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รวมข่าววันเสาร์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 9 ตุลาคม 2564 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 91/2564 ส ำนักงำน กกต. ก ำหนด
แนวทำงกำรจัดกำรรับ
สมัครรับเลือกตั้งสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ภำยใต้
สถำนกำรณ์ กำรแพร่
ระบำดของโรคติ ดเชื้ อ 
ไวรัสโคโรนำ 2019 และ
กรณีกำรเกิดอุทกภัย 

มติชนออนไลน ์
 
 
 
 

ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 
 

ฐำนเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 
 

ไทยรัฐออนไลน ์
 

กกต.เคำะแนวทำงรับสมัครเลือกตั้ง
นำยก-ส.อบต. ช่วงโควิด-น้ ำท่วม 
สถำนที่กว้ำงขวำง ตรวจคัดกรอง
ผู้สมัครทุกคน 

 

กกต. คลอดแนวปฏิบัติ 5 ข้อรับสมัคร
เลือกตั้ง อบต. กลำงโควิด-น้ ำท่วม 

 

กกต. เปิดแนวทำงรับสมัคร “เลือกตั้ง 
อบต.” 11-15 ต.ค.64 ช่วงโควิด – น้ ำท่วม 

 

กกต. ออกข้อก ำหนด 5 ข้อ รับสมัคร
เลือกตั้ง อบต. ช่วงโควิดระบำด-น้ ำท่วม 
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9 
 
 

11 
 
 

13 
 

   ผู้จัดกำรออนไลน ์ กกต .  ก ำหนดแนวทำงรับสมั คร
เลือกตั้งสมำชิกสภำ-นำยก อบต. 
ช่ ว ง โ ค วิ ด - 1 9 -น้ ำ ท่ ว ม  สถำนที่
กว้ำงขวำง ตรวจคัดกรองผู้สมัครทุกคน 

15 

   สยำมรัฐออนไลน์ กกต .  ก ำหนดแนวทำงรับสมัคร 
“เลือกตั้ง อบต.” ช่วงโควิดระบำด 
- สถำนกำรณ์น้ ำท่วม 

17 

   ฐำนเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 

กกต. ห้ำมผู้ “กักตัวโควิด” ลงสมัคร
เลือกตัง้ อบต.-ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

19 

   มติชนออนไลน ์
 

‘ก ก ต . ’ แ จ้ ง  ผ อ . ก ก ต . จั ง ห วั ด 
ซ้อมแนวทำงเปิดรับสมัคร อบต. 

20 

   7HD ออนไลน์ กกต. ก ำหนดแนวทำงกำรรับสมัคร 
อบต. ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19 
และอุทกภัย 

21 
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รวมข่าววันเสาร์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

   แนวหน้ำออนไลน ์ ด่วน!!! กกต.ห้ำมผู้อยู่ระหว่ำงกักตัว 
โควิด-19 ลงสมัคร-ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
'อบต.' 

22 

   Workpointtoday 
ออนไลน์ 

กกต.ท ำหนังสือแจ้งด่วนที่สุด ห้ำมผู้อยู่
ระหว่ำงกักตัวโควิด สมัคร – ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง อบต. 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เปิดยอดพรรคกำรเมืองล่ำสุด 83 พรรค รวมสมำชิกทะลุ 

1 ล้ำน 'ปชป' ครองแชมป์สูงสุด 
25 

2 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน ์ กกต. เปิดพรรคกำรเมืองล่ำสุดมี 83 พรรค “ปชป.” แชมป์สมำชิก
สูงสุด 9 หมื่นรำย 

26 

3 ผู้จัดกำรออนไลน ์ กกต. เปิดยอดพรรคกำรเมืองล่ำสุด 83 พรรค รวมสมำชิกทะล ุ
หลักล้ำน “ปชป.” ครองแชมป์สูงสุด 9 หมืน่กว่ำรำย 

28 

 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ผู้จัดกำรออนไลน ์ กลิ่นเลือกตั้งใหม่โชย! “หน.เพื่อแผ่นดิน” เผยสัญญำณพรรคแกนน ำ

รัฐบำลเดินสำยหำเสียง 
28 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พรรคเล็ก' โวย 'พรรคใหญ'่ เกทับได้ ส.ส. เลือกต้ังรอบหน้ำเกิน รธน. 
ก ำหนด ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกำ 

29 

3 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ประยุทธ์ ยื่นทูลเกล้ำฯ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนญูแล้ว 30 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ ยันยังไม่มีสัญญำณยบุสภำ แต่ไม่ปิดประตู 32 
5 ข่ำวสดออนไลน์ 'วิษณ'ุ เผยนำยกฯ ไร้สัญญำณยุบสภำ เหตุกติกำยังไม่ชัด ลั่นเลือกตั้ง

ตอนนี้ยุ่งทั้งประเทศ 
33 
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รวมข่าววันเสาร์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
6 ไทยรัฐออนไลน ์ "วิษณุ" เผย นำยกฯ ยังไม่ส่งสัญญำณยุบสภำ กติกำไม่ชัด จะเลือกตั้ง

อย่ำงไร 
34 

7 คมชัดลึกออนไลน ์ "วิษณุ" เผยนำยกฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยร่ำงแก้ไข รธน. เชื่อไม่มีสัญญำณ
ยุบสภำ 

35 

8 ไทยรัฐออนไลน ์ ทูลเกล้ำฯ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ “วิษณ”ุ ชี้ยุ่งทั้งประเทศหำกต้องยุบ
สภำ 

37 

9 แนวหน้ำออนไลน ์ ‘ไพศำล’ ฟันฉับ! จับตำ ‘พปชร.’ เสนอ ‘นำยกฯ’ 3 คน หรือไม่ 
พรรคเล็กสญูพันธุ ์

40 

10 สยำมรัฐออนไลน์ "ไพศำล" จับตำ "พลังประชำรัฐ" เสนอช่ือนำยกฯ 3 คน 41 
11 มติชนออนไลน ์ ‘พีระพันธุ์’ โชว์ดีล-นั่งกุนซือหัวหน้ำ พปชร. แย้มคนจ่อเขำ้เพียบ- 

‘ลูกชัช’ น ำร่องซบ 
42 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอำแล้ว 'นคร' จะจัดทัพโค่นเผด็จกำรทรรำชในศึกเลือกต้ังที่จะถึง 44 
13 Innnews ออนไลน์ “หมอระวี”เย้ยแก้ รธน. ยังไม่จบถึงศำลแน่นอน 47 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "หมอระวี" แซะ คนแดนไกล อย่ำเพ่ิงเปิดไวน์ฉลอง ชี้ ร่ำง รธน. ต้อง

ฝ่ำอีก 2 ด่ำน 
48 

15 แนวหน้ำออนไลน์ ‘หมอระวี’ เย้ยคนแดนไกลอย่ำเพ่ิงเปิดไวน์ฉลอง รอทีเด็ดผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน 

49 

16 เดลินิวส์ออนไลน ์ ‘เต’้ลั่นเลือกตั้งได้คะแนนมำกน้อยไม่เป็นไร ภูมิใจประชำชนเลือก! 
ไม่ใช่จ้ำงมำเลือก 

50 

17 มติชนออนไลน ์ เพื่อไทย เรียกประชุม ลงดำบ 7 งูเห่ำโหวตสวนพรรค เสียงเกนิ 3 ใน 4 
ต้องหลุด ส.ส. 

51 

18 Innnews ออนไลน์ เพื่อไทย ประชุมลงมติขับ 2 ส.ส. โหวตสวนมติพรรค 52 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน ์ ไพรมำรี่โหวต ปัญหำ ‘หนักอก’ พรรคกำรเมือง 53 
2 ไทยโพสต์ออนไลน ์ เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่ำนมำ 55 
3 เดลินิวส์อนไลน ์ จับชีพจรกำรเมือง - จับทำงเลือกตั้ง 57 
4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ เมื่อไหร่จะยุบสภำ 60 
5 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
วำระประชุมใหญ่ “เพื่อไทย” รือ้ กก.บห.ลุ้นเปิดแคนดิเดตนำยกฯ 62 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 7 ตุลำคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เข้ำพบหำรือ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
และนำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำรประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพื่อหำแนวทำงประสำนควำมร่วมมือ  
กำรขับเคลื่อนงำนวิชำกำรให้เกิดประสิทธิภำพ ใน 4 ประเด็นส ำคัญ ได้แก่ กำรบูรณำกำรด ำเนินงำนโครงกำร-กิจกรรม
ร่วมกันที่มีกลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์เดียวกัน กำรสนับสนุนผลงำนด้ำนงำนวิชำกำร งำนวิจัย บทควำม ตลอดจน
เนื้อหำหลักสูตร และวิทยำกร กำรเผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนสื่อออนไลน์และผ่ำนทำง application และกำรจัดท ำแผนบูรณำกำร
ขับเคลื่อนงำนร่วมกัน เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนร่วมกันด้ำนวิชำกำร หัวข้อ -เนื้อหำหลักสูตร วิทยำกร 
กลุ่มเป้ำหมำย เป็นต้น ณ สถำบันพระปกเกล้ำ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

"กกต." เข้าพบหารือ "เลขาฯพระปกเกล้า" 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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กกต. เคาะแนวทางรับสมัครเลือกตั้ง นายก-ส.อบต. ช่วงโควิด-น้ าท่วม สถานที่กว้างขวาง ตรวจคัดกรองผู้สมัคร 
ทุกคน 
วันที่ 8 ตุลำคม 2564 - 13:52 น. 
 

 
 
กกต.ก าหนดแนวทางรับสมัครเลือกตั้งนายก-ส.อบต. ช่วงโควิด-น้ าท่วม ให้จัดสถานที่กว้างขวาง อากาศถ่ายเท 
ห้ามแออัด ตรวจคัดกรองผู้สมัครทุกราย หากพบเคยเป็นผู้ติดเชื้อ-กลุ่มเสี่ยง ให้แยกจุดรับสมัคร 
 เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในวันอำทิตย์ที่ 28 
พฤศจิกำยน 2564 ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเลือกตั้ง และประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยระหว่ำงวันที่ 11 -15 ตุลำคม 2564 เป็นวันรับสมัครรับ
เลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังไม่คลี่คลำย ประกอบกับ
ขณะนี้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลำยจังหวัด ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรรับสมัครรับเลือกตั้งในช่วงเวลำดังกล่ำว 
 ส ำนักงำนจึงก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงเพิ่มเติม เพื่อให้ส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัดประสำนกำร
ปฏิบัติกับกกต.ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้อ ำนวยกำร กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกแห่ง
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีภายใต้สถานการณ์โควิด 
 1.กำรก ำหนดสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสถำนที่กว้ำงขวำง ไม่น้อยกว่ำ 7 ตำรำงเมตร / 1 คน ตำม
จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครทั้งหมด สถำนที่มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก มี
เจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ อุปกรณ์กำรรับสมัคร และห้องน้ ำ ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลำกำรรับ
สมัครรับเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่งให้มีกำรเว้นระยะห่ำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่ำงระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกต้ัง อย่ำงน้อย 1.5 เมตร 
 2.จ ำกัดจ ำนวนคนที่เดินทำงมำสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมำชุมนุมรวมตัวกันเป็นจ ำนวน
มำก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตำมไม่เกิน 2 คน หำกมีจ ำนวนเกินกว่ำ 2 คน ให้อยู่ภำยนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีมี
สื่อมวลชนหรือผู้สนใจมำสังเกตกำรณ์กำรรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถำนที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 3. ให้มีจุดคัดกรองและเจ้ำหน้ำที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงำน (อสม.) ท ำหน้ำที่คัดกรองและ
ก ำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ำกำกอนำมัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ส ำหรับล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์
เจลก่อนเข้ำสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด 
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 4.ให้เจ้ำหน้ำที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง สวมหน้ำกำกอนำมัย สวม 
face shield และถุงมือยำง เพื่อลดกำรแพร่เชื้อ 
 5.กำรจัดขบวนแห่ หรือกำรหำเสียง ณ บริเวณสถำนที่รับสมัคร ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ 
กกต.ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตำมแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด 
 ทั้งนี้ กำรรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หำกเจ้ำหน้ำที่คัดกรองมีกำรตรวจพบว่ำผู้ประสงค์จะสมัครรับ
เลือกตั้งรำยใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไม่ผ่ำนกำรตรวจอุณหภูมิ 
ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรำยนั้นไปยังสถำนที่ที่จัดไว้โดยเฉพำะ เพื่อด ำเนินกำรรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไป
ตำมขั้นตอนของระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง  
ส่วนกรณีประสบปัญหาอุทกภัย 
 ในพื้นที่ประสบปัญหำอุทกภัยซึ่งอำจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรรับสมัคร
รับเลือกต้ังตำมประกำศให้มีกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนดสถำนที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรรับสมัครได้โดยสะดวก 
 กรณีมีควำมจ ำเป็นและเพื่อควำมปลอดภัยอำจก ำหนดสถำนที่รับสมัครเลือกตั้งนอกเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลที่อยู่ภำยในเขตอ ำเภอได ้
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2980712 
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กกต. คลอดแนวปฏิบัติ 5 ข้อ รับสมัครเลือกตั้ง อบต. กลางโควิด-น้ าท่วม 
วันที่ 8 ตุลำคม 2564 - 14:57 น. 
 

 
กกต. ก าหนดแนวปฏิบัติให้จัดการรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต – ส.อบต. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต้องมีพื้นที่
กว้างขวาง อากาศถ่ายเท จ ากัดจ านวนคน ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกชั่วโมง 
 เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในวันอำทิตย์ที่ 28 พฤศจิกำยน 
2564 ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเลือกตั้ง และประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(ส.อบต.) และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นำยก อบต.) โดยระหว่ำงวันที่ 11-15 ตุลำคม 2564 เป็นวันรับสมัครรับ
เลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังไม่คลี่คลำย ประกอบกับ
ขณะนี้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลำยจังหวัด ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรรับสมัครรับเลือกตั้งในช่วงเวลำดังกล่ำว 
ส ำนักงำนจึงก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงเพิ่มเติม 
 เพื่อให้ส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัดประสำนกำรปฏิบัติกับ กกต.ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
ผู้อ ำนวยกำร กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้ กรณีภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด 1.กำร
ก ำหนดสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสถำนที่กว้ำงขวำง ไม่น้อยกว่ำ 7 ตำรำงเมตร / 1 คน ตำมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่รับ
สมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครทั้งหมด 
 สถำนที่มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก มีเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ อุปกรณ์กำรรับสมัคร และ
ห้องน้ ำ ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลำกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่งให้มีกำรเว้นระยะห่ำงส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่ำงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกต้ัง อย่ำงน้อย 1.5 เมตร 
 2.จ ำกัดจ ำนวนคนที่เดินทำงมำสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมำชุมนุมรวมตัวกันเป็นจ ำนวน
มำก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตำมไม่เกิน 2 คน หำกมีจ ำนวนเกินกว่ำ 2 คน ให้อยู่ภำยนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีมี
สื่อมวลชนหรือผู้สนใจมำสังเกตกำรณ์กำรรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถำนที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 3. ให้มีจุดคัดกรองและเจ้ำหน้ำที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงำน (อสม.) ท ำหน้ำที่คัดกรองและ
ก ำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ำกำกอนำมัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ส ำหรับล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์
เจลก่อนเข้ำสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด 
 4.ให้เจ้ำหน้ำที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง สวมหน้ำกำกอนำมัย สวม 
face shield และถุงมือยำง เพื่อลดกำรแพร่เชื้อ 
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 5.กำรจัดขบวนแห่ หรือกำรหำเสียง ณ บริเวณสถำนที่รับสมัคร ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ 
กกต.ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่ นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตำมแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด 
 ทั้งนี้ กำรรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หำกเจ้ำหน้ำที่คัดกรองมีกำรตรวจพบว่ำผู้ประสงค์จะสมัครรับ
เลือกตั้งรำยใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไม่ผ่ำนกำรตรวจอุณหภูมิ 
ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรำยนั้นไปยังสถำนที่ที่จัดไว้โดยเฉพำะ เพื่อด ำเนินกำรรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไป
ตำมขั้นตอนของระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 ส่วนกรณีประสบปัญหำอุทกภัย ในพื้นที่ประสบปัญหำอุทกภัยซึ่งอำจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ท ำ
ให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรรับสมัครรับเลือกตั้งตำมประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนดสถำนที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรรับสมัครได้โดยสะดวก กรณีมีควำมจ ำเป็นและเพื่อควำมปลอดภัยอำจก ำหนดสถำนที่รับสมัครเลือกตั้งนอก
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่อยู่ภำยในเขตอ ำเภอได้ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-778319 
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กกต. เปิดแนวทางรับสมัคร “เลือกตั้ง อบต.” 11-15 ต.ค.64 ช่วงโควิด - น้ าท่วม 
08 ต.ค. 2564 เวลำ 15:32 น.  
 

 
 
กกต.ก าหนดแนวทางรับสมัคร “เลือกตั้ง อบต.” ช่วงโควิด-น้ าท่วม ให้จัดสถานที่กว้างขวาง อากาศถ่ายเท ห้าม
แออัด ตรวจคัดกรองผู้สมัครทุกราย หากพบเคยเป็นผู้ติดเชื้อ- กลุ่มเสี่ยงให้แยกจุดรับสมัคร 
 วันนี้ ( 8 ต.ค.64) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ชี้แจงขั้นตอนเตรียมควำมพร้อมในกำร 
“เลือกตั้ง อบต." จัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (ส.อบต.) และนำยก อบต. ที่จะรับสมัครระหว่ำง
วันที่ 11-15 ต.ค.64  นี้ 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังไม่คลี่คลำย ประกอบกับขณะนี้
เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลำยจังหวัด ส ำนักงำน กกต. จึงก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงเพิ่มเติม  เพื่อให้ส ำนักงำน กกต.
ประจ ำจังหวัดประสำนกำรปฏิบัติกับ กกต.ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้อ ำนวยกำร กำรเลือกตั้งประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกแห่งถือปฏิบัติ  
 โดยเฉพำะกรณีภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19 กำรก ำหนดสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง  ต้องมีสถำนที่
กว้ำงขวำง ไม่น้อยกว่ำ 7 ตำรำงเมตรต่อ 1  คน  ตำมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับ
สมัครทั้งหมด  สถำนที่มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก มีเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ อุปกรณ์กำรรับสมัคร และ
ห้องน้ ำ ทุก 1 ชั่วโมง 
 ตลอดระยะเวลำกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่งให้มีกำรเว้นระยะห่ำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รับ
สมัครด้วยกัน  และเว้นระยะห่ำงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1.5 เมตร 
 จ ำกัดจ ำนวนคนที่เดินทำงมำสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมำชุมนุมรวมตัวกันเป็นจ ำนวน
มำก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตำมไม่เกิน 2 คน หำกมีจ ำนวนเกินกว่ำ 2 คน ให้อยู่ภำยนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีมี
สื่อมวลชนหรือผู้สนใจมำสังเกตกำรณ์กำรรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถำนที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 ก ำหนดให้มีจุดคัดกรองและเจ้ำหน้ำที่คัดกรอง โดยแต่งตั้ง อสม. เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงำน  ท ำหน้ำที่คัด
กรองและก ำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ำกำกอนำมัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ส ำหรับล้ำงมือด้วย
แอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ำสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้งโดยเคร่งครัด 
 ให้เจ้ำหน้ำที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง สวมหน้ำกำกอนำมัย สวม 
face shield และถุงมือยำง เพื่อลดกำรแพร่เชื้อ และกำรจัดขบวนแห่ หรือ กำรหำเสียง บริเวณสถำนที่รับสมัคร ต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกกต.ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น หรือ ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตำมแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด 
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 ทั้งนี้ กำรรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หำกเจ้ำหน้ำที่คัดกรองมีกำรตรวจพบว่ำผู้ประสงค์จะสมัครรับ
เลือกตั้งรำยใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย   หรือไม่ผ่ำนกำรตรวจ
อุณหภูมิ ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรำยนั้นไปยังสถำนที่ที่จัดไว้โดยเฉพำะเพื่อด ำเนินกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตำมขั้นตอนของระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 ส่วนกรณีประสบปัญหำอุทกภัย ในพื้นที่ประสบปัญหำอุทกภัยซึ่งอำจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ท ำ
ให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรรับสมัครรับเลือกตั้งตำมประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยควำมเห็นชอบของ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนดสถำนที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลที่สำมำรถด ำเนินกำรรับสมัครได้โดยสะดวก กรณีมีควำมจ ำเป็นและเพื่อควำมปลอดภัยอำจก ำหนดสถำนที่รับ
สมัครเลือกตั้งนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่อยู่ภำยในเขตอ ำเภอได ้
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thansettakij.com/politics/499009 
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กกต. ออกข้อก าหนด 5 ข้อ รับสมัครเลือกตั้ง อบต. ช่วงโควิดระบาด-น้ าท่วม 
ไทยรัฐออนไลน์  8 ต.ค. 2564 16:32 น. 
 

 
 
กกต.ออกข้อก าหนด แนวปฏิบัติ 5 ข้อ จัดการรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต. - ส.อบต. ช่วงโควิด-19 ระบาด และมี
พื้นที่น้ าท่วม ก าชับ ต้องมีพื้นที่กว้างขวาง อากาศถ่ายเท จ ากัดจ านวนคน และหมั่นท าความสะอาด ทุกชั่วโมง 
 วันที่ 8 ต.ค. 64 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในวันอำทิตย์ที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ซึ่ง
เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเลือกตั้ง และประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ส.อบต.) 
และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นำยก อบต.) โดยระหว่ำงวันที่ 11-15 ตุลำคม 2564 เป็นวันรับสมัครรับเลือกต้ัง 
 ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังไม่คลี่คลำย ประกอบกับ
ขณะนี้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลำยจังหวัด ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรรับสมัครรับเลือกตั้งในช่วงเวลำดังกล่ำว 
ส ำนักงำนจึงก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงเพิ่มเติม 
 เพื่อให้ส ำนักงำน กกต. ประจ ำจังหวัดประสำนกำรปฏิบัติกับ กกต. ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
ผู้อ ำนวยกำร กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 กรณีภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด 1.กำรก ำหนดสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสถำนที่กว้ำงขวำง ไม่น้อย
กว่ำ 7 ตำรำงเมตร ต่อ 1 คน ตำมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครทั้งหมด 
 สถำนที่มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก มีเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ อุปกรณ์กำรรับสมัคร และ
ห้องน้ ำ ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลำกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่งให้มีกำรเว้นระยะห่ำง ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่ำงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกต้ัง อย่ำงน้อย 1.5 เมตร 
 2.จ ำกัดจ ำนวนคน ที่เดินทำงมำสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมำชุมนุมรวมตัวกันเป็นจ ำนวน
มำก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตำมไม่เกิน 2 คน หำกมีจ ำนวนเกินกว่ำ 2 คน ให้อยู่ภำยนอกห้องรั บสมัคร หรือกรณีมี
สื่อมวลชนหรือผู้สนใจมำสังเกตกำรณ์กำรรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถำนที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 3.ให้มีจุดคัดกรองและเจ้ำหน้ำที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงำน (อสม.) ท ำหน้ำที่คัดกรองและ
ก ำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ำกำกอนำมัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ส ำหรับล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์
เจลก่อนเข้ำสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด 
 4.ให้เจ้ำหน้ำที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง สวมหน้ำกำกอนำมัย สวม 
Face shield และถุงมือยำง เพื่อลดกำรแพร่เช้ือ 
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 5.กำรจัดขบวนแห่ หรือกำรหำเสียง ณ บริเวณสถำนที่รับสมัคร ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ 
กกต.ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตำมแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด 
 ทั้งนี้ กำรรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หำกเจ้ำหน้ำที่คัดกรองมีกำรตรวจพบว่ำผู้ประสงค์จะสมัครรับ
เลือกตั้งรำยใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไม่ผ่ำนกำรตรวจอุณหภูมิ 
ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรำยนั้นไปยังสถำนที่ที่จัดไว้โดยเฉพำะ เพื่อด ำเนินกำรรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไป
ตำมขั้นตอนของระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 ส่วนกรณีประสบปัญหำอุทกภัย ในพื้นที่ประสบปัญหำอุทกภัยซึ่งอำจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ท ำ
ให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรรับสมัครรับเลือกตั้งตำมประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัด ประกำศก ำหนดสถำนที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรรับสมัครได้โดยสะดวก กรณีมีควำมจ ำเป็นและเพื่อควำมปลอดภัย อำจก ำหนดสถำนที่รับสมัครเลือกตั้งนอก
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่อยู่ภำยในเขตอ ำเภอได้. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2214700 
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กกต. ก าหนดแนวทางรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา-นายก อบต. ช่วงโควิด-19-น้ าท่วม สถานที่กว้างขวาง ตรวจคัด
กรองผู้สมัครทุกคน 
เผยแพร่: 8 ต.ค. 2564 16:37   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 

 
กกต. ก าหนดแนวทางรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก อบต. ช่วงโควิด -19-น้ าท่วม ให้จัดสถานที่
กว้างขวาง อากาศถ่ายเท ห้ามแออัด ตรวจคัดกรองผู้สมัครทุกราย หากพบเคยเป็นผู้ติดเชื้อ-กลุ่มเสี่ยงให้แยกจุดรับ
สมัคร 
 วันนี้ (8 ต.ค.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชี้แจงขั้นตอนเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำและนำยก อบต. ที่จะมีกำรรับสมัครระหว่ำงวันที่ 11-15 ต.ค. 64 นี้ ซึ่งเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังไม่คลี่คลำย ประกอบกับขณะนี้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลำยจังหวัด ส ำนั กงำน 
กกต. จึงก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงเพิ่มเติม เพ่ือให้ส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัดประสำนกำรปฏิบัติกับ กกต.ประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้อ ำนวยกำร กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกแห่งถือปฏิบัติ โดยเฉพำะ
กรณีภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19 กำรก ำหนดสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสถำนที่กว้ำงขวำง ไม่น้อยกว่ำ 7 ตำรำง
เมตรต่อ 1 คน ตำมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครทั้งหมด สถำนที่มีอำกำศ
ถ่ำยเทสะดวก มีเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ อุปกรณ์กำรรับสมัคร และห้องน้ ำ ทุก 1 ชั่ วโมง ตลอด
ระยะเวลำกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่งให้มีกำรเว้นระยะห่ำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รับสมัครด้วยกัน และเว้น
ระยะห่ำงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกต้ัง อย่ำงน้อย 1.5 เมตร 
 จ ำกัดจ ำนวนคนที่เดินทำงมำสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมำชุมนุมรวมตัวกันเป็นจ ำนวน
มำก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตำมไม่เกิน 2 คน หำกมีจ ำนวนเกินกว่ำ 2 คน ให้อยู่ภำยนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีมี
สื่อมวลชนหรือผู้สนใจมำสังเกตกำรณ์กำรรับสมัครรับเลือกต้ัง ให้จัดสถำนที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง ก ำหนดให้มีจุด
คัดกรองและเจ้ำหน้ำที่คัดกรอง โดยแต่งตั้ง อสม. เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่คัดกรองและก ำหนดให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ำกำกอนำมัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ส ำหรับล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ำ
สถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด ให้เจ้ำหน้ำที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง 
สวมหน้ำกำกอนำมัย สวม face shield และถุงมือยำง เพื่อลดกำรแพร่เชื้อ และกำรจัดขบวนแห่ หรือกำรหำเสียง 
บริเวณสถำนที่รับสมัคร ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกกต.ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำ
เสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตำมแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัด 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

15 

 

 
 
 ทั้งนี้ กำรรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หำกเจ้ำหน้ำที่คัดกรองมีกำรตรวจพบว่ำ ผู้ประสงค์จะสมัครรับ
เลือกตั้งรำยใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไม่ผ่ำนกำรตรวจอุณหภูมิ 
ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรำยนั้นไปยังสถำนที่ที่จัดไว้โดยเฉพำะเพื่อด ำเนินกำรรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไป
ตำมขั้นตอนของระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรรับสมัครรับเลือกต้ัง 
 ส่วนกรณีประสบปัญหำอุทกภัย ในพื้นที่ประสบปัญหำอุทกภัยซึ่งอำจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ท ำ
ให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรรับสมัครรับเลือกตั้งตำมประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยควำมเห็นชอบของ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนดสถำนที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลที่สำมำรถด ำเนินกำรรับสมัครได้โดยสะดวก กรณีมีควำมจ ำเป็นและเพื่อควำมปลอดภัยอำจก ำหนดสถำนที่รับ
สมัครเลือกตั้งนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่อยู่ภำยในเขตอ ำเภอได ้
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000099870 
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กกต. ก าหนดแนวทางรับสมัคร “เลือกตั้ง อบต.” ช่วงโควิดระบาด-สถานการณ์น้ าท่วม 
สยำมรัฐออนไลน์  8 ตุลำคม 2564 16:42 น.  
 

 
 
 วันที่ 8 ต.ค.64 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้ชี้แจงขั้นตอนเตรียมควำมพร้อมในกำร 
“เลือกตั้ง อบต." จัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (ส.อบต.) และนำยก อบต. ที่จะรับสมัครระหว่ำง
วันที่ 11-15 ต.ค.64  นี้ 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังไม่คลี่คลำย ประกอบกับขณะนี้
เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลำยจังหวัด ส ำนักงำน กกต. จึงก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงเพิ่มเติม  เพื่อให้ส ำนักงำน กกต.
ประจ ำจังหวัดประสำนกำรปฏิบัติกับ กกต.ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้อ ำนวยกำร กำรเลือกตั้งประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกแห่งถือปฏิบัติ  
 โดยเฉพำะกรณีภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19 กำรก ำหนดสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง  ต้องมีสถำนที่
กว้ำงขวำง ไม่น้อยกว่ำ 7 ตำรำงเมตรต่อ 1  คน  ตำมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับ
สมัครทั้งหมด  สถำนที่มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก มีเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ อุปกรณ์กำรรับสมัคร และ
ห้องน้ ำ ทุก 1 ชั่วโมง 
 ตลอดระยะเวลำกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่งให้มีกำรเว้นระยะห่ำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รับ
สมัครด้วยกัน  และเว้นระยะห่ำงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1.5 เมตร 
 จ ำกัดจ ำนวนคนที่เดินทำงมำสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมำชุมนุมรวมตัวกันเป็นจ ำนวน
มำก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตำมไม่เกิน 2 คน หำกมีจ ำนวนเกินกว่ำ 2 คน ให้อยู่ภำยนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีมี
สื่อมวลชนหรือผู้สนใจมำสังเกตกำรณ์กำรรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถำนที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 ก ำหนดให้มีจุดคัดกรองและเจ้ำหน้ำที่คัดกรอง โดยแต่งตั้ง อสม. เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงำน  ท ำหน้ำที่คัด
กรองและก ำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ำกำกอนำมัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ส ำหรับล้ำงมือด้วย
แอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ำสถำนที่รับสมัครรับเลือกต้ังโดยเคร่งครัด 
 ให้เจ้ำหน้ำที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง  สวมหน้ำกำกอนำมัย สวม 
face shield และถุงมือยำง เพื่อลดกำรแพร่เชื้อ และกำรจัดขบวนแห่ หรือ กำรหำเสียง บริเวณสถำนที่รับสมัคร ต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกกต.ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น หรือ ผู้บริหำรท้องถิน่ พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตำมแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด 
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 ทั้งนี้ กำรรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หำกเจ้ำหน้ำที่คัดกรองมีกำรตรวจพบว่ำผู้ประสงค์จะสมัครรับ
เลือกตั้งรำยใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   หรือเคยมีประวัติใกล้ชิ ดผู้ป่วย   หรือไม่ผ่ำนกำรตรวจ
อุณหภูมิ ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรำยนั้นไปยังสถำนที่ที่จัดไว้โดยเฉพำะเพื่อด ำเนินกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตำมขั้นตอนของระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 ส่วนกรณีประสบปัญหำอุทกภัย ในพื้นที่ประสบปัญหำอุทกภัยซึ่งอำจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ท ำ
ให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรรับสมัครรับเลือกตั้งตำมประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยควำมเห็นชอบของ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนดสถำนที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลที่สำมำรถด ำเนินกำรรับสมัครได้โดยสะดวก กรณีมีควำมจ ำเป็นและเพื่อควำมปลอดภัยอำจก ำหนดสถำนที่รับ
สมัครเลือกตั้งนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่อยู่ภำยในเขตอ ำเภอได ้
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/287437 
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กกต. ห้ามผู้ “กักตัวโควิด” ลงสมัครเลือกตั้ง อบต.-ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
08 ต.ค. 2564 เวลำ 16:59 น.  
 

 
กกต.แจ้ง ผอ.กกต.จังหวัด ห้ามผู้อยู่ระหว่างกักตัวจากโควิด-19 ออกมาสมัครรับเลือกตั้ง อบต.-ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อบต. 
 วันนี้(8 ต.ค.64) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทั่วประเทศ ซักซ้อม
แนวทำงกำรรับสมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) หรือ 
กำร “เลือกตั้ง อบต.” ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
 โดยในหนังสือดังกล่ำวนอกจำกจะวำงแนวทำงกำรจัดสถำนที่รับสมัครกำรรับสมัครผู้ที่เคยเป็นผู้ป่วยติด
เชื้อโควิด หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด หรือ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงแล้ว ยังอ้ำงถึงกำรได้รับกำรแจ้งจำกกรม
ควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำ 
 เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด- 19 เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมีอ ำนำจหน้ำที่ตำม มำตรำ 34 
พ.ร.บโรคติดต่อ 2558 ในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรหรือออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นโรค หรือ ผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำ 
เป็นโรคเข้ำรับกำรแยกกัก หรือกักกันตัว ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคก ำหนด จนกว่ำจะพ้นระยะกำรติดต่อของ
โรค หรือ สิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่ำวแพร่ออกไป ซึ่งผู้ที่ได้รับค ำสั่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำ หรือ 
ชันสูตรทำงกำรแพทย์และอยู่ในสถำนที่ตำมระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคก ำหนด และเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ ขยำยตัวรวดเร็วในหลำยจังหวัดของประเทศ อีกทั้งเชื้อไวรัสได้มีกำรกลำย
พันธ์ุท ำให้มีผู้ติดเชื้อแต่ละวันจ ำนวนมำก 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด ผู้ที่มีควำมประสงค์เป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำ และ นำยก อบต. ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำติดเชื้อโควิด และเจ้ำ
พนักงำนควบคุมโรคติดต่อได้มีค ำสั่งให้ผู้นั้น เข้ำรับกำรแยกกักหรือกักกัน ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ก ำหนด 
 จึงไม่สำมำรถออกจำกสถำนที่ดังกล่ำวเพื่อมำลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือมำใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จึงให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลถือปฏิบัติต่อไป 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thansettakij.com/politics/499037 
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‘กกต.’ แจ้ง ผอ.กกต.จงัหวัด ซ้อมแนวทางเปิดรับสมัคร อบต. 
วันที่ 8 ตุลำคม 2564 - 17:08 น. 
 

 
 
‘กกต.’ แจ้ง ผอ.กกต.จังหวัด ซักซ้อมแนวทางเปิดรับสมัครอบต. ชี้ ผู้อยู่ระหว่างกักตัวโควิด ห้ามออกไปสมัคร -ใช้
สิทธิเลือกตั้ง กันเชื้อแพร่ 
 เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 7 ตุลำคมที่ผ่ำนมำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร
กกต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทั่วประเทศ ซักซ้อมแนวทำงกำรรับสมัครเลือกตั้ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.) ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยในหนังสือดังกล่ำวนอกจำก จะวำงแนวทำงกำรจัดสถำนที่รับสมัคร กำรรับสมัคร
ผู้ที่เคยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงแล้ว ยังอ้ำงถึงกำร
ได้รับกำรแจ้งจำกกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำ เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 19 เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 34 พ.ร.บโรคติดต่อ 2558 ในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรหรือออกค ำสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรค เข้ำรับกำรแยกกักหรือกักกันตัว ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคก ำหนดจนกว่ำจะพ้นระยะกำรติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่ำวแพร่ออกไป 
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับค ำสั่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำหรือชันสูตรทำงกำรแพทย์และอยู่ในสถำนที่ตำมระยะเวลำ 
 ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคก ำหนด และเนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อโควิด19 ระลอกใหม่ 
ขยำยตัวรวดเร็วในหลำยจังหวัดของประเทศ อีกทั้งเชื้อไวรัสได้มีกำรกลำยพันธุ์ท ำให้มีผู้ติดเชื้อแต่ละวันจ ำนวนมำก 
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด ผู้ที่มีควำมประสงค์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำและนำยก อบต. ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำติดเชื้อโควิด และเจ้ำพนักงำนควบคุม
โรคติดต่อ ได้มีค ำสั่งให้ผู้นั้นเข้ำรับกำรแยกกักหรือกักกัน ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อก ำหนด จึงไม่
สำมำรถออกจำกสถำนที่ดังกล่ำวเพื่อมำลงสมัครรับเลือกตั้งหรือมำใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถือปฏิบัติต่อไป 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2981344 
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กกต. ก าหนดแนวทางการรับสมัคร อบต. ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และอุทกภัย 
วันที่ 8 ต.ค. 2564 
 

 
 
 วันนี้ (8 ต.ค.64) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 
2564 ซึ่งตำมแผนจะเปิดรับสมัคร วันที่ 11-15 ตุลำคม 2564 แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรโควิด-19 ประกอบกับขณะนี้
ได้เกิดน้ ำท่วมในหลำยจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรรับสมัคร 
 ส ำนักงำน กกต. จึงก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงเพิ่มเติม เพื่อให้ส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัด ประสำน
กำรปฏิบัติกับ กกต.ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และผู้อ ำนวยกำร กกต.ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกแห่งถือ
ปฏิบัติ ในกรณีควบคุมโรค สถำนที่รับสมัครต้องกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 7 ตำรำงเมตรต่อ 1 คน ตำมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
และผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครทั้งหมด สถำนที่มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก มีเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดสถำนที่ 
โต๊ะ เก้ำอี้ อุปกรณ์กำรรับสมัครและห้องน้ ำ ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลำกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่ง
ให้มีกำรเว้นระยะห่ำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่ำงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รับสมัครกับผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1.5 เมตร 
 นอกจำกนี้ ให้จ ำกัดจ ำนวนคนที่เดินทำงมำสถำนที่รับสมัครรับ โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตำมไม่เกิน 2 คน หำก
มีมำกกว่ำ 2 คน ให้อยู่ภำยนอกห้องรับสมัคร ให้มีจุดคัดกรองและเจ้ำหน้ำที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงำน 
(อสม.) ท ำหน้ำที่คัดกรอง และก ำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ำกำกอนำมัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ และ
อุปกรณ์ส ำหรับล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้ำสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้งโดยเคร่งครัด 
 ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร และผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรรับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องสวมหน้ำกำก
อนำมัย สวมเฟซชิลด์ (face shield) และถุงมือยำง เพื่อลดกำรแพร่เชื้อ ในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง กำรจัดขบวนแห่
หรือกำรหำเสียง ณ บริเวณสถำนที่รับสมัคร ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไป ตำมระเบียบ ว่ำด้วยดำรหำเสียงเลือกตั้ง 
 กรณีประสบปัญหำอุทกภัยในพื้นที่ประสบปัญหำอุทกภัย ซึ่งอำจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรรับสมัครได้ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกำศก ำหนดสถำนที่รับ
สมัครเลือกตั้งใหม่ ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่สำมำรถด ำเนินกำรรับสมัครได้โดยสะดวก กรณีมีควำมจ ำเป็น
และเพื่อควำมปลอดภัย อำจก ำหนดสถำนที่รับสมัครเลือกตั้งนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่อยู่ภำยในเขตอ ำเภอได้ 
 
อ้ำงอิง  :  https://news.ch7.com/detail/520669 
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ด่วน!!! กกต.ห้ามผู้อยู่ระหว่างกักตัวโควิด-19 ลงสมัคร-ใช้สิทธิเลือกตั้ง 'อบต.' 
วันศุกร์ ที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2564, 18.46 น. 
 

 
 
ด่วน!!! กกต.มีหนังสือแจ้ง ผอ.กกต.จังหวัด ห้ามผู้อยู่ระหว่างกักตัวจากโควิด 19 ไปลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. และ
ห้ามใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 วันที่ 8 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ได้
มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับซักซ้อมแนวทำงกำรรับสมัครเลือกตั้ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.) ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยในหนังสือดังกล่ำวนอกจำกจะวำงแนวทำงกำรจัดสถำนที่รับสมัคร กำรรับสมัครผู้
ที่เคยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงแล้ว ยังอ้ำงถึงกำรได้รับ
กำรแจ้งจำกกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 19 ทำงเจ้ำพนักงำนควบคุม
โรคติดต่อมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 34 พ.ร.บโรคติดต่อ 2558 ในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรหรือออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้
ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคเข้ำรับกำรแยกกักหรือกักกันตัว ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรค
ก ำหนดจนกว่ำจะพ้นระยะกำรติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่ำวแพร่ออกไป 
 ซึ่งผู้ที่ได้รับค ำสั่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำหรือชันสูตรทำงกำรแพทย์และอยู่ในสถำนที่ตำมระยะเวลำที่
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคก ำหนด และเนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อโควิด19 ระลอกใหม่ ขยำยตัวรวดเร็วใน
หลำยจังหวัดของประเทศอีกทั้งเชื้อไวรัสได้มีกำรกลำยพันธุ์ท ำให้มีผู้ติดเชื้อแต่ละวันจ ำนวนมำกดังนั้น เพื่อประโยชน์ใน
กำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด ผู้ที่มีควำมประสงค์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิก
สภำและนำยก อบต. ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำติดเชื้อโควิด และเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อได้มีค ำสั่งให้ผู้นั้น
เข้ำรับกำรแยกกักหรือกักกัน ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อก ำหนด จึงไม่สำมำรถออกจำกสถำนที่ดังกล่ำว
เพื่อมำลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือมำใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จึงให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถือปฏิบัติต่อไป 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/607620 
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กกต.ท าหนังสือแจ้งด่วนที่สุด ห้ามผู้อยู่ระหว่างกักตัวโควิด สมัคร – ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 
workpointTODAY | Co-writer 8 ต.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. มีหนังสือแจ้ง ผอ.กกต.จังหวัด ห้ามผู้อยู่ระหว่างกักตัวจากโควิด-19 ไปลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. และห้ามใช้
สิทธิเลือกตั้ง 
 วันที่ 8 ต.ค. 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือด่วนที่สุด
ถึงผู้อ ำนวยกำร (ผอ.) กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับซักซ้อมแนวทำงกำรรับสมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
 โดยในหนังสือดังกล่ำวนอกจำกจะวำงแนวทำงกำรจัดสถำนที่รับสมัคร กำรรับสมัครผู้ที่เคยเป็นผู้ป่วยติด
เชื้อโควิด หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงแล้ว ยังอ้ำงถึงกำรได้รับกำรแจ้งจำกกรม
ควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุขว่ำเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด -19 ทำงเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมี
อ ำนำจหน้ำที่ ตำมมำตรำ34 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรหรือออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็น
โรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคเข้ำรับกำรแยกกักหรือกักกันตัว ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคก ำหนด
จนกว่ำจะพ้นระยะกำรติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่ำวแพร่ออกไป 
 ซึ่งผู้ที่ได้รับค ำสั่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำหรือชันสูตรทำงกำรแพทย์และอยู่ในสถำนที่ตำมระยะเวลำที่
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคก ำหนด และเนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ขยำยตัวรวดเร็วใน
หลำยจังหวัดของประเทศอีกทั้งเช้ือไวรัสได้มีกำรกลำยพันธุ์ท ำให้มีผู้ติดเชื้อแต่ละวันจ ำนวนมำก 
 ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด ผู้ที่มีควำมประสงค์เป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำและนำยก อบต. ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำติดเชื้อโควิด และเจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อ ได้มีค ำสั่งให้ผู้นั้นเข้ำรับกำรแยกกักหรือกักกัน ณ สถำนที่ที่ เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อก ำหนด 
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จึงไม่สำมำรถออกจำกสถำนที่ดังกล่ำวเพื่อมำลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือมำใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จึงให้คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกต้ังประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถือปฏิบัติต่อไป 
 นอกจำกนี้ กกต. ได้เผยแพร่เอกสำรข่ำวเกี่ยวกับ ส ำนักงำน กกต.ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรรับสมัครรับ
เลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) โดยสำระส ำคัญเป็น
รำยละเอียดกำรจัดสถำนที่รับสมัคร กำรจ ำกัดคนที่เดนทำงมำ กำรจัดจุดคัดกรอง กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรจัด
ขบวนแห่ หรือกำรหำเสียงบริเวณสถำนที่รับสมัคร และวิธีปฏิบัติกรณีประสบปัญหำอุทกภัย 
 
อ้ำงอิง  :  https://workpointtoday.com/politics-vote/ 
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กกต. เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 83 พรรค รวมสมาชิกทะลุ1ล้าน 'ปชป' ครองแชมป์สูงสุด 
08 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 15:25 น.  
 

 
 

 8 ต.ค.64- ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซต์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) สรุปรำยชื่อ 83 
พรรคกำรเมือง ที่ยังด ำเนินกำรอยู่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย.2564 พบว่ำ มีพรรคกำรเมืองที่ด ำเนินกำรอยู่รวมจ ำนวน 83 
พรรคกำรเมือง รวมจ ำนวนสมำชิก 1,075,791 รำย รวมจ ำนวนสำขำพรรคกำรเมือง 397 สำขำ รวมจ ำนวนตัวแทน
พรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 2,158 รำย ทั้งนี้ พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ที่มีนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้ำ
พรรค มีจ ำนวนสมำชิกมำกที่สุด รวม 90,780 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 18 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
312 รำย ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่มีนำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 60,031 รำย สำขำพรรค
กำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 279 รำย พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวส เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 60,780 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
157 รำย 
 ส่วนพรรคภูมิใจไทย (ภท) ที่มีนำยอนุทิน ชำญวีรกูล เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 56,239  รำย สำขำ
พรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 209 รำย  พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ที่มีพล.อ. 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 49,842 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมือง
ประจ ำจังหวัด 143 รำย พรรคก้ำวไกล (ก.ก.) ที่มีนำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 29,512 รำย สำขำ
พรรคกำรเมือง 6 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 77 รำย 
 พรรคกล้ำ (ก.) ที่มีนำยกรณ์ จำติกวณิช เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 14,099 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 5 
สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 11 รำย 
 พรรคชำติไทยพัฒนำ (ชทพ.) ที่มีน.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 13,153 รำย สำขำ
พรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 52 รำย  พรรคชำติพัฒนำ (ชพน.) ที่มีนำยเทวัญ ลิปต
พัลลภ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 12,931 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 57 
รำย พรรคประชำชำติ (ปช.) ที่มีนำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 12,366 รำย สำขำพรรค
กำรเมือง 6 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 48 รำย 
 พรรคไทยสร้ำงไทย (มสท) ที่มีนำยสอิสร์ โบรำณ เป็นหัวหน้ำพรรค และมีคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ 
เป็นประธำน มีสมำชิก 4,975 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 3 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 1 รำย  ส่วน
พรรคไทยภักดี ที่มีนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นหัวหน้ำพรรค ซึ่งเป็นพรรคที่เพิ่งจดจัดตั้ง ยังไม่ปรำกฏข้อมูลจ ำนวน
สมำชิก สำขำพรรค และตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดว่ำมีจ ำนวนเท่ำใด 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/119159 

https://www.thaipost.net/main/detail/119159
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กกต. เปิดพรรคการเมืองล่าสุดมี 83 พรรค “ปชป.” แชมป์สมาชิกสูงสุด 9 หมื่นราย 
08 ต.ค. 2564 เวลำ 15:59 น.  
 

 
 
กกต.เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 83 พรรค รวมสมาชิกหลักล้าน “ปชป.”แชมป์สูงสุดสมาชิกกว่า 9 หมื่นราย 
“เพื่อไทย” สมาชิก 6 หมื่น พบชร.เฉียด 5 หมื่น "ไทยสร้างไทย" ใกล้แตะ 5 พันคน 
 วันนี้ (8 ต.ค.64) เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) สรุปรำยช่ือ 83 พรรคกำรเมือง ที่ยัง
ด ำเนินกำรอยู่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยำยน 2564 พบว่ำ 
มีพรรคกำรเมืองที่ด ำเนินกำรอยู่รวมจ ำนวน 83 พรรคกำรเมือง รวมจ ำนวนสมำชิก 1,075,791 รำย 
รวมจ ำนวนสำขำพรรคกำรเมือง 397 สำขำ 
รวมจ ำนวนตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 2,158 รำย 
 ทั้งนี้ พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ที่มีนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้ำพรรค มีจ ำนวนสมำชิกมำกที่สุด 
รวม 90,780 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 18 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 312 รำย 
 ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่มี นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 60,031 รำย สำขำ
พรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 279 รำย 
 พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 60,780 รำย สำขำ
พรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 157 รำย 
 ส่วน พรรคภูมิใจไทย (ภท) ที่มี นำยอนุทิน ชำญวีรกูล เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 56,239  รำย สำขำ
พรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 209 รำย  
 พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 49,842 รำย 
สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 143 รำย 
 พรรคก้ำวไกล (ก.ก.) ที่มีนำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 29,512 รำย สำขำพรรค
กำรเมือง 6 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 77 รำย 
 พรรคกล้ำ (ก.) ที่มี นำยกรณ์ จำติกวณิช เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 14,099 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 5 
สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 11 รำย 
 พรรคชำติไทยพัฒนำ (ชทพ.) ที่มี น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 13,153 รำย สำขำ
พรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 52 รำย 
 พรรคชำติพัฒนำ (ชพน.) ที่มี นำยเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 12,931 รำย สำขำพรรค
กำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 57 รำย พรรคประชำชำติ (ปช.) ที่มี นำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ 
เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 12,366 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 6 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 48 รำย 
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 พรรคไทยสร้ำงไทย (ทสท.) ที่มี นำยสอิสร์ โบรำณ เป็นหัวหน้ำพรรค และมีคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ 
เป็นประธำน มีสมำชิก 4,975 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 3 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 1 รำย  
ส่วนพรรคไทยภักดี ที่มี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นหัวหน้ำพรรค ซึ่งเป็นพรรคที่เพิ่งจดจัดตั้ง ยังไม่ปรำกฏข้อมูลจ ำนวน
สมำชิก สำขำพรรค และตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดว่ำมีจ ำนวนเท่ำใด 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thansettakij.com/politics/499017 
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กกต. เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 83 พรรค รวมสมาชิกทะลุหลักลา้น “ปชป.” ครองแชมป์สูงสุด 9 หม่ืนกว่าราย 
เผยแพร่: 8 ต.ค. 2564 16:37   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 

 
กกต.เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 83 พรรค รวมสมาชิกทะลุหลักล้าน “ปชป.” ครองแชมป์สูงสุด 9 หมื่นกว่าราย 
“ไทยสร้างไทย” ใกล้แตะ 5 พันคนแล้ว 
 วันนี้ (8 ต.ค.) เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) สรุปรำยชื่อ 83 พรรคกำรเมือง ที่ยัง
ด ำเนินกำรอยู่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยำยน 2564 พบว่ำ มีพรรคกำรเมืองที่ด ำเนินกำรอยู่รวมจ ำนวน 83 พรรคกำรเมือง 
รวมจ ำนวนสมำชิก 1,075,791 รำย รวมจ ำนวนสำขำพรรคกำรเมือง 397 สำขำ รวมจ ำนวนตัวแทนพรรคกำรเมือง
ประจ ำจังหวัด 2,158 รำย ทั้งนี้ พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ที่มี นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้ำพรรค มีจ ำนวน
สมำชิกมำกที่สุด รวม 90,780 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 18 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 312 รำย 
ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่มี นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 60,031 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 
4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 279 รำย พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็น
หัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 60,780 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 157 รำย 
 ส่วนพรรคภูมิใจไทย (ภท) ที่มีนำยอนุทิน ชำญวีรกูล เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 56,239 รำย สำขำพรรค
กำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 209 รำย พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 49,842 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
143 รำย พรรคก้ำวไกล (ก.ก.) ที่มีนำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 29,512 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 
6 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 77 รำย 
 พรรคกล้ำ (ก.) ที่มี นำยกรณ์ จำติกวณิช เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 14,099 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 5 
สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 11 รำย 
 พรรคชำติไทยพัฒนำ (ชทพ.) ที่มี น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 13,153 รำย สำขำ
พรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 52 รำย พรรคชำติพัฒนำ (ชพน.) ที่มี นำยเทวัญ ลิปต
พัลลภ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 12,931 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 4 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 57 
รำย พรรคประชำชำติ (ปช.) ที่มีนำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ เป็นหัวหน้ำพรรค มีสมำชิก 12,366 รำย สำขำพรรค
กำรเมือง 6 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 48 รำย 
 พรรคไทยสร้ำงไทย (มสท) ที่มี นำยสอิสร์ โบรำณ เป็นหัวหน้ำพรรค และมี คุณหญิสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ 
เป็นประธำน มีสมำชิก 4,975 รำย สำขำพรรคกำรเมือง 3 สำขำ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 1 รำย ส่วนพรรค
ไทยภักดี ที่มี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นหัวหน้ำพรรค ซึ่งเป็นพรรคที่เพิ่งจดจัดตั้ง ยังไม่ปรำกฏข้อมูลจ ำนวนสมำชิก 
สำขำพรรค และตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดว่ำมีจ ำนวนเท่ำใด 
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000099871 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000099871
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กลิ่นเลือกตั้งใหม่โชย! “หน.เพ่ือแผ่นดิน” เผยสัญญำณพรรคแกนน ำรัฐบำลเดินสำยหำเสียง 
เผยแพร่: 8 ต.ค. 2564 14:01   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน ์
 

 
 
“หน.เพื่อแผ่นดิน” ได้กลิ่นเลือกตั้งใหม่ เหตุจับสัญญาณแกนน าพรรคหลักรัฐบาล พากันเดินสายลุยหาเสียง ลั่น
พร้อมส่งคนลงสู้ทุกกติกาแม้ รธน.ไม่เอื้อ ชี้ พรรคใหญ่คุยโวตั้งเป้ากวาด ส.ส. รวมแล้วเกินที่นั่งในสภา 
 วันนี้ (8 ต.ค.) นำยประมวล เอมเปีย หัวหน้ำพรรคเพื่อแผ่นดิน กล่ำววว่ำ เวลำนี้ค่อนข้ำงแน่ชัดเจนแล้วว่ำ 
กติกำในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำอำจต้องกลับมำใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และแก้ไขจ ำนวน ส.ส.เขตเพิ่มเป็น 400 ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ 100 แม้จะมีกำรเปลี่ยนกติกำเลือกตั้งให้มีควำมได้เปรียบ เสียเปรียบ ตนก็ยืนยันว่ำ พรรคเพื่อแผ่นดินพร้อมส่ง
ผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส.แน่นอน ขอให้ร่ำงกฎหมำยลูกเขียน กฎ กติกำในกำรคิดคะแนน ให้เป็นธรรมกับพรรคเล็กๆ จะ
ได้มีโอกำสเข้ำไปท ำงำนเป็นปำกเป็นเสียงให้ประชำชนในสภำ แค่นี้เรำพอใจ ไม่ใช่เขียนกติกำเอื้อแต่พรรคกำรเมืองใหญ่ 
ที่มีกลุ่มทุนใหญ่คอยหนุนอยู่ข้ำงหลัง เรำแม้เป็นพรรคเล็กและพรรคใหม่ก็พร้อมสู้ทุกรูปแบบ ล่ำสุด เห็นข่ำวแกนน ำ
พรรคพลังประชำรัฐบอกตั้งเป้ำ 200ที่นั่ง แกนน ำพรรคประชำธิปัตย์ก็ขอ 100 ส.ส. เช่นเดียวกับแกนน ำพรรคภูมิใจไทย 
ที่ขอ100 ส.ส. ส่วนพรรคก้ำวไกล บอกขอ 175 ส.ส. และพรรคเพื่อไทยตั้งเป้ำถึง 200 ส.ส.ขึ้น นับรวมแล้ว 775 ที่นั่ง 
เกินจ ำนวนส.ส.ในสภำฯแล้ว ไม่รู้ว่ำจะคุยโวเกทับ โม้ปำหี่กันไปถึงไหน ถำมพี่น้องประชำชนเขำหรือยังว่ำเขำจะเลือก
ไหม 
 “ซึ่งขณะนี้มีสัญญำณจำกแกนน ำพรรคหลักรัฐบำล เดินสำยลงพื้นที่ภูมิภำคต่ำงๆถี่ยิบ บรรยำกำศเหมือน
ใกล้จะเลือกตั้ง ผมก็เดินสำยไปภำคเหนือเพื่อน ำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคไปช่วยผู้ประสบภัยน้ ำท่วม และผู้ที่ติดเชื้อ
โควิด-19 และผู้ต้องกักตัวเพื่อตัดวงจรกำรระบำด ถือโอกำสนี้ได้พบปะหำรือว่ำที่ผู้สมัคร ส.ส.และแกนน ำพรรคเพื่อ
แผ่นดินในต่ำงจังหวัดถึงนโยบำยพรรค ที่เน้นนโยบำยจับต้องได้ ไม่เพ้อเจ้อขำยฝัน พูดสวยหรู สร้ำงฝันในอำกำศแต่ท ำ
ไม่ได้จริง พรรคเรำเน้นเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวทำงพระรำชด ำริ และทฤษฎีโคก หนอง นำโมเดลตำมพระองค์ท่ำนที่
พิสูจน์แล้วว่ำ คนท ำตำมอยู่ได้จริง ซึ่งผมก็ท ำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เปิดให้พี่น้องประชำชนสำมำรถมำดูงำนได้ฟรีที่ จ.
ชลบุร”ี นำยประมวล กล่ำว 
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000099765 
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'พรรคเล็ก' โวย 'พรรคใหญ่' เกทับได้ ส.ส. เลือกตั้งรอบหน้าเกิน รธน. ก าหนด ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกา 
08 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 15:52 น.  
 

 
 
 8 ต.ค.64 - นำยประมวล เอมเปีย หัวหน้ำพรรคเพื่อแผ่นดิน กล่ำวว่ำถึงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ  ค่อนข้ำง
แน่ชัดเจนแล้วว่ำกติกำในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำอำจต้องกลับมำใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบ และแก้ไขจ ำนวนส.ส.เขตเพิ่มเป็น400 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 100คน  แม้จะมีกำรเปลี่ยนกติกำเลือกตั้งให้มีควำมได้เปรียบ เสียเปรียบ ตนก็ยืนยันว่ำ พรรคเพื่อ
แผ่นดินพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งส.ส.แน่นอน  ขอให้ร่ำงกฎหมำยลูกเขียน กฎ กติกำในกำรคิดคะแนน ให้เป็นธรรมกับ
พรรคเล็กๆ จะได้มีโอกำสเข้ำไปท ำงำนเป็นปำกเป็นเสียงให้ประชำชนในสภำ  แค่นี้เรำพอใจ ไม่ใช่เขียนกติกำเอื้อแต่
พรรคกำรเมืองใหญ่ ที่มีกลุ่มทุนใหญ่คอยหนุนอยู่ข้ำงหลัง เรำแม้เป็นพรรคเล็กและพรรคใหม่ก็พร้อมสู้ทุกรูปแบบ ล่ำสุด 
เห็นข่ำวแกนน ำพรรคพลังประชำรัฐประกำศตั้งเป้ำส.ส  200ที่นั่ง  ประชำธิปัตย์ 100 ส.ส. เช่นเดียวกับแกนน ำพรรค
ภูมิใจไทย ที่ขอ100 คน  ส่วนพรรคก้ำวไกล บอกขอ 175 ส.ส. และพรรคเพื่อไทยตั้งเป้ำถึง 200 ส.ส.ขึ้นไป นับรวมแล้ว 
775 ที่นั่ง เกินจ ำนวนส.ส.ในสภำฯ ไม่รู้ว่ำจะคุยโวเกทับ โม้ปำหี่เพียงใด  ถำมประชำชนหรือยังว่ำเขำจะเลือกไหม 
 “ขณะนี้มีสัญญำณจำกแกนน ำพรรคหลักรัฐบำล เดินสำยลงพื้นที่ภูมิภำคต่ำงๆถี่ยิบ บรรยำกำศเหมือนใกล้
จะเลือกตั้ง   ผมก็เดินสำยไปภำคเหนือเพื่อน ำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคไปช่วยผู้ประสบภัยน้ ำท่วม และผู้ที่ติดเชื้อโค
วิด-19และผู้ต้องกักตัวเพื่อตัดวงจรกำรระบำด ถือโอกำสนี้ได้พบปะหำรือว่ำที่ผู้สมัคร ส.ส.และแกนน ำพรรคเพื่อแผ่นดิน
ในต่ำงจังหวัดถึงนโยบำยพรรค ที่เน้นนโยบำยจับต้องได้  ไม่เพ้อเจ้อขำยฝัน พูดสวยหรู สร้ำงฝันในอำกำศแต่ท ำไม่ได้จริง 
พรรคเรำเน้นเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวทำงพระรำชด ำริ และทฤษฎีโคก หนองนำโมเดล ตำมพระองค์ท่ำนที่พิสูจน์แล้ว
ว่ำ คนท ำตำมอยู่ได้จริง  ซึ่งผมก็ท ำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เปิดให้พี่น้องประชำชนสำมำรถมำดูงำนได้ฟรีที่จ.ชลบุรี” 
นำยประมวล กล่ำว 
 
อ้ำงอิง  : https://www.thaipost.net/main/detail/119164 
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ประยุทธ์ ยื่นทูลเกล้าฯ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว 
วันที่ 8 ตุลำคม 2564 - 16:09 น. 
 

 
 
วิษณุ เผย ประยุทธ์ ทูลเกล้า ฯ แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว 4 ต.ค. ครบก าหนด 90 วัน 2 ม.ค.65 
 วันที่ 8 ตุลำคม 2564 ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม น ำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พุทธศักรำช … (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91) (เลือกตั้งบัตรสองใบ) ขึ้นทูลเกล้ำฯ แล้ว 
เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2564 ซึ่งจะครบก ำหนด 90 วัน ในวันที่ 2 มกรำคม 2565 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนเพิ่มเติมว่ำ เมื่อวันที่ 10 กันยำยนที่ผ่ำนมำ ที่ประชุมรัฐสภำ ได้ลงมติร่ำงรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักรำช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91) ในวำระ 3 
 ปรำกฎว่ำได้ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 472 คะแนน แบ่งเป็น ส.ส. 323 คะแนน ส.ว.149 คะแนน, ไม่
เห็นชอบ 33 คะแนน แบ่งเป็น ส.ส. 23 คะแนน ส.ว.10 คะแนน และ งดออกเสียง 187 คะแนน แบ่งเป็น ส.ส.121
คะแนน ส.ว. 66 คะแนน 
 ผลกำรลงคะแนนปรำกฎว่ำ รัฐสภำให้ควำม “เห็นชอบ” ผ่ำนทั้ง 3 เงื่อนไขตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดทั้ง
เสียงส.ส.ที่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง, เสียงจำกส.ว.ให้ควำมเห็นชอบ 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง รวมถึงเสียงจำกพรรคฝ่ำยค้ำน 
20% หรือ 45 เสียง 
 สรุปว่ำที่ประชุมให้ควำม “เห็นชอบ” รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ซึ่งขั้นตอนต่อไป รัฐสภำจะต้องส่งร่ำง
รัฐธรรมนูญ ไปยังนำยกรัฐมนตรี โดยจะต้องทิ้งเวลำ 15 วัน ก่อนน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ 
เนติบริกร ยันไม่มีการยุบสภา 
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ กำรลงพื้นที่ของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรีในช่วงนี้เป็นสัญญำยุบสภำหรือไม่ นำย
วิษณุกล่ำวว่ำ ไม่ใช่ ผู้สื่อข่ำวก็ช่ำงคิด ช่ำงจินตนำกำรไป แต่ว่ำจะเลือกตั้งกันได้อย่ำงไรในเมื่อกติกำยังไม่ชัดเจนแน่นอน 
กฎหมำยยังไม่ชัดเจน 
 เมื่อถำมย้ ำว่ำ ระหว่ำงนี้หำกเกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมืองขึ้นจะท ำให้ทุกอย่ำงสะดุดหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ 
ท่ำน (พล.อ.ประยุทธ์) คงคิดเองได้ ปัญหำใครก็รู้ ฉะนั้นต้องตระหนักว่ำมีปัญหำรออยู่ จะแก้ปัญหำยังไงพยำยำมกันอยู่ 
เมื่อถำมย้ ำอีกว่ำ จะไม่มีกำรประกำศยุบสภำแล้วใช่หรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ไม่มี ยุบแล้วก็ต้องเลือกใหม่ ถำมว่ำแล้ว
เลือกกันอย่ำงไร ใครตอบได้ ฝ่ำยค้ำนก็ตอบไม่ได้ รัฐบำลก็ตอบไม่ได้ นักวิชำกำรก็ตอบไม่ได้ กกต.ก็ตอบไม่ได้ 
 ถำมว่ำหำกมีกำรยุบสภำระหว่ำงนี้จะไม่สำมำรถใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มำใช้ในกำรเลือกตั้งแล้วใช่หรือไม่ 
นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ใช้ได้ แต่ถ้ำอยู่ไปก ำลังเพลิน ๆ มันส์ ๆ ก ำลังหำเสียงกันอยู่แล้วประกำศใช้รัฐธรรมนูญออกมำฉบับ
ใหม่จะท ำอย่ำงไร แล้วจะเลือกกันแบบไหน 
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 “ถ้ำหำกเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ เรำก็ต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบใบเดียว แล้วถ้ำอยู่มำประกำศใช้รัฐธรรมนูญ 
มันก็ต้องเป็นบัตรเลือกตั้งบัตรสองใบ ไม่เสียดำยค่ำพิมพ์บัตรหรอก แต่ปัญหำคือ ถ้ำเกิดกำรยุบสภำในเวลำนี้ เรำก็ต้อง
บอกประชำชนทั้งประเทศว่ำ เลือก ส.ส.เขต 350 คน บัญชีรำยชื่อ 150 คน คนก็ฝังใจว่ำอย่ำงนั้น พอถึงเวลำจะเลือกตั้ง
เข้ำจริง พี่น้องทั้งหลำยเลือก ส.ส.เขต 400 คน เลือกบัญชีรำยชื่อ 100 คน แล้วต้องเลือกนะบัญชีรำยชื่อ ต้องกำนะ 
ไม่ใช่เรื่องบัตรเดียว มันยุ่งกันหมดทั้งประเทศนะ” 
 เมื่อถำมว่ำ เรื่องยุบสภำถือว่ำปิดประตูไปเลยใช่หรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ เปิดอยู่ แต่ใครจะเข้ำไปก็แล้วแต่ 
ใครเข้ำไปปั๊บรีบปิดเลย เรียกว่ำล็อกดำวน์ 
 เมื่อถำมว่ำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองขณะนี้ไว้ใจได้หรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ พวกคุณ (นักข่ำว) เกจิกัน
ทั้งนั้น ผมไม่รู้ เรื่องพวกนี้ใช้ควำมรู้สึกไม่ได้ ใช้ควำมรู้มำกกว่ำ โรเบิร์ต ไอน์สไตน์บอก จินตนำกำรส ำคัญกว่ำ ไม่มีใคร
เก่งกวำ่ใครเรื่องนี ้
 
อ้ำงอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-778492 
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'วิษณุ' ยันยังไม่มีสัญญาณยุบสภา แต่ไม่ปิดประตู 
08 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 17:27 น.  
 

 
 
 8 ต.ค.64 -  ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีกล่ำวถึงกำรลงพื้นที่ของรอง
นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ว่ำ นำยกฯไม่ได้ก ำชับ
อะไรเป็นพิเศษ แต่ใครดูจังหวัดไหนก็ต้องไป ซึ่งรองนำยกฯบำงท่ำนเป็นรัฐมตรีด้วยสำมำรถไปได้ทุกจังหวัดอยู่แล้ว โดย
นำยกฯก ำชับกำรลงพื้นที่ให้ได้ประโยชน์ 3 อย่ำงกลับมำคือ เรื่องสถำนกำรณ์โควิด -19 สถำนกำรณ์น้ ำท่วม และกำร
พัฒนำแก้ปัญหำโดยเฉพำะกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และให้มำรำยงำนในรัฐบำล 
 เมื่อถำมว่ำ เป็นสัญญำณช่วงท้ำยของรัฐบำลเพื่อเตรียมควำมพร้อมอะไรหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ไม่ใช่
หรอก ผู้สื่อข่ำวก็ช่ำงคิด ช่ำงจินตนำกำร จะเลือกต้ังได้อย่ำงไรในเมื่อกติกำยังไม่ชัดเจนแน่นอน กฎหมำยก็ยังไม่ชัดเจน  
 เมื่อถำมว่ำ ระหว่ำงนี้หำกเกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมืองขึ้นมำจะท ำให้ทุกอย่ำงสะดุดหรือไม่ว่ำนำยวิษณุ กล่ำว
ว่ำ ท่ำนคิดเองได้ ซึ่งปัญหำใครก็รู้ เพรำะฉะน้ันต้องตระหนักว่ำ มีปัญหำรออยู่จะแก้ปัญหำอย่ำงไรก็พยำยำมกันอยู่ 
 ถำมว่ำนำยกฯส่งสัญญำณเรื่องพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎรแล้วหรือยัง นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ไม่มี 
คือยุบแล้วก็ต้องเลือกใหม่ และจะเลือกกันอย่ำงไร ใครตอบได้ ฝ่ำยค้ำนตอบไม่ได้ ฝ่ำยรัฐบำลก็ตอบไม่ได้ นักวิชำกำรก็
ตอบไม่ได้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ก็ตอบไม่ได้  
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ สำมำรถกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่ำได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ มันใช้ได้  แต่ถ้ำอยู่ไป
ก ำลังเพลินๆ มันๆ หำเสียงกันอยู่ แต่มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจะท ำอย่ำงไร จะเลือกกันแบบไหน ตน
เล่ำไปแล้วว่ำหำกเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ เรำต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบใบเดียว และเมื่อประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็
ต้องเป็นบัตรเลือกต้ังแบบ 2 ใบ ไม่ต้องไปเสียดำยค่ำพิมพ์บัตรเลือกตั้งหรอก แต่ปัญหำคือถ้ำเกิดกำรยุบสภำขึ้นในเวลำนี้ 
เรำก็ต้องบอกประชำชนทั้งประเทศว่ำ เลือกตั้งส.ส.เขต 350 คน แบบบัญชีรำยชื่อ 150 คน ซึ่งคนฝังใจว่ำอย่ำงนั้นแต่
พอถึงเวลำเลือกตั้งเข้ำจริง พี่น้องเลือกส.ส.เขต 400 คน บัญชีรำยชื่อ 100 คน เรำต้องเลือก ต้องกำบัตรใบเดียว ยุ่งกัน
ไปหมดทั้งประเทศ  
 เมื่อถำมว่ำกำรยุบสภำถือว่ำเป็นกำรปิดประตูไปเลยหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ เปิดประตูเปิดอยู่ แต่ใครจะ
เข้ำไปก็แล้วแต่ ใครเข้ำไปแล้วก็รีบปิดเลย เขำเรียกว่ำล็อกดำวน์  
 เมื่อถำมว่ำ สถำนกำรณ์กำรเมืองขณะนี้ไว้ใจได้หรือไม่ รองนำยกฯกล่ำวว่ำ ตนไม่รู้   เมื่อถำมว่ำจำก
ประสบกำรณ์และควำมรู้สึกคิดว่ำอย่ำงไร นำยวิษณุ ตอบว่ำ เรื่องพวกนี้ใช้ควำมรู้สึกไม่ได้ ใช้ควำมรู้มำกกว่ำ อัลเบิร์ต 
ไอน์สไตน์บอกว่ำจินตนำกำรส ำคัญกว่ำ แต่ส ำหรับตนไม่ทรำบ เรื่องนี้ไม่มีใครเก่งกว่ำใคร  
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/119172 
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'วิษณุ' เผยนายกฯ ไร้สัญญาณยุบสภา เหตุกติกายังไม่ชัด ลั่นเลือกตั้งตอนนี้ยุ่งทั้งประเทศ 
8 ต.ค. 2564  17:40 น. 
 

 
‘วิษณุ’ เผยนายกฯ ไร้สัญญาณยุบสภา เหตุกติกา-กฎหมายยังไม่ชัดเจน ลั่นเลือกตั้งตอนนี้ยุ่งกันหมดทั้งประเทศ 
เชื่อไม่มีใครตอบได้ถ้ายุบตอนนี้จะเลือกตั้งแบบไหน 
 เมื่อเวลำ 15.40 น. วันที่ 8 ต.ค. 2564 ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึง
กำรลงพื้นที่ของรองนำยกฯ และรัฐมนตรีตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกนำยกรัฐมนตรีในช่วงนี้ว่ำ นำยกฯ ไม่ได้ก ำชับอะไร
เป็นพิเศษ แต่ใครดูจังหวัดไหนก็ต้องไป แต่รองนำยกฯ บำงคนซึ่งเป็นรัฐมนตรีสำมำรถไปได้ทุกจังหวัดอยู่แล้ว โดยนำยก
ฯ ก ำชับกำรลงพื้นที่ให้ได้ประโยชน์ 3 อย่ำงกลับมำ คือ เรื่องสถำนกำรณ์โควิด-19 สถำนกำรณ์น้ ำท่วม และกำรพัฒนำ
แก้ปัญหำโดยเฉพำะกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และให้มำรำยงำนในรัฐบำล 
 เมื่อถำมว่ำ เป็นสัญญำณเพื่อเตรียมควำมพร้อมอะไรหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ไม่ใช่หรอก ผู้สื่อข่ำวก็ช่ำง
คิด ช่ำงจินตนำกำร จะเลือกต้ังได้อย่ำงไรในเมื่อกติกำยังไม่ชัดเจนแน่นอน กฎหมำยก็ยังไม่ชัดเจน 
 เมื่อถำมว่ำ ระหว่ำงนี้หำกเกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมืองขึ้นมำจะท ำให้ทุกอย่ำงสะดุดหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำว
ว่ำ นำยกฯ คิดเองได้ ซึ่งปัญหำใครก็รู้ เพรำะฉะนั้นต้องตระหนักว่ำ มีปัญหำรออยู่จะแก้ปัญหำ อย่ำงไรก็พยำยำมกันอยู่ 
 เมื่อถำมว่ำ นำยกฯ ส่งสัญญำณเรื่องร่ำงพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎรแล้วหรือยัง นำยวิษณุ 
กล่ำวว่ำ ไม่มี คือยุบแล้ว ก็ต้องเลือกใหม่ และจะเลือกกันอย่ำงไร ใครตอบได้ ฝ่ำยค้ำนตอบไม่ได้ ฝ่ำยรัฐบำลก็ตอบไม่ได้ 
นักวิชำกำรก็ตอบไม่ได้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ก็ตอบไม่ได้ 
 เมื่อถำมว่ำ สำมำรถกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่ำได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ มันใช้ได้ แต่ถ้ำอยู่ไปก ำลัง
เพลินๆ มันๆ หำเสียงกันอยู่ แต่มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจะท ำอย่ำงไร จะเลือกกันแบบไหน ตนเล่ำไป
แล้วว่ำหำกเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ เรำต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบใบเดียว และเมื่อประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต้อง
เป็นบัตรเลือกต้ังแบบ 2 ใบ ไม่ต้องไปเสียดำยค่ำพิมพ์บัตรเลือกตั้งหรอก 
 “ปัญหำคือถ้ำเกิดกำรยุบสภำขึ้นในเวลำนี้ เรำก็ต้องบอกประชำชนทั้งประเทศว่ำ เลือกตั้งส.ส.เขต 350 
คน แบบบัญชีรำยชื่อ 150 คน ซึ่งคนฝังใจว่ำอย่ำงนั้น แต่พอถึงเวลำเลือกตั้งเข้ำจริง พี่น้องเลือกส.ส.เขต 400 คนบัญชี
รำยช่ือ 100 คน เรำต้องเลือก ต้องกำบัตรใบเดียว ยุ่งกันไปหมดทั้งประเทศ” นำยวิษณุ กล่ำว 
 เมื่อถำมว่ำ สถำนกำรณ์กำรเมืองขณะนี้ไว้ใจได้หรือไม่ รองนำยกฯ กล่ำวว่ำ ตนไม่รู้ เรื่องพวกนี้ใช้
ควำมรู้สึกไม่ได้ ใช้ควำมรู้มำกกว่ำ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์บอกว่ำจินตนำกำรส ำคัญกว่ำ แต่ส ำหรับตนไม่ทรำบ ไม่มีใครเก่ง
กว่ำใคร 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_6666404 
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"วิษณุ" เผย นายกฯ ยังไม่ส่งสัญญาณยุบสภา กติกาไม่ชัด จะเลือกตั้งอย่างไร 
ไทยรัฐออนไลน์   8 ต.ค. 2564 18:05 น. 
 

 
รองนายกฯ "วิษณุ" เผย นายกฯ ยังไม่ส่งสัญญาณยุบสภา บอกกติกายังไม่ชัดเจน จะเลือกตั้งอย่างไร แต่ไม่ปิด
ประตู ชี้ ไม่ใช้ความรู้สึกตัดสินใจ หวั่น ยุบสภาฯตอนนี้จะยุ่งหนัก 
 วันที่ 8 ต.ค. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกำรลงพ้ืนที่ของรองนำยกฯ 
และรัฐมนตรี ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกนำยกฯ ช่วงนี้ว่ำ นำยกฯ ไม่ได้ก ำชับอะไรเป็นพิเศษ เพียงก ำชับว่ำ กำรลงพื้นที่
ให้ได้ประโยชน์ 3 อย่ำงกลับมำ คือ เรื่องสถำนกำรณ์โควิด-19 สถำนกำรณ์น้ ำท่วม และกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 
และให้มำรำยงำนในรัฐบำล 
 เมื่อถำมว่ำ เป็นสัญญำณเพื่อเตรียมควำมพร้อมอะไรหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ไม่ใช่หรอก ผู้สื่อข่ำวก็ช่ำง
คิด ช่ำงจินตนำกำร จะเลือกตั้งได้อย่ำงไรในเมื่อกติกำยังไม่ชัดเจนแน่นอน กฎหมำยก็ยังไม่ชัดเจน เมื่อถำมว่ำ ระหว่ำงนี้
หำกเกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมืองขึ้นมำ จะท ำให้ทุกอย่ำงสะดุดหรือไม่ว่ำ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ท่ำนคิดเองได้ ซึ่งปัญหำใครก็รู้ 
เพรำะฉะนั้นต้องตระหนักว่ำ มีปัญหำรออยู่จะแก้ปัญหำอย่ำงไร ก็พยำยำมกันอยู่ 
 เมื่อถำมว่ำ นำยกฯ ส่งสัญญำณเรื่องพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎรแล้วหรือยัง นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ 
ไม่มี คือ ยุบแล้ว ก็ต้องเลือกใหม่ และจะเลือกกันอย่ำงไร ใครตอบได้ ฝ่ำยค้ำนตอบไม่ได้ ฝ่ำยรัฐบำลก็ตอบไม่ได้ 
นักวิชำกำรก็ตอบไม่ได้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ก็ตอบไม่ได้ 
 เมื่อถำมว่ำ สำมำรถกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่ำได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ใช้ได้ แต่ถ้ำอยู่ไปก ำลัง
เพลินๆ มันๆ หำเสียงกันอยู่ มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว จะท ำอย่ำงไร จะเลือกกันแบบไหน ตนเล่ำไป
แล้วว่ำ หำกเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ เรำต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบใบเดียว และเมื่อประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต้อง
เป็นบัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ ไม่ต้องไปเสียดำยค่ำพิมพ์บัตรเลือกตั้งหรอก แต่ปัญหำ คือ ถ้ำเกิดกำรยุบสภำขึ้นในเวลำนี้ 
เรำก็ต้องบอกประชำชนทั้งประเทศว่ำ เลือกตั้ง ส.ส.เขต 350 คน แบบบัญชีรำยชื่อ 150 คน ซึ่งคนฝังใจว่ำอย่ำงนั้น แต่
พอถึงเวลำเลือกตั้งเข้ำจริง พี่น้องเลือก ส.ส.เขต 400 คน บัญชีรำยชื่อ 100 คน ยุ่งกันไปหมดทั้งประเทศ 
 เมื่อถำมว่ำ กำรยุบสภำถือว่ำ เป็นกำรปิดประตูไปเลยหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ เปิดประตู เปิดอยู่ แต่ใคร
จะเข้ำไปก็แล้วแต่ ใครเข้ำไปแล้วก็รีบปิดเลย เขำเรียกว่ำล็อกดำวน์ เมื่อถำมว่ำ สถำนกำรณ์กำรเมืองขณะนี้ไว้ใจได้
หรือไม่ รองนำยกฯ กล่ำวว่ำ ตนไม่รู้ ทั้งนี้เรื่องพวกนี้ใช้ควำมรู้สึกไม่ได้ ใช้ควำมรู้มำกกว่ำ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ บอกว่ำ
จินตนำกำรส ำคัญกว่ำ แต่ส ำหรับตนไม่ทรำบ เรื่องน้ีไม่มีใครเก่งกว่ำใคร 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2214841 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2214841


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

35 

 

 
"วิษณุ" เผยนายกฯ ทูลเกล้าฯ ถวายร่างแก้ไข รธน. เชื่อไม่มีสัญญาณยุบสภา 
08 ต.ค. 2564  19:00 น. 
 

 
รองนายกรัฐมนตรี "วิษณุ เครืองาม" เผย นายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว เชื่อยังไม่มี
สัญญาณยุบสภา 
 "นำยวิษณุ เครืองำม" รองนำยกฯ เปิดเผยว่ำ รัฐบำลได้น ำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำยแล้ว 
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่ำนมำ 
 เมื่อถำมว่ำขณะนี้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่ำไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ "นำยวิษณุ" กล่ำวว่ำ ใช้ได้ แต่ถ้ำหำกก ำลังหำ
เสียงกันอยู่ แล้วมีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมำแล้วจะท ำอย่ำงไร จะเลือก ส.ส. กันแบบไหนซึ่งหำกเกิด
อะไรขึ้นในตอนนี้ก็ต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบเก่ำ คือบัตรเลือกตั้งใบเดียวแต่หำกมีประกำศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ต้องพิมพ์
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
 ปัญหำคือ ถ้ำมีกำรยุบสภำฯ เกิดขึ้นในตอนนี้ เรำต้องบอกประชำชนทั้งประเทศว่ำ เลือก ส.ส.เขต 350 
บัญชีรำยชื่อ 150 ในแบบเก่ำคนจะฝังใจอย่ำงนั้น พอถึงเวลำจะเลือกตั้งแต่มีประกำศแล้วรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมำก็
จะต้องเลือก ส.ส.เขต 400 บัญชีรำยชื่อ 100 จะยุ่งกันทั้งประเทศ 
 ส่วนกำรลงพื้นที่ของรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี  นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ นำยกฯไม่ได้ก ำชับอะไรเป็นพิเศษ แต่ใครดูจังหวัดไหนก็ต้องไป ซึ่งรองนำยกฯ
บำงท่ำนเป็นรัฐมตรีด้วยสำมำรถไปได้ทุกจังหวัดอยู่แล้ว โดยนำยกฯก ำชับกำรลงพ้ืนที่ให้ได้ประโยชน์ 3 อย่ำงกลับมำคือ 
เรื่องสถำนกำรณ์โควิด -19 สถำนกำรณ์น้ ำท่วม และกำรพัฒนำแก้ปัญหำโดยเฉพำะกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 
และให้มำรำยงำนในรัฐบำล 
 เมื่อถำมว่ำ เป็นสัญญำณช่วงท้ำยของรัฐบำลเพื่อเตรียมควำมพร้อมอะไรหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ไม่ใช่
หรอก ผู้สื่อข่ำวก็ช่ำงคิด ช่ำงจินตนำกำร จะเลือกต้ังได้อย่ำงไรในเมื่อกติกำยังไม่ชัดเจนแน่นอน กฎหมำยก็ยังไม่ชัดเจน  
 เมื่อถำมว่ำ ระหว่ำงนี้หำกเกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมืองขึ้นมำจะท ำให้ทุกอย่ำงสะดุดหรือไม่ว่ำ "นำยวิษณุ" 
กล่ำวว่ำ ท่ำนคิดเองได้ ซึ่งปัญหำใครก็รู้ เพรำะฉะนั้นต้องตระหนักว่ำ มีปัญหำรออยู่ จะแก้ปัญหำอย่ำงไรก็พยำยำมกันอยู ่
 ถำมว่ำนำยกฯส่งสัญญำณเรื่องพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎรแล้วหรือยัง นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ไม่มี 
คือยุบแล้วก็ต้องเลือกใหม่ และจะเลือกกันอย่ำงไร ใครตอบได้ ฝ่ำยค้ำนตอบไม่ได้ ฝ่ำยรัฐบำลก็ตอบไม่ได้ นักวิชำกำรก็
ตอบไม่ได้  กกต. ก็ตอบไม่ได้  
 เมื่อถำมว่ำกำรยุบสภำถือว่ำเป็นกำรปิดประตูไปเลยหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ เปิดประตูเปิดอยู่ แต่ใครจะ
เข้ำไปก็แล้วแต่ ใครเข้ำไปแล้วก็รีบปิดเลย เขำเรียกว่ำล็อกดำวน์  
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 เมื่อถำมว่ำ สถำนกำรณ์กำรเมืองขณะนี้ไว้ใจได้หรือไม่ รองนำยกฯกล่ำวว่ำ ไม่รู้ เมื่อถำมว่ำจำก
ประสบกำรณ์และควำมรู้สึกคิดว่ำอย่ำงไร นำยวิษณุ ตอบว่ำ เรื่องพวกนี้ใช้ควำมรู้สึกไม่ได้ ใช้ควำมรู้มำกกว่ำ อัลเบิร์ต 
ไอน์สไตน์บอกว่ำจินตนำกำรส ำคัญกว่ำ แต่ส ำหรับตนไม่ทรำบ เรื่องนี้ไม่มีใครเก่งกว่ำใคร  
 
อ้ำงอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/487370 
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ทูลเกล้าฯ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ “วิษณ”ุ ชี้ยุ่งทั้งประเทศหากต้องยุบสภา 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  9 ต.ค. 2564 05:25 น. 
 

 
 
“วิษณุ” แย้ม “บิ๊กตู่” น าร่างแก้ไขเพิ่มเติม รธน.ขึ้นทูลเกล้าฯถวายแล้ว ปัดสั่ง รมต.ปูพรมลงพื้นที่ไม่ใช่สัญญาณ
ยุบสภา ชี้ยุบตอนนี้วุ่นกันทั้งประเทศ “ชื่นชอบ คงอุดม” โผซบตัก พปชร. ตามค าชวน “พีระพันธุ์” ปัดมาคาน
อ านาจขั้ว “ธรรมนัส” “ชัช เตาปูน” ยินดีแบ่งแต้มกับลูกได้ “จุรินทร์” ฟุ้งแหลกกวาด ส.ส. 9 ที่นั่งภาคตะวันออก 
โวคนรุ่นใหม่ไหลเข้าพรรคเพียบ “โรม” ซัด “ลุงตู่” สุดหน้าด้าน “ประยุทธ์” คึกจัดวางคิวลุยอุบลฯต่อ เปิดเซฟ 
“ปลัดตุ๋ม-เมีย” เบาะๆ 101 ล้านบาท 
 บรรยำกำศกำรเมืองคึกคักรับสนำมเลือกตั้ง นักกำรเมืองพำกันย้ำยค่ำยย้ำยพรรค เปลี่ยนสังกัดใหม่ล่ำสุด
นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ ออกมำเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ ได้น ำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ 83 และ 91 ขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำยไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ 
“บิ๊กตู”่ ทูลเกล้ำฯ ร่ำงแก้ไข รธน. 
 เมื่อเวลำ 15.40 น. วันที่ 8 ต.ค.ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึง
ควำมคืบหน้ำกำรน ำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 83 และ 91 ขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม ได้น ำร่ำงฯขึ้นทูลเกล้ำฯ ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. โดยจะครบก ำหนด 90 วัน ในวันที่ 
2 ม.ค.2565 
 
“วิษณุ” หวั่นยุบสภาตอนนี้จะวุ่น 
 เมื่อถำมว่ำกำรสั่งรัฐมนตรีกระจำยลงพื้นที่ เป็นสัญญำณเตรียมควำมพร้อมอะไรหรือไม่ นำยวิษณุตอบว่ำ 
ไม่ใช่หรอก ผู้สื่อข่ำวก็ช่ำงคิดช่ำงจินตนำกำร จะเลือกตั้งได้อย่ำงไร ในเมื่อกติกำยังไม่ชัดเจนกฎหมำยก็ยังไม่ชัดเจน เมื่อ
ถำมว่ำนำยกฯส่งสัญญำณเรื่องพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำแล้วหรือยัง นำยวิษณุตอบว่ำไม่มี ยุบแล้วก็ต้องเลือกใหม่ จะ
เลือกกันอย่ำงไรใครตอบได้ ฝ่ำยค้ำนตอบไม่ได้ รัฐบำลก็ตอบไม่ได้ นักวิชำกำรก็ตอบไม่ได้ กกต.ก็ตอบไม่ได้ ถ้ำอยู่ไป
ก ำลังเพลินๆมันๆ หำเสียงกันอยู่ แต่มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจะท ำอย่ำงไร จะเลือกกันแบบไหน หำก
เกิดอะไรขึ้นในตอนนี้เรำต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบใบเดียว และเมื่อประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต้องเป็นบัตร
เลือกตั้งแบบ 2 ใบ ไม่ต้องไปเสียดำยค่ำพิมพ์บัตรเลือกตั้ง แต่ปัญหำคือถ้ำเกิดยุบสภำในเวลำนี้ ยุ่งกันไปหมดทั้งประเทศ 
เมื่อถำมว่ำสถำนกำรณ์กำรเมืองขณะนี้ไว้ใจได้หรือไม่ รองนำยกฯตอบว่ำ ไม่รู้ เรื่องพวกนี้ใช้ควำมรู้สึกไม่ได้ ส ำหรับตนไม่
ทรำบ เรื่องนี้ไม่มีใครเก่งกว่ำใคร 
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“ชื่นชอบ” โผซบตัก พปชร.แล้ว 
 ด้ำนนำยชื่นชอบ คงอุดม กรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงกำรคลัง แกนน ำพรรคพลังท้องถิ่นไท 
(พทท.) กล่ำวว่ำ ย้ำยมำสังกัดพรรคพลังประชำรัฐ ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. หลังนำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค ที่ปรึกษำ
นำยกรัฐมนตรีและที่ปรึกษำหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐชวนให้มำช่วยงำน ได้ปรึกษำกับนำยชัชวำลย์ คงอุดม หัวหน้ำ
พรรคพลังท้องถิ่นไท ผู้เป็นบิดำแล้วเห็นด้วยกับกำรตัดสินใจครั้งนี้ จึงยื่นหนังสือลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคพลัง
ท้องถิ่นไท ตำมกติกำที่ กกต.ก ำหนด ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร และ พล.อ.ประวิตรลงนำมในใบสมัครรับเข้ำพรรคแล้ว ทั้งนี้
มีควำมคุ้นเคยกับนำยพีระพันธ์ุตั้งแต่อยู่พรรคประชำธิปัตย์ด้วยกันที่ย้ำยมำเพรำะเห็นว่ำพรรคนี้มีศักยภำพจะเติบโตเป็น
สถำบันทำงกำรเมือง ยืนหยัดปกป้องสถำบันหลักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ให้มั่นคงได้ 
 
ปัดมาคานอ านาจขั้ว “ธรรมนัส” 
 นำยชื่นชอบกล่ำวว่ำ ส ำหรับพรรคพลังท้องถิ่นไทยังคงเดินหน้ำต่อไป ยังไม่มีกำรควบรวมหรือยุบมำ
รวมกัน นำยชัชวำลย์ยังคงท ำพรรคต่อไป ส่วนจะตัดสินใจมำท ำงำนกับพลังประชำรัฐด้วยหรือไม่ ยังไม่สำมำรถบอกได้ 
เป็นเรื่องอนำคต เมื่อถำมว่ำเป็นกำรเข้ำไปเสริมทัพในฟำกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ เพื่อคำนอ ำนำจกับ
ขั้ว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐหรือไม่ นำยชื่นชอบตอบว่ำ ไม่เกี่ยวกัน อย่ำงที่นำยพีระพันธุ์
ระบุ พล.อ.ประวิตรชวนเข้ำพรรคมำนำนแล้ว เมื่อถึงเวลำและไม่ติดเงื่อนไข ก็เข้ำร่วมในเวลำที่เหมำะสม 
 
“ชัช เตาปูน” แบ่งแต้มกับลูกได ้
 นำยชัชวำลล์ คงอุดม หัวหน้ำพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่ำวว่ำนำยชื่นชอบเข้ำมำขอไปร่วมงำนกับพลังประชำ
รัฐบอกไปว่ำแล้วแต่ลูกมองว่ำดีพร้อมสนับสนุนกับนำยพีระพันธุ์มีควำมรู้สึกที่ดีต่อกัน เมื่อถำมว่ำเป็นสัญญำณว่ำพรรค
พลังท้องถิ่นไทจะแตกหรือไม่ นำยชัชวำลล์ตอบว่ำไม่แตกมีคนรุ่นใหม่เข้ำมำสังกัดเรื่อยๆ และไม่ขัดข้องหำกนำยชื่นชอบ
จะลงสมัคร ส.ส.เขตบำงซื่อ ในนำม พปชร. ด้วยระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ประชำชนเลือกนำยชื่นชอบ ในนำม ส.ส.เขต 
และเลือกตนในนำมส.ส.บัญชีรำยชื่อได้ ถือว่ำไม่มีปัญหำชำวบ้ำนทรำบว่ำตนและนำยชื่นชอบเป็นพ่อลูกกันไม่มีปัญหำ
กำรแย่งคะแนนกันแน่นอน 
 
“สมคิด” โวยบิดเบือนดิสเครดิต 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังนำยศรีสุวรรณ จรรยำ ยื่นร้องต่อ ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบกรณีนำยสมคิด จำตุศรี
พิทักษ์ อดีตรองนำยกฯ เข้ำรับต ำแหน่งประธำนที่ปรึกษำบริษัทเอกชน หลังลำออกจำกต ำแหน่งยังไม่ครบ 2 ปี ล่ำสุด
บุคคลใกล้ชิดนำยสมคิดเปิดเผยว่ำ พบมีกำรน ำข้อมูลในเว็บไซต์วิกิพีเดียมำน ำเสนอบนโซเชียลมีเดีย บิดเบือนข้อมูล อ้ำง
นำยสมคิดในฐำนะสมำชิก คสช. ถือหุ้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมำกเป็นล ำดับที่ 11 เมื่อนำยสมคิดทรำบ จึงตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่ำวเกิดขึ้นตั้งแต่ 15 ปีก่อน เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีรัฐบำลไทยรักไทยและได้แสดงทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.มำทุกครั้ง
ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง และหุ้นดังกล่ำวได้ขำยไปหมดแล้วมีมูลค่ำแค่หุ้นละ 2 บำท เป็นเงินแค่ 1-2 ล้ำนบำท
เท่ำนั้น จึงเชื่อว่ำมีขบวนกำรจ้องดิสเครดิตแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดีย และเกิดขึ้นต่อเนื่อง เหตุผลเดียวน่ำจะเกี่ยวกับกำร
สนับสนุนนำยอุตตม สำวนำยน อดีต รมว.คลัง และทีมสี่กุมำรตั้งพรรคใหม่ ท ำให้คู่แข่งทำงกำรเมืองต้องสกัด เพรำะ
กลัวเสียฐำนคะแนน 
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“จุรินทร์” ฟุ้งกวาด ส.ส.ตะวันออก 
 ที่ จ.ตรำด นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและ รมว.พำณิชย์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ 
กล่ำวว่ำ กำรเลือกตั้งครำวหน้ำภำคตะวันออกเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยของพรรคมี 3 จังหวัดที่เตรียมควำมพร้อมไว้แล้ว
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ คือ จ.จันทบุรี ระยอง และตรำด ที่ระยอง มีนำยสำธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้ำพรรค รับผิดชอบดูแล 
ถ้ำใช้บัตร 2 ใบ กำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ จ.ระยอง จะมี ส.ส.เพิ่มเป็น 5 คน ส่วน จ.จันทบุรี เปิดตัวผู้สมัครไปแล้ว 3 คนใน
นำม “ดรีมทีม ประชำธิปัตย์จันทบุรี” คือ นำยยุคล ชนะวัฒน์ปัญญำ นำยชรัตน์ เนรัญชร รองเลขำธิกำรหอกำรค้ำ จ.
จันทบุรี และนำยอิทธิพล จังสิริมงคล ทันตแพทย์ เคยรับรำชกำรที่ รพ.ศูนย์จันทบุรี ส ำหรับ จ.ตรำด เตรียมผู้สมัครแล้ว 
1 คน 3 จังหวัดนี้จะมี ส.ส.รวมกัน 9 คน เรำมีโอกำสได้รับเลือกตั้งสูง 
โวคนรุ่นใหม่ไหลเข้าพรรคเพียบ 
 นำยจุรินทร์กล่ำวว่ำ ส่วนกำรจัดล ำดับ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว และพร้อมเปิดโอกำส
ให้คนรุ่นใหม่ เช่น นำยปริญญ์ พำนิชภักดิ์ รองหัวหน้ำพรรคมีศักยภำพเป็นคนรุ่นใหม่ท ำหน้ำที่ได้ดี ยังมีคนอื่นอีกมำกที่
จะลงสมัครในแบบบัญชีรำยชื่อขึ้นอยู่กับศักยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และผลงำน เป็นตัวชี้วัด ไม่ใช่อำวุโสอย่ำงเดียว 
ประชำธิปัตย์ยุคนี้ถือว่ำเป็นยุคที่คนรุ่นใหม่มีศักยภำพเดินเข้ำพรรคมำกที่สุด ต้นสัปดำห์ที่ผ่ำนมำมีกำรรับสมำชิกใหม่ 
7,000-8,000 คน เป็นคนรุ่นใหม่ถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรณีฝ่ำยค้ำนเตรียมยื่นซักฟอกรัฐบำลแบบไม่ลงมติว่ำ 
พรรคประชำธิปัตย์สนับสนุนตำมวิถีทำงประชำธิปไตยรัฐสภำ ที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถ้ำจะมีกำรยื่นญัตติ
อภิปรำยทั่วไปโดยไม่ลงมติ ถือว่ำเป็น 1 ในวิถีทำงประชำธิปไตยในกำรตรวจสอบรัฐบำล ไม่มีอะไรเสียหำย ประชำชน
ได้รับประโยชน์ 
“โรม” ซัด “ตู่” หน้าด้านขอเวลาเพิ่ม 
 นำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ำ “เพดำนหนี้ก็ขอขยำย เงินกู้ก็ขอ
เพิ่ม เวลำยังจะมำขออีก ส ำนึกบ้ำงไหม 7 ปีที่ผ่ำนไปท ำอะไรไปบ้ำงรู้สึกหมดหวังกับสติปัญญำของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ ไปนำนแล้ว เคยหวังว่ำแม้จะไม่มีสติปัญญำ แต่ก็น่ำจะพอมีส ำนึกบ้ำง แต่ไม่เลยเวลำ 7 ปี ท ำประเทศ
ถดถอยไปไกลสุดกู่ ประเทศเสียโอกำสประชำชนขำดรำยได้ เอกชนหนี้ท่วม ทุจริตขำยตั๋วกันทุกวงกำร ประชำชน
ประท้วงเต็มไปหมดก็ไม่น ำพำโหนสถำบันกันจนเป็นที่ครหำทั้งบ้ำนทั้งเมืองยังจะหน้ำด้ำนมำขอเวลำอีกหรือ ถ้ำอยำกได้
เวลำบริหำรประเทศเพิ่มจริง พล.อ.ประยุทธ์ควรไปตั้งพรรคแล้วเสนอตัวเองลงเลือกตั้งแข่งขันตรงๆ อย่ำงน้อยก็มำเป็น 
ส.ส.บ้ำง ให้ประชำชนตัดสินว่ำควรเอำ พล.อ.ประยุทธ์มำบริหำรบ้ำนเมืองต่ออีกไหม เพรำะดูแล้วเผลอๆพรรคที่เสนอช่ือ 
พล.อ.ประยุทธ์รอบที่ผ่ำนมำรอบนี้เขำจะไม่เสนอช่ือเหมือนเดิมแล้วนะครับ” 
ไทยสร้างไทยฝันกระแสดี 
 ด้ำนนำยพงศกร อรรณนพพร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรพื้นที่ พรรคไทยสร้ำงไทย กล่ำวถึงผลส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของอีสำนโพล ระบุว่ำคนอีสำนต้องกำรคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนพรรคไทยสร้ำงไทย เป็น
นำยกฯว่ำ ไม่ได้เหนือควำมคำดหมำย กำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำประชำชนสนับสนุนคุณหญิงสุดำรัตน์มำเป็นอันดับหนึ่ง แต่
ถูกกลไกรัฐธรรมนูญปี 60 ท ำให้ไม่สำมำรถบริหำรประเทศได้ และกระแสตอบรับไม่ใช่แค่ภำคอีสำน แต่ภำคเหนือ ภำค
ตะวันออก ภำคกลำง และภำคใต้ ก็ได้รับกำรตอบรับ พรรคไทยสร้ำงไทยพร้อมส่งผู้สมัครทุกเขต ทุกกติกำที่ก ำหนด 
ปัจจุบันมีผู้ประสงค์ลงในนำมพรรคแล้วกว่ำ 300 เขต พรรคเตรียมเปิดนโยบำยแรก “บ ำนำญประชำชน” เพื่อเป็น
สัญญำประชำคมในพื้นที่กว่ำ 30,000 หมู่บ้ำนทั่วประเทศภำยในปลำยปีน้ี 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2215040 
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‘ไพศาล’ ฟันฉับ! จับตา ‘พปชร.’ เสนอ ‘นายกฯ’ 3 คน หรือไม่ พรรคเล็กสูญพันธุ์ 
วันเสำร์ ที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2564, 08.45 น. 
 

 
 
เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2564 นำยไพศำล พืชมงคล อดีตกรรมกำรผู้ช่วยรองนำยกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก ระบุว่ำ เลือกตั้งครั้งหน้ำใช้บัตร 2 ใบ? 
 1. นำยกรัฐมนตรีน ำร่ำงรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้ำถวำยแล้วเมื่อวำนนี้ หลังจำกสภำส่งร่ำงมำเมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2564 ทั้งนี้เพรำะเห็นแล้วว่ำ ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะรอพิจำรณำอีก 15 วัน 
 2. ดังนั้นถ้ำโปรดเกล้ำให้ใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำว จะท ำให้กำรเลือกตั้งต้องใช้บัตร 2 ใบ 
 3.ก็จะเข้ำทำงพรรคเพื่อไทย ซึ่งจัดกระบวนรบใหญ่ รอประกำศช่ือแคนดิเดตนำยกรัฐมนตร ี
ในขณะที่ฟำกรัฐบำล ก็มีแต่ พปชร ที่พอจะรวบรวมเป็นพรรคใหญ่ได้ 
เพรำะถ้ำขืนแตกกันก็คงปรำชัยย่อยยับ! 
 4. แต่เพื่อไทยก็อย่ำเพิ่งดีใจ เพรำะกลไกกำรเลือกต้ังจะเป็นกลไกที่มีผลต่อผลกำรเลือกต้ังด้วย 
ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่ำท ำไมขณะนี้ กลุ่มฝ่ำยค้ำนจึงคิดหำวิธีกำรจับโกงเลือกตั้งขนำนใหญ่ เพื่อไม่ให้ซ้ ำรอยกำร
เลือกตั้ง 2500!! 
 5. ในกรณีกำรเลือกต้ังใช้บัตร 2 ใบ อำจท ำให้พรรคลุงฉิ่งต้องแท้งก่อนคลอด 
และท ำให้บรรดำพรรคจิ๋วทั้งหลำยต้องล้มหำยตำยจำก และมีกำรย้ำยไปอยู่ พปชร กัน 
 6. กำรที่ไอโอบำงกลุ่มก ำลังปั่นกระแสกดดันให้ร้อยเอกธรรมนัสลำออกจำกเลขำธิกำรพรรคนั้น คิดหรือว่ำ
จะส ำเร็จ? 
รังแต่จะสร้ำงควำมแตกแยกและควำมไม่ไว้วำงใจกัน 
ให้จับตำดูรำยช่ือนำยกรัฐมนตรีที่ พปชร เสนอดีกว่ำว่ำว่ำจะมี3คนหรือไม?่ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/607671 
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"ไพศาล" จับตา "พลังประชารัฐ" เสนอชื่อนายกฯ 3 คน 
สยำมรัฐออนไลน์  9 ตุลำคม 2564 10:09 น. 
 

 
 
วันที่ 9 ต.ค.64 นำยไพศำล พืชมงคล นักกฎหมำย โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุก ระบุว่ำ 
"เลือกตั้งครั้งหน้ำใช้บัตร 2 ใบ? 
 1. นำยกรัฐมนตรีน ำร่ำงรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้ำถวำยแล้วเมื่อวำนนี้ หลังจำกสภำส่งร่ำงมำเมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2564 ทั้งนี้เพรำะเห็นแล้วว่ำ ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะรอพิจำรณำอีก 15 วัน 
 2. ดังนั้นถ้ำโปรดเกล้ำให้ใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำว 
จะท ำให้กำรเลือกตัง้ต้องใช้บัตร 2 ใบ 
 3.ก็จะเข้ำทำงพรรคเพื่อไทย ซึ่งจัดกระบวนรบใหญ่ รอประกำศช่ือแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรี 
ในขณะที่ฟำกรัฐบำล ก็มีแต่ พปชร ที่พอจะรวบรวมเป็นพรรคใหญ่ได้ 
เพรำะถ้ำขืนแตกกันก็คงปรำชัยย่อยยับ! 
 4. แต่เพื่อไทยก็อย่ำเพิ่งดีใจ เพรำะกลไกกำรเลือกต้ังจะเป็นกลไกที่มีผลต่อผลกำรเลือกตั้งด้วย 
ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่ำท ำไมขณะนี้ กลุ่มฝ่ำยค้ำนจึงคิดหำวิธีกำรจับโกงเลือกตั้งขนำนใหญ่ เพื่อไม่ให้ซ้ ำรอยกำร
เลือกตั้ง 2500!! 
 5. ในกรณีกำรเลือกต้ังใช้บัตร 2 ใบ อำจท ำให้พรรคลุงฉิ่งต้องแท้งก่อนคลอด 
และท ำให้บรรดำพรรคจิ๋วทั้งหลำยต้องล้มหำยตำยจำก และมีกำรย้ำยไปอยู่ พปชร กัน 
 6. กำรที่ไอโอบำงกลุ่มก ำลังปั่นกระแสกดดันให้ร้อยเอกธรรมนัสลำออกจำกเลขำธิกำรพรรคนั้น คิดหรือว่ำ
จะส ำเร็จ? 
รังแต่จะสร้ำงควำมแตกแยกและควำมไม่ไว้วำงใจกัน 
ให้จับตำดูรำยช่ือนำยกรัฐมนตรีที่ พปชร เสนอดีกว่ำว่ำว่ำจะมี3คนหรือไม?่" 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/287578 
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‘พีระพันธุ์’ โชว์ดีล-นั่งกุนซือหัวหน้า พปชร. แย้มคนจ่อเข้าเพียบ- ‘ลูกชัช’ น าร่องซบ 
วันที่ 9 ตุลำคม 2564 - 08:51 น. 
 

 
 
‘พีระพันธุ์’ โชว์ดีล-นั่งกุนซือหัวหน้าพปชร. แย้มคนจ่อเข้าเพียบ- ‘ลูกชัช’ น าร่องซบ 
 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม นำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีและที่ปรึกษำหัวหน้ำพรรคพลัง
ประชำรัฐ (พปชร.)ให้สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่ำนมำถึงกรณีที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำน
นะหัวหน้ำพรรคพปชร.แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษำแล้วได้มอบหมำยงำนอะไรให้เป็นพิ เศษหรือไม่ ว่ำ ท่ำนให้ดูทุกเรื่อง ให้
ช่วยทุกเรื่อง ไม่มีเรื่องอะไรเป็นพิเศษและก็ได้คุยกันหลำยเรื่องแล้ว 
 ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกำรที่นำยพีระพันธุ์ชวนนำยชื่นชอบ คงอุดม มำช่วยงำนอะไรในพรรคพปชร. นำยพีระ
พันธ์ุ กล่ำวว่ำ ยังไม่มี เรื่องน้ีแล้วแต่พล.อ.ประวิตรพิจำรณำต่อไป กับนำยช่ืนชอบท ำงำนด้วยกันมำตลอดอยู่แล้ว ในอดีต
ก็ยังไม่ได้สังกัดพรรคไหน เผอิญพ่อของนำยชื่นชอบ หรือ นำยชัชวำลย์ คงอุดม หัวหน้ำพรรคพลังท้องถิ่นไท มีกำรตั้ง
พรรค นำยชื่นชอบจึงต้องออกไปช่วย แต่พอตนมำสังกัดที่นี่จะมำช่วย 3 ท่ำนตรงนี้ จึงได้บอกนำยชื่นชอบ เพรำะเป็นพี่
น้องกัน จึงมีกำรพูดคุยกันปกติ แล้วทำงนำยชื่นชอบก็สนใจจะมำช่วยงำนตรงนี้ด้วยตนจึงชวนให้มำช่วยกันเลย 
 เมื่อถำมว่ำนอกจำกนำยชื่นชอบแล้วจะมีคนอื่นทยอยเข้ำมำอีกหรือไม่ นำยพีระพันธุ์ กล่ำวว่ำ ยังตอบไม่ได้ 
แต่มีคนให้ควำมสนใจเยอะ เพรำะมีคนที่อยำกท ำงำนกับตน แต่ยังตอบไม่ได้ว่ำจะมีใครบ้ำง เพรำะยังไม่ได้คุยกันแต่เคย
คุยกันว่ำไปไหนให้บอกด้วย 
 เมื่อถำมว่ำต้องลงพื้นที่กับพล.อ.ประวิตร ด้วยหรือไม่ นำยพีระพันธุ์ กล่ำวว่ำ แล้วแต่โอกำส เพรำะตนก็มี
ภำรกิจอื่นอยู่ พล.อ.ประวิตรบอกให้ไปด้วยกันอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ตนยังติดงำนอย่ำงอื่นอยู่ เมื่อเคลีร์อะไรซำลงก็จะไปลง
พื้นที่กับพล.อ.ประวิตร 
 นำยช่ืนชอบ คงอุดม กรรมกำรผู้ช่วยประจ ำกระทรวงกำรคลัง แกนน ำพรรคพลังท้องถิ่นไท(พทท. )เปิดเผย
ว่ำ ตนย้ำยไปสังกัดพรรคพปชร.จริง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม หลังจำกนำยพีระพันธ์ มำชวนให้ไปช่วยงำน ได้ปรึกษำ
นำยชัชวำลย์ คงอุดม หัวหน้ำพรรคพทท. บิดำแล้วว่ำจะมำช่วยงำนตรงนี้ ท่ำนก็ไม่ได้ว่ำอะไร เห็นด้วยกับกำรตัดสินใจ
ครั้งนี้ เพรำะเห็นว่ำพรรคพปชร.ก็มีแนวทำงเดียวกับพรรคพทท. ตนยื่นหนังสือลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคพทท.
และด ำเนินกำรตำมกติกำที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ก ำหนดทุกประกำร ไม่น่ำจะมีปัญหำ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำพรรคพปชร. ลงนำมในใบสมัครรับตนเข้ำพรรคแล้ว 
 “ผมคุ้นเคยกับพี่ตุ๋ย (พีระพันธ์ ) ตั้งแต่เป็นส.ส.สมัยแรกสังกัดพรรคประชำธิปัตย์ด้วยกัน พี่เขำก็ติวและ
สอนงำนผม ถือเป็นคนที่มีศักยภำพ กำรที่ผมตัดสินใจย้ำยมำอยู่พรรคพปชร.ไม่ใช่เป็นกำรทิ้งพรรคเล็กอย่ำงพทท. แต่
เพรำะเรำเห็นว่ำพรรคพปชร.มีศักยภำพพอที่จะเติบโตไปเป็นสถำบันทำงกำรเมือง เป็นเสำที่แข็งแรงในกำรยืนหยัดรัำ 
ปกป้องสถำบันหลักของชำติ ทั้งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ให้อยู่อย่ำงมั่นคงได้ในอนำคต” นำยช่ืนชอบ กล่ำว 
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 นำยช่ืนชอบ กล่ำวว่ำ ส ำหรับพรรคพทท. ยังคงเดินหน้ำต่อไป ตำมแนวทำงและนโยบำยที่ได้ประกำศไว้คือ
กำรกระจำยอ ำนำจ และคงจับมือกับพรรคพปชร.เหมือนเดิม ยังไม่มีกำรควบรวม หรือยุบมำรวมกัน ตอนนี้บิดำยังคง
เดินหน้ำพรรคต่อไป ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนจะตัดสินใจมำท ำงำนกับพรรคพปชร.ด้วยหรือไม่ ยังไม่สำมำรถบอก
ได้ เพรำะเป็นเรื่องของอนำคต 
 เมื่อถำมว่ำ เป็นกำรเข้ำไปเสริมทัพในฟำกของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม เพื่อคำนอ ำนำจกับขั้วของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ส.ส.พะเยำ ในฐำนะเลขำธิกำร
พรรคพปชร.หรือไม่ นำยชื่นชอบ กล่ำวว่ำ คงไม่เกี่ยวกัน เพรำะทั้งนำยพีระพันธ์และตน ท ำงำนให้พรรค อย่ำงที่นำยพี
ระพันธ์เคยระบุว่ำ พล.อ.ประวิตรชวนเข้ำพรรคนำนแล้ว แต่ติดเงื่อนไขท ำหน้ำที่ประธำนกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
ปัญหำหลักเกณฑ์ และแนวทำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 สภำผู้แทนรำษฎร และผู้จัดท ำแผนฟื้นฟูกิจกำรบริษัทกำรบิน
ไทยจ ำกัด(มหำชน) รวมถึงสถำนกำรณ์โควิด แต่เมื่อถึงเวลำ และไม่ติดเงื่อนไขใด ก็เข้ำร่วมงำนกับพปชร.ในเวลำที่
เหมำะสม เบื้องต้นได้รับกำรประสำนให้เข้ำมำดูแลงำนด้ำนกฎหมำย และโครงสร้ำงต่ำงๆ ภำยในพรรคร่วมกั บสมำชิก
คนอื่นๆ มั่นใจว่ำไม่มีปัญหำ เพรำะส่วนใหญ่เป็นคนเคยท ำงำนมำด้วยกัน 
 ทั้งนี้ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับอดีตส.ส. นักกำรเมือง ที่มำสมัครเป็นสมำชิกพรรคพปชร. พร้อมกับนำย
พีระพันธุ์ นอกเหนือจำกนำยช่ืนชอบแล้ว ยังมีอีก 3-4 คน 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2981915 
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เอาแล้ว 'นคร' จะจัดทัพโค่นเผด็จการทรราชในศึกเลือกตั้งที่จะถึง 
09 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09:34 น.  
 

 
 
 9 ต.ค.64 - นำยนคร มำฉิม อดีต ส.ส. พิษณุโลก นักกำรเมืองที่อ้ำงตัวเป็นฝ่ำยประชำธิปไตย โพสต์
ข้อควำมในเฟซบุ๊ก ดังนี ้
 ก้ำวย่ำง สู้ต่อไป สู่กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประเทศ  และจัดทัพเพื่อโค่นเผด็จกำรทรรำชในศึกเลือกตั้งที่
จะถึง 
 ผ่ำน 6 ตุลำ ครบ 45 ปี แม้จอมทรรำช ที่ตำยไปแล้ว ทำยำทของจอมทรรำช และองคำพยพ ลิ่วล้อบริวำร 
จะพยำยำมบิดเบือนประวัติศำสตร์ ปิดบัง ควำมจริง เพียงใด แต่ด้วยพลวัตร กำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ของ
เทคโนโลยีกำรสื่อสำร พวกเขำมิอำจปิดบังควำมจริง มิอำจหลอกลวงประชำชนได ้
 ควำมจริงจึงปรำกฏ จอมเผด็จกำรทรรำชที่ใช้ IO สร้ำงภำพให้ตนเองเป็นเทวดำ ควำมเป็นปีศำจที่แท้จริง 
ก็ปรำกฏ 
 เหล่ำวีรชน ที่บำดเจ็บ ล้มตำย สูญหำย ที่ถูกใส่ร้ำย ท ำลำย ถูกสร้ำงภำพให้เป็นปีศำจคอมมิวนิสต์ คิดล้ม
ล้ำงสถำบัน ก็กลำยเป็นวีรบุรุษ วีรสตรี  และจะเป็นเช่นนี้ ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง เพรำะนี่คือควำมจริง 
 พัฒนำกำรของสงครำม ฝ่ำยประชำธิปไตย กับ ฝ่ำยเผด็จกำร ผ่ำนมำเท่ำชีวิตคน จำก เจนเนอเรชั่นเก่ำ มำ
สู่เจนเนอเรชั่นใหม่ ต่ำงฝ่ำยต่ำงปรับกลยุทธ์ เทคนิค วิธีกำรกำรต่อสู้ 
ฝ่ำยเผด็จกำรฟำสซิสต์ พยำยำมรักษำรูปแบบเดิมไว้เพรำะตนเองและพวกพ้องได้ประโยชน์สูงสุด 
 ฝ่ำยประชำธิปไตยพยำยำมต่อสู้ เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ให้ได้ประชำธิปไตย เพื่ออนำคตที่ดีกว่ำ โดย
ไม่มีกำรจับอำวุธ หรือตั้งกองก ำลังประหัตประหำรกันเหมือนเก่ำ หำกแต่ประยุกต์กำรต่อสู้ บนควำมคิด ควำมรู้ ควำม
จริง ด้วยสติ ปัญญำ เหตุผล และ ระบอบกำรปกครองว่ำ คนส่วนใหญ่ ต้องกำรระบอบอะไร ระหว่ำง ประชำธิปไตย  ที่
ทุกคนมีสิทธิ เสรีภำพ เสมอภำค มีสวัสดิกำรเท่ำเทียม เป็น อำรยะ เช่นโลกที่เจริญแล้ว 
 หรือ คนส่วนใหญ่ยังต้องกำรระบอบเผด็จกำรฟำสซิสต์ เช่นปัจจุบัน ที่สร้ำงควำมเหลื่อมล้ ำมำกที่สุด มอง
คนที่ยศศักดิ์ ชำติตระกูล  ให้คนไทยหมอบคลำน กรำบไหว้ยำกจน ไร้อนำคต ไร้สวัสดิกำรต้องอยู่แบบ อนำถำ เผชิญภัย
พิบัติน้ ำท่วม ฝนแล้ง ไม่มีที่ดินท ำกิน มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นทำส ไพร่ ตลอดไป เช่นนี้ 
เชื่อว่ำ คนไทยส่วนใหญ่ ตำสว่ำงแล้ว รู้ควำมจริงแล้ว และตัดสินใจแล้วว่ำ ต้องกำรประชำธิปไตยไม่ใช่เผด็จกำร 
 ส่วนพวกที่ยังหลงงมงำยเลือกฝ่ำยเผด็จกำร ก็ไม่อำจห้ำมพวกเขำได้ ต้องปล่อยให้กำลเวลำกลืนกินพวก
เขำไป ซึ่งนับวันจะมีจ ำนวนน้อยลงๆ 
สิ่งที่ต้องทบทวน ประเมินสถำนกำรณ์ ในทุกบริบท 
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 1.  3 ป ทรรำช แม้จะขัดแย้ง ก็เพียงเพรำะแย่งชิงอ ำนำจ และผลประโยชน์ แต่ทุกคนก็อยู่ภำยใต้กำร
ก ำกับ สั่งกำรของจอมเผด็จกำร ถึงเวลำท ำศึก พวกเขำก็ยังเป็นพวกเดียวกัน สมประโยชน์กัน และร่วมกันปล้นประเทศ 
ปล้นประชำชนกันต่อไป  
 พวกเขำมี ลิ่วล้อบริวำร ทั้ง นำยทุน ขุนศึก ศักดินำ อ ำมำตย์ ข้ำรำชกำร ต ำรวจ ทหำร องค์กรอิสระ 
กระบวนกำรยุติธรรม สมำชิกวุฒิสภำแต่งตั้ง และพรรคกำรเมืองร่วมรัฐบำล เป็นนั่งร้ำน เป็นเสำค้ ำยัน ให้พวกเขำเหนือ
ฝ่ำยประชำธิปไตยหลำยขุม  
 2. ฝ่ำยประชำธิปไตย พ่ำยแพ้มำตลอด แม้ตัวผู้เขียนเอง ก็มิอำจต้ำนทำนอ ำนำจเงิน อ ำนำจรัฐ เต็ม
รูปแบบ แม้จะชนะกำรเลือกตั้งบำงเวลำในยุคสมัย ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ แต่ก็ไม่อำจต้ำนทำนอ ำนำจตระกูลปรสิต จอม
เผด็จกำรได้ ตำมทฤษฎีสมคบคิด ท ำกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ท ำรัฐประหำรปล้นอ ำนำจจนส ำเร็จ และครองอ ำนำจมำถึงทุก
วันนี ้
บริบทของสังคม ภำยใต้รัฐบำลเผด็จกำรฟำสซิสต์นี้  
-หนี้สินของประเทศ สูงกว่ำ 9 ล้ำนล้ำน 
- หนี้สินของประชำชน สูงกว่ำ 14 ล้ำนล้ำน 
-แรงงำนตกงำนกว่ำ 10 ล้ำนคน 
- บริษัทตำ่งชำติ ย้ำยฐำนกำรผลิตไปประเทศอื่น 
- แผนบริหำรจัดกำรน้ ำ ของรัฐบำลยิ่งลักษณ์ ถูกล้มทิ้ง หลังรัฐประหำร 
วิกฤติน้ ำท่วมจึงหนักหน่วง ทั้งที่มวลน้ ำ มีเพียงเสี้ยวเดียวของมวลน้ ำป 54 
- ปัญหำที่ดินท ำกิน ของประชำชนไม่เคยได้รับกำรแก้ไข ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชน และยัง
ออกนโยบำยขำยแผ่นดินให้ต่ำงชำติ อีก 
- กำรทุจริต คอรัปช่ัน ทุกวงกำร ทุกกระทรวง ทบวง กรม หนักหน่วง รุนแรงสูงสุด จนอันดับคอรัปช่ันไทยสูงสุด ในยุคนี้ 
- ยำเสพติด ทุกชนิด แพร่ระบำดอย่ำรุนแรง นักโทษล้นคุก 
- กำรบริหำรจัดกำรวัคซีนป้องกันโควิด 19 ล่ำช้ำ ด้อยคุณภำพ คนไทยตำยเกือบจะ 20,000 ศพ 
ทุกเรื่องเกิดจำกควำมไร้ศักยภำพ ไร้วิสัยทัศน์ ไร้ควำมสำมำรถของรัฐบำลภำยใต้กำรน ำของประยุทธ์ 
 แต่จุดแข็งของเผด็จกำรทรรำช นี้คือ มีอ ำนำจรัฐ มีเงิน มีเครือข่ำย มีระบบรำชกำรคอยรับใช้ และ เอำเงิน
มำแจกหำเสียงกับคนที่ยังไม่ตื่นรู้ งมงำยกับบัตรประชำรัฐและโครงกำรกู้เงินมำแจก  
 ส่วนจุดแข็งของฝ่ำยประชำธิปไตยคือ จ ำนวนคนที่มำกขึ้น ทั้งปริมำณและคุณภำพ รู้ควำมจริง มีควำมรู้ 
และระบอบที่ดีกว่ำ ทันสมัยกว่ำ สอดคล้องกับกระแสโลก 
 ดังนั้น ก้ำวย่ำง ในกำรขับเคลื่อนขบวนทัพฝ่ำยประชำธิปไตย หำกต้องกำรชนะ และให้เกิดเปลี่ยนแปลง
บ้ำนเมืองของเรำให้เป็นประชำธิปไตยจริงแท้จ ำเป็นต้อง 
 1.  จะต้องเร่งด ำเนินกำรจัดตั้ง องค์กรน ำปฏิวัติประชำชน โดยยึดถือ อุดมกำรณ์สูงสุด เป็นที่ตั้ง ไม่ยึดติด
ตัวบุคคล เช่นในรูปแบบสภำประชำชน  
 2.  มีพรรคกำรเมืองฝ่ำยประชำธิปไตย เชน่ เพื่อไทย ก้ำวไกล เป็นแนวรบในสภำ เป็นพันธมิตร  
พรรคกำรเมืองฝ่ำยประชำธิปไตย จะต้องพูดคุยกัน ไม่ท ำลำยกันทั้งทำงตรงและ ทำงอ้อม ไม่ชิงดีชิงเด่นกัน และรู้จัก
หลีกทำงให้กันในบำงเขตเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ตัดคะแนนกันเอง ให้มี ส ส ฝ่ำยประชำธิปไตยในสภำให้มำกที่สุด ต่ อให้ 
วุฒิสภำแต่งต้ัง ก็มิอำจทัดทำนเสียงของประชำชนได้ 
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 3. กำรร่วมท ำสัตยำบัน กันของพรรคกำรเมืองฝ่ำยประชำธิปไตย จ ำเป็นต้องมี  
 4.  ส่วนพรรคร่วมรัฐบำลบำงพรรค ที่ไม่มีอุดมกำรณ์ที่ชัดเจน ขอร่วมรัฐบำลอย่ำงเดียว เช่น ภูมิใจไทย 
ชำติไทยพัฒนำ อำจเป็นตัวแปรส ำคัญ หำกเสียงก้ ำกึ่ง ให้ดึงมำร่วมได้ ส่วนพรรคกำรเมืองที่รับใช้เผด็จกำรมำตลอด 
อย่ำได้คิดเอำมำร่วม เพรำะจะมำท ำลำยขบวนกำรฝ่ำยประชำธิปไตย 
 5. พรรคกำรเมืองฝ่ำยประชำธิปไตย ต่ำงมีมวลชนของตน ขอให้หยุดโจมตีกันเอง แต่เกื้อหนุนกัน จัด
ขบวนทัพกันอย่ำงสอดคล้องประสำน ตำมแผนยุทธศำสตร์ปฏิวัติประชำชน 
 6.  ทุกคน ทุกองค์กร ทุกเครือข่ำย ทุกพรรคกำรเมืองฝ่ำยประชำธิปไตย จะต้องขอควำมช่วยเหลือมวลชน
ให้โน้มน้ำว ญำติ พี่ น้อง เพื่อน พวก ที่รับรำชกำรทุกหน่วยงำน ภำครัฐ และ รัฐวิสำหกิจ ให้มำร่วมขบวนกำรฝ่ำย
ประชำธิปไตย 
 7. เชิญผู้รู้ ผู้เชี่ยวชำญ ผู้มีก ำลัง มำร่วมคิด ร่วมท ำ  ระดมสมอง ระดมทุน เพื่อก ำหนดยุทธศำสตร์หลัก 
ยุทธศำสตร์รอง และแผนปฎิบัติ ตั้งแต่ระดับจุลภำคทุกหมู่บ้ำน ชุมชน จนถึง มหภำคระดับประเทศ 
 8.  แยกบริษัท ห้ำงร้ำน ดำรำ สินค้ำ องค์กรใด ที่สนับสนุนเผด็จกำรทรรำช จะต้องแบน ทุกรูปแบบอย่ำง
จริงจัง 
บริษัท ห้ำงร้ำน ดำรำ สินค้ำที่อยู่ฝ่ำยประชำธิปไตย ให้สนับสนุน ส่งเสริม เต็มที่ ด้วยจ ำนวนมวลชนที่เหนือกว่ำ 
 9. บอยคอทข้ำรำชกำร ต ำรวจ ทหำร องค์กรอิสระ และศำล ที่รับใช้เผด็จกำร 
ถือเป็นภำรกิจส ำคัญยิ่งใหญ่ ที่ทุกคน ทุกองค์กร ทุกพรรคกำรเมือง ฝ่ำยประชำธิปไตย ต้องผนึกก ำลัง ด้วยควำมเสียสละ 
ไม่ชิงดีชิงเด่น จนกว่ำจะชนะสงครำม 
 เมื่อขบวนทัพฝ่ำยประชำธิปไตยพร้อมเพรียง หนักแน่น มั่นคง กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของประเทศจะ
เกิดขึ้น ชัยชนะจึงของประชำชน นี่จึงเป็น “กำรปฏิวัติประชำชน” อย่ำงแท้จริง 
 
อ้ำงอิง  : https://www.thaipost.net/main/detail/119218 
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“หมอระวี”เย้ยแก้ รธน. ยังไม่จบถึงศาลแน่นอน 
09 ตุลำคม 2021 - 10:15 
 

 
 
“หมอระวี”สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร แม้”บิ๊กตู่”ยื่นทูลเกล้าฯ ร่างรธน.แล้ว แต่ยังต้องรอผู้ตรวจการ
แผ่นดิน-ศาล รธน.ก่อน คนแดนไกลอย่าเพิ่งเปิดไวน์ฉลอง 
 นพ.ระวี มำศฉมำดล ส.ส. บัญชีรำยช่ือ และหัวหน้ำพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุ ถึง
กรณีที่ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม 
น ำร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ) พุทธศักรำช (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91) เลือกตั้งบัตรสองใบ 
ขึ้นทูลเกล้ำฯ แล้ว เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 ซึ่งตำมรัฐธรรมนูญต้องรอกำรโปรดเกล้ำ ภำยในวันที่ 2 มกรำคม 65 ภำยใน 
90 วัน จึงจะมีผลบังคับใช้ว่ำ ประเด็นนี้สงครำมยังไม่จบเพรำะประชำชนคือ ศปปส.และ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ได้มี
กำรยื่นผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ในประเด็นว่ำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ละเมิดสิทธิและเสรีภำพของประชำชนตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 230 และ 231 (1) และตำม พรป.วิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ มำตรำ 7(11),41,46,48 
 โดยขณะนี้ต้องรอกำรวินิจฉัยของผู้ตรวจกำรแผ่นดินก่อน ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นไปได้ 2 ทำงคือ แนวทำง
แรก ถ้ำผู้ตรวจกำรแผ่นดินตัดสินใจยื่นศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมำอย่ำงไร ไม่ว่ำร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ก็จะจบไปตำมแนวทำงนั้น และแนวทำงที่ 2 ถ้ำผู้ตรวจกำรแผ่นดินตัดสินใจว่ำ
จะไม่ยื่นศำลรัฐธรรมนูญ หรือครบ 60 วันแล้วผู้ตรวจกำรแผ่นดินไม่ยื่นศำลรัฐธรรมนูญ ก็จะยังไม่จบอยู่ดี เพรำะตำม
มำตรำ 48 ของพรป.วิธีพิจำรณำรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่ำประชำชนผู้ถูกละเมิดสำมำรถยื่นศำลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้
เอง ดังนั้น ศปปส.และ นพ.วรงค์ สำมำรถยื่นศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เองโดยตรง 
 สุดท้ำยเรื่องร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถึงศำลรัฐธรรมนูญอย่ำงแน่นอน และจะชี้ขำด ที่กำรวินิจฉัยของ
ศำลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นสงครำมยังไม่จบฝ่ำยที่ต้องกำรบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยังไม่ต้องนับศพทหำร ไม่ว่ำคนแดนใกล้หรือ 
คนแดนไกลก็ยังเปิดไวน์ฉลองไม่ได้ ตรงกันข้ำมประชำชน 16.8 ล้ำนเสียงที่ออกเสียงประชำมติ เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ
ปี 60 อำจจะได้เลี้ยงฉลองแทนก็เป็นไปได้ #สงครำมแก้รัฐธรรมนูญยังไม่จบ ##ถึงศำลรัฐธรรมนูญแน่นอน 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/news_207845/ 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/news_207845/
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"หมอระวี" แซะ คนแดนไกล อย่าเพิ่งเปิดไวน์ฉลอง ชี้ ร่าง รธน. ต้องฝ่าอีก 2 ด่าน 
09 ต.ค. 2564 เวลำ 10:13 น. 
 

 
 
"หมอระวี"ลั่น สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร  แม้"นายกฯ" ทูลเกล้าฯร่าง รธน.แล้ว แต่ยังต้องรอ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและศาล รธน.ก่อน เย้ย คนแดนไกลอย่าเพิ่งเปิดไวน์ฉลอง  
 9 ต.ค.2564 นพ.ระวี มำศฉมำดล ส.ส. บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์ Facebook 
ส่วนตัวระบุ ถึงกรณีที่ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
และรมว.กลำโหม น ำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พุทธศักรำช … (แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ 83 และมำตรำ 91) (เลือกตั้งบัตรสองใบ) ขึ้นทูลเกล้ำฯ แล้ว เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 
 ซึ่งตำมรัฐธรรมนูญต้องรอกำรโปรดเกล้ำ ภำยในวันที่ 2 มกรำคม 65 ภำยใน 90 วัน จึงจะมีผลบังคับใช้ ว่ำ 
ประเด็นนี้สงครำมยังไม่จบ ไม่ใช่ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำกบัตรเลือกตั้ง 1 ใบเป็น 2ใบจบแล้ว เพรำะทำงประชำชนคือ 
ศปปส.และ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม  ได้มีกำรยื่นผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ในประเด็นว่ำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ละเมิด
สิทธิและเสรีภำพของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 230 และ 231 (1) และตำม พรป.วิธีพิจำรณำของศำล
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 7(11),41,46,48  
 นพ.ระวี กล่ำวต่อว่ำ ขณะนี้ต้องรอกำรวินิจฉัยของผู้ตรวจกำรแผ่นดินก่อน ซึ่งมีแนวโน้มจะ เป็นไปได้ 2 
ทำงคือ แนวทำงแรก ถ้ำผู้ตรวจกำรแผ่นดินตัดสินใจยื่นศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมำ
อย่ำงไร ไม่ว่ำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญจะขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ก็จะจบไปตำมแนวทำงนั้น    
 และแนวทำงที่ 2 ถ้ำผู้ตรวจกำรแผ่นดินตัดสินใจว่ำจะไม่ยื่นศำลรัฐธรรมนูญ หรือครบ 60 วันแล้ว
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินไม่ยื่นศำลรัฐธรรมนูญ ก็จะยังไม่จบอยู่ดี เพรำะตำมมำตรำ 48 ของพรป.วิธีพิจำรณำรัฐธรรมนูญระบุ
ชัดเจนว่ำ ประชำชนผู้ถูกละเมิดสำมำรถยื่นศำลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้เอง ดังนั้น ศปปส.และ นพ.วรงค์ สำมำรถยื่นศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เองโดยตรง 
 "สรุปได้เลยว่ำ สุดท้ำยเรื่องร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถึงศำลรัฐธรรมนูญอย่ำงแน่นอน และจะชี้ขำด ที่
กำรวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นสงครำมยังไม่จบ ฝ่ำยที่ต้องกำรบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยังไม่ต้องนับศพทหำร ไม่ว่ำคน
แดนใกล้หรือ คนแดนไกลก็ยังเปิดไวน์ฉลองไม่ได้ ตรงกันข้ำมประชำชน 16.8 ล้ำนเสียงที่ออกเสียงประชำมติ เห็นชอบ
กับรัฐธรรมนูญปี  60 อำจจะได้เลี้ยงฉลองแทนก็เป็นไปได้ #สงครำมแก้รัฐธรรมนูญยังไม่จบ #ถึงศำลรัฐธรรมนูญ
แน่นอน" 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/964891 
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‘หมอระวี’ เย้ยคนแดนไกลอย่าเพิ่งเปิดไวน์ฉลอง รอทีเด็ดผู้ตรวจการแผ่นดิน 
วันเสำร์ ที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2564, 10.11 น. 
 

 
“หมอระวี”ลั่น สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร  แม้ “บิ๊กตู่” ยื่นทูลเกล้าฯร่าง รธน.แล้ว แต่ยังต้องรอ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและศาล รธน.ก่อน เย้ย คนแดนไกลอย่าเพิ่งเปิดไวน์ฉลอง 
 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2564 นพ.ระวี มำศฉมำดล ส.ส. บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์ 
Facebook ส่วนตัวระบุ ถึงกรณีที่ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม น ำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พุทธศักรำช … 
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91) (เลือกตั้งบัตรสองใบ) ขึ้นทูลเกล้ำฯ แล้ว เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 ซึ่ง ตำม
รัฐธรรมนูญต้องรอกำรโปรดเกล้ำ ภำยในวันที่ 2 มกรำคม 65 ภำยใน 90 วัน จึงจะมีผลบังคับใช้ ว่ำ ประเด็นนี้สงครำม
ยังไม่จบ ไม่ใช่ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำกบัตรเลือกตั้ง 1 ใบเป็น 2ใบจบแล้ว เพรำะทำงประชำชนคือ ศปปส.และ นพ.
วรงค์ เดชกิจวิกรม  ได้มีกำรยื่นผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ในประเด็นว่ำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ละเมิดสิทธิและเสรีภำพ
ของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 230 และ 231 (1) และตำม พรป.วิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ มำตรำ 
7(11),41,46,48 
 นพ.ระวี กล่ำวต่อว่ำ ขณะนี้ต้องรอกำรวินิจฉัยของผู้ตรวจกำรแผ่นดินก่อน ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นไปได้ 2 
ทำงคือ แนวทำงแรก ถ้ำผู้ตรวจกำรแผ่นดินตัดสินใจยื่นศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมำ
อย่ำงไร ไม่ว่ำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญจะขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ก็จะจบไปตำมแนวทำงนั้น และแนวทำงที่ 2 ถ้ำ
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินตัดสินใจว่ำจะไม่ยื่นศำลรัฐธรรมนูญ หรือครบ 60 วันแล้วผู้ตรวจกำรแผ่นดินไม่ยื่นศำลรัฐธรรมนูญ ก็
จะยังไม่จบอยู่ดี เพรำะตำมมำตรำ 48 ของพรป.วิธีพิจำรณำรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่ำ ประชำชนผู้ถูกละเมิดสำมำรถยื่น
ศำลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้เอง ดังนั้น ศปปส.และ นพ.วรงค์ สำมำรถยื่นศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เองโดยตรง 
 “สรุปได้เลยว่ำ สุดท้ำยเรื่องร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถึงศำลรัฐธรรมนูญอย่ำงแน่นอน และจะชี้ขำด ที่
กำรวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นสงครำมยังไม่จบ ฝ่ำยที่ต้องกำรบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยังไม่ต้องนับศพทหำร ไม่ว่ำคน
แดนใกล้หรือ คนแดนไกลก็ยังเปิดไวน์ฉลองไม่ได้ ตรงกันข้ำมประชำชน 16.8 ล้ำนเสียงที่ออกเสียงประชำมติ เห็นชอบ
กับรัฐธรรมนูญปี  60 อำจจะได้เลี้ยงฉลองแทนก็เป็นไปได้ #สงครำมแก้รัฐธรรมนูญยังไม่จบ #ถึงศำลรัฐธรรมนูญ
แน่นอน”นพ.ระวี ระบ ุ
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/607684 
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‘เต้’ลั่นเลือกตั้งได้คะแนนมากน้อยไม่เป็นไร ภูมิใจประชาชนเลือก! ไม่ใช่จ้างมาเลือก 
"มงคลกิตติ์" ลั่นเลือกตั้งครั้งหน้าขอสู้ด้วยนโยบายและสมอง ได้คะแนนมากน้อยไม่เป็น ภูมิใจอวดได้ที่ประชาชน
เลือก ไม่ใช่จ้างคนมาเลือก แบบนั้นไว้อวดโจร 
9 ตุลำคม 2564  11:07 น.. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นำยมงคลกิตติ์ สุขสินธำรำนนท์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์ข้อควำม
ผ่ำนเฟซบุ๊ก ระบุว่ำ ผม-ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ 400 เขต+100 บัญชีรำยชื่อทุกคน ลงเลือกตั้งในครั้งหน้ำ สู้ด้วย
นโยบำย สู้ด้วยสมอง สู้ด้วยใจกำย กล้ำท ำทุกเรื่องเพื่อแก้ปัญหำให้ประชำชน คะแนนน้อยหรือมำก ไม่เป็นไร เรำภูมิใจที่
ประชำชนเลือก อวดได้ มิใช่จ้ำงคนมำเลือกนั่นอวดโจรได ้
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/357607/ 
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เพื่อไทย เรียกประชุม ลงดาบ 7 งูเห่าโหวตสวนพรรค เสียงเกิน 3 ใน 4 ต้องหลุด ส.ส. 
วันที่ 9 ตุลำคม 2564 - 11:57 น. 
 

 
 
‘เพื่อไทย’ นัดประชุมร่วม ‘ส.ส.-กก.บห.’ 12 ต.ค. ลงดาบ 7 งูเห่าสวนมติพรรค ชี้ หากเสียงเกิน 3 ใน 4 เคาะขับ
ไล่ ถือว่าหลุดส.ส. 
 เมื่อเวลำ 10.00 น. วันที่ 9 ตุลำคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นำยยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหำสำรคำม 
และ รองหัวหน้ำพรรคพท. น.ส.อรุณี กำสยำนนท์ โฆษกพรรค พท. และนำยจิรพงษ์ ทรงวัชรำภรณ์ ส.ส.นนทบุรี 
ร่วมกันแถลงควำมคืบหน้ำกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรจริยธรรมของพรรค พท. กรณี 7 ส.ส. โหวตสวนมติพรรค ใน
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล 
 โดย น.ส.อรุณี กล่ำวว่ำ ในฐำนะที่พรรค พท. เป็นพรรคกำรเมืองที่อยู่กับประเทศไทยมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 
20 ปี จึงมีควำมเป็นสถำบันทำงกำรเมืองสูง ทั้งนี้หลังกำรเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และ
รัฐมนตรี รวม 6 คน ทำงพรรค พท. ได้มีมติให้ส.ส. ของพรรคทุกคนลงมติไม่ไว้วำงใจ โดยออกเป็นหนังสือเวียนให้กับ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของพรรค พท. ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564 โดยระบุว่ำ หำก ส.ส. คนใดไม่ปฏิบัติตำมมติ ก็จะ
ถือว่ำเป็นกำรท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและเป็นกำรขัดมติของพรรค ดังนั้นพรรคจึงได้ท ำกำรสอบสวนผู้มีรำยชื่อทั้ง 7 คน 
ที่ท ำกำรฝ่ำฝืนมติพรรค 
 โดยในวันนี้ (9 ตุลำคม) คณะกรรมกำรจริยธรรม ได้ด ำเนินกำรสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำกนี้จะ
จัดกำรประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 12 ตุลำคม เวลำ 09.00 น. เพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรค พท.  (กก.บห.) ได้ยืนยัน
กำรท ำผิดตำมวินัย ว่ำ 1.มีกำรให้ร้ำยพรรคหรือไม่ 2.จงใจไม่ปฏิบัติตำมมติพรรคหรือไม่ และ3.ท ำพฤติกรรมเช่นนี้หลำย
ครั้งเป็นเหตุให้ประชำชนสับสนหรือไม่และเวลำ 13.00 น. ของวันเดียวกัน จะเป็นกำรประชุมร่วมของส.ส. และกก.บห. 
ของพรรคเพื่อไทยทั้งหมด เพื่อแสดงเจตจ ำนงว่ำมติของพรรคมีควำมส ำคัญมำกน้อยเพียงใด 
 ด้ำน นำยยุทธพงศ์ กล่ำวว่ำ ถ้ำผลกำรสอบสวนมีมติว่ำ 7 งูเห่ำ มีควำมผิดร้ำยแรง ทำงพรรคก็ต้องขับให้
พ้นจำกสมำชิกพรรคดังนั้นในวันที่ 12 ตุลำคม จึงจะต้องจัดประชุมร่วมระหว่ำง ส.ส.ทั้งหมด และกก.บห. เพรำะ
เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมำยพรรคกำรเมือง ทั้งนี้ในกำรประชุมร่วมจะต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ขององค์ประชุม ใน
กำรขับออกจำกกำรเป็นสมำชิกพรรค ซึ่งจะท ำให้หลุดจำกกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรด้วย 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2982117 
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เพื่อไทย ประชุมลงมติขับ 2 ส.ส. โหวตสวนมติพรรค 
09 ตุลำคม 2021 - 12:24 
 

 
 
เพื่อไทย ประชุมลงมติขับ 2 ส.ส.โหวตสวนมติพรรค 12 ต.ค.นี้ ยืนยันมติและข้อบังคับพรรคเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
 นำงสำวอรุณี กำสยำนนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่ำวถึง ผลกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรวินัยและ
จริยธรรมของพรรคเพื่อไทย ต่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
 พรรคเพื่อไทยที่กระท ำกำรขัดมติพรรคในกำรลงมติอภิปรำยไม่ ไว้วำงใจพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีในช่วงปลำยเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ 
 โดยคณะกรรมกำรวินัยและจริยธรรมพรรคเพื่อไทย เสนอให้ลงโทษสมำชิกพรรค 2 คน ได้แก่ นำยศรัญ
วุฒิ ศรัญเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนำงพรพิพล ธรรมสำร 
 ส.ส.ปทุมธำนี ให้พ้นจำกสมำชิกพรรคตำมข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 เนื่องจำกมีพฤติกรรมประชุม
โดยไม่มีเหตุผล ตั้งใจให้ร้ำยพรรคด้วยควำมเท็จ 
 และมีลักษณะบ่งบอกว่ำไม่ต้องกำรอยู่กับพรรคในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ ทั้งนี้ในวันที่ 12 ตุลำคมนี้ จะมีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคเพื่อไทยในเวลำ 
 09:30 น. โดยมีระเบียบวำระส ำคัญเป็นเรื่องกำรเตรียมกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2564 พรรค
เพื่อไทย ที่จังหวัดขอนแก่น และรับทรำบผลกำรสอบสวน 
 ข้อเท็จจริงและพิจำรณำข้อกล่ำวหำสมำชิกของคณะกรรมกำรวินัยและจริยธรรมร่วมกับคณะ
กรรมกำรบริหำรพรรค รวมทั้ง ส.ส. พรรคทุกคนซึ่งจะประชุมร่วมกัน 
 ในเวลำ 13:00 น.เพื่อลงคะแนน เนื่องจำกตำมระเบียบต้องมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมำชิกพรรคเพื่อ
ไทย ลงมติให้พ้นจำกสมำชิกพรรค ทั้งนี้ทำงพรรค 
 ได้ส่งหนังสือถึง ส.ส.ทุกคน เพื่อให้องค์ประชุมครบในวันที่ 12 ตุลำคมนี้ เพื่อแสดงเจตจ ำนงค์ร่วมกันด้วย 
ขณะเดียวกัน นำงสำวอรุณี กล่ำวว่ำ พรรคเพื่อไทยมีควำมเป็นสถำบันกำรเมือง สมำชิกพรรคต้องเคำรพและยึดมั่นใน
มติพรรคร่วมกัน เพื่อเป็นกำรสะท้อน 
 หลักกำรเคำรพซึ่งประชำธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ กำรน ำเหตุผลส่วนตัวและข้อจ ำกัดส่วนตัวเป็นข้ออ้ำงใน
กำรฝ่ำฝืนมติพรรคในหลำยๆกรณี จึงมีควำมจ ำเป็นต้องถูกลงโทษ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/news_207904/ 
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ไพรมารี่โหวต ปัญหา ‘หนักอก’ พรรคการเมือง 
08 ต.ค. 2564 เวลำ 17:34 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ได้ลงนำมหนังสือส่งถึงหัวหน้ำพรรคกำรเมืองทุกพรรค เพื่อให้เตรียมควำมพร้อมใน
กำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) ในกำรเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป 
 มีประเด็นหลัก 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. กำรด ำเนินกำรให้มีสมำชิกพรรคกำรเมืองตำมพ.ร.ป. ว่ำด้วยพรรค
กำร เมือง 2560 2. กำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง 3. กำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด และ 4. กำรสรร
หำผู้ สมัครรับเลือกต้ังส.ส. 
 โดยเฉพำะ ข้อ 4 ในเรื่องกำรสรรหำผู้สมัคร เนื่องจำกจะต้องแบ่งเขตใหม่ 400 เขต จะท ำให้เขตเลือกตั้ง
เปลี่ยนจำกเดิม ดังนั้น จังหวัดที่เขตเลือก ตั้งเพิ่ม ควรสรรหำผู้สมัครไว้ตำมควำมเหมำะสม 
เรื่องที่ กกต.ให้พรรค กำรเมืองเตรียมพร้อม และเป็นปัญหำ “หนักอก” ของพรรคกำรเมืองคือ  
 กำรจัดตั้งสำขำพรรคกำร เมือง ตำมมำตรำ 33 ของ พ.ร.บ.พรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 โดยต้องมีที่ตั้ง
สำขำพรรคกำร เมืองและคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมืองอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น และต้องมีสมำชิกพรรคกำร เมืองที่มี
ภูมิล ำเนำในเขตเลือกตั้งนั้นตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป และแจ้งต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง หำกไม่ด ำเนินกำรดั งกล่ำว 
พรรค กำรเมืองก็จะไม่สำมำรถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือก ตั้งในจังหวัดนั้นได้ หรือจะไม่สำมำรถแต่งตั้ง
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นได้ เพรำะจะขัดกับมำตรำ 35 พ.ร.ป.พรรค กำรเมือง 
2650 
 กรณีที่พรรคกำรเมืองยังมิได้จัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง หำกประสงค์จะส่งผู้สมัครรับ เลือกตั้งส.ส.แบบแบ่ง
เขต ก็จะต้องด ำเนินกำรจัดตั้งสำขำพรรค กำรเมืองให้เป็นไป ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 33 ประกอบประกำศนำย
ทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่องกำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมืองและกำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด พ.ศ. 
2563 โดยที่สำขำพรรคกำรเมือง แต่ละสำขำต้องมีสมำชิกพรรคกำรเมืองที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สำขำพรรคกำรเมืองตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป โดยมีเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำขำพรรค กำรเมืองเฉพำะเขตเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งหนึ่ง  
 กำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด กรณีที่พรรคกำรเมืองยังมิได้แต่งตั้ง ตัวแทนพรรค
กำรเมืองประจ ำจังหวัด ตำมมำตรำ 35 พ.ร.ป. พรรคกำรเมือง 2560 หำกประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง  
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 ต้องด ำเนินกำร โดยในเขตเลือกตั้งนั้นต้องมีสมำชิกซึ่งมีภูมิล ำเนำในเขตเลือกตั้งนั้นเกิน 100 คน ทั้งนี้
ตัวแทนพรรค กำรเมือง ประจ ำจังหวัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคกำรเมือง และ
คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัคร  
 กำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อมีกรณีที่ต้องสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรค กำรเมืองต้องจัดให้มี
คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยบุคคลและจ ำนวนตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับพรรคกำรเมืองซึ่ง
อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
หัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมือง และตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  
 ทั้งนี้ จ ำนวนหัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมืองและตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด อย่ำงน้อยต้องมีหัวหน้ำ
สำขำพรรค กำรเมืองไม่น้อยกว่ำ 4 สำขำ ซึ่งมำจำกต่ำงภำคกัน และกำรได้มำซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ต้องกระท ำกำรเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่พรรคกำรเมืองโดยวิธีกำรลงคะแนนลับ 
 อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำ “หนักอก” ของพรรคกำรเมืองในบำงเรื่อง ที่ปฏิบัติได้ยำก ก ำลังจะน ำไปสู่กำรแก้ไข 
นั่นก็คือ ในกำรเลือกต้ังขั้นต้นเพื่อหำผู้สมัคร ส.ส. หรือ “ไพรมำรี่โหวต”  
 ในเรื่องดังกล่ำว ไพบูลย์นิติตะวัน ในฐำนะประธำนคณะกฎหมำยพรรคพลังประชำรัฐ เตรียมที่ยกร่ำงแก้ไข
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข 
มำตรำ 83 และมำตรำ 91 ว่ำด้วยระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ และเตรียมหำรือ กกต. 
 โดยประเด็นที่จะแก้ไขในร่ำงพ.ร.ป.พรรคกำรเมือง จะปรับแก้ไขในกำรเลือกตั้งขั้นต้น เพื่อหำผู้สมัคร ส.ส. 
หรือ “ไพรมำรี่โหวต” ซึ่งจะน ำควำมของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ที่ 13/2561 เรื่อง กำร
ด ำเนินกำรตำม พ.ร.ป.  ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (เพิ่มเติม) มำบัญญัติแทนเพื่อให้กำรคัดเลือกผู้สมัคร เป็นไปตำมกระบวน 
กำรของพรรคกำรเมือง เมื่อครั้งเลือกตั้งปี 2562 
 นำยไพบูลย์ บอกว่ำ ในประเด็นกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. มีประเด็นที่ต้องพิจำรณำด้วย คือ ข้อ
ก ำหนดให้มีตัวแทนพรรคประจ ำจังหวัด เดิมพ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ก ำหนดให้มีตัวแทนประจ ำจังหวัดในเขต
เลือกตั้ง จึงจะส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังได้  
 นั่นคือ หำกจะส่งส.ส.ลง 400 เขต ต้องมีตัวแทนพรรคที่ประกอบด้วยสำชิกพรรคอย่ำงน้อย 100 คนทุก
เขต เบื้องต้นจะไม่เสนอแก้ไข แต่มีรำยละเอียดพิจำรณำว่ำ ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคสช. ที่ 13/2561 ก ำหนดให้มีตัวแทน
พรรคประจ ำจังหวัดใดในจังหวัดนั้น สำมำรถส่งผู้แทนลงทุกเขตเลือกตั้งได้ ซึ่งเป็นเหมือนกับกำรเลือกต้ัง ปี 2562 
 บำงเรื่องบำงประเด็นที่ “กกต.” แจ้งให้ “พรรคกำรเมือง” ด ำเนินกำร ก ำลังจะมีกำรแก้ไขเพื่อให้สอดรับ
กับแก้ไขรัฐธรรมูญว่ำด้วย “บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” ซึ่งต้องรอดูว่ำจะมีกำรแก้ไขในประเดน็ใดบ้ำง  
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thansettakij.com/pr-news/politics/498583 
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เลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้ จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา 
09 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 00:01 น.  
 

 
 
เลือกตั้งท้องถิ่นจะมีกำรหย่อนบัตรกันในวันอำทิตย์ที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 นี้ เป็นกำรใช้สิทธิ์ของประชำชนในกำร
เลือกตัวแทนไปบริหำรท้องถิ่นครั้งแรกใน 8 ปี 
    จะเป็นกำรทดสอบว่ำครั้งนี้จะมีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ เพรำะสภำพสังคมและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบ
ต่อควำมเป็นอยู่และพฤติกรรมของชุมชนอย่ำงมำก 
    เมื่อ 8 ปีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีประเด็นเรื่องวิกฤตโควิดและเศรษฐกิจที่หนักหนำสำหัสอย่ำงที่เห็นอยู่วันนี้ 
    และคนรุ่นหนุ่มสำวที่เพิ่งจะมีสิทธิหย่อนบัตรครั้งแรกก็ยังไม่มีควำมตื่นตัวว่ำจะต้องใช้สิทธิเพ่ือก ำหนดชะตำกรรมของ
ชุมชนตนเอง 
    ที่ส ำคัญคือเมื่อ 8 ปีก่อน อินเทอร์เน็ตยังไม่กระจำยถึงชนบทกว้ำงขวำงและมำกมำยอย่ำงวันนี้ 
    ปีนั้นยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่ำ social media อันเป็นเวทีแห่งกำรแสดงควำมคิดเห็น, กำรได้ข้อมูลข่ำวสำรและประเด็นถก
แถลงในทุกๆ มิติของสังคมไทย 
    แต่ปีนี้คนรุ่นใหม่ที่เริ่มมีสิทธิเลือกตั้งเมื่อ 8 ปีก่อนกับกลุ่มที่เริ่มมีสิทธิหย่อนบัตรเป็นครั้งแรก จะมีควำมตระหนักใน
ปัญหำสังคมที่กว้ำงขวำงและลุ่มลึกกว่ำเดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่ง 
    ควำมหมำยของค ำว่ำ “คนเมือง” และ “คนชนบท” เมื่อ 8 ปีก่อนกับปีน้ีก็แตกต่ำงกันอย่ำงมำก 
    คนรุ่นใหม่ไม่ว่ำจะอยู่ในเมืองหลวงหรือชนบทต่ำงก็เข้ำถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสภำพแวดล้อม , ปัญหำโลกร้อน หรือ 
climate change อย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนื่อง 
    คนรุ่นนี้มีค่ำนิยมเกี่ยวกับเสรีภำพ, สิทธิมนุษยชน, ควำมเหลื่อมล้ ำและธรรมำภิบำลสูงขึ้นกว่ำเมื่อ 8 ปีก่อนอย่ำงมำก 
    เมื่อมีกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเป็นครั้งแรกใน 8 ปี เรำจึงจะเห็นควำมเปลี่ยนแปลงที่มีควำมส ำคัญที่น่ำใคร่ครวญ
เป็นอย่ำงยิ่ง 
    เพรำะคนรุ่นใหม่จะตั้งค ำถำมต่อผู้อำสำมำท ำงำนบริหำรชุมชนของพวกเขำและเธอ ว่ำนโยบำยของผู้เสนอตัวนั้น
ตอบโจทย์และข้อกังวลของสังคมท้องถิ่นอย่ำงไร 
    ยิ่งเมื่อกำรเมืองระดับชำติที่คนรุ่นใหม่เห็นอยู่วันนี้มีปัญหำควำมไร้ประสิทธิภำพ, ไร้วิสัยทัศน์ และมีกำรต่อสู้เพื่อแย่ง
ชิงผลประโยชน์มำกกว่ำกำรเสียสละท ำงำนเพื่อสังคมที่แท้จริง, พวกเขำก็จะตั้งค ำถำมกับนักกำรเมืองท้องถิ่นว่ำ 
    “พวกท่ำนแตกต่ำงไปจำกนักกำรเมืองในรัฐสภำที่กรุงเทพฯ อย่ำงไร?” 
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    นั่นหมำยควำมว่ำ “ควำมคำดหวัง” ของคนรุ่นใหม่ต่อกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจะสูงกว่ำทุกครั้งที่ผ่ำนมำ 
    อำจจะมีคนแย้งว่ำกำรเมืองท้องถิ่นก็คงจะยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมำก เพรำะท้ำยที่สุดสิ่งที่เรียกว่ำ “บำรมี” และ 
“อ ำนำจเงิน” ยังจะเป็นตัวก ำหนดผลกำรเลือกต้ังอยู่ด ี
    แต่ผมไม่เชื่อเช่นนั้นทั้งหมด 
    แนวโน้มของควำมเปลี่ยนแปลงอันเกิดจำกกำรผลักดันของคนรุ่นใหม่ที่เห็นโลกกว้ำงขึ้น และเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงรอบด้ำน 
    พวกเขำและเธอจะมีควำมคำดหวังสูงกว่ำคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ และจะตั้งค ำถำมตรงๆ ที่ต้องกำรค ำตอบที่ไม่หลบหลีก
หรืออ ำพรำงเหมือนที่ผ่ำนมำ 
    เพรำะ อบต.จะไม่ใช่แค่หน่วยงำนบริหำรท้องถิ่นที่แยกตวัเองออกจำกส่วนอื่นๆ ของประเทศอีกต่อไป 
    ผู้อำสำมำบริหำร อบต.ก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่เข้ำใจถึงควำมเปลี่ยนแปลง หรือไม่ก็เป็นคนรุ่นกลำงๆ ที่รับรู้ถึงควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงท้องถิ่นกับปัญหำระดับชำต ิ
    อบต. วันนี้อำจจะต้องคิดถึงกำรเช่ือมโยงระดับภูมิภำคและระดับโลกด้วยซ้ ำไป 
    เพรำะทุกปัญหำจะมีควำมเกี่ยวโยงกับวิกฤตระดับโลกและกำรเมืองภูมิรัฐศำสตร์ 
    จีนกับสหรัฐฯ จะขัดแย้งกันเรื่องกำรค้ำกำรขำย ก็จะมีผลกระทบต่อสินค้ำกำรเกษตรและบริกำรที่มำจำกท้องถิ่นที่
ส่งออกไปขำยต่ำงประเทศ 
    กำรลงทุนใน EEC ของไทยเรำเองก็จะมีผลต่อควำมเป็นอยู่และเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น 
    ควำม “ป่วน” อันเกิดจำกเทคโนโลยีมีผลกระทบคนทุกวงกำรทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น 
    เพรำะเมื่อทุกคนเข้ำถึง social media เหมือนกัน ทุกควำมเคลื่อนไหวในโลกก็จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและควำม
เป็นอยู่ของคนในทุกชุมชนของไทยเช่นกัน 
    ดังนั้นใครที่อำสำมำรับใช้งำนบริหำรส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ หำกไม่ตระหนักถึง “ควำมเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่” จะ
กลำยเป็นไดโนเสำร์ที่ถูกคนรุ่นใหม่ปฏิเสธอย่ำงแน่นอน. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/119191 
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จับชีพจรการเมือง-จับทางเลือกตั้ง 
หากรัฐธรรมนูญผ่านแล้วมีการยุบสภา ก็ต้องใช้กติกาใหม่ไม่ว่ากฎหมายลูกจะเสร็จหรือไม่เสร็จ ถ้ามองในมุมของ
ประโยชน์คนที่มีอ านาจ มองว่าจังหวะเวลาที่กฎหมายลูกยังไม่เสร็จ ยังเป็นจังหวะเวลาที่ดีกว่า 
9 ตุลำคม 2564  7:59 น. 
 

 
 ท่ำมกลำงสัญญำณทำงกำรเมืองหลำยๆ อย่ำง ที่ถูกมองว่ำรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ก ำลังเดิน
ไปสู่ปลำยทำงกำรยุบสภำ ซึ่งจะเป็นกำรนับถอยหลังสู่กำรเลือกตั้งครั้งใหม่ ภำยใต้กติกำเลือกตั้งที่ถูกปรับเปลี่ยนจำกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ “ทีมกำรเมืองเดลินิวส์” จึงมำสนทนำกับ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยำกร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรเมืองและ
กำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยรังสิต และอดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพื่อจับชีพจรกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ที่อำจจะเกิดขึ้น
หลังจำกนี ้
 โดย “อดีตกกต.สมชัย” เปิดฉำก เริ่มต้นด้วยกำรจับสัญญำณกำรยุบสภำ ว่ำ ปัจจัยที่จะน ำไปสู่กำรยุบสภำ 
ปัจจัยที่ส ำคัญคือ 1.รัฐบำลไม่สำมำรถคุมเสียงในสภำได้ กำรลงมติกฎหมำยส ำคัญที่รัฐบำลเสนอมำ ไม่สำมำรถได้รับ
เสียงสนับสนุนเพียงพอ ก็จะเป็นเหตุที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องตัดสินใจ ยุบสภำ เพื่อให้มีกำรเลือกต้ังใหม่ 
 แต่กำรยุบสภำดังกล่ำวต้องอยู่ในจังหวะเวลำที่ พล.อ.ประยุทธ์ เห็นว่ำ ตัวเองพร้อมและมีควำมได้เปรียบ 
คือ ยุบแล้วต้องมั่นใจว่ำ พรรคพลังประชำรัฐจะเสนอชื่อตัวเองเป็นนำยกฯ หรือหำกไม่มั่นใจก็ต้องมีพรรคส ำรองที่เตรียม
ไว้ และ 2. กำรเตรียมควำมพร้อมพรรคส ำรองดังกล่ำวต้องมีควำมเข้มแข็งพอสมควรที่จะช ูพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนำยกฯ ได ้
 “หำกมองในจังหวะดังกล่ำวผมเชื่อว่ำในเดือน ต.ค.ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพรำะสภำยังไม่เปิดแต่หำกช่วง
เดือน พ.ย. ที่สภำเปิดแล้วอำกำรของปัญหำต่ำงๆ จะทยอยเป็นปรำกฏกำรณ์ให้เห็น และอำจจะรุนแรงจนอำจอยู่กัน
ไม่ได้คือช่วงเดือน ธ.ค. 2564 ถึง ม.ค. 2565 ก็เป็นไปได้” นำยสมชัยระบ ุ
@กำรจัดเลือกตั้งภำยใต้กติกำใหม่ แต่กฎหมำยลูกยังไม่ถูกแก้ไขจะเป็นปัญหำหรือไม ่
 หำกรัฐธรรมนูญผ่ำนแล้ว มีกำรยุบสภำ ก็ต้องใช้กติกำใหม่ไม่ว่ำกฎหมำยลูกจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ตำม ทั้งนี้
ถ้ำมองในมุมของประโยชน์คนที่มีอ ำนำจ มองว่ำจังหวะเวลำที่กฎหมำยลูกยังไม่เสร็จ ยังเป็นจังหวะเวลำที่ดีกว่ำ เพรำะ
หำกกฎหมำยลูกยังไม่เสร็จ กกต.จะต้องขอให้รัฐบำลออก พระรำชก ำหนด เพื่อที่จะให้มีกำรออกแบบระบบกำรจัดกำร
เลือกตั้งที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 และตัวพระรำชก ำหนดดังกล่ำวสำมำรถเขียนออกมำตำมใจ ครม.ได้ จะออกมำรูปร่ำงหน้ำตำอย่ำงไร
สำมำรถก ำหนดได้เอง เขียนได้เอง โดยอำจจะปรึกษำหำรือกับกกต. และมีพระรำชก ำหนดออกมำซึ่งจะมีผลบังคับใช้ได้
ในช่วงสภำหมดสมัยประชุม และกฎหมำยลูกยังท ำไม่เสร็จ 
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 แต่หำกรอท ำกฎหมำยลูกให้เสร็จโดยผ่ำนสภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำแล้ว จะช้ำและไม่สำมำรถก ำหนด
ทิศทำงตัวกฎหมำยลูกได้ว่ำเป็นอย่ำงไร และอำจเป็นสิ่งที่เขียนมำแล้วไม่ตรงกับใจผู้มีอ ำนำจในบ้ำนเมืองก็ได้ คือ ถ้ำเขำ
ประสงค์ควำมได้เปรียบ เขำจะชิงจังหวะเวลำในช่วงที่กฎหมำยลูกยังไม่เสร็จ แล้วยุบสภำ เพื่อท ำให้ตัวเองมีอ ำนำจเขียน
กฎหมำยตำมใจตัวเองได้มำกกว่ำ 
 ส่วนกำรจัดเลือกตั้งของ กกต. ต้องมีกฎหมำยรองรับ อำจจะมำจำกพระรำชบัญญัติ หรือออกเป็นพระรำช
ก ำหนด ส่วนเรื่องประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ ไม่ต้องเป็นห่วงเขำเลย เพรำะตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี 
2540-2560 กกต.จัดกำรเลือกตั้งภำยใต้บัตร 2 ใบมำโดยตลอด ทุกอย่ำงเป็นสิ่งที่เขำเคยท ำมำแล้วทั้งหมดในอดีต กำร
นับคะแนนก็ง่ำยต่อ กกต. เพรำะไม่มีควำมซับซ้อนเหมือนระบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่มีกำรปัดเศษ และเป็นที่ครหำว่ำ
ค ำนวณถูกต้องหรือไม่ เอื้อประโยชน์ต่อพรรคเล็กหรือไม่ ซึ่งปัญหำนี้ก็จะจบ 
 ในส่วนของพรรคกำรเมืองก็สบำย เพรำะไม่จ ำเป็นต้องส่งครบทุกเขต ส่งเขตเดียวก็มีชื่อของพรรคในบัตร
เลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อได้ทั้งประเทศ 400 เขต ซึ่งเป็นกำรง่ำยต่อพรรคกำรเมือง และกำรหำเสียงก็เป็นไปด้วยควำม
สะดวกมำกขึ้น เพรำะหมำยเลขของผู้สมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และผู้สมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ จะเหมือนกันทั้ง
ประเทศ ไม่สับสนวุ่นวำย ส่วนประชำชนก็ไม่เป็นปัญหำ เพรำะเคยชินกับระบบบัตร 2 ใบ มำโดยตลอด ดังนั้นกำร
เลือกตั้งภำยใต้ระบบใหม่ ทุกฝ่ำยล้วนแต่ได้ประโยชน์และไม่เป็นปัญหำใด ๆ 
@การเลือกตั้งภายใต้รูปแบบใหม่จะท าให้การแข่งขันทางการเมืองร้อนแรงมากกว่าระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
2560 หรือไม ่
 กำรแข่งขันยังรุนแรงเหมือนเดิม แต่ภำยใต้รูปแบบบัตร 2 ใบ พรรคใหญ่จะได้เปรียบมำกกว่ำพรรคขนำด
กลำงและขนำดเล็ก โดยพรรคใหญ่จะได้ 2 ทำงคือได้ ส.ส.เขต ที่ส่งจ ำนวนมำก และส่วนแถมคือ ส.ส.บัญชีรำยชื่อที่ไม่
ถูกจัดสรรปันส่วนผสม ดังนั้นพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชำรัฐจะเป็นฝ่ำยได้เรียบ โดยอำจจะได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ
ไปเกือบ 50 ที่นั่ง ส่วนพรรคขนำดกลำงคือ พรรคภูมิใจไทย พรรคก้ำวไกล และพรรคประชำธิปัตย์ จะได้ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อน้อยลง อำจจะได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อรวมกันประมำณ 40 ที่นั่ง ส่วนจ ำนวนที่เหลือจะเป็นของพรรคเล็ก อย่ำง 
พรรคชำติไทยพัฒนำ เสรีรวมไทย ชำติพัฒนำ เป็นต้น 
 ส่วนพรรคที่เคยได้ 1 ที่นั่งจำกกำรปัดเศษรอบที่แล้ว ครั้งนี้จะสูญพันธุ์ เนื่องจำกฐำนคะแนนที่น ำมำสู่กำร
ค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยช่ือ 1 คน เป็น 350,000 เสียง หำกจะรอปัดเศษก็อำจจะต้องมีคะแนนมำกกว่ำ 150,000 เสียงขึ้น
ไป ดังนั้นพรรคที่เคยได้คะแนนต่ ำกว่ำ 150,000 เสียง ในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำ ก็อย่ำหวังว่ำ จะได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ
แม้แต่คนเดียว 
@หากการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเล็กเสียเปรียบ แล้วพรรคใหม่ที่อาจจะตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพรรคส ารอง จะตอบโจทย์ผู้มี
อ านาจหรือไม่ 
 พรรคส ำรองดังกล่ำวเจตนำในกำรตั้งขึ้นมำเพื่อเป็นอ ำนำจในกำรต่อรองกับพรรคพลังประชำรัฐ ว่ำ หำกไม่
เอำ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนำยกฯ ก็พร้อมตั้งพรรคใหม่แล้วชู พล.อ.ประยุทธ์เป็นนำยกฯ และคนที่อยู่ในพรรคพลังประชำ
รัฐก็อำจจะถูกดึงออกมำ หำกเห็นว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ ยังขำยได้ในสำยตำประชำชน แต่ตนยังไม่ประเมินว่ำพรรคนี้จะ
ประสบควำมส ำเร็จในกำรเลือกตั้ง แม้ในกำรสร้ำงพรรคจะท ำให้เกิดควำมส ำเร็จได้ แต่คนที่ถูกดึงมำร่วมพรรคใหม่อำจ
เป็นคนไม่มีแสง แม้เคยชนะเลือกตั้งจำกกำรชู พล.อ.ประยุทธ์เป็นนำยกฯ แต่ครั้งนี้สถำนกำรณ์เปลี่ยนไปไม่เหมือนปี 
2562 เพรำะเป็นสถำนกำรณ์กำรบริหำรที่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนักกำรเมืองแล้วพิสูจน์ว่ำไม่มีควำมสำมำรถในกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง ดังนั้นสินค้ำที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ อำจจะไม่ใช่สินค้ำที่ขำยได้ใน
ท้ำยที่สุด ดังนั้นพรรคใหม่อำจประสบควำมส ำเร็จในกำรตั้งพรรค แต่ไม่เชื่อว่ำจะประสบควำมส ำเร็จในกำรเลือกต้ัง 
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 “หำกประเมิน ถ้ำพล.อ.ประยุทธ์ อยู่กับพรรคพลังประชำรัฐ แล้วให้พรรคพลังประชำรัฐเสนอชื่อ ยังมี
โอกำสประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ำ กำรจะตั้งพรรคใหม่แล้วชู พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนำยกฯ เพรำะพอตั้งพรรคใหม่แล้วคน
ที่ดึงออกมำได้อำจจะไม่ใช่ผู้สมัครที่ประชำชนให้ควำมส ำคัญ และตัวชูโรงที่จะเป็นนำยกฯ ก็ด้อยคุณภำพลงมำแล้ว ซึ่ง
จะท ำให้ไม่ได้ ส.ส.จ ำนวนเท่ำที่ต้องกำร ไม่ได้เป็นพรรคอันดับต้นๆ ค ำถำมคือกำรไม่ได้เป็นพรรคอันดับต้นๆ แต่เสนอช่ือ
พล.อ.ประยุทธ์ แล้วพรรคอันดับต้น ๆ จะมีน้ ำใจให้หรือ ซึ่งผมไม่เชื่อว่ำมี” 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/354244/ 
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เมื่อไหร่จะยุบสภา 
วันที่ 09 ต.ค. 2564 เวลำ 08:09 น. 
โดย...บอ กอ วุฒิ 
 

 
 
 ถำมกันมำเยอะ..!เมื่อไหร่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี จะยุบสภำ คืนอ ำนำจให้ประชำชน ก็
ต้องบอกว่ำ สถำนกำรณ์ ณ ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ มีแค่ 2 ทำงเลือก 1.ถอยสุดซอย ยอมยกเก้ำอี้ให้ ลุงป้อม พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งรองนำยกควบรัฐมนตรีมหำดไทย แถมพ่วงก ำกับดูแลส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ซึ่งก็เท่ำกับว่ำ 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ นั่งว่ำกำรมหำดไทยนั่นแหละ เพรำะทุกวันนี้ ร.อ.ธรรมนัส ก็แทบจะสิงร่ำงท ำทุกอย่ำงแทน ลุง
ป้อม อยู่แล้ว 2.ดับเครื่องชน ไม่ปรับ ค.ร.ม. เพื่อเยียวยำจิตใจ ลุงป้อม กับ ร.อ.ธรรมนัส เดินหน้ำรวบรวม ส.ส.ตั้งพรรค
กำรเมืองใหม่ขึ้นมำสนับสนุน ตัวเองเป็นนำยกรัฐมนตรีอีกสมัย 
 หำกใช้ทำงเลือกที่ 1 พล.อ.ประยุทธ์ ก็สำมำรถอยู่ต่อยำวๆ ไป แต่ก็จะตกอยู่ในสภำพเป็นเบี้ยล่ำงให้กับ ลุง
ป้อม และ ร.อ.ธรรมนัส ยำวๆ ไป เช่นกัน เพรำะเกมส์หักดิบที่ผ่ำนมำ ร.อ.ธรรมนัส อ่ำนแล้วว่ำถ้ำไม่ใช้ไม้แข็ง โอกำสที่
จะเติบโตก็ยำก เพรำะ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ให้รำคำ ซึ่งกำรเป็นนักกำรเมืองระดับเลขำธิกำรพรรคแกนน ำรัฐบำล ไม่มีรำคำ
ก็ไม่มีควำมหมำย ดังนั้น ร.อ.ธรรมนัส จึงต้องจัดหนักและพร้อมแตกหักอย่ำงที่เห็น เป็นเหตุให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเลิก 
work from home หลังเก็บตัวอยู่ในบ้ำนมำนำน 
 แต่หำกใช้ทำงเลือกที่ 2 ซึ่งดูเหมือนว่ำจะมีควำมโน้มเอียงมำทำงนี้ หลังแตกหักกับลุงป้อมและธรรมนัส 
พล.อ.ประยุทธ์ ก็ขยันเดินสำยเอำใจกลุ่มกำรเมืองต่ำงๆ เริ่มจำกลงพื้นที่จังหวัดชัยนำท พื้นที่ของ อนุชำ นำคำศัย รมต.
ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี และสุโขทัยของ สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 2 แกนน ำ กลุ่มสำมมิตร ตำมมำด้วยพื้นที่
ของ สุชำติ ชมกลิ่น รมว.แรงงำน ล่ำสุดลงพื้นที่ภำคใต้ซึ่งมี ส.ส.ทั้งหมด 13 คน ที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ประมำณว่ำ
เพื่อเช็คจ ำนวน ส.ส.ที่ยังภักดีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ 
 อีกฟำกหนึ่ง ลุงป้อม ก็ขยันลงพื้นที่ โดยมี ส.ส.มำเป็นกองเชียร์ 30-40 คนแทบทุกครั้ง ไม่ว่ำที่หมำยของ
ลุงป้อมจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลแค่ไหน ส.ส.ทุกคนก็พร้อมใจกันมำอย่ำงครำคร่ ำ เพรำะมำแล้วทุกคนมีควำมสุขปลื้มปริ่ม
เต็มถังกลับไปทุกครั้งกันเลยทีเดียว 
 แอบคิดอยู่เหมือนกันว่ำถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ กับ ร.อ.ธรรมนัส ไม่แตกหักกัน เรำอำจจะไม่ได้เห็นภำพ ส.ส.
มำกหน้ำหลำยตำ เดินลอยคอลุยน้ ำ ช่วยเหลือชำวบ้ำนที่ประสบภัยน้ ำท่วมแบบน้ี 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

61 

 

 
 
 
 กำรขยันลงพื้นที่ถี่ยิบของ พล.อ.ประยุทธ์ และ ลุงป้อม เป็นสัญญำณที่บ่งบอกถึงกำรเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับกำรเลือกตั้งที่ก ำลังจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ สอดคล้องกับพรรคกำรเมืองต่ำงๆ ทั้งฝ่ำยค้ำนและฝ่ำยรัฐบำล ก็เริ่มสรร
หำว่ำที่ ผู้สมัคร ส.ส.กันอย่ำงคึกคัก 
 อีกสัญญำณที่บ่งบอกว่ำ กำรยุบสภำอำจจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ ก็คือ หุ้นกำรเมือง หุ้นเหล่ำนี้รำคำจะเด้งแรง 
เพื่อเตรียมระดมทุนไว้ส ำหรับสนับสนุนพรรคกำรเมือง ทั้งหุ้นพลังงำน หุ้นสื่อสำร ซึ่งเป็นหุ้นมหำชนรำคำจะค่อยๆ ขยับ
ตำมกรำฟเทคนิคของเซียนหุ้น แต่ล่ำสุดมีหุ้นอยู่หนึ่งตัว เป็นหุ้นอสังหำขนำดจิ๋ว ใช้เวลำแค่  3-4 วัน ลำกจำกรำคำ 1 
บำทเศษๆ ขึ้นไปทะลุรำคำ High เดิม ไปอีกหลำยช่อง ก่อนจะย่อลงมำปิดใกล้ๆ High เดิม รำคำปรับตัวขึ้นพรวดพรำด 
เกือบ 50% ในช่วงเพียงไม่กี่วันและยังมีแนวโน้มจะไปต่อ ทั้งที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐำนรองรับ นอกจำกกำรเป็นหุ้นของ
เสนำบดี 
 ตำมมำด้วยกำรออกมำเปิดเผยของ ด.ร.วิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ได้น ำร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้ำแล้วเมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะครบ 90 วันในวันที่ 2 ม.ค.2565 สำระส ำคัญคือ กำร
เลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ ซึ่งพรรคที่มี ส.ส.เขต จ ำนวนมำกจะได้เปรียบ เป็นเหตุให้ต้องเร่งกวำดต้อน ส.ส.เข้ำสังกัดอย่ำงที่
เห็น 
 แต่ถ้ำจะให้ชัดอดใจรออีกนิด เพรำะเดือนหน้ำนี้สภำผู้แทนรำษฎร ก็จะเปิดสมัยประชุมแล้ว ต้องมำรอดูว่ำ 
ร.อ.ธรรมนัส จะเดินเกมส์เร็วหรือไม่ เพรำะ ส.ส.พลังประชำรัฐ ส่วนใหญ่อยู่กับลุงป้อม โดยมี ร.อ.ธรรมนัส ดูแลอย่ำง
ใกล้ชิด หำกต้องกำรปิดเกมเพื่อกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยุบสภำ ก็ต้องพร้อมใจกันคว่ ำกฏหมำยทุกฉบับของรัฐบำล ซึ่ง
มีฝ่ำยค้ำนพร้อมร่วมสังฆกรรมอยู่แล้ว หรือเบำกว่ำนั้นหน่อยก็ปล่อยให้สภำล่ม องค์ประชุมไม่ครบถี่ๆ รัฐบำลก็หมด
ควำมชอบธรรม (อันนี้เป็นมำรยำทถ้ำมี) ซึ่งกำรยุบสภำเป็นอ ำนำจของนำยกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว อยู่ที่ พล.อ.
ประยุทธ์ จะเลือกอนำคตของตัวเอง ซึ่งคงต้องตัดสินใจในเร็วๆ นี้ 
 
อ้ำงองิ  :  https://www.posttoday.com/politic/columnist/665151 
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วาระประชุมใหญ่ “เพื่อไทย” รื้อ กก.บห.ลุ้นเปิดแคนดิเดตนายกฯ 
วันที่ 9 ตุลำคม 2564 - 09:00 น. 
 

 
 
 พรรคกำรเมืองแห่ชู “แคนดิเดตนำยกรัฐมนตรี” กันถ้วนหน้ำเตรียมพร้อมอุบัติเหตุเลือกตั้ง ซึ่ง “นับถอย
หลัง” ทุกจังหวะหำยใจ 
 แม้กระทั่งพรรคพลังประชำรัฐ โดย “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนำยกรัฐมนตรี ควบหัวหน้ำพรรค 
ประกำศดัน น้อง (รัก) “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม นั่งแคนดิเดตนำยกฯ พลัง
ประชำรัฐต่ออีกสมัย 
“ก็หัวหน้ำพรรคเดินไม่ได้ จะไปน้อยใจอะไร ก็ผมเป็นคนเสนอเอง” 
 ทว่ำ พรรคใหญ่เพื่อไทย คู่อริพลังประชำรัฐ ยังเก็บง ำ ชื่อ “แคนดิเดตนำยกรัฐมนตรี” แกนน ำ-ส.ส.ใน
พรรคออกมำเผยไต๋หลำยหนว่ำ หำแคนดิเดตได้แล้ว ทั้ง “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขำธิกำรพรรค นพ.ชลน่ำน ศรี
แก้ว ส.ส.น่ำน ซึ่งพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำ “รับรองมีเซอร์ไพรส์” 
 ส่วนจะมีกำรเปลี่ยนแปลงหัวหน้ำพรรคหรือไม่ยังไม่รู้ แต่แคนดิเดตนำยกฯมีแล้ว แต่เปิดแล้ว “งำนลง-ทัวร์
ลง” ถ้ำไม่ใช่ช่วงเลือกตั้ง 
 แต่คนที่พูดชัดที่สุด คือ “สุทิน คลังแสง” ส.ส.มหำสำรคำม รองหัวหน้ำพรรค ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน รอง
หัวหน้ำพรรคเพื่อไทย 
 “ยังไม่ถึงเวลำที่จะเปิดตัวแคนดิเดตนำยกฯของเรำ เรำมีไว้เรียบร้อย เชื่อว่ำเปิดออกมำแล้วสังคมต้อนรับ 
เป็นนักธุรกิจ และนักบริหำรในตัว แคนดิเดตของเพื่อไทยยังมีอยู่หลำยคน ท้ำยที่สุดอำจไปตัดสินนำทีท้ำย ๆ ให้สมำชิก
ช่วยกันพิจำรณำ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์นั้น ๆ แคนดิเดตนำยกฯ เพื่อไทย คงเห็นเร็ว ๆ นี้ คงไม่นำน เพรำะไม่คิด
ว่ำสภำจะอยู่นำน ก่อนปีใหม่สุ่มเสี่ยงด้วยซ้ ำไป” 
 “อำจเห็นแคนดิเดตนำยกฯ เพื่อไทย ในช่วงประชุมใหญ่พรรคปลำยเดือน คือวันที่ 28 ตุลำคม เพรำะ
สถำนกำรณ์วันนี้เสถียรภำพรัฐบำลไม่น่ำไว้วำงใจ ซึ่งกำรเปิดประชุมสมัยสำมัญจะเปิดในเดือนพฤศจิกำยน ภำพเดิม ๆ 
จะกลับมำประชุมสภำล่ม องค์ประชุมล่ม ถ้ำล่มติดต่อกัน 4 ครั้ง รัฐบำลก็อยู่ไม่ได้แล้ว” 
 ดังนั้น ในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีพรรคเพื่อไทย วันที่ 28 ตุลำคม 2564 ที่ จ.ขอนแก่น จึงเป็น 
“งำนใหญ่” ประจ ำปีของพรรค 
 เพรำะมีคิวรื้อต ำแหน่ง “กรรมกำรบริหำรพรรค” ใหม่ จำกเดิมตำมข้อบังคับพรรคก ำหนดให้มี 26 คน แต่
ปัจจุบันเหลือกรรมกำรบริหำรพรรคเพียงแค่ 21 คน 
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 2 คนที่ลำออกจำก “กรรมกำรบริหำรพรรค” ไปเมื่อ 17 ธันวำคม 2563 คือ น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ ซึ่ง
ลำออกจำกรองหัวหน้ำพรรค และ ชวลิต วิชยสุทธิ์ ออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรค 
 หลังเกิดเหตุ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนำยกรัฐมนตรี ชื่อในวงกำรยุคใหม่คือ “พี่โทนี่” ท ำคลิปสนับสนุน
เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ ซึ่งมีพรรคเพื่อไทยสนับสนุน ท ำให้คนในเพื่อไทยหวั่นว่ำจะ
ถูกยุบพรรคอีกรอบ 
 ดังนั้น ต้องหำคนมำเติมให้ครบ 26 เก้ำอี้ที่ขำดไป ทว่ำ มีอีกไฮไลต์คือ มีกำรก ำหนดทิศทำงของพรรคเพื่อ
ไทยในอนำคต-มองอนำคตของพรรคเพื่อไทย ในกำรเลือกตั้งครำวต่อไป 
และหำกเป็นไปตำมที่ “สุทิน” กล่ำว อำจมีกำรเปิดตัว “แคนดิเดตนำยกฯ” ในมำดนักบริหำร-นักธุรกิจ 
 สแกนชื่อที่มักพัวพันเกี่ยวกับ “แคนดิเดตนำยกฯ” ที่คนในพรรคเพื่อไทย พูดกันว่ำมำแรง อำทิ  ซีอีโอ
บริษัทอสังหำ ที่เคยบอกปัดลงชิมลำงกำรเมือง 
 กับอีกหนึ่ง “ณัฐพงศ์ คุณำกรวงศ์” ลูกเขยทักษิณ ที่มำดูแลกิจกำรอสังหำริมทรัพย์ของตระกูล ก็เคยถูก
โยงกับต ำแหน่งแคนดิเดตนำยกฯ กระทั่ง “เอม” พินทองทำ ชินวัตร บุตรสำวพี่โทนี่ ต้องแก้ข่ำวในโลกออนไลน์ว่ำ “รู้
ดีกว่ำภรรยำ” 
 ยังมีชื่อ “ชัชชำติ สิทธิพันธุ์” ที่วันนี้ยังถือเป็น “แคนดิเดตนำยกฯ” ของเพื่อไทย แม้ว่ำจะเบนเข็มต้องกำร
ลงเลือกต้ังผู้ว่ำฯ กทม. แต่ก็ยังเป็นแคนดิเดตนำยกฯ “โดยนิตินัย” 
เมื่อกติกำถูกปรับเป็นบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ เหมือนปี 2554 เลือกคนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ตำมเกมถนัดของพรรคเพื่อไทย 
 บวกกับกระแสแคนดิเดตนำยกฯเกิด “ปัง” สมรำคำคุย แม้คะแนนพรรคเพื่อไทยอำจไม่ถึงขั้นแลนด์สไลด์ 
แต่ก็อำจได้มำกพอเป็นแกนน ำจัดตั้งรัฐบำล 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-778218 
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