ “ง่อนแง่น” จากศึกในพลังประชารัฐอาจจะ “ลงตัว” เพราะยังมี “อาวุธ
ลับ” อย่าง “พีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  ที่จะเข้าไปเป็น “ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค”  
พล.อ.ประวิตร พ่วงด้วยออปชั่น สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ รอเพียง “ไฟเขียว” จาก 3 ป. 

ไม่แน่ว่าการที่ “พีระพันธุ์” ที่มี “ซูเปอร์คอนเน็กชั่น” จะมานั่งเก้าอ้ีเสนาบดีใน ครม.ประยุทธ์ 2/5 อาจจะตัด
จบปัญหาทั้งปวงภายในพลังประชารัฐก็เป็นได้ 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-775604  
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