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รวมข�าว กกต.      ข�าววันน้ี 
          รู�วันน้ี 

ขาวประจําวันที่ 13 ตลุาคม 2564 

ขาว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที่ ขาว สนง.กกต. ที ่ ประเด็น/สาระสําคัญ 
1 93/2564 กกต. แจง 5 อันดับจังหวัดที่มียอดรวมผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

และนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ขาว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ไดรับการเผยแพร  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หนา 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ยอดสมัคร อบต. วันแรก 98,398 ราย นครราชสีมามากสุด 11 
2 เดลินิวสออนไลน กกต. เปดยอดรับสมัครอบต.วันแรก 98,398 ราย โคราชครองแชมป

สมัครมากสุด 
13 

3 Workpointtoday 

ออนไลน 
กกต. เปดยอดสมัคร อบต.วันแรก รวมทั่วประเทศเฉียดแสน โคราช  
มีผูสมัครสูงสุดอันดับ 1 

14 

4 Infoquest ออนไลน กกต. แจงรับสมัครเลือกตั้งอบต.วันแรก มีผูสมัคร 98,398 ราย 15 
5 Ryt 9 ออนไลน กกต. เผยรับสมัครเลือกต้ังอบต.วันแรก มีผูสมัคร 98,398 ราย 16 
6 ชอง 3 ออนไลน กกต. เผยยอดสมัคร ส.อบต.-นายก อบต. วันแรกเกือบแสนราย ย้ํา 

อยาทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
17 

7 ชอง 3 ออนไลน จังหวัดที่มียอดรวมผูสมัครนายกและสมาชิก อบต. สูงสุด 5 อันดับแรก 18 

ขาว สนง.กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หนา 
1 ชอง 7 ออนไลน ขาวตัวว่ิง : เปดสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกและนายก อบต. ทั่วประเทศ 

วันนี้ -15 ต.ค. 2564 กกต. ระบุ ตรวจสอบคุณสมบัติใหพรอมกอน
สมัคร หากรูวาขาดคุณสมบัติมาสมัคร ตองระวางโทษจําคุก 1-10 ป 
ปรับตั้งแต 20,000 บาท 

19 
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รวมข�าว กกต.      ข�าววันน้ี 
          รู�วันน้ี 

ขาวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หนา 
1 สยามรัฐออนไลน ผอ.กกต. ฉะเชิงเทรา เตรียมซูม ผูสมัคร 74 ตําบล 20 
2 สยามรัฐออนไลน อบต. เหนือเมือง รอยเอ็ด พรอมเลือกตั้งนายกฯ 21 
3 สํานักขาวไทยออนไลน “วิษณุ” เตรียมเชิญ กกต. หารือทํา กม. ลูกสัปดาหนี้ 22 
4 แนวหนาออนไลน เลือกตั้งอีกนาน ! ‘วิษณุ’ เรียก ‘กกต.’ ถามจะยกราง กม. ลูกเกี่ยวกับ

เลือกต้ังหรือไม 
23 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน "วิษณุ" แนะ "พปชร." ถกทุกพรรคกอนยกราง กม. ลูกเลือกต้ัง  
หวั่นถูกคว่ําในสภา 

25 

6 มติชนออนไลน “กาวหนา” เขาแจง กกต. ขอถูกกลาวหาทําตัวเหมือนพรรค  
“ปยบุตร” เชื่อ มีเจตนาแอบแฝง 

27 

7 MGR ออนไลน "ปยบุตร" ชี้ คณะกาวหนาไมใชพรรคการเมือง เหน็บ กกต. ควรดีใจ
ชวยคนรุนใหมสนใจเลือกตั้งทองถิ่น 

29 

8 แนวหนาออนไลน ฟงข้ึนม้ัย ? 'ปยบุตร' ใหถอยคํา กกต. เคลียรปม 'คณะกาวหนา' ไมใช
พรรคการเมือง 

31 

9 เดลินิวสออนไลน “สมชัย” จี้ กกต. แจงคําตัดสินปม “พล.อ.ปรีชา จันทรโอชา” ไมแจง
บัญชีทรัพยสิน 

33 

10 เดลินิวสออนไลน จับตา ‘เพ่ือไทย’ ไล 2 งูเหา ติดกับดัก รธน. เสี่ยงยุบพรรค ! 34 
11 ฐานเศรษฐกิจออนไลน “ไมยุบสภา...ตอนน้ีมีแคเลือกตั้ง อบต." คํายืนยันจาก “บิ๊กตู” 36 
12 ไทยโพสตออนไลน ‘หญิงหนอย’ จี้จัดเลือกตั้ง ส.ข. 37 

 
บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หนา 
1 มติชนออนไลน แนวโนม เลือกตั้ง เลือกตั้ง นายกรัฐมนตรี ชัดเจน แจมแจง 38 
2 คมชัดลึกออนไลน เกมเดิมพัน “ธนาธร” กาวหนาชนะ กาวไกลแลนดสไลด 40 
3 ไทยรัฐออนไลน ระบอบถึงแพแตชนะ 42 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน “ศรัณยวุฒิ-กอย พรพิมล” พรรคไหน...ปลายทาง “2 งูเหา” 43 
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กิจกรรมรอบร้ัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศาสตราจารยสันทัด ศิริอนันตไพบูลย  
นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
นายแสวง บุญมี นายกิตติพงษ บริบูรณ ร.ต.อ. ชนินทร นอยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
นางสาวสุรณี ผลทวี ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ ง พรอมดวย ผูบริหาร และพนักงาน 
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมพิธีวางพวงมาลา เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน  
วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
ณ หองประชุม 201 ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
ร�วมพธิวีางพวงมาลา เพือ่น�อมราํลกึในพระมหากรณุาธคิณุ  

เนือ่งในวนัคล�ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
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กิจกรรมรอบร้ัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายปกรณ มหรรณพ กรรมการการเลือกต้ัง พรอมดวย พล.ต.ต.ชัชชรินทร สวางวงศ 
ผูเชี่ยวชาญดานรัฐประศาสนศาสตร ตรวจเยี่ยมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร 
ในการเตรียมความพรอมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 
โดยมี นายณัฐวรรธน  วงศอิสรภาพ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร 
ผูบริหาร และพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร ใหการตอนรับ  
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

กรรมการการเลอืกตั้ง  
ตรวจเยีย่มสาํนกังาน กกต. ประจาํจงัหวดัสมทุรสาคร 
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กิจกรรมรอบร้ัว 
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เปดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. ทั่วประเทศ วันนี้ -15 ต.ค. 2564 กกต. ระบุ ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ใหพรอมกอนสมัคร หากรูวาขาดคุณสมบัติมาสมัคร ตองระวางโทษจําคุก 1-10 ป ปรับต้ังแต 20,000- 200,000 บาท  
 

 

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธการเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบล  
( เปนอักษรตัววิ่งเผยแพรทางชอง 7 ) 
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กิจกรรมรอบร้ัว 

 

 

 

 

 

 

 

12 hours ago ·  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปดเผยจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และนายก
องคการบริหารสวนตําบลวันแรก เกือบ 1 แสนคน ในจํานวน อบต.5,300 แหง ถือเปนการตื่นตัวของประชาชน กอน
จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งเลขาธิการ กกต.เชิญชวนประชาชนไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ขณะที่
ผูสมัครตองไมทุจริตซื้อเสียง 
อางอิง : https://www.facebook.com/3mitinews/videos/302290621343379/ 

 

กกต.แจงยอดสมัคร ส.อบต.-นายก อบต. วันแรกเกือบแสนราย 
ย้ําอยาทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

https://www.facebook.com/3mitinews/videos/302290621343379/
https://www.facebook.com/3mitinews/videos/302290621343379/
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 13 ตุลาคม 2564 - 08:59 น. 
เลือกตั้ง อบต. : เปิดชื่อ 5 จังหวัด มีผู้สมัครนายก-สมาชิก มากสุด วันแรก 
 

 
 
เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด ที่มีผู้สมัครชิงต าแหน่ง นายก-สมาชิกอบต. มากที่สุด ในการเปิดรับสมัครวันแรก  
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง แจ้ง 5 อันดับจังหวัดที่มียอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์กาบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสูงสุด หลังเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 

โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลครบ 76 จังหวัด จากจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบล 5,300 แห่ง โดยมี
ผู้สมัครรวมจ านวน 98,398 ราย จ าแนกได้ ดังนี้ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 88,835 ราย 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 9,563 ราย 
ส าหรับจังหวัดที่มียอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 
จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สมัคร นายก อบต. 440 ราย สมาชิก อบต. 4,969 ราย รวม 5,409 ราย 
จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้สมัคร นายก อบต. 359 ราย สมาชิก อบต. 3,321 ราย รวม 3,680 ราย 
จังหวัดสุรินทร์ มีผู้สมัคร นายก อบต. 282 ราย สมาชิก อบต. 3,345 ราย รวม 3,627 ราย 
จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้สมัคร นายก อบต. 318 ราย สมาชิก อบต. 2,866 ราย รวม 3,184 ราย 
จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สมัคร นายก อบต. 247 ราย สมาชิก อบต. 2,778 ราย รวม 3,025 ราย 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 น. 
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อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-781084 

 

 

https://www.prachachat.net/politics/news-781084
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กกต.เปิดยอดรับสมัครอบต.วันแรก 98,398 ราย โคราชครองแชมป์สมัครมากสุด 
12 ตุลาคม 2564 18:06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารแจ้งว่า จากการที่กกต.ได้
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และมีการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 
11-15 ต.ค. 2564 ซึ่งผลการเปิดรับสมัครในวันแรก คือวันที่ 11 ต.ค.นั้น ในจ านวนอบต. 5,300 มีผู้สมัครนายกและ
สมาชิก อบต. ครบทั้ง 76 จังหวัด รวมจ านวน 98,398 ราย แยกได้เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาอบต.88,835 ราย ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งนายก อบต. 9,563  ราย  
  ทั้งนี้ส าหรับจังหวัดที่มียอดรวมผู้สมัครนายก และสมาชิก อบต. สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1. จ.นครราชสีมา มี
ผู้สมัคร นายก อบต. 440 ราย สมาชิก อบต. 4,969 ราย รวม 5,409 ราย 2. จ.ศรีสะเกษ มีผู้สมัคร นายก อบต. 359 
ราย สมาชิก อบต. 3,321 ราย รวม 3,680 ราย 3. จ.สุรินทร์ มีผู้สมัคร นายก อบต. 282 ราย สมาชิก อบต. 3,345 ราย 
รวม 3,627 ราย 4. จ.อุบลราชธานี มีผู้สมัคร นายก อบต. 318 ราย สมาชิก อบต. 2,866 ราย รวม 3,184 ราย 5. จ.
บุรีรัมย์ มีผู้สมัคร นายก อบต. 247 ราย สมาชิก อบต. 2,778 ราย รวม 3,025 ราย.... สามารถติดตามต่อได้ที่  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/368163/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/368163/
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กกต.เปิดยอดสมัคร อบต.วันแรก รวมทั่วประเทศเฉียดแสน โคราช มีผู้สมัครสูงสุดอันดับ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ส านักงานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยข้อมูลการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยวานนี้ (11 ต.ค.) เป็นวันรับสมัครวันแรกในจ านวนอบต. 5,300 แห่ง มีผู้สมัครสมาชิกสภา
และนายกอบต.ครบทั้ง 76 จังหวัด รวม 98,398 ราย แยกเป็นผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. 88,835 ราย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายก อบต. 9,563 ราย 
  ส าหรับจังหวัดที่มียอดรวมผู้สมัครนายกและสมาชิกอบต. สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 
1. จ.นครราชสีมา มีผู้สมัคร นายก อบต. 440 ราย สมาชิก อบต. 4,969 ราย รวม 5,409 ราย 
2.จ.ศรีสะเกษ มีผู้สมัคร นายก อบต. 359 ราย สมาชิก อบต. 3,321 ราย รวม 3,680 ราย 
3. จ.สุรินทร์ มีผู้สมัคร นายก อบต. 282 ราย สมาชิก อบต. 3,345 ราย รวม 3,627 ราย 
4.จ.อุบลราชธานี มีผู้สมัคร นายก อบต. 318 ราย สมาชิก อบต. 2,866 ราย รวม 3,184 ราย 
5.จ.บุรีรัมย์ มีผู้สมัคร นายก อบต. 247 ราย สมาชิก อบต. 2,778 ราย รวม 3,025 ราย 
 
อ้างอิง : https://workpointtoday.com/politics-vote12/ 
 
 
 

https://workpointtoday.com/politics-vote12/
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กกต. แจ้งรับสมัครเลือกตั้งอบต.วันแรก มีผู้สมัคร 98,398 ราย 

 ข่าวทั่วไป 11:18น. 
 
 
 
 
 
 
 
  ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เปิดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 64 โโยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร โดยมีผู้สมัครรวมจ านวน 98,398 ราย จาก 76 จังหวัด เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 88,835 ราย และ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
9,563 ราย 

ส าหรับจังหวัดที่มียอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 

1. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สมัคร 5,409 ราย เป็นสมาชิก อบต. 4,969 ราย, นายก อบต. 440 ราย 
2. จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้สมัคร 3,680 ราย เป็นสมาชิก อบต. 3,321 ราย, นายก อบต. 359 ราย 
3. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้สมัคร 3,627 ราย เป็นสมาชิก อบต. 3,345 ราย, นายก อบต. 282 ราย 
4. จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้สมัคร 3,184 ราย เป็นสมาชิก อบต. 2,866 ราย, นายก อบต. 318 ราย 
5. จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สมัคร 3,025 ราย เป็นสมาชิก อบต. 2,778 ราย, นายก อบต. 247 ราย 

อ้างอิง : https://www.infoquest.co.th/2021/135172 

 

 

https://www.infoquest.co.th/general
https://www.infoquest.co.th/2021/135172
https://www.infoquest.co.th/2021/135172
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กกต. เผยรับสมัครเลือกตั้งอบต.วันแรก มีผู้สมัคร 98,398 ราย 
13, 2021 11:18 
 
ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เปิดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 64 โโยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมเป็นวันแรกของ
การเปิดรับสมัคร โดยมีผู้สมัครรวมจ านวน 98,398 ราย จาก 76 จังหวัด เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 88,835 ราย และ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 9,563 ราย 
ส าหรับจังหวัดที่มียอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 
1. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สมัคร 5,409 ราย เป็นสมาชิก อบต. 4,969 ราย, นายก อบต. 440 ราย 
2. จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้สมัคร 3,680 ราย เป็นสมาชิก อบต. 3,321 ราย, นายก อบต. 359 ราย 
3. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้สมัคร 3,627 ราย เป็นสมาชิก อบต. 3,345 ราย, นายก อบต. 282 ราย 
4. จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้สมัคร 3,184 ราย เป็นสมาชิก อบต. 2,866 ราย, นายก อบต. 318 ราย 
5. จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สมัคร 3,025 ราย เป็นสมาชิก อบต. 2,778 ราย, นายก อบต. 247 ราย 
 
 
อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3264010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ryt9.com/s/iq02/3264010
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กกต. แจ้งยอดสมัคร ส.อบต.-นายก อบต. วันแรกเกือบแสนราย ย้ าอย่าท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

12 hours ago ·  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยจ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวันแรก เกือบ 1 แสนคน ในจ านวน อบต.5,300 แห่ง ถือเป็นการตื่นตัวของ
ประชาชน ก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งเลขาธิการ กกต.เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ขณะที่ผู้สมัครต้องไม่ทุจริตซื้อเสียง 
 
อ้างอิง : https://www.facebook.com/3mitinews/videos/302290621343379/ 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/3mitinews/videos/302290621343379/
https://www.facebook.com/3mitinews/videos/302290621343379/
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ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ช่อง 3 
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ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นอักษรตัวว่ิงทางช่อง 7 
 
เปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. ทั่วประเทศ วันนี้ -15 ต.ค. 2564 กกต. ระบุ ตรวจสอบคุณสมบัติให้พร้อม
ก่อนสมัคร หากรู้ว่าขาดคุณสมบัติมาสมัคร ต้องระวางโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000- 200,000 บาท  
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
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12 ตุลาคม 2564 13:39 น.   
ผอ.กกต. ฉะเชิงเทรา เตรียมซูม ผู้สมัคร 74 ต าบล 
 

 
 

วันนี้ (12 ต.ค.64) นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวว่า 
ในการรับสมัครสมาชิกอบต. และนายก อบต.วันนี้เป็นวันที่ 2โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 64 จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรามี11อ า เภอมีอบต.ที่ จะแลือกจ านวน 74 อบต.มีอ . เมือง 18 อบต.  อ.บางน้ า เปรี้ ยว  8 อบต.  
อ.บ้านโพธิ์แห่ง 12 อบต. อ.บางปะกง 6 อบต. อ.แปลงยาว 3 อบต.อ.พนม 6 อบต. อ.ราชสาสน์ 3 อบต. อ.สนามชัย
เขต 4 อบต. อ.บางคล้า 7 อบต. อ.ท่าตะเกียบ 2 อบต. และอ.คลองเขื่อน 5 อบต.ได้ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์การรับสมัคร
ตั้งแต่วันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมีผู้มาลงสมัครทั้งสมาชิกและนายกจ านวนมากหลังจากที่ไม่มีการเลือกตั้งมา
นาน 8 ปีบางต าบลจะคึกคักดีเพราะมีกองเชียรของแต่ละฝ่ายมาลุ้นการจับเบอร์มอบดอกไม้และพวงมาลัยให้กับผู้สมัคร
ห ลั ง จ า ก นี้ ท า ง ส า นั ก ง า น  ก ก ต . จ ะ จั ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง เ ชิ ง ส ม า น ฉั น ท์ ใ ห้ กั บ ผู้ ส มั ค ร แ บ บ ( zoom) 
ซูมโดยให้ผู้สมัครไปพร้อมกันยัง อบต.จากนั้นทาง กกต. จังหวัดจะมีการพูดคุยลักษณะเหมือนการแนะแนวเกี่ยวกับข้อ
ห้าม ข้อกฏหมายต่างๆเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร การติดป้ายหาเสียงรวมถึงการยื่ นบัญชีค่าใช้จ่ายหลังจากเสร็จสิ้นการ
เลือกตั้งแล้วโดยจะจัดขึ้นพร้อมกันทุกแห่งในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เนื่องจากเป็น การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิค 19 ด้วย 

ผอ.กกตฉะเชิงเทรายังฝากให้ประชาชนเช็กสิทธิ์ของแต่ละคนส ารวจรายชื่อในส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือป้องกัน
การสวมสิทธิ์หรือรายชื้ออาจตกหล่นมีปัญหาจะใด้แก้ไขได้ทันก่อนวันลงคะแนนคือ 28 พฤศจิกายน 2564 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/288389  
  

https://siamrath.co.th/n/288389
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211012/dd73cde2db1e67b5f5d38ed8724b444deaef4b348ccfade88238ede4b9b458b5.jpg?itok=i4LxEb1S
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13 ตุลาคม 2564 07:37 น.   
อบต. เหนือเมือง ร้อยเอ็ด พร้อมเลือกตั้งนายกฯ 
และสมาชิกสภาฯ คาดมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 85 
 

 
 

คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ ง  ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด  
โดย พ.ต.อ.อานนท์ โยธะการี ประธานอ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง  
ดร.สมเชาวน์ บ ารุงชัย ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง และคณะ ได้ด าเนินการรับ
สมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาอบต.เหนือเมือง เป็นวันที่2 นับถึงเวลา 14.00น.มีผู้มาสมัคร สมาชิก
สภาอบต.เหนือเมือง 3 คน ไม่มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง โดยมี ผู้สมัครนายกฯ 3 คน สมัครส.
อบต.ฯ49คน(วันแรก46คน) เน้นการรับสมัครฯปราศจากการเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 แยกผู้สมัคร และ กองเชียร์ อยู่
คนละแห่งชัดเจน ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี หลังใช้แต่ละครั้ง ใช้ระบบวิทยุสื่อสารเพื่อประสานงานเจ้าหน้าที่สร้างความ
พร้อมเสมอ 

ดร.สมเชาวน์ บ ารุงชัย ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง กล่าวว่า. -อบต.
เหนือเมือง เป็นอบต.ขนาดใหญ่ที่มี23หมู่บ้าน มี 28 หน่วยเลือกตั้ง มีส.อบตฯ. ได้ 23 คน นายกฯ1คน ประชากรจ านวน 
19,986 คน ผู้มีสิทธิจ านวน 16,919คน คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ85คน ขณะนี้มีผู้สมาสมัครส.อบต.22หมู่บ้านยัง
ขาดอีก1หมู่บ้านคือ หมู่22 บ้านน้อยในเมือง ประชากร 1,070 คน จะรับสมัครถึงวันที่15ตค64ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ และจะเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28พย64 นี้ 

มีผู้สมัครนายกฯ 3 คน ได้แก่ หมายเลข1 นางดวงกมล มีสวัสดิ์ อายุ 60 ปี(อดีตฝ่ายใกล่เกลี่ยฯ)ปริญญาตรี
นิติศาสตร์ หมายเลข2 นายไพบูลย์ แน่นอุดร อายุ 59 ปี(อดีตนายกฯ) ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ หมายเลข3นายศักดา 
ว่องสัธนพงษ์ อายุ52ปี ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(บุตรชายนายสานิต ว่องสัธนพงษ์ อดีตส.ส.ร้อยเอ็ดเขต1) เราพร้อมใน
การเลือกตั้งในครั้งนี้จนนับคะแนนเสร็จ มีป้ายประกาศคะแนนไม่เป็นทางการ หน้า อบต.มีแผนส ารองเรื่องระบบไฟฟ้า
จะไม่ให้ขัดข้องด้วย ติดตามทางเวบ อบต.เหนือเมือง หรือติดต่อ ผอ.เลือกตั้งฯ 086 459 841 

พ.ต.อ.อานนท์ โยธะการี ประธานอ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง กล่าวว่า.-
จะท าหน้าที่เพ่ือดูแลการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ผ่านไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยได้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามจุดประสงค์ของประชนในพ้ืนที่ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/288578  
  

https://siamrath.co.th/n/288578
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211013/b6854e44da365b43a8f59df63ba35cbfaae015b7667828a5a47b3941c2b5f787.jpg?itok=soQRMWrL
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12/10/2564 16:39 
“วิษณุ” เตรียมเชิญ กกต. หารือท า กม. ลูกสัปดาห์นี้ 
 

 
 
ท าเนียบรัฐบาล 12 ต.ค.-“วิษณุ” เตรียมเชิญ กกต. หารือท ากฏหมายลูกเลือกตั้งสัปดาห์นี้ ชี้ปม 8 ปี ต าแหน่ง
นายกฯ ยังไม่ตอบขณะนี้ ย้ าไม่เกิดประโยชน์ 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะเรียกคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาหารือ
พูดคุย ถึงการจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีการเสนอมา 2 
ทาง คือ คณะรัฐมนตรีเสนอโดยการเห็นชอบจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหาก
พรรคพลังประชารัฐ เสนอเป็นเจ้าของร่าง จะท าให้เกิดปัญหาได้ เพราะการเลือกตั้ง กระทบกับทุกพรรค ดังนั้น ต้องไป
สอบถามพรรคฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ว่าจะเห็นชอบร่างนี้ด้วยหรือไม่ หรือจะเสนอคนละร่างก็ได้ แต่ในส่วนของรัฐบาลได้
มีมติคณะรัฐมนตรีไปก่อนหน้านี้แล้ว ว่าจะสอบถาม กกต.จะท าหรือไม่ และหากท าส่งมารัฐบาลก็จะเป็นเจ้าภาพเสนอ
สภาให้ ในนามร่างของ กกต. 

“การเชิญ กกต.มาหารือในสัปดาห์นี้จะสอบถามว่าจะท าหรือไม่ และมีไทม์ไลน์อย่างไร เสร็จเมื่อไหร่ เพราะการ
ท าต้องมีการรับฟังความเห็นจากประชาชน ตามมาตรา 77  และเสนอส่งสภาตามข้ันตอน ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และทันต่อการเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย เพ่ือเข้าสู่การพิจารณา
ของ 2 สภา ซึ่งเนื้อหาของการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพ่ือการนับคะแนนที่ชัดเจน เพราะหากไม่
ด าเนินการและเมื่อมีการเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ ก็จะท าให้เกิดปัญหา ได้” นายวิษณุ กล่าว   

ส าหรับเรื่องการหาความชัดเจนเรื่องการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  8 ปีของ พลเอกประยุทธ์   
จันทร์โอชา นั้น นายวิษณุระบุว่า ตอนนี้ยังตอบค าถามสื่อไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ศึกษา ซึ่งการนับการด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในขณะนี้ส่วนตัวยังบอกไม่ได้ว่าจะนับจากปี 2557  2560 หรือ 2662  ไม่ว่าจะสูตรไหนก็ยังมีเวลานี้ ถึง 
11 เดือน โดยความชัดเจน และน่าเชื่อถือ คือ ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ ซึ่งเวลานี้ส่งเรื่องไม่ได้เพราะศาล
รัฐธรรมนูญก็ยังไม่รับ และยังไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใดเลยในขณะนี้.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-802167  
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-802167


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

 
วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.49 น. 
เลือกตั้งอีกนาน ! ‘วิษณุ’ เรียก ‘กกต.’ ถามจะยกร่าง กม. ลูกเกี่ยวกับเลือกตั้งหรือไม่ 
 

 
 
“วิษณุ” เรียกกกต. ถามจะยกร่างกม.ลูกเกี่ยวกับเลือกตั้งหรือไม่ รับกว่าจะได้เลือกตั้งคงใช้เวลาอีกนาน แต่คิด
ทางออกไว้ทุกสถานการณ์  

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา13.30น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ถึงการเตรียมยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า 
ตนเห็นนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ออกมาระบุว่า พรรคพลังประชา
รัฐเตรียมยกร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ผู้ที่จะเสนอกฎหมายได้มี 2 ประเภท คือ คณะรัฐมนตรี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ ส.ส. โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของ กกต. ทั้งนี้หากพรรคพลัง
ประชารัฐด าเนินการเรื่องดังกล่าวก็อาจเกิดปัญหาขึ้น เพราะการเลือกตั้งจะกระทบกับทุกพรรค ดังนั้นพรรคพลังประชา
รัฐต้องไปสอบถามพรรคต่างๆทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลว่าเห็นชอบกับร่างที่จะเสนอหรือไม่ ไม่เช่นนั้นมันร่วมหัวลงโลงกัน
ไม่ได้เดี๋ยวจะล่มในสภาฯ หรือต่างคนต่างยกร่างเสนอกันเองก็ได้ แต่ในส่วนของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้วให้
สอบถาม กกต.ว่าจะรับท าเรื่องดังกล่าวหรือไม่ 

“ถ้าส่งมารัฐบาลจะเป็นผู้เสนอสภาฯ ภายในสัปดาห์นี้ผมได้เชิญเลขาธิการกกต.มาพบเพ่ือหารือและสอบถามว่า 
จะด าเนินการหรือไม่ หรือจะให้ส.ส.เขาท า ถ้า กกต. จะท าไทม์ไลน์จะเป็นอย่างไร ท าเมื่อไหร่ เพราะต้องรับฟังความเห็น
จากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 แตกต่างจากการยกร่างของ ส.ส. ที่ไม่ต้องด าเนินการขั้นตอนดังกล่าว และ
กกต.จะน าเสนอรัฐบาลเพ่ือน าเข้าสภาฯได้เมื่อใด ซึ่งแน่นอนต้องท าภายหลังรัฐธรรมนูญมีการประกาศใช้เสียก่อนถึงจะ
เสนอได้ แต่ถ้าเตรียมทุกอย่างไว้ในมือ เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศก็เสนอสภาได้เลย” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว 

เมื่อถามว่า หากกกต.จะด าเนินการในเรื่องนี้ ร่างของ กกต. จะเป็นร่างหลักใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า หาก
ร่างของกกต. ยังฟังความคิดเห็นอยู่ แต่ร่างของ ส.ส. เข้าสู่สภาฯได้และประธานสภาบรรจุเป็นวาระก็จะได้พิจารณาก่อน 
เพราะร่างของรัฐบาลตามไปไม่ทัน ดังนั้นไทม์ไลน์ตรงนี้ส าคัญจึงต้องเชิญเลขาฯกกต.มาหารือ 

เมื่อถามว่า เวลาในการพิจารณากฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะใช้เท่าไหร่ นายวิษณุ กล่าวว่า เมื่อแก้ไม่
มากก็ไม่น่าจะใช้เวลานาน และรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ว่า การพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณา



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

ร่วมกันในที่ประชุมรัฐสภา ใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน และความจริงก็ไม่น่าจะถึง เมื่อท าเสร็จก็ต้องส่งให้ กกต. ดูอีกครั้ง 
ส่วนจะให้ระบุตอนนี้ว่า ต้องใช้เวลากี่เดือนนั้นยังตอบไม่ได้ เพราะยังไม่เห็นว่า มีกี่มาตรา และหากกฎหมายผ่านก็ต้องมี
ขั้นตอนเรื่องการทูลเกล้าฯอีก 3 เดือน 

เมื่อถามย้ าว่า หากเป็นเช่นนี้ต้องใช้เวลาอีกนานถึงจะมีความพร้อมในการเลือกตั้งได้ นายวิษณุ กล่าวว่า “อัน
นั้นสื่อพูดผมไม่รู้ เก่งสรุปได้ขอให้คะแนน สรุปเป็นใช่ได้” 

เมื่อถามอีกว่า หากรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว แต่กฎหมายลูกยังไม่มีผลบังคับใช้เกิดมีการยุบสภาฯขึ้นมาแล้วมี
การเลือกตั้งจะใช้กฎหมายอะไร นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องยึดตามรัฐธรรมนูญ แต่ยอมรับว่า จะยุ่ง 
เมื่อถามว่า ค าว่ายุ่งหมายความว่า ไม่รู้จะนับคะแนนแบบไหนใช่หรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า ใช่ แต่ก็มีทางออก ซึ่งสิ่งที่สื่อ
ถามว่า รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว กฎหมายลูกยังไม่เสร็จ จะท าอย่างไร ก็ต้องบอกว่า ต้องใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่จะ
นับคะแนนอย่างไรปัญหามันเล็กลงมาแล้ว มีวิธีแก้ ซึ่งคิดไว้แล้วแต่ไม่บอก ทุกสถานการณ์สามารถเกิดขึ้นได้ 
ขณะเดียวกันยอมรับว่า ถ้าวันนี้ยุบสภา โดยที่รัฐธรรมนูญยังไม่ใช้ถือว่า ง่ายกว่า 

เมื่อถามว่า มีสูตรค านวนส.ส.อีกหลายสูตรหรือไม่ที่ต้องหยิบมาพิจารณา นายวิษณุ กล่าวว่า อันนี้จริงๆเป็น
ความจริงจะโยนให้ กกต. และรัฐบาลและส.ส.ไปคิด เพราะเขามีสิทธิ์เสนอกฎหมายรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ 

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งรอบหน้าการค านวณส.ส.ควรชัดเจนและเข้าใจกันทั้งประเทศหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า 
ที่อุตส่าห์แก้กันมาเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบก็เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมันไม่ควรที่จะทะเลาะกันเรื่องกติกา 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/608409  
  

https://www.naewna.com/politic/608409
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12 ต.ค. 2564 เวลา 16:50 น. 
"วิษณุ" แนะ "พปชร." ถกทุกพรรคก่อนยกร่าง กม. ลูกเลือกตั้ง หว่ันถูกคว่ าในสภา 
 

 
 
"วิษณุ" เผย "พปชร." จ่อยกร่างกม.ลูกเลือกตั้ง ให้สอดคล้อง "ร่างรธน." ชี้ อาจเกิดปัญหา เหตุ กระทบทุกพรรค 
แนะ ถามพรรคร่วม-ฝ่ายค้าน ก่อน เห็นด้วยหรือไม่ หว่ัน ล่มในสภา จ่อคุยแนวทาง "เลขาฯกกต." แจง มีทางออก
หาก หากเกิดยุบสภา กลางคัน 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เห็นนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ ออกมาระบุว่าพรรคพลังประชารัฐเตรียมยกร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ซึ่งผู้ที่จะเสนอ
กฎหมายได้มี 2 ประเภท คือคณะรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ ส.ส. โดยไม่
ต้องผ่านความเห็นชอบของ กกต. ทั้งนี้ หากพรรคพลังประชารัฐด าเนินการเรื่องดังกล่าวก็อาจเกิดปัญหาขึ้นเพราะการ
เลือกตั้งจะกระทบกับทุกพรรค ดังนั้น พรรคพลังประชารัฐต้องไปสอบถามพรรคต่างๆ ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลว่า
เห็นชอบกับร่างที่จะเสนอหรือไม่  

นายวิษณุ กล่าวว่า หากไม่เห็นชอบเดี๋ยวจะล่มในสภาฯ หรือต่างคนต่างยกร่างเสนอกันเอง แต่ในส่วนของ
รัฐบาล คณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้วให้สอบถาม กกต.ว่าจะรับท าเรื่องดังกล่าวหรือไม่ถ้าส่งมารัฐบาลจะเป็นผู้เสนอสภา
ฯ ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้เชิญเลขาธิการ กกต.มาพบเพ่ือหารือและสอบถามว่าจะด าเนินการหรือไม่ หรือจะให้ส.ส.เขา
ท า  ถ้ ากกต .จะท า  ไทม์ ไลน์ จะ เป็ นอย่ า ง ไรท า เมื่ อ ไหร่  เพราะต้ องรับ ฟังความเห็นจากประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 77 แตกต่างจากการยกร่างของส.ส.ที่ไม่ต้องด าเนินการขั้นตอนดังกล่าว และกกต.จะน าเสนอรัฐบาล
เพ่ือน าเข้าสภาฯได้เมื่อใด ซึ่งแน่นอนต้องท าภายหลังรัฐธรรมนูญมีการประกาศใช้เสียก่อนถึงจะเสนอได้แต่ถ้าเตรียมทุก
อย่างไว้ในมือ เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศก็เสนอสภาได้เลย  

หาก กกต.จะด าเนินการในเรื่องนี้ ร่างของ กกต.จะเป็นร่างหลักใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่าหากร่างของ
กกต. ยังฟังความคิดเห็นอยู่ แต่ร่างของส.ส.เข้าสู่สภาฯได้ และประธานสภาบรรจุเป็นวาระก็จะได้พิจารณาก่อน เพราะ
ร่างของรัฐบาลตามไปไม่ทัน ดังนั้น ไทม์ไลน์ตรงนี้ส าคัญจึงต้องเชิญเลขาฯกกต. มาหารือ อาจใช้เวลาไม่นาน หากแก้ไข
ไม่มาก และรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ว่าการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาร่วมกันในที่ประชุม
รัฐสภา ใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน เมื่อท าเสร็จก็ต้องส่งให้ กกต.ดูอีกครั้ง  
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ส่วนจะให้ระบุตอนนี้ว่าต้องใช้เวลากี่เดือนนั้นยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่เห็นว่ามีกี่มาตรา และหากกฎหมายผ่านก็
ต้องมีข้ันตอนเรื่องการทูลเกล้าฯ อีก 3 เดือน  

เมื่อถามย้ าว่า หากเป็นเช่นนี้ต้องใช้เวลาอีกนานถึงจะมีความพร้อมในการเลือกตั้ง นายวิษณุกล่าวว่า อันนั้นสื่อ
พูด ตนไม่รู้  

หากรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว แต่กฎหมายลูกยังไม่มีผลบังคับใช้ เกิดมีการยุบสภาฯ ขึ้นมาแล้วมีการเลือกตั้ง
จะใช้กฎหมายอะไร นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องยึดตามรัฐธรรมนูญ แต่ยอมรับว่าจะยุ่ง เมื่อถามว่า ค าว่ายุ่งหมายความว่าไม่
รู้จะนับคะแนนแบบไหนใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่าใช่ แต่ก็มีทางออก สิ่งที่สื่อถามว่ารัฐธรรมนูญประกาศใช้
แล้ว กฎหมายลูกยังไม่เสร็จ จะท าอย่างไร ก็ต้องบอกว่าต้องใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่จะนับคะแนนอย่างไรปัญหามันเล็ก
ลงมาแล้วมีวิธีแก้ ซึ่งคิดไว้แล้วแต่ไม่บอก ทุกสถานการณ์สามารถเกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกันยอมรับว่าถ้าวันนี้ยุบสภาโดยที่
รัฐธรรมนูญยังไม่ใช้ถือว่าง่ายกว่า  

เมื่อถามว่า มีสูตรค านวนส.ส.อีกหลายสูตรหรือไม่ที่ต้องหยิบมาพิจารณา  นายวิษณุ กล่าวว่า อันนี้จริงๆ เป็น
ความจริงจะโยนให้กกต.และรัฐบาลและส.ส.ไปคิด เพราะเขามีสิทธิเสนอกฎหมาย 

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งรอบหน้าการค านวณ ส.ส.ควรชัดเจนและเข้าใจกันทั้งประเทศหรือไม่นายวิษณุ กล่าว
ว่า ที่อุตส่าห์แก้กันมาเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบก็เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมันไม่ควรที่จะทะเลาะกันเรื่องกติกา 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/965445  
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วันที่ 12 ตุลาคม 2564 - 15:34 น. 
“ก้าวหน้า” เข้าแจง กกต. ข้อถูกกล่าวหาท าตัวเหมือนพรรค “ปิยบุตร” เชื่อ มีเจตนาแอบแฝง 
 

 
“ก้าวหน้า” เข้าแจงกกต. ข้อถูกกล่าวหาท าตัวเหมือนพรรค “ปิยบุตร” เชื่อ มีเจตนาแอบแฝง เรียกมาแจงช่วง
เลือกตั้ง อบต. หวังท าให้ผู้สมัครหว่ันไหว อัด ผู้มีอ านาจเล่นไม่เลิก ทั้งยุบพรรค-ตัดสิทธิ์ เหน็บต้องใช้ลิควิดลบชื่อ
ให้พ้นแผ่นดินเลยหรือไม่ “ด้านธนาธร”ชวนออกมาลงคะแนนเลือก อบต.ชี้ เป็นสนามใหญ่เกี่ยวข้องปชช.มากสุด 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 12 ตุลาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการไต่ส่วน ของ 
กกต. กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวหาว่าการที่คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัคร
ลงเลือกตั้งท้องถิ่น เข้าข่ายมีพฤติกรรมเลียนแบบพรรคการเมืองขัดมาตรา 111 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

โดยนายปิยบุตร กล่าวว่า ยังไม่ทราบว่ากกต.ตั้งข้อกล่าวหาอย่างไรบ้าง แต่อยากตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่มีการ
กล่าวหานั้นมีการร้องมานานแล้ว เหตุใดกกต.จึงเพ่ิงเรียกให้คณะก้าวหน้ามาชี้แจงในช่วงเวลาที่ก าลังจะมีการเลือกตั้ง
อบต. แต่ก็ฝากถึงผู้สมัครที่ทางคณะก้าวหน้าสนับสนุนว่ากรณีนี้ไม่ได้มีผลที่จะท าให้ผู้สมัครได้ใบเหลืองใบแดง เพราะ
ตามกฎหมายก าหนดโทษไว้เฉพาะผู้ที่กระท าการเสมือนพรรคการเมือง หากกกต.ระบุว่าคณะก้าวหน้าผิดก็จะมีโทษปรับ
และจ าคุกทั้งนี้ การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายไม่จ าเป็นต้องสังกัดพรรค แล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนส่งผู้สมัคร มีใน
บางพ้ืนที่ที่ส่งในนามกลุ่ม ดังนั้น การเลือกตั้งท้องถิ่นมันคือความเป็นอิสระของผู้สมัคร จึงเกิดถามว่าท าไมจึงมีแต่คณะ
ก้าวหน้าที่ถูกร้องเรียนว่าท าตัวเสมือนพรรคการเมือง เนื่องจากสนับสนุนผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะเดียวกันใน
หลายจังหวัดก็มีการส่งในนามกลุ่ม อย่างจ.สมุทรปราการ  ชลบุรี บ้านใหญ่ที่นั้นก็มีการส่งในนามกลุ่มส่งต่อเนื่องมา
หลายสมัยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ท าไมนักร้องคนเดิมจึงจ าเพราะเจาะจงร้องเรียนเฉพาะคณะก้าวหน้า ที่ผ่านมาร้องกี่
เรื่องและส าเร็จกี่เรื่อง ตกลงแล้วร้องเพ่ือสกัดกั้นเรา และเลือกท่ีจะร้องเฉพาะกลุ่มใช่หรือไม่ 

“ผมไม่รู้ว่าคนบางกลุ่มในประเทศนี้จะกลัวอะไรพวกผม คุณเล่นทุกวิถีทางตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่เรา
มาจดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ เล่นมาเรื่อยๆจนยุบพรรค ตัดสิทธิ์ จึงอยากถามว่าเอาให้ชัดใช้ลิวิคเปเปอร์ลบชื่อผมกับ
นายธนาธร ออกจากแผ่นดินนี้เลยจึงจะพอใจ เพราะวันนั้นจนเวลานี้ปลายปี64 แล้วยังเล่นกันไม่เลิก มีคดีความเต็มไป
หมด เมื่อเช้านายธนาธรก็โดนเรื่องมาตรา 112 จากกรณีที่พูดเรื่องวัคซีน ตกลงประเทศนี้ใครที่คิดเห็นไม่ตรงกับผู้มี

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg
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อ านาจ ใครที่ก าลังจะเป็นความหวังของประชาชน คนมีอ านาจกลุ่มนี้จะต้องเตะสกัดขัดขาหมด ตกลงประทศนี้ เป็นของ
คุณไม่ใช่ของทุกคนใช่หรือไม่ 

ด้านนายธนาธร กล่าวว่า การเมืองท้องถิ่นเป็นการเมืองที่ส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน คณะก้าวหน้า
ห่วงใยประเทศจึงได้ลงมาท า เราเชื่อในศักยภาพของประเทศ และพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนที่อยู่ในเขตท้องถิ่นว่า
สามารถท าให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีกว่านี้ คณะก้าวหน้าจึงอยากผลักดันความเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ให้เกิดขึ้นจริง ให้คนรู้สึกว่าประชาธิปไตยมีความหวัง หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าแรงบันดาลในนี้
ของพวกเราผิดกฎหมายอยากให้พูดออกมาเลยว่า ธนาธรห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองทุกระดับ 
“ผมกลับมาพูดเรื่องนี้เพราะยังเชื่อว่าประเทศไทยมีอนาคตมีความหวัง สัปดาห์หน้าเราจะแสดงให้เห็น จะมีการแถลง
ข่าวการบริหารงานของเทศบาลที่พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน หลายเดือนที่ผ่านมาเราท างานหนักทั้งเรื่อง
น้ าประปา การท่องเที่ยวชุมชน สวนสาธารณะ การดูแลสุขภาพเพ่ือให้เห็นว่าการท างานที่หนักแน่นของเรามันไปได้ดี 
เชื่อว่าประชนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่เราเข้าไปให้ค าแนะน าได้ประโยชน์”นายธนาธร กล่าวและว่า การที่กกต.เรียกคณะ
ก้าวหน้ามาให้ข้อมูลเรื่องการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นเข้าข่ายเลียนแบบพรรคการเมือง ตนก็มีข้อสังเกตเช่นเดียวกับ
นายปิยบุตรว่า พอจะมีการเลือกตั้งทีไรก็จะมีเรื่องแบบนี้มากวนใจพวกเรา ท าให้เสียสมาธิ เสียเวลา เสียเงินทอง หรือ
แท้จริงมีจุดประสงค์อ่ืน  ต้องการให้ผู้สมัครท้องถิ่นที่เราสนับสนุนอยู่เกิดความหวั่นไหว แต่ยืนยันว่าการท างานของพวก
เรามีแต่เจตนาที่ดี ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องใดใด 
นายธนาธร ยังกล่าวถึงการเลือกตั้ง อบต.ที่ก าลังจะเกิดขึ้นว่า เป็นสนามการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพราะมีการเลือกพร้อม
กันหลายพันแห่ง อยากให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญ เพราะมันเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตประชาชน หนึ่งสิทธิ
หนึ่งเสียงของทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านตัวเองได้ อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีอยู่
ในการเลือกตั้งทุกระดับอยู่แล้ว เราก็ท าได้เพียงรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิให้มาที่สุด และใช้สิทธิตามเจตนารมณ์
ของตนเอง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2987301  
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12 ต.ค. 2564 16:55    
"ปิยบุตร" ชี้ คณะก้าวหน้าไม่ใช่พรรคการเมือง เหน็บ กกต. ควรดีใจช่วยคนรุ่นใหม่สนใจเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
"ปิยบุตร"ยัน คณะก้าวหน้าไม่ใช่พรรคการเมือง ชี้ มีโลโก้ ชื่อภาษาอังกฤษไม่ต่างจากกลุ่มการเมืองในอดีต เหน็บ
กกต. ควรดีใจช่วยคนรุ่นใหม่สนใจเลือกตั้งท้องถิ่น ด้าน"ธนาธร" เตรียมแถลง 17 ต.ค.นี้ 

วันนี้ ( 12 ต.ค.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนายปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมการบริหาร
คณะก้าวหน้า กล่าวหลังเข้าให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการไต่สวนของกกต. กรณีถูกกล่าวหาว่าการที่คณะก้าวหน้า
สนับสนุนผู้สมัครลงรับเลือกตั้งท้องถิ่น เข้าข่ายท าตัวเสมือนพรรคการเมืองขัดมาตรา 111 พ.ร.ป.พรรคการเมือง โดย
นายปิยบุตร กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่กกต.ได้แจ้งว่า ที่มีการร้องว่าคณะก้าวหน้าท าตัวเสมือนพรรคการเมือง คือมีโลโก้มา
ติด มีสัญลักษณ์ มีชื่อภาษาอังกฤษของคณะ มีต าแหน่งประธาน เลขา และโฆษก มีการสมัครสมาชิก และส่งผู้สมัครลง
รับเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งตนคิดว่าผู้ร้องเข้าใจผิด คลาดเคลื่อนในหลายเรื่อง โดยเฉพาะโลโก้ คนที่ตั้งกลุ่มตั้งพรรคก็ต้องมีโล
โก้ สัญลักษณ์ ไม่เช่นนั้นคนจะรู้ได้อย่างไร ไม่ต่างจากกลุ่มอ่ืนที่รณรงค์ในเรื่องการเมือง ไม่ว่าจะกปปส. พันธมิตรประชาชน
เพ่ือประชาธิปไตย ซึ่งก็ล้วนมีโลโก้ มีชื่อภาษาอังกฤษทั้งสิ้น 

ส่วนมีต าแหน่งประธาน เลขา โฆษก ถ้าบอกว่าเราเป็นพรรคการเมือง จะต้องมีนายทะเบียนพรรค เหรัญญิก
พรรค ซึ่งเป็นต าแหน่งที่กฎหมายบังคับให้มี แต่ของคณะก้าวหน้าไม่มี เราเอาอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่
ถูกตัดสิทธิ์ยุบพรรคไปก็มารวมตัวกัน เพราะอยากจะรณรงค์กันต่อ ซึ่งเราไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลไม่ได้มีข้อบังคับ
เป็นพรรคการเมือง เป็นแค่อดีตกรรมการบริหารพรรคที่ยังสนใจในเรื่องการเมือง การศึกษา การกระจายอ านาจท้องถิ่น 
มารวมกัน ไม่ต่างอะไรกับสมาชิกมูลนิธิ หรือสมาชิกกลุ่ม 111 ที่ถูกตัดสิทธิไป นอกจากนี้ยังเข้าใจผิดว่าเราเปิดรับสมัคร
สมาชิกพรรคหรือกลุ่มคณะก้าวหน้ายืนยันว่าไม่มี รวมถึงการจัดตั้งกองทุน ส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น กฎหมายไม่ได้ให้
ผู้สมัครสังกัดพรรค แต่การสนับสนุนท าได้ ก็เหมือนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาในหลายจังหวัดที่จะมีกลุ่มบ้านใหญ่
สนับสนุนผู้สมัครบางรายอยู่แล้วและท ากันมาไม่รู้กี่สมัย ซึ่งก็ไม่เคยถูกร้องว่าท าตัวเสมือนพรรคการเมือง แต่กับพวกตน
กลับเป็นเรื่องทันที ดังนั้นการแก้ข้อกล่าวหาต่างๆ ก็จะเป็นไปตามกระบวนการจะมีการส่งเอกสารและชี้แจงเพ่ิมเติม 
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"อย่างที่ตั้งสังเกตว่าร้องกล่าวหาคณะก้าวหน้าตั้งแต่การเลือกตั้งอบจ.แล้วก็เงียบหายไปแต่พอเปิดรับสมัคร
อบต.ก็กลับมาเรียกมาชี้แจง ก็ไม่เป็นไรถือเสียว่าขอบคุณที่ช่วยตีปี๊ปให้พวกผมดังขึ้นไปอีก อย่างน้อยประชาชนในพ้ืนที่
จะได้ติดตามว่าการเลือกตั้งอบต.จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้และกกต.ต้องขอบคุณพวกผมการเลือกตั้งท้องถิ่นใ นประเทศไทย
กลับมาบูม กลับมาดังกลับมาฮิต คนรุ่นใหม่สนใจ เห็นการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ ๆ สู้กันด้วยนโยบายไม่ใช่อิทธิพล นี่เป็น
สิ่งที่กกต.ฝันอยากเห็นไม่ใช่หรือ อัตราผู้ออกมาใช้สิทธิมากขึ้น คิดว่ามาจากการรณรงค์ของกกต.หรือมาจากการที่คณะ
ก้าวหน้าออกมาสนใจการเมือง ซึ่งผมคิดว่าปัจจัยอย่างหลังมีไม่น้อยที่ท าให้คนตื่นเต้นกับการเลือกตั้งท้องถิ่น “ 

ด้านนายธนาธร กล่าวว่าในวันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค.จะแถลงผลความคืบหน้าการท างานร่วมสนับสนุนการ
บริหารงานของเทศบาลตลอด 5 เดือนที่ผ่านมาของคณะก้าวหน้า ซึ่งคิดว่าการน าเสนอจะท าให้ประชาชนเกิดความหวัง
ว่าประเทศไทยจะดีข้ึนได้ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000101200  
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วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.46 น. 
ฟังขึ้นมั้ย? 'ปิยบุตร' ให้ถ้อยค า กกต. เคลียร์ปม 'คณะก้าวหน้า' ไม่ใช่พรรคการเมือง 
 

 
 
“ปิยบุตร”ยันคณะก้าวหน้าไม่ใช่พรรคการเมือง ชี้โลโก้- ชื่อภาษาอังกฤษ ไม่ต่างจากกลุ่มการเมืองในอดีต- เหน็บ 
กกต.ควรดีใจ ที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่สนใจเลือกตั้งท้องถิ่น ด้าน“ธนาธร”เตรียมแถลง 17 ต.ค.นี้ 

วันที่  12 ต.ค.64 นายธนาธร จึงรุ่ ง เรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนายปิยบุตร แสงกนกกุล 
กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวหลังเข้าให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการไต่สวนของกกต. กรณีถูกกล่าวหาว่าการที่คณะ
ก้าวหน้าสนับสนุนผู้สมัครลงรับเลือกตั้งท้องถิ่น เข้าข่ายท าตัวเสมือนพรรคการเมืองขัดมาตรา 111 พ.ร.ป.พรรค
การเมือง 

โดยนายปิยบุตร กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่กกต.ได้แจ้งว่า ที่มีการร้องว่าคณะก้าวหน้าท าตัวเสมือนพรรคการเมือง 
คือมีโลโก้มาติด มีสัญลักษณ์ มีชื่อภาษาอังกฤษของคณะ มีต าแหน่งประธาน เลขา และโฆษก มีการสมัครสมาชิก และ
ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งตนคิดว่าผู้ร้องเข้าใจผิด คลาดเคลื่อนในหลายเรื่อง โดยเฉพาะโลโก้ คนที่ตั้งกลุ่มตั้ง
พรรคก็ต้องมีโลโก้ สัญลักษณ์ ไม่เช่นนั้นคนจะรู้ได้อย่างไร ไม่ต่างจากกลุ่มอ่ืนที่รณรงค์ในเรื่องการเมือง ไม่ว่าจะกปปส. 
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งก็ล้วนมีโลโก้ มีชื่อภาษาอังกฤษทั้งสิ้น 

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ส่วนที่มีต าแหน่งประธาน เลขา โฆษก ถ้าบอกว่าเราเป็นพรรคการเมือง จะต้องมีนาย
ทะเบียนพรรค เหรัญญิกพรรค ซึ่งเป็นต าแหน่งที่กฎหมายบังคับให้มี   แต่ของคณะก้าวหน้าไม่มี เราเอาอดีต
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสิทธิ์ยุบพรรคไปก็มารวมตัวกัน เพราะอยากจะรณรงค์กันต่อ ซึ่งเราไม่ได้มี
สถานะเป็นนิติบุคคลไม่ได้มีข้อบังคับเป็นพรรคการเมือง  เป็นแค่อดีตกรรมการบริหารพรรคที่ยังสนใจในเรื่องการเมือง 
การศึกษา การกระจายอ านาจท้องถิ่น มารวมกัน ไม่ต่างอะไรกับสมาชิกมูลนิธิ หรือสมาชิกกลุ่ม 111 ที่ถูกตัดสิทธิไป 
นอกจากนี้ยังเข้าใจผิดว่าเราเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคหรือกลุ่มคณะก้าวหน้านั้นยืนยันว่าไม่มี รวมถึงการจัดตั้งกองทุน 
ส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ในกฎหมายไม่ได้ให้ผู้สมัครสังกัดพรรค   แต่การสนับสนุนท าได้ ก็เหมือนกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่ผ่านมาในหลายจังหวัดที่จะมีกลุ่มบ้านใหญ่สนับสนุนผู้สมัครบางรายอยู่แล้วและท ากันมาไม่รู้กี่สมัย ซึ่งก็ไม่เคย
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ถูกร้องว่าท าตัวเสมือนพรรคการเมือง แต่กับพวกตนกลับเป็นเรื่องทันที ดังนั้นการแก้ข้อกล่าวหาต่างๆ ก็จะเป็นไปตาม
กระบวนการจะมีการส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติม 

“อย่างที่ตั้งข้อสังเกตว่าร้องกล่าวหาคณะก้าวหน้าตั้งแต่การเลือกตั้งอบจ.แล้วก็เงียบหายไปแต่พอเปิดรับสมัคร
อบต.ก็กลับมาเรียกมาชี้แจง ก็ไม่เป็นไรถือเสียว่าขอบคุณที่ช่วยตีปี๊ปให้พวกผมดังขึ้นไปอีก อย่างน้อยประชาชนในพ้ืนที่
จะได้ติดตามว่าการเลือกตั้งอบต.จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้และกกต.ต้องขอบคุณพวกผมการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย
กลับมาบูม กลับมาดังกลับมาฮิต คนรุ่นใหม่สนใจ เห็นการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ ๆ สู้กันด้วยนโยบายไม่ใช่อิทธิพล นี่เป็น
สิ่งที่กกต.ฝันอยากเห็นไม่ใช่หรือ อัตราผู้ออกมาใช้สิทธิมากขึ้น คิดว่ามาจากการรณรงค์ของกกต.หรือมาจากการที่คณะ
ก้าวหน้าออกมาสนใจการเมือง ซึ่งผมคิดว่าปัจจัยอย่างหลังมีไม่น้อยที่ท าให้คนตื่นเต้นกับการเลือกตั้งท้องถิ่น “ 

ด้านนายธนาธร กล่าวว่า ในวันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค.จะแถลงผลความคืบหน้าการท างานร่วมสนับสนุนการ
บริหารงานของเทศบาลตลอด 5 เดือนที่ผ่านมาของคณะก้าวหน้า ซึ่งคิดว่าการน าเสนอจะท าให้ประชาชนเกิดความหวัง
ว่าประเทศไทยจะดีข้ึนได้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/608444  
  

https://www.naewna.com/politic/608444
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13 ตุลาคม 2564 9:15 น. 
“สมชัย” จี้ กกต. แจงค าตัดสินปม “พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา” ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน 
“สมชัย” จี้กกต.ชี้แจงค าตัดสินปม “พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา” ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินอ้างบ้านยังสร้างไม่เสร็จและ
ขาดเจตนาในการไม่แจ้ง ตอกย้ าให้เห็นถึงการท างานที่เอนเอียงเข้ากับผู้มีอ านาจในบ้านเมือง 
 

 
 

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ
ป.ป.ช.วันที่ 12 ต.ค.ที่ประชุมป.ป.ช.ได้หยิบยกคดีที่ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม น้องชายพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ถูกแจ้งข้อกล่าวหาปกปิดบัญชีทรัพย์สินในส่วนของรายการบ้าน
และที่ดิน มาพิจารณาก่อนจะมีมติ 8 ต่อ 1 ตีตก ข้อกล่าวหาดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า สิ่งที่พล.อ.ปรีชาชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาฟังขึ้น โดยพล.อ.ปรีชาชี้แจงว่า เหตุที่ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินบ้านและที่ดินต่อป.ป.ช. เนื่องจากขณะนั้นบ้านหลัง
ดังกล่าวยังสร้างไม่เสร็จ จึงเข้าใจผิดว่า ยังไม่ต้องแจ้งต่อป.ป.ช. ซึ่งเมื่อดูข้อเท็จจริงแล้วป.ป.ช.เห็นว่า พล.อ.ปรีชาขาด
เจตนาจงใจปกปิด และเมื่อดูทรัพย์สินทั้งหมดแล้ว ไม่ได้ท าให้ทรัพย์สิน พล.อ.ปรีชางอกเงยผิดปกติ จึงมีมติตีตกข้อ
กล่าวหาดังกล่าวตามท่ีได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ต.ค.นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.ได้โพสต์ข้อความระบุว่า   ป.ป.ช. ควรออกมาชี้แจง
ประชาชนค าตัดสินของ ปปช. กรณี พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน   โดยมีค าแถลงเป็นเอกสารจาก 
ป.ป.ช.ถึงเหตุของการยกคดีเพียงไม่กี่บรรทัดว่า เนื่องจากเป็นบ้านที่สร้างไม่เสร็จและขาดเจตนาในการไม่แจ้งนั้น  น่าจะ
ไม่เพียงพอที่จะท าให้สังคมเชื่อถือ แถมยังเป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงการท างานที่เอนเอียงเข้ากับผู้มีอ านาจในบ้านเมือง
อีกครั้ง นับแต่กรณีนาฬิกายืมเพ่ือนของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 

เราเชื่อว่า การลงมติถึง 8:1 ในกรณีดังกล่าว ต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอ และสมควรตั้งโต๊ะแถลงต่อ
ประชาชนให้เกิดความเข้าใจ  มิเช่นนั้นคนจะยิ่งเชื่อว่า องค์กรนี้ไม่มีประโยชน์ในการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ป.ป.ช. ที่เป็นตัวบุคคลมาแล้วไป แต่ศักดิ์ศรีแห่งองค์กรอิสระต้องรักษาไว้  อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆ  ที่ออก
เอกสาร หรือให้เจ้าหน้าที่มาแถลงแล้วจบ 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/369580/   

https://www.dailynews.co.th/news/369580/
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12 ตุลาคม 2564 19:10 น. 
จับตา ‘เพื่อไทย’ ไล่ 2 งูเห่า ติดกับดัก รธน. เสี่ยงยุบพรรค! 
พรรคเพื่อไทยไล่ออก 2 ส.ส.ที่แหกมติพรรคครั้งนี้ แม้เจตนาต้องการเชือดไก่ให้ลิงดูแต่หากมองให้ลึกลงไปอีกชั้น
อาจได้ไม่คุ้มเสียสุ่มเสี่ยงเดินเข้าเขตพื้นที่สังหาร (Killing Zone) กระท าการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญถูกลากน าไปสู่การ
ยุบพรรคในที่สุด 

 
 

นับเป็นก้าวย่างที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ภายหลังที่ประชุมร่วมหว่างคณะกรรมการบริหารของพรรคเพ่ือไทย 
และส.ส.เพ่ือไทย ลงมติท่วมท้นตะเพิด 2 ส.ส.พ้นจากสมาชิกพรรค ให้มีผลทันที 
(1) คนแรก นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ มีมติขับพ้นพรรคด้วยคะแนน 131 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เ สียง จาก
กรณีมีพฤติการณ์กล่าวหาให้ร้ายพรรคเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ท าลายภาพลักษณ์และชื่อเสียง สร้างความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 
(2) คนสอง นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี มีมติขับพ้นพรรคด้วยคะแนน 34 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง จากกรณีมี
พฤติการณ์ฝักใฝ่พรรคการเมืองอ่ืน ไม่ยึดมั่นในเจตนารมณ์และอุดมการณ์พรรค อีกทั้งเป็นการกระท าผิดซ้ าสองใน
พฤติการณ์เดียวกัน 

การเดินหมากไล่ออก 2 ส.ส.ที่แหกมติพรรคครั้งนี้ แม้เจตนา พรรคเพ่ือไทย ต้องการเชือดไก่ให้ลิงดู ไม่ให้ ส.ส.
คนอ่ืนเอาเป็นเยี่ยงอย่าง แต่หากมองให้ลึกลงไปอีกชั้นอาจได้ไม่คุ้มเสีย 
(1) การไล่ นายศรัณย์วุฒิ และนางพรพิมล พ้นจากสมาชิกพรรคท าให้ทั้งคู่เข้าเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (9) 
สามารถย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ได้ภายใน 30 วัน  

ตรงกับส านวนไทย “เตะหมูเข้าปากหมา” ท าให้พรรคการเมืองคู่แข่งได้ ส.ส. 2 คนไปฟรีๆ โดยไม่ต้องลงแรง 
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าว นางพรพิมล มีแนวโน้มย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย ส่วนนายนายศรัณย์วุฒิ อาจไปสังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์หรือพรรคพลังประชารัฐ 

ขณะที่ภายในพรรคเพ่ือไทย สุ่มเสี่ยงเกิดแรงกระเพ่ือมจาก ส.ส.ที่ต้องการย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ โดยเดินตาม
รอย นายศรัณย์วุฒิ และนางพรพิมล 
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(2) การที่พรรคการเมืองเสียจ านวน ส.ส. ส่งผลกระทบโดยตรงกับส่วนกรรมกาธิการ (กมธ.) ของแต่ละพรรคการเมือง 
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญฝ่ายค้านใช้ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เป็นไปตาม ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 หมวด 
3 ข้อ 63 ก าหนดชัดเจนให้ตั้ง กมธ. ตามอัตราส่วน ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมือง 

ดังนั้นการไล่ นายศรัณย์วุฒิ และ นางพรพิมล พ้นสมาชิกพรรคส่งผลกระทบกับเก้าอ้ี กมธ.ในสัดส่วนพรรคเพ่ือ
ไทย โดยตรง 
(3) การไล่ ส.ส.ออกจากพรรค โดยเฉพาะกรณีของ นางพรพิมล ที่มีพฤติกรรมโหวตสวนมติพรรคหลายครั้ง สุ่มเสี่ยงถูก
ร้องยุบพรรค อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 114 ประกอบมาตรา 124 วางหลักชัดเจน ส.ส. เป็นผู้แทนปวง
ชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ และมีเอกสิทธิ์ ในการออกคะแนนเสียง 
เพ่ือเป็นหลักประกันในการท าหน้าที่ ส.ส. 

หากตรวจสอบในรายละเอียดถ้าพรรคเพ่ือไทย ไล่ นางพรพิมล ออกจากสมาชิกพรรคเพราะเหตุผลมีพฤติกรรม
โหวตสวนมติพรรคหลายครั้ง สุ่มเสี่ยงเข้าทางปืนเดินเข้าเขต พ้ืนที่สังหาร (Killing Zone) กระท าการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 
ถูกลากเข้าศาลรัฐธรรมนูญ น าไปสู่การยุบพรรค 
การเมืองไทยก าลังเดินเข้าถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญ ต้องตามติดชนิดไม่กะพริบตา! 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/368189/  
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12 ต.ค. 2564 เวลา 18:49 น.  
 “ไม่ยุบสภา...ตอนนี้มีแค่เลือกตั้ง อบต." ค ายืนยันจาก “บิ๊กตู่” 
 

 
 
 “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ยืนยันผ่าน โฆษกรัฐบาล ระบุ ยังไม่มีแนวโน้มการยุบสภาหรือการเลือกตั้ง ชี้ มี
เพียงแต่การเลือกตั้ง อบต. บอกไม่เคยได้ยิน พปชร.เสนอชื่อคนอ่ืนเป็นนายกฯ  

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ตอบค าถามสื่อมวลชนที่
ถามถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในประเด็นต่างๆ  

โดยมีค าถามหนึ่งที่ถามถึงกรณีมีกระแสข่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ หรือ พปชร. จะเสนอรายชื่อคนอ่ืนขึ้นมา
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคพลังประชารัฐ 

นายธนกร ตอบค าถามนี้ว่า นายกรัฐมนตรียันยืนว่าไม่เคยได้ยินกระแสการเสนอชื่อคนอ่ืนในนามพรรคพลัง
ประชารัฐเป็นว่าที่ผู้ลงสมัครนายกรัฐมนตรีแข่งกับตน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่สื่อมวลชนน าไปกล่าวกันเองในเชิง
วิเคราะห์ โดยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้มีการชี้แจงไปก่อนหน้าแล้ว  
  “อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มการยุบสภาหรือการเลือกตั้ง มีเพียงแต่การเลือกตั้งท้องถิ่น อบต. เท่านั้น 
ขอให้สื่อมวลชนไม่น าเสนอข่าวที่สร้างความสับสน ส าหรับความคืบหน้ากรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียว นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้ เพราะมีหลายประเด็นที่เก่ียวข้อง” 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/499481   
 
  

https://www.thansettakij.com/politics/499481
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13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:14 น.       
‘หญิงหน่อย’ จี้จัดเลือกตั้ง ส.ข. 
 

 
 

13 ต.ค.2564 -  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง 
สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น  แ ละผู้ บ ริ ห า รท้ อ ง ถิ่ น ของอ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ วนต าบล  ( อบต . )  ก ว่ า  5,300 แห่ ง  
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 -15 ตุลาคมนี้ว่า เป็นก้าวแรกของการกระจายอ านาจ เพ่ือปลดล็อกการพัฒนาท้องถิ่น ที่
ประชาชนจะได้มีตัวแทนของตนเอง เข้าไปแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด หลังร้างการเลือกตั้งมานานกว่า  
8 ปี โดยที่ผ่านมา อบต.หลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีการว่างเว้นผู้บริหารท้องถิ่น และให้ข้าราชการประจ า ท าหน้าที่
รักษาการ จึงท าให้ท้องถิ่นไม่มีตัวแทนประชาชน เข้ามาดูแลชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะ
ในช่วงภัยพิบัติน้ าท่วม ที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงราชการได้ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที 

พรรคไทยสร้างไทย พร้อมสนับสนุนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ือทะลายกรอบความคิด รัฐราชการอ านาจ
นิยม ปลดปล่อยพลังการพัฒนาท้องถิ่น ให้คนในพื้นที่สามารถร่วมกันสร้าง และแก้ไขปัญหาของชุมชน เพราะ ไม่มีใครรู้
ปัญหา และแก้ไขได้ดีเท่ากับคนในพ้ืนที่  อีกประเด็นหนึ่งที่พรรคไทยสร้างไทยขอเรียกร้อง คือนอกเหนือจากการให้มี
การเลือกตั้ง อบต. ในต่างจังหวัดแล้ว ควรการเปิดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในกรุงเทพมหานครอีกด้วย พรรคไทย
สร้างไทย ขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.ให้มากที่สุด เพ่ือก าหนดตัวแทนประชาชนใน
การเข้ามาดูแลแก้ปัญหาท้องถิ่น 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/119598  
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/119598
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วันที่ 12 ตุลาคม 2564 - 13:00 น. 
แนวโน้ม เลือกตั้ง เลือกตั้ง นายกรัฐมนตรี ชัดเจน แจ่มแจ้ง 
 

 
 
 
 
 
 

 
ค าประกาศ “ขอเวลาอีก 5 ปี” จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างเดินสายหาเสียงในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ส าคัญและแหลมคม 

แหลมคมเพราะเท่ากับเป็นการเสนอและขอต่อ “ประชาชน” ไม่ว่าจะมองอย่างเป็นการจ าเพาะ ไม่ว่าจะมอง
อย่าง “วงกว้าง” จ าเพาะไปยัง “มวลชน” ของ “พลังประชารัฐ” วงกว้างไปถึงในพ้ืนที่ “นครศรีธรรมราช” และ
กระจายครอบคลุม ไปทั่ วทั้ ง  “ภาคใต้ ”  และในขอบเขต  “ทั่ วประ เทศ”  ส าคัญ เพราะ เป็ นการขอผ่ าน
ต าแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” 

เท่ากับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วอนขอจาก “ประชาชน” ผ่านต าแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” ที่สัมพันธ์อยู่
กับ  “การเลือกตั้ ง”  นี่คือลักษณะ “ยุทธศาสตร์” จาก “ค าประกาศ”  ต้องยอมรับว่ ากระบวนการของ   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระบวนการของพรรคพลังประชารัฐนั่นเองที่ก่อรูปแห่ง “ยุทธศาตร์” นี้ขึ้น นี่ย่อมเป็นท่าที
ที่ “แตกต่าง” อย่างมีนัยส าคัญ 

แตกต่างไปจากท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 แตกต่างไปจากท่าทีของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อเดือนมีนาคม 2562 เพราะเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นท่าท ี“รัฐประหาร” 
เพราะเม่ือเดือนมีนาคม 2562 แม้จะด ารงอยู่ผ่านการเป็น “แคนดิเดต” นายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ 
แต่ก็มิได้เปิดเผยและ “โอ่โถง” อย่างนี้ ความเปิดเผยโอ่โถงเช่นนี้เองจึงประจักษ์แก่สายตาของพรรคประชาธิปัตย์ ของ
พรรคภูมิใจไทย ของพรรคชาติไทยพัฒนา ว่าจะมอง “สถานการณ”์ นี้อย่างไร 

คล้ายกับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ก็จะคล้ายกับการเลือกตั้งอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือน
มีนาคม 2562 เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ก็ยังคงอยู่ นั่นหมายความว่า “อ านาจ” ที่รัฐธรรมนูญมอบให้กับ  
250 ส.ว.ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังมิได้ไปไหน กระนั้น แบบวิธี “เลือกตั้ง” ก็แปรเปลี่ยน กระนั้น ท่วงท่าและ
อาการของ  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  ก็ลงมา  “คลุกฝุ่น”  ในทางการเมืองลึกขึ้น  แสดงความต้องการ
เป็น “นายกรัฐมนตรี” อย่างเปิดเผย  

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/p-3-12-1064%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg
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ค าถามก็คือ ความต้องการนี้ท าให้ต าแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” กลายเป็นเป้าหมายที่แต่ละพรรคฝ่ายจักต้อง
แสดงความแจ่มชัด จะคลุมๆ เครือๆ เหมือนในอดีตย่อมไม่ได้อีกแล้ว  การต่อสู้ในอนาคตอันใกล้จึงเป็นการต่อสู้
ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับฝ่ายที่มิใช่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเปิดเผย ใครแจ่มชัด ใครแหลมคม 
พรรคพลังประชารัฐเป็นอย่างไร พรรคเพ่ือไทยเป็นอย่างไร พรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างไร พรรคก้าวไกลเป็นอย่างไร  
แสงแห่ง “สปอตไลต์” ย่อมฉายจับ “ชัดเจน” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2986218  
  

https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2986218
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12 ต.ค. 2564 18:00 น. 
เกมเดิมพัน “ธนาธร” ก้าวหน้าชนะ ก้าวไกลแลนด์สไลด์ 
 

 
 
วิบากไม่สิ้น “ธนาธร” ลุยต่อ สนาม อบต. ม่ันใจชนะที่อีสาน จุดเปลี่ยนคนรากหญ้า ส่งผลต่อพรรคก้าวไกลใน
สนามใหญ่ เพื่อไทยหนาว  

ปี่กลองการเมืองท้องถิ่นดังกระหึ่ม “ธนาธร” และผู้ก่อการคณะก้าวหน้า กลับต้องเข้าชี้แจงต่อ กกต. กรณีเข้า
ข่ายมีพฤติกรรมเลียนแบบพรรคการเมือง 

“ธนาธร” ตั้งข้อสังเกต คณะก้าวหน้า ลงสนาม อบจ. และเทศบาลมาแล้ว ไม่เห็น กกต.ว่าอะไร พอมาถึงสนาม 
อบต. ดูมีท่าทีแปลกๆ 

จริงๆแล้ว “ธนาธร” ไม่ต่างจากทักษิณ ชินวัตร แม้ในทางกฎหมายจะยุ่งเกี่ยวกับพรรคเพ่ือไทยไม่ได้ แต่ทักษิณ
ก็ยังมีอิทธิพลทางความคิดต่อกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค ธนาธรก็เช่นเดียวกัน 

วันที่ 12 ต.ค.2564 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า , ปิยบุตร แสงกนกกุล และพรรณิการ์ วานิช 
กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการไต่ส่วน ของ กกต. กรณีศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวหาว่าการที่คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นเข้าข่ายมีพฤติกรรม
เลียนแบบพรรคการเมืองขัดมาตรา 111 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ 

ปิยบุตร ตั้งข้อสังเกตว่า กรณีที่มีการกล่าวหานั้นมีการร้องมานานแล้ว เหตุใด กกต.จึงเพ่ิงเรียกให้คณะก้าวหน้า
มาชี้แจงในช่วงเวลาที่ก าลังจะมีการเลือกตั้ง อบต. แต่กรณีนี้ไม่ได้มีผลที่จะท าให้ผู้สมัครได้ใบเหลืองใบแดง เพราะตาม
กฎหมายก าหนดโทษไว้เฉพาะผู้ที่กระท าการเสมือนพรรคการเมือง หาก กกต.ระบุว่าคณะก้าวหน้าผิดจะมีโทษปรับและ
จ าคุก 

ส าหรับการเลือกตั้งนายก อบต. คณะก้าวหน้า ส่งผู้สมัครนายก อบต. และ ส.อบต. 210 แห่ง จาก 51 จังหวัด
ทั่วประเทศ 
  
 
 

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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‘ชนะเปลี่ยนเกม’ 
จากชัยชนะเลือกตั้งระดับเทศบาลต าบล 12 แห่ง ท าให้ “ธนาธร” มั่นใจว่า คณะก้าวหน้าจะคว้าชัยในสนาม

เลือกตั้งนายก อบต. จึงส่งผู้สมัครมากกว่าเลือกตั้งเทศบาล 
  เมื่อเร็วๆนี้ พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เปิดเผยถึงความพร้อมในการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง 
อบต. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ โดยมีผู้สมัครนายก อบต. 210 ทีม โดยจังหวัดที่คึกคักท่ีสุดคือ ร้อยเอ็ด 
และอุดรธานี มีผู้ลงสมัครในนามคณะก้าวหน้า จังหวัดละ 20 ต าบล 
  เนื่องจากการเลือกตั้งระดับเทศบาล มีผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า ได้เป็นนายกเทศมนตรีต าบลถึง 8 แห่งในภาค
อีสาน ท าให้มีผู้สนใจสวมสีเสื้อก้าวหน้าลงสนามมากขึ้น 

20 กว่าปีมานี้ กระแสทักษิณ มีอิทธิพลอยู่ในภาคอีสาน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “รับเงิน...กาเพ่ือไทย” และ
เลือกตั้งท้องถิ่นปี 2563 กระแสธนาธร เริ่มมาแรงในกลุ่มวัยรุ่นอีสาน จึงส่งผลให้คณะก้าวหน้าประสบชัยชนะในระดับ
นายกเทศมนตรีต าบล 

กรณีของก้อง ห้วยไร่ นักร้องอินดี้ขวัญใจลูกข้าวเหนียว เป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มรากหญ้า หาก
ผู้สมัครของคณะก้าวหน้าได้รับเลือกเป็นนายก อบต.ในภาคอีสาน ประมาณ 20 แห่ง ย่อมส่งผลสะเทือนต่อกระแส
ทักษิณทันที 

นอกจากนี้ คณะก้าวหน้ายังคาดหวังที่จะชนะเลือกตั้งในภาคตะวันออก และปริมณฑล เช่น จ.ระยอง จ.ชลบุรี 
และ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เมืองใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนวัยรุ่น วัยท างาน 
 ‘ชนะเปลี่ยนแผ่นดิน’ 

ดังที่กล่าวมาข้าง ทักษิณมีอิทธิพลความคิดต่อพรรคเพ่ือไทย “ธนาธร” ก็มีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้สนับสนุน
พรรคก้าวไกล ซึ่งความเป็นจริง ฐานมวลชนผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า ก็คือคนกลุ่มเดียวกัน 

จากข้อมูลการแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้กับพรรคการเมืองประจ าปี 2563 กกต. ปรากฏว่า พรรคก้าวไกล
ได้รับอุดหนุนภาษีปี 2563 สูงสุดอันดับ 1 รวม 12,695,738.77 บาท 

ส่วนพรรคอ่ืนๆ พรรคประชาธิปัตย์ 3,241,639.30 บาท, พรรคกล้า 2,532,740.71 บาท,พรรคพลังประชารัฐ 
2,032,004.08 บาท และพรรคเพื่อไทย 1,422,517.81 บาท 

แม้ลงลึกไปดูตัวเลขจ านวนผู้บริจาคให้พรรคก้าวไกล มีเพียง 29,249 คน คิดเป็น 45.2% ของผู้แสดงเจตนา
อุดหนุนเงินภาษีให้กับพรรคการเมืองทั้งหมด 64,705 คน แต่ข้อมูลนี้สะท้อนว่า คนรุ่นใหม่ คนเมือง เลือกพรรคก้าวไกล 

พรรคก้าวไกล ภายใต้การน าของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีความชัดเจนในการน าเสนอนโยบายปฏิรูปประเทศไทย 
สานต่อเจตนารมณ์คณะผู้ก่อการพรรคอนาคตใหม่ 

หากเปรียบเทียบพรรคก้าวไกล กับพรรคเพ่ือไทย ที่ยืนอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกัน แต่พรรคก้าวไกลนั้น 
มุ่งเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง แต่พรรคเพื่อไทยก็เน้นการได้อ านาจบริหารประเทศ 

ดังนั้น การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในปีหน้าหรือปีโน้น เชื่อว่า พรรคก้าวไกล ต้องเสนอค าขวัญโหวตเชิง
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้ชัยชนะแลนด์สไลด์ 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/487920  
  

https://www.komchadluek.net/scoop/487920
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ระบอบถึงแพ้แต่ชนะ 
 

 
 
 

พรรคการเมืองก าลังเตรียมการเลือกตั้งอย่างคึกคัก ท่ามกลางเสียงปี่เสียงกลองการเมืองที่ดังกระชั้นยิ่งขึ้น 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความมุ่งมั่นที่จะครองอ านาจต่ออีก 5 ปี อาจสวนความคิดเห็นประชาชน ส่วนใหญ่ 
40.73% อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ประกาศว่าจะอยู่ในต าแหน่งไม่เกินเดือนสิงหาคม 2565 

เป็นผลการส ารวจของนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ต้องการฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ
ความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญ เรื่องการห้ามนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี ที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้ว่ามีสูตรคิด 3 
สูตร สูตรที่ 1 ให้นับแต่ปี 2557 สูตรที่ 2 เริ่มนับปี 2560 สูตรที่ 3 ปี 2562 

ผลของนิด้าโพล เป็นที่ชัดเจนว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้เริ่มนับตั้งแต่ปี 2557 จะครบ 8 ปี ในเดือนสิงหาคม 
2565 และยังมีกลุ่มตัวอย่าง 38.37% ขอให้นายก รัฐมนตรียื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ อีก 15.03% ให้อยู่เฉยๆ ไม่ต้องท า
อะไร แต่มี 40.35% ให้ยุบสภาโดยเร็ว อีก 30.05% ให้กฎหมายเลือกตั้งเสร็จก่อนยุบ 

มีเพียง 22.12% คัดค้านการยุบสภา เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่จากความเห็นของประชาชนข้างต้น อาจแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ เช่น กลุ่มที่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ประกาศให้ชัดเจน จะอยู่ต่อไม่เกินเดือน
สิงหาคมปีหน้า หรือกลุ่มที่ต้องการให้ยุบสภา กลุ่มนี้ไม่สนับสนุน นายกรัฐมนตรี 

กลุ่มที่สอง เป็นกองเชียร์ พล.อ.ประยุทธ์ ได้แก่ กลุ่มที่บอกว่าให้อยู่เฉยๆ ไม่ต้องท าอะไรในเรื่อง 8 ปีของนายก 
รัฐมนตรี และคัดค้านการยุบสภาให้อยู่ยาวไปเลย แต่ทั้งสองกลุ่มเป็นเสียงข้างน้อยเปรียบเทียบกับการส ารวจครั้งก่อน 
พบว่าคะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ทรุดฮวบเหลือ 17.54 

ลดลงจากผลการส ารวจเมื่อ 3 เดือนแรกของปี ที่มีคะแนนนิยมอยู่ระดับ 30% และลดลงอีกในการส ารวจครั้งที่
สอง ที่สาม แต่ พล.อ.ประยุทธ์ก็ยังหวังว่าจะไปต่อได้อีก 5 ปี และน่าจะเป็นผู้สมัครนายกฯ ของพรรคพลังประชารัฐ แต่ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคก็เชื่อว่า คราวหน้าจะได้ ส.ส. 150 ถึง 200 

เห็นได้ชัดว่าไม่ได้มุ่งหวัง ว่าพรรค พปชร.จะชนะเลือกตั้ง ได้ ส.ส.เกิน เสียงข้างมาก คือ 251 เสียงขึ้นไป แต่ก็
จะเป็นนายกฯให้ได้ เพราะการเมืองไทยวันนี้ อาจเรียกว่า “ระบอบถึงแพ้แต่ชนะ” แม้แต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว พปชร.
ก็แพ้ แต่สามารถเลือกนายกฯและจัดตั้งรัฐบาลได้ ด้วยอานุภาพ 250 ส.ว. ที่ คสช. แต่งตั้ง. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2217301  
  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/news/politic/2217301
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13 ต.ค. 2564 เวลา 8:00 น. 
“ศรัณย์วุฒิ-ก้อย พรพิมล” พรรคไหน...ปลายทาง “2 งูเห่า” 
 

 
 

ดูเหมือนจะเข้าตามส านวนที่ว่า "ตีงูให้ตาย" หลังพรรคเพื่อไทยมีมติขับ“ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ” และ“ก้อย” พร
พิมล ธรรมสาร พ้นพรรค ซึ่งต้องจับตา "2งูเห่า" แห่งเพื่อไทยภายใต้ชายคาหลังใหม่หลังจากนี้ 

หากจะเปรียบกับวลีที่ว่า “ตีงูต้อง ตีให้ตาย” ส าหรับ 2 ส.ส.คือ “ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ” ส.ส.เขต 2 อุตรดิตถ์ 
และ“ก้อย” พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.เขต 5 ปทุมธานี ในยามนี้ก็คงไม่ผิดอะไรนัก  หลังจากล่าสุดที่ประชุมร่วม
กรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.พรรคเพ่ือไทยมีมติขับทั้ง 2 คนพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค และให้มีผลทันที โดยกรณี
ของ“ศรัณย์วุฒิ”เพ่ือไทยให้เหตุผลว่า พฤติกรรมมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรค เป็นการท าลายภาพลักษณ์ และ
ชื่อเสียงของพรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค 
และเป็นการกระท าผิดวินัยและจริยธรรมของพรรค 

ส่วน “พรพิมล” กรรมการบริหารเห็นว่า มีพฤติการณ์ฝักใฝ่พรรคการเมืองอ่ืน ไม่ยึดมั่นในเจตนารมณ์ และ
อุดมการณ์ของพรรค อีกทั้งเป็นการกระท าผิดซ้ าสอง ตามที่พรรคเคยมีมติลงโทษไปแล้ว จึงถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ
พรรค และถือเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของพรรค หลังจากนี้ทั้ง 2 คน จะต้องหาสังกัดพรรคใหม่ ให้ได้ภายใน 30 
วัน 

ย้อนรอยปฐมบท “2 งูเห่า” แห่งเพ่ือไทย ในส่วนของ “ศรัณย์วุฒิ” ก่อนหน้านี้ถูกพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ถึง
การท าหน้าที่ฝ่ายค้าน  ย้อนกลับไปเมื่อครั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรก ในรัฐบาลประยุทธ์ เมื่อช่วงต้นปี 63 
ท่ามกลางกระแส “ดีลลับ-สับขาหลอก” โดยเฉพาะในส่วนของ “ศรัณย์วุฒิ” ที่อภิปรายชนิดน้ าท่วมทุ่ง กินเวลาไปกว่า 
3 ชั่วโมง จนถูกมองว่าไม่ต่างอะไรกับเกมฮ้ัว ที่ช่วยให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ รอดซักฟอก
ไปอย่างหวุดหวิด ชนิดค้านสายตา “พรรคอนาคตใหม่” ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน ท าให้“ตัวท็อป” อนาคตใหม่ที่
เตรียมไว้ ต้องอดอภิปรายไปโดยปริยาย  

ซ้ ายังน ามาซึ่งรอยร้าวระหว่างพรรคเพ่ือไทย และอนาคตใหม่ ถึงขั้นที่  “ปิยะบุตร แสงกนกกุล” เลขาพรรค
อนาคตใหม่เวลานั้น ออกมาฉะเดือดพรรคเพ่ือไทยเรื่อง “คุณขอมา” ร้อนถึงแกนน าทั้ง 2 พรรคต้องเคลียร์ใจกันใน
ท้ายที่สุด จากนั้นชื่อของ “ศรัณย์วุฒิ” ยังถูกพูดถึงอีกครั้ง หลังถูกโยงไปยังงบ“จัดซื้อเรือยาง” เมื่อครั้งจัดสรร 
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งบประมาณปี 64หลังอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียนพยายามทักท้วงประเด็นการ

เสนอราคาที่แพงกว่าท้องตลาด ซ้ าอนุ กมธ.มีมติให้ตัดงบ 6 ล้านออกจากงบกว่า 300 ล้านบาท ว่ากันว่าตัว “ศรัณย์
วุฒิ” ที่เชียร์ให้จัดซื้อเรือยางแบบสุดลิ่มทิ่มประตู พยายามต่อสายหา “แกนน าพลังประชารัฐ” รายหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในกมธ.
งบ64 ต่อรองให้ช่วยเกลี้ยกล่อม กมธ.งบชุดใหญ่ให้ช่วยผ่านงบจ านวนดังกล่าว 

นอกจากนี้ ในห้วงที่การเมืองปรากฎกระแส “ดูด ส.ส.” ย้ายขั้ว ชื่อของ “ศรัณย์วุฒิ” ยังถูกพูดถึงหลัง “วิรัช 
รัตนเศรษฐ” แกนน าพลังประชารัฐ พูดถึงการทาบทาม ส.ส.ในพ้ืนที่ภาคเหนือในพรรคเพ่ือไทย   ก่อนที่วันถัดมา ตัว
“ศรัณย์วุฒิ” จะออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องจริง ท่ามกลางกระแสข่าวย้ายพรรคท่ีเกิดข้ึนหลังจากนั้นเรื่อยมา 
ในช่วงหลังๆ “ศรัณย์วุฒิ”แทบไม่ค่อยร่วมประชุม หรือร่วมกิจกรรม มิหน าซ้ ายังโหวตสวนมติพรรค หรือขาดประชุมใน
หลายครั้ง ไม่เว้นแม้แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา ซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้าย หลังเจ้าตัวด่ากราดต้นสังกัดกลางสภา
กรณีถูกริบโควตาอภิปราย และขออภิปรายในส่วนของโควตารัฐบาลที่เหลืออยู่แทน 
ฟากฝั่งผู้ใหญ่ในพรรคเพ่ือไทย ให้เหตุผลการริบโควตาอภิปรายในท านองที่ว่า  “ให้(ศรัณย์วุฒิ)มาร่วมประชุมก็ไม่มา ให้
มาพรีเซ็นต์ประเด็นที่จะอภิปรายก็ไม่มา บอกว่าอภิปรายเองได้”  

ยิ่งไปกว่านั้น การที่“ศรัณย์วุฒิ” ท าตัวเป็นปฏิปักษ์หลายครั้ง ท าให้แกนน าและส.ส.บางคนถึงขั้นเอ่ย
ปาก “แบบนี้จะเอาไว้ท าไม” จุดนี้เองที่อาจเป็นชนวนการขับพ้นพรรคในท้ายที่สุด หลังจากนี้คงต้องจับตาบทบาท
ภายใต้ชายคาหลังใหม่ โดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาล แม้เจ้าตัวจะบอกว่า  “ให้น้ าท่วมหลังเป็ดถึงจะร่วมงานกับพลัง
ประชารัฐก็ตาม” ซ้ าก่อนหน้านี้ ยังปรากฎภาพไหว้ย่อ “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพ่ือ
สังคมและการศึกษา ระหว่างลงพ้ืนที่ภาคเหนือ เมื่อไม่ก่ีวันที่ผ่านมาอีกด้วย 

ทว่าอีกหนึ่งคอนเนคชั่นของ “ศรัณย์วุฒิ” คือเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท ฟูจิเอเซีย จ ากัด ที่มี พล.อ.เชษฐา 
ฐานะจาโร หรือ “บิ๊กเหวียง” อดีตผู้บัญชาการทหารบก อดีตรัฐมนตรีช่วงรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรร่วมเป็น
กรรมการ ซึ่งในส่วนของบิ๊กเหวียง เป็นบิดาของพล.ต.ธิติพันธ์ ฐานะจาโร สามีอรทัย ฐานะจาโร  อดีตส.ส.ในกลุ่ม
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ แกนน าพรรคไทยสร้างไทย เมื่อครั้งร่วมงานกับพรรคไทยรักไทยอีกด้วย 

ไม่ต่างไปจาก ส.ส.ก้อย พรพิมล ส.ส.3 สมัยแห่งเมืองปทุม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏภาพการโหวตสวนมติ
พรรคหลายต่อหลายครั้ง ซ้ ายังเคยถูกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ส.ส.กระท าการฝ่าฝืนมติพรรค
มาแล้ว  แม้กระทั่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุด ส.ส.ก้อย โหวตไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ แต่ไม่ลงคะแนนกรณี 
อนุทิน ชาญวีรกูล และศักดิ์สยาม ชิดชอบ สองแกนน าพรรคภูมิใจไทย  ท่ามกลางกระแสเปิดดีล เคลียร์ทางสนาม
เลือกตั้งท้องถิ่นให้กับ "นายกสมชาย" สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ ผู้เป็นสามี สอดคล้องกับการปรากฏตัวร่วมกับ ส.ส.พรรค
ภูมิใจไทย ท่ามกลางกระแสย้ายไปร่วมงานพรรคภูมิใจไทยหลังจากนี้ 

จากนี้ต้องจับตา เพราะตามกฎหมาย ทั้ง 2 คนยังมีเวลา 30 วันในการ “เปิดดีล” เพ่ือหาสังกัดใหม่ ขณะที่ฟาก
ฝั่งเพ่ือไทยเอง แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่า การขับ “2 ส.ส.สูเห่า”ครั้งนี้จะเป็นเกมที่ีเข้าทางฝ่ายตรงข้าม แต่หากเอาไว้ก็จะ
กลายเป็นหอกข้าวแคร่ ที่คอยทิ่มแทงพรรคทุกเมื่อ ดังวลีที่ว่า “ตีงูต้องตีให้ตาย มิเช่นนั้นจะกลับมาท าร้ายเอา”!!  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/965494  
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