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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 14 ตลุาคม 2564 

ข่าว กกต. / ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ปธ.กกต. น ำผู้บริหำร ร่วมวำงพวงมำลำน้อมร ำลึก พระมหำกรุณำธิคุณในหลวง ร.9 10 
2 สยำมรัฐออนไลน์ "อิทธิพร" น ำคณะ กกต. วำงพวงมำลำน้อมร ำลึก วันคล้ำยวันสวรรคต "ในหลวง ร.9" 11 
3 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ร่วมพิธีวำงพวงมำลำน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ในหลวง ร.9 12 
4 MGR Online ปธ.กกต. น ำผู้บริหำร ร่วมวำงพวงมำลำน้อมร ำลึก พระมหำกรุณำธิคุณในหลวง ร.๙ 13 
5 มติชนออนไลน์ เลขำฯ กกต. ถก ‘วิษณุ’ พรุ่งนี้ ปมยกร่ำง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ชี้ 2 ส.ส.  

ถูกขับ ต้องหำสังกัดพรรคใหม่ใน 30 วัน 
14 

6 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ “เลขำฯ กกต.” รุดพบ "วิษณุ"พรุ่งนี้ หำรือร่ำง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. 15 
7 MGR Online เลขำฯ กกต. จ่อถก “วิษณุ” หำรือปมยกร่ำง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. พรุ่งนี้! 16 
8 แนวหน้ำออนไลน์ เลขำฯ กกต. เตรียมหำรือ 'วิษณุ' ถกปมยกร่ำง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. 14 ตุลำฯนี้ 17 
9 สยำมรัฐออนไลน์ เลขำฯ กกต. จ่อถก "วิษณุ" ปมยกร่ำง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. พรุ่งนี้ 18 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ชงรื้อ 35 มำตรำ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. แบ่งเขตใหม่-ลดเวลำลงคะแนน 19 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 14 ต.ค. เลขำฯ กกต.พบ “วิษณุ” ถกแก้ กม. เลือกตั้งฯ บัตร 2 ใบ- 

วิธีค ำนวณ ส.ส.ใหม่ 
20 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลขำ กกต. เตรียมถก 'วิษณุ' ปมยกร่ำง พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. เผย 'ศรัณย์วุฒิ-
พรพิมล' ต้องหำสังกัดพรรคใหม่ใน 30 วัน 

22 

13 มติชนออนไลน์ กกต. ถก ‘วิษณุ’ วันนี้ ชงเองแก้ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส.จ ำนวน 35 มำตรำ 
บัตร 2 ใบ-สูตรค ำนวณปำร์ตี้ลิสต์ 

23 
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รวมข่าว กกต. 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ เผย รัฐบำลสำมำรถแก้ไข ร่ำง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่กกต. เสนอมำได้ 24 
2 nationtv.tv online นำยกฯ จับมือ หัวหน้ำพรรคร่วม ปลดล็อกพรรคกำรเมืองช่วยท้องถิ่นหำเสียงได้ 25 
3 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ เผย ‘ปชป.’ แจ้ง ‘นำยกฯ’ ขอเสียงหนุนแก้กม.พรรคกำรเมือง 

ช่วยหำเสียงท้องถิ่น 
26 

4 มติชนออนไลน์ ชำติไทยพัฒนำจับมือ ภท. แก้ กม. เลือกตั้ง ชี้ไพรมำรีโหวตเป็นอุปสรรค 27 
5 สยำมรัฐออนไลน์ "ธรรมนัส" ควง "นฤมล" สังเกตกำรณ์ประชุมเลือกตั้งตัวแทนเขต พปชร. 

ขอนแก่น ย้ ำเป้ำครบ 400 เขตทั่วประเทศ 
28 

6 ไทยรัฐออนไลน์ จุรินทร์ ชี้ บิ๊กตู่ พูดชัดไม่ยุบสภำ มองแต่ละพรรคมีสิทธิ์เสนอแคนดิเดตนำยกฯ 30 

7 มติชนออนไลน์ ‘ไทยสร้ำงไทย’ หนุนกระจำยอ ำนำจท้องถิ่น ‘ทลำยรัฐรำชกำรอ ำนำจนิยม’  

ปลดล็อกกำรพัฒนำท้องถิ่น 

31 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "นิกร" เสนอสูตรค ำนวณ "ส.ส." มีปัดเศษ ให้พรรคเล็กมีที่ยืน 32 

9 สยำมรัฐออนไลน์ 'ปิยบุตร' โวยใครคิดไม่ตรงผู้มีอ ำนำจถูกเตะตัดขำ 34 

 

บทความ  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ บทน ำวันพุธที่ 13 ตุลำคม 2564 : เลือกตั้ง อบต. 36 

2 nationtv.tv online เปิด “กฎเหล็ก” ม.34 พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น 37 

3 คมชัดลึกออนไลน์ ท้องถิ่นสะเทือน "เฉลิมพล" ชิงนำยก อบต. ได้กลิ่นกำรเมืองสีเสื้อ 39 

4 สยำมรัฐออนไลน์ ส่อง ไทยสร้ำงไทย เปิดหน้ำเจำะ ภำคอีสำน 41 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ลุ้นคุมสภำฯ เบ็ดเสร็จ ?  เกม “กฎหมำย” วัดพลังรัฐบำล 43 

6 มติชนสุดสัปดำห์ออนไลน์ ลักษณะร่วม ลักษณะต่ำง กำรเมือง เหมือนต่ำง ระหว่ำงเพื่อไทย ก้ำวไกล 45 
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วันที่ 14 ตุลำคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง   ให้เกียรติเป็นประธำน 
กำรประชุมพบปะและให้ค ำแนะน ำกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจงำนสืบสวนไต่สวน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในภำรกิจกำรสืบสวนไต่สวน และด ำเนินคดี 
โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ผ่ำนระบบ
ออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 9 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในภารกิจการสืบสวนไต่สวน และด าเนินคดี 
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วันที่ 14 ตุลำคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา  
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 
เดินทำงมำปฏิบัติงำนในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน ประชุมร่วมกับ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ตลอดทั้งกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน โดยมี นำงสำวกำนต์ธิดำ เย็นใจมำ  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน 
ร่วมประชุม ณ ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
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วันที่ 14 ตุลำคม 2564  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา  
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน ร่วมประชุมรบัฟังกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งนี้ ได้มอบนโยบำยและแนวทำง 
กำรปฏิบัติงำนตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่ส ำคัญ ตลอดทั้งกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน โดยมี 
นำงสำวกำนต์ธิดำ เย็นใจมำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน รักษำกำร 
ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน และพนักงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดน่ำน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ ำจังหวัดน่ำน 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน 
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วันที่ 14 ตุลำคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินของพรรคกำรเมือง ครั้งที่ 9/2564 โดยมี ผู้บริหำรและพนักงำน 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจตดิตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง 
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วันที่ 14 ตุลำคม 2564 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับ 

ส ำนักประชำสัมพันธ์ เพ่ือมอบนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำกำรเผยแพร่ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถสืบค้นได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภำพ โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหำร และพนักงำน 

ของส ำนักประชำสัมพันธ์เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 4 ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมมอบนโยบายส านักประชาสัมพันธ ์
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 13 ตุลำคม 2564 - 11:41 น. 
ปธ.กกต. น าผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลาน้อมร าลึก พระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 
 

 
 
ปธ.กกต.น าผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลาน้อมร าลึก พระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 

เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.
จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยแสวง บุญมี นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก  
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และน.ส.สุรณี ผลทวี ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง 
และผู้บริหำรของส ำนักงำน ร่วมพิธีวำงพวงมำลำน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 13 ตุลำคม 2564 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2988388  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2988388
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__34488407.jpg
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13 ตุลำคม 2564 12:20 น.  
"อิทธิพร" น าคณะ กกต. วางพวงมาลาน้อมร าลึก วันคล้ายวันสวรรคต "ในหลวง ร.9" 
 

 
 

วันที่ 13 ตุลำคม 2564 นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
นำยแสวง บุญมี นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำงสำว
สุรณี ผลทวี ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง และผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ร่วมพิธีวำงพวงมำลำน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบ
ศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 13 ตุลำคม 2564 ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/288678  
  

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20211013/9b21968ea4062ca6274f3eef3b7c49b2d4f693025792ff2469de3ce3b28febab.jpg?itok=ZSxePIgm
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20211013/9b21968ea4062ca6274f3eef3b7c49b2d4f693025792ff2469de3ce3b28febab.jpg?itok=ZSxePIgm
https://siamrath.co.th/n/288678
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211013/6d3de463cc3e1dcf8dbdd7548aa8659d50d8599156e6a69939ecf8ee075c8e80.jpg?itok=Cpfm3cyn
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13 ต.ค. 2564 16:16 น. 
กกต. ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 
 

 
 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง น าผู้บริหารในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันที่ 13 ตุลำคม 2564 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ นำยอิทธิพร  
บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยแสวง บุญมี นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.
ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำงสำวสุรณี ผลทวี ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำ
กำรเมืองและกำรเลือกตั้ง และผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมพิธีวำงพวงมำลำน้อมร ำลึกในพระ
ม ห ำ ก รุ ณ ำ ธิ คุ ณ  เ นื่ อ ง ใ น วั น ค ล้ ำ ย วั น ส ว ร ร ค ต  พ ร ะ บ ำ ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ช น ก ำ ธิ เ บ ศ ร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 13 ตุลำคม 2564. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2218440  
 
  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%20%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.thairath.co.th/tags/13%20%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/news/politic/2218440
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13 ต.ค. 2564 16:27    
ปธ.กกต. น าผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลาน้อมร าลึก พระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙ 
  

 
 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อม
ร าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่ องใน วันคล้ าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันนี้ (13 ต.ค.) ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยแสวง บุญมี นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ .ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และ น.ส.สุรณี ผลทวี ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง และผู้บริหำร
ของส ำนักงำน ร่วมพิธีวำงพวงมำลำน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 13 ตุลำคม 2564 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000101544  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000101544
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วันที่ 13 ตุลำคม 2564 - 14:26 น. 
เลขาฯ กกต. ถก ‘วิษณุ’ พรุ่งนี้ ปมยกร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ชี้ 2 ส.ส. ถูกขับ ต้องหาสังกัดพรรคใหม่ใน 30 วัน 
 

 
 
เลขาฯ กกต.เตรียมเข้าหารือ ‘วิษณุ’ พรุ่งนี้ ปมยกร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. เผย 2 ส.ส.ถูกขับพ้น พท.ต้องหาสังกัด
พรรคใหม่ภายใน 30 วัน 

เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์กรณีที่
นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เตรียมเชิญหำรือเกี่ยวกับกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ว่ำช่วงบ่ำยวันที่ 14 ตุลำคม ตนและคณะจะเดินทำงเข้ำหำรือกับนำยวิษณุ เกี่ยวกับ
กรณีดังกล่ำว ที่ท ำเนียบรัฐบำล เบื้องต้นคงจะเป็นกำรพูดคุยหำรือว่ำถ้ำจะยกร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวจะเป็นลักษณะ
อย่ำงไร เพรำะกฎหมำยรัฐธรรมนูญ มำตรำ 131 (1) ก ำหนดให้องค์กรอิสระเสนอแนะคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ เบื้องต้น
ขณะนี้ส ำนักงำน กกต.ได้เตรียมศึกษำรำยละเอียดไว้บ้ำงแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหำของร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ตำมขั้นตอนกำรเสนอยกร่ำงก่อนที่ส ำนักงำนจะเสนอ ครม.ต้องเสนอให้ กกต.พิจำรณำก่อน 
เพรำะอ ำนำจอยู่ที่ กกต. ดังนั้น ขั้นตอนต่ำงๆ เหล่ำนี้ก่อนที่เสนอต้องไปปรึกษำหำรือกับนำยวิษณุว่ำหำกจะท ำแบบนี้
ต้องเสนอไปเมื่อใด เพรำะนอกจำกกำรยกร่ำงกฎหมำยแล้ว ยังต้องมีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมที่รัฐธรรมนูญ
มำตรำ 77 ก ำหนดไว้ด้วย 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่ำวต่อว่ำ ส่วนกรณีที่พรรคเพ่ือไทยมีมติขับนำยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนำง
พรพิมล ธรรมสำร ส.ส.ปทุมธำนี พ้นจำกสมำชิกภำพควำมเป็น ส.ส.ของพรรค ตำมกฎหมำย บุคคลทั้งสองจะต้องไปหำ
พรรคใหม่สังกัดภำยใน 30 วันเพื่อคงสภำพควำมเป็น ส.ส. ต่อไป แต่หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำ 30 วันแล้วยังไม่สำมำรถ
หำพรรคใหม่สังกัดได้จะต้องสิ้นสภำพกำรเป็น ส.ส. 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2988713     
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13 ต.ค. 2564 เวลำ 15:11 น. 67 
“เลขาฯ กกต.” รุดพบ "วิษณุ"พรุ่งนี้ หารือร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. 
 

 
 

“เลขาฯ กกต.” เตรียมเข้าหารือ "วิษณุ" พรุ่งนี้ ถกรกร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. เผยต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย ย้ า 2 ส.ส.ถูกขับพ้นเพื่อไทย  ต้องหาพรรคใหม่สังกัดใน 30 วัน 

วันนี้ (13 ต.ค.64) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) กล่ำวถึงกรณีที่   
นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เตรียมเชิญหำรือเกี่ยวกับกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ว่ำ ช่วงบ่ำยวันที่ 14 ต.ค. ตนและคณะจะเดินทำงเข้ำหำรือกับ นำยวิษณุ เกี่ยวกับ
กรณีดังกล่ำว ที่ท ำเนียบรัฐบำล 

เบื้องต้นคงจะเป็นกำรพูดคุยหำรือว่ำ ถ้ำจะยกร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวจะเป็นลักษณะอย่ำงไร เพรำะกฎหมำย
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 131 (1) ก ำหนดให้องค์กรอิสระเสนอแนะคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ 

“ขณะนี้ส ำนักงำน กกต. ได้เตรียมศึกษำรำยละเอียดไว้บ้ำงแล้วเ พ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหำของร่ำงรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ตำมขั้นตอนกำรเสนอยกร่ำงก่อนที่ส ำนักงำนจะเสนอครม. ต้องเสนอให้กกต.พิจำรณำก่อน 
เพรำะอ ำนำจอยู่ที่ กกต.  

ดังนั้น ขั้นตอนต่ำงๆ เหล่ำนี้ก่อนที่เสนอต้องไปปรึกษำหำรือกับ นำยวิษณุ ว่ำ หำกจะท ำแบบนี้ต้องเสนอไป
เมื่อใด เพรำะนอกจำกกำรยกร่ำงกฎหมำยแล้ว ยังต้องมีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมที่รัฐธรรมนูญมำตรำ 77 
ก ำหนดไว้ด้วย” 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่ำวถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทย มีมติขับ นำยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ นำงพร
พิมล ธรรมสำร ส.ส.ปทุมธำนี พ้นจำกสมำชิกภำพควำมเป็น ส.ส.ของพรรค ว่ำ  ตำมกฎหมำย บุคคลทั้งสองจะต้องไปหำ
พรรคใหม่สังกัดภำยใน 30 วัน เพ่ือคงสภำพควำมเป็นส.ส. ต่อไป แต่หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำ 30 วันแล้ว ยังไม่สำมำรถ
หำพรรคใหม่สังกัดได้จะต้องสิ้นสภำพกำรเป็น ส.ส. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/politics/499560  

https://www.thansettakij.com/politics/499560
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13 ต.ค. 2564 16:14    
เลขาฯ กกต. จ่อถก “วิษณุ” หารือปมยกร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. พรุ่งนี้! 
 

 
 
เลขาฯ กกต. เตรียมเข้าหารือ “วิษณุ” พรุ่งนี้ ปมยกร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. เผย 2 ส.ส.ถูกขับพ้น “เพื่อไทย” ต้อง
หาสังกัดพรรคใหม่ภายใน 30 วัน 

วันนี้  (13 ต.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมำ เลขำธิกำร กกต.ให้สัมภำษณ์กรณีที่  นำยวิษณุ เครืองำม  
รองนำยกรัฐมนตรี เตรียมเชิญมำหำรือเกี่ยวกับกำรยกร่ำง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ว่ำ ช่วงบ่ำยวัน ที่  
14 ต.ค. ตนและคณะจะเดินทำงเข้ำหำรือกับนำยวิษณุ เกี่ยวกับกรณีดังกล่ำว ที่ท ำเนียบรัฐบำล เบื้องต้นคงจะเป็นกำร
พูดคุยหำรือ ว่ำ ถ้ำจะยกร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวจะเป็นลักษณะอย่ำงไร เพรำะกฎหมำยรัฐธรรมนูญ มำตรำ 131(1) 
ก ำหนดให้องค์กรอิสระเสนอแนะคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ เบื้องต้นขณะนี้ส ำนักงำน กกต.ได้เตรียมศึกษำรำยละเอียดไว้
บ้ำงแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหำของร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ตำมข้ันตอนกำรเสนอยกร่ำงก่อนที่
ส ำนักงำนจะเสนอ ครม.ต้องเสนอให้ กกต.พิจำรณำก่อน เพรำะอ ำนำจอยู่ที่กกต. ดังนั้น ขั้นตอนต่ำงๆ  เหล่ำนี้ ก่อนที่
เสนอต้องไปปรึกษำหำรือกับนำยวิษณุ ว่ำ หำกจะท ำแบบนี้ต้องเสนอไปเมื่อใด เพรำะนอกจำกกำรยกร่ำงกฎหมำยแล้ว ยัง
ต้องมีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมที่รัฐธรรมนูญมำตรำ 77 ก ำหนดไว้ด้วย 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวต่อว่ำ ส่วนกรณีที่พรรคเพ่ือไทย มีมติขับ นำยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ 
นำงพรพิมล ธรรมสำร ส.ส.ปทุมธำนี พ้นจำกสมำชิกภำพควำมเป็น ส.ส.ของพรรค ตำมกฎหมำย บุคคลทั้งสองจะต้องไป
หำพรรคใหม่สังกัดภำยใน 30 วัน เพ่ือคงสภำพควำมเป็น ส.ส. ต่อไป แต่หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำ 30 วันแล้ว ยังไม่
สำมำรถหำพรรคใหม่สังกัดได้จะต้องสิ้นสภำพกำรเป็น ส.ส. 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000101538  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000101538
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วันพุธ ที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2564, 18.16 น. 
เลขาฯ กกต. เตรียมหารือ 'วิษณุ' ถกปมยกร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. 14 ตุลาฯนี้ 
 

 
 
เลขากกต.เตรียมเข้าหารือ"วิษณุ"พรุ่งนี้ ปมยกร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. เผย 2 ส.ส.ถูกขับพ้น"พรรคเพื่อไทย"ต้องหา
สังกัดพรรคใหม่ภายใน 30 วัน 

วันที่ 13 ตุลำคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์กรณี
ที่นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีเตรียมเชิญหำรือเกี่ยวกับกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. ว่ำช่วงบ่ำยวันที่ 14 ตุลำคมนี้ ตนและคณะจะเดินทำงเข้ำหำรือกับนำยวิษณุ เกี่ยวกับ
กรณีดังกล่ำวที่ท ำเนียบรัฐบำล เบื้องต้นคงจะเป็นกำรพูดคุยหำรือว่ำถ้ำจะยกร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวจะเป็นลักษณะ
อย่ำงไรเพรำะกฎหมำยรัฐธรรมนูญ มำตรำ 131 (1) ก ำหนดให้องค์กรอิสระเสนอแนะคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้ 

"เบื้องต้นขณะนี้ส ำนักงำนกกต. ได้เตรียมศึกษำรำยละเอียดไว้บ้ำงแล้วเพ่ือให้สอด คล้องกับเนื้อหำของร่ำง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ตำมขั้นตอนกำรเสนอยกร่ำงก่อนที่ส ำนักงำนจะเสนอครม. ต้องเสนอให้ กกต.
พิจำรณำก่อน เพรำะอ ำนำจอยู่ที่กกต.  ดังนั้นขั้นตอนต่ำงๆเหล่ำนี้ก่อนที่เสนอต้องไปปรึกษำหำรือกับนำยวิษณุว่ำหำก
จะท ำแบบนี้ต้องเสนอไปเมื่อใด เพรำะนอกจำกกำรยกร่ำงกฎหมำยแล้ว ยังต้องมีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมที่
รัฐธรรมนูญมำตรำ 77 ก ำหนดไว้ด้วย" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำว 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวต่อว่ำ ส่วนกรณีที่พรรคเพ่ือไทยมีมติขับนำยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนำง
พรพิมล ธรรมสำร ส.ส.ปทุมธำนี พ้นจำกสมำชิกภำพควำมเป็น ส.ส.ของพรรค ตำมกฎ หมำยนั้น บุคคลทั้งสองจะต้องไป
หำพรรคใหม่สังกัดภำยใน 30 วันเพ่ือคงสภำพควำมเป็นส.ส. ต่อไป แต่หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำ 30 วันแล้วยังไม่
สำมำรถหำพรรคใหม่สังกัดได้จะต้องสิ้นสภำพกำรเป็น ส.ส. 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/608646  
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/608646
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13 ตุลำคม 2564 14:48 น.   
เลขาฯ กกต. จ่อถก "วิษณุ" ปมยกร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. พรุ่งนี้ 
 

 
 
เลขา กกต. จ่อถก "วิษณุ" ปมยกร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. พรุ่งนี้ พร้อมเผย 2 ส.ส. ถูกขับพ้น พท. ต้องหาสังกัด
พรรคใหม่ภายใน 30 วัน 

วันที่ 13 ต.ค.64 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวถึงกรณีที่  
นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เตรียมเชิญหำรือเกี่ยวกับกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ว่ำ ช่วงบ่ำยวันที่ 14 ต.ค.64 ตนและคณะจะเดินทำงเข้ำหำรือกับนำยวิษณุ เกี่ยวกับ
กรณีดังกล่ำว ที่ท ำเนียบรัฐบำล เบื้องต้นคงจะเป็นกำรพูดคุยหำรือว่ำถ้ำจะยกร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวจะเป็นลักษณะ
อย่ำงไร เพรำะกฎหมำยรัฐธรรมนูญ มำตรำ 131 (1) ก ำหนดให้องค์กรอิสระเสนอแนะคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ ซึ่ง
เบื้องต้นส ำนักงำน กกต. ได้เตรียมศึกษำรำยละเอียดไว้บ้ำงแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหำของร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับใหม ่

"ทั้งนี้ ตำมขั้นตอนกำรเสนอยกร่ำงก่อนที่ส ำนักงำนจะเสนอ ครม. ต้องเสนอให้กกต.พิจำรณำก่อน เพรำะ
อ ำนำจอยู่ที่กกต. ดังนั้นขั้นตอนต่ำงๆ เหล่ำนี้ ก่อนที่เสนอต้องไปปรึกษำหำรือกับนำยวิษณุว่ำ หำกจะท ำแบบนี้ต้องเสนอ
ไปเมื่อใด เพรำะนอกจำกกำรยกร่ำงกฎหมำยแล้ว ยังต้องมีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมที่รัฐธรรมนูญมำตรำ 77 
ก ำหนดไว้ด้วย"เลขำธิกำร กกต. กล่ำว 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีท่ีพรรคเพ่ือไทย มีมติขับนำยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนำง
พรพิมล ธรรมสำร ส.ส.ปทุมธำนี พ้นจำกสมำชิกภำพควำมเป็น ส.ส.ของพรรค ตำมกฎหมำย บุคคลทั้งสองจะต้องไปหำ
พรรคใหม่สังกัดภำยใน 30 วันเพื่อคงสภำพควำมเป็น ส.ส. ต่อไป แต่หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำ 30 วันแล้วยังไม่สำมำรถ
หำพรรคใหม่สังกัดได้จะต้องสิ้นสภำพกำรเป็น ส.ส. 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/288728  
  

https://siamrath.co.th/n/288728
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211013/709b38219b5ba3b3704456ec508623bb84218c765a1e57a14c4bb8c59241b655.jpg?itok=1WCr4fzC
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13 ตุลำคม 2564 17:00 น. 
กกต. ชงรื้อ 35 มาตรา พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. แบ่งเขตใหม่-ลดเวลาลงคะแนน 
กกต.ชงแก้ 35 มาตราพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. ทั้งบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ วิธีค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 
ลดเวลาลงคะแนน จ่อพ่วงแก้ปมไพรมารีโหวต 
 

 
 

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เชิญ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะเข้ำพบที่ท ำเนียบรัฐบำล วันที่ 14 ต.ค. เพ่ือหำรือประเด็นกำร
แก้ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีรำยงำนว่ำ กกต. เตรียมน ำเสนอแก้ 35 
มำตรำ ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเกียวกับระบบเลือกตั้ง อำทิแก้ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ, จ ำนวน ส.ส.เขต 
400 คน และส.ส.บัญชีรำยชื่อ 100 คน, กำรค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อให้น ำคะแนนจำกทุกพรรครวมกันหำร 100 
เพ่ือให้ได้คะแนนเฉลี่ยต่อส.ส. 1 คนและหำกจัดสรรแล้วยังได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อไม่ครบ 100 คนจะจัดสรรให้พรรคที่เหลือ
คะแนนเศษมำกตำมล ำดับ, ก ำหนดแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตให้เสร็จภำยใน 90 วัน, ใช้ระบบเบอร์เดียวกับเบอร์พรรค, 
ลดเวลำลงคะแนนจำกเดิม 17.00 น. ลดเหลือ 16.00 น., เพ่ิมกรรมกำรประจ ำหน่วยจำก 5 คนเป็น 9 คน, ก ำหนด
จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วย 800 คน นอกจำกนี้ กกต.อำจหำรือข้อติดขัดพรรคกำรเมืองเรื่องกำรคัดเลือกผู้สมัคร 
ส.ส. ขั้นต้น หรือ “ไพรมำรีโหวต” ที่พบหลำยพรรคมีปัญหำ สมควรต้องแก้ไขประเด็นดังกล่ำวด้วยหรือไม่ 

อย่ำงไรก็ตำมหลังตัวแทน กกต.หำรือกับรัฐบำล จำกนั้นต้องน ำประเด็นกลับมำเสนอที่ประชุม กกต.ชุดใหญ่ 
ก่อนยกร่ำงแก้ไขกฎหมำย และน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 77 ก่อนเสนอ ครม.และรัฐสภำพิจำรณำต่อไป. 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/371293/  
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/371293/
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13 ต.ค. 2564 เวลำ 17:40 น. 
14 ต.ค. เลขาฯ กกต.พบ “วิษณุ” ถกแก้ กม. เลือกตั้งฯ บัตร 2 ใบ-วิธีค านวณ ส.ส.ใหม่ 
 

 
 
14 ต.ค. “เลขาธิการ กกต.-จนท.” เข้าพบ “วิษณุ” เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. มี 35 มาตรา ใช้บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ วิธีค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ อาจพ่วงการท าไพรมารีโหวตหาผู้สมัครของพรรคการเมืองด้วย 

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2564 มีรำยงำนข่ำวระบุว่ำ ในวันที่ 14 ต.ค. 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง  (กกต. ) พร้อมเจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้องในส ำนักงำน กกต. จะเข้ำพบนำยวิษณุ   
เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ที่ท ำเนียบรัฐบำล เวลำ13.30 น. ตำมที่มีกำรเชิญ โดยมีกระแสข่ำวว่ำ ส ำนักงำน กกต. จะ
มีกำรน ำเสนอร่ำงแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ที่ส ำนักงำน 
กกต. ได้ศึกษำและยกร่ำงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ 

รำยงำนข่ำว ระบุว่ำ ร่ำง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส.ดังกล่ำว จะมี 35 มำตรำ โดยแก้ไขเกี่ยวกับกำรให้มีบัตรเลือกตั้ง 
2 ใบ จ ำนวน ส.ส.เขต 400 รำย และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 100 รำย พร้อมกับกำรค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ จะน ำคะแนน
แต่ละพรรคกำรเมืองที่ได้รับเลือกตั้งทั้งประเทศมำรวมกัน หำรด้วย 100 เพ่ือให้ได้คะแนนต่อ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 1 รำย 
หำกจัดสรรแล้วยังได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อไม่ครบ 100 รำย จะจัดสรรให้พรรคที่เหลือคะแนนเศษมำกตำมล ำดับ โดยกำร
แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 400 จะด ำเนินกำรให้เสร็จภำยใน 90 วัน ขณะที่ ส.ส.เขตใช้เบอร์เดียวกับพรรค รวมถึงกำรลดกำร
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น 16.00 น. นอกจำกนี้จะมีกำรเพ่ิมกรรมกำรประจ ำหน่วยจำก 5 รำย เป็น 9 รำย พร้อมกับ
ก ำหนดจ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อหน่วย 800 รำย 

รำยงำนข่ำว ระบุด้วยว่ำ เลขำธิกำร กกต. พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกต. อำจมีกำรหำรือถึงข้อติดขัดของ
พรรคกำรเมืองในกำรเลือกตั้ง หลังจำกได้รับฟังควำมเห็นจำก กกต. เช่น กรณีกำรท ำไพรมำรีโหวต เพ่ือคัดเลือกและส่ง
ผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง เพรำะนับตั้งแต่บังคับใช้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 จนถึง
ปัจจุบัน กำรจัดตั้งสำขำพรรค กำรหำสมำชิกพรรค เป็นปัจจัยส ำคัญในกระบวนกำรท ำไพรมำรีโหวตของแต่ละพรรคยัง
เป็นปัญหำ สมควรต้องมีกำรแก้ไขพ.ร.บ.พรรคกำรเมืองฯ ในเรื่องดังกล่ำวด้วยหรือไม่ โดยก่อนหน้ำนี้นำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองได้เสนอแนวทำงแก้ไขให้ทำงส ำนักงำน กกต. ไปพิจำรณำแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองจะส่ง
ผู้สมัครได้ต้องมีสำขำพรรคกำรเมือง หรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นว่ำ หำกแก้ไขเป็นพรรค
กำรเมืองจะส่งผู้สมัครได้ต้องมีสำขำพรรคกำรเมืองจังหวัดละ 1 แห่งประชุมร่วมกับสมำชิก 500 รำยสำมำรถลงคะแนน
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เลือกผู้สมัครในทุกเขตเลือกตั้งของจังหวัดตำมบัญชีที่คณะกรรมกำรสรรหำส่งมำได้ น่ำจะท ำให้กระบวนกำรคัดสรร
ผู้สมัครของพรรคคล่องตัวขึ้น 

รำยงำนข่ำว ระบุว่ำ หลังจำกผู้บริหำรส ำนักงำน กกต.หำรือกับรัฐบำลแล้ว จะน ำประเด็นกำรหำรือดังกล่ำว
กลับมำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร กกต. ก่อนท ำกำรยกร่ำงแก้ไขกฎหมำย และน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ77 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภำพิจำรณำต่อไป 

 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/965633  
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13 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 18:31 น.       
เลขา กกต. เตรียมถก 'วิษณุ' ปมยกร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. เผย 'ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล' ต้องหาสังกัดพรรคใหม่ใน 30 วัน 

 
 

13 ต.ค.64 - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์กรณีที่นำยวิษณุ 
เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีเตรียมเชิญหำรือเกี่ยวกับกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งส.ส.ว่ำ ช่วงบ่ำยวันที่ 14 ต.ค. ตนและคณะจะเดินทำงเข้ำหำรือกับนำยวิษณุ เกี่ยวกับกรณีดังกล่ำว ที่ท ำเนียบ
รัฐบำล เบื้องต้นคงจะเป็นกำรพูดคุยหำรือว่ำถ้ำจะยกร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวจะเป็นลักษณะอย่ำงไร เพรำะกฎหมำย
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 131 (1) ก ำหนดให้องค์กรอิสระเสนอแนะคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้ เบื้องต้นขณะนี้ส ำนักงำนกกต.ได้
เตรียมศึกษำรำยละเอียดไว้บ้ำงแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหำของร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ตำม
ขั้นตอนกำรเสนอยกร่ำงก่อนที่ส ำนักงำนจะเสนอครม.ต้องเสนอให้กกต.พิจำรณำก่อน เพรำะอ ำน ำจอยู่ที่กกต. ดังนั้น
ขั้นตอนต่ำงๆเหล่ำนี้ก่อนที่เสนอต้องไปปรึกษำหำรือกับนำยวิษณุว่ำ หำกจะท ำแบบนี้ต้องเสนอไปเมื่อใด เพรำะนอกจำก
กำรยกร่ำงกฎหมำยแล้ว ยังต้องมีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมที่รัฐธรรมนูญมำตรำ 77 ก ำหนดไว้ด้วย  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวต่อว่ำ ส่วนกรณีที่พรรคเพ่ือไทย มีมติขับนำยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนำง
พรพิมล ธรรมสำร ส.ส.ปทุมธำนี พ้นจำกสมำชิกภำพควำมเป็น ส.ส.ของพรรค ตำมกฎหมำย บุคคลทั้งสองจะต้องไปหำ
พรรคใหม่สังกัดภำยใน 30 วันเพ่ือคงสภำพควำมเป็นส.ส. ต่อไป แต่หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำ 30 วันแล้วยังไม่สำมำรถ
หำพรรคใหม่สังกัดได้จะต้องสิ้นสภำพกำรเป็น ส.ส. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/119659  
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วันที่ 14 ตุลำคม 2564 - 08:13 น. 
กกต. ถก ‘วิษณุ’ วันนี้ ชงเองแก้ พ.ร.ป. เลือกตัง้ ส.ส.จ านวน 35 มาตรา บัตร 2 ใบ-สูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์ 
 

 
 
กกต.ถก “วิษณุ” วันนี้ ชงเองแก้ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.จ านวน 35 มาตรา บัตร 2 ใบ-สูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์-แบ่ง
ใหม่ 400 เขต-พ่วงปรับไพรมารีโหวตให้พรรคคล่องตัวมากขึ้น 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. พร้อมทั้งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้ำพบ 
นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ในวันที่ 14 ตุลำคม ที่ท ำเนียบรัฐบำล เวลำ 13.30. น. ทั้งนี้ กกต.จะได้มีกำร
น ำเสนอร่ำงแก้ไข พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ที่ทำงส ำนักงำนได้มีศึกษำและยกร่ำงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับร่ำงแก้ไข
เ พ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เบื้องต้นร่ำงแก้ ไข พ.ร .ป.  ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ ง  ส .ส.ที่จะเสนอมีด้วยกัน 35 มำตรำ  
เป็นกำรแก้ไขเกี่ยวกับกำรให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จ ำนวน ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 100 คน กำรค ำนวณ 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ จะให้น ำคะแนนที่แต่ละพรรคกำรเมืองได้รับเลือกตั้งทั้งประเทศมำรวมกันหำรด้วย 100 เพ่ือให้ได้
คะแนนต่อ ส.ส. 1 คน และหำกจัดสรรแล้วยังได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อไม่ครบ 100 คน ก็จะจัดสรรให้พรรคที่เหลือคะแนน
เศษมำกตำมล ำดับ กำรแบ่งเขตใหม่ 400 เขต ให้เสร็จใน 90 วัน ส.ส.เขตใช้เบอร์เดียวกับเบอร์พรรค กำรลดเวลำ
ลงคะแนนเหลือ 16.00 น.เช่นเดิม เพ่ิมกรรมกำรประจ ำหน่วยจำก 5 คน เป็น 9 คน ก ำหนดจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อ
หน่วย 800 คน เป็นต้น 

นอกจำกนี้ อำจหำรือถึงข้อติดขัดของพรรคกำรเมืองในกำรเลือกตั้ง ที่ กกต.ได้รับฟังควำมคิดเห็นจำกพรรค
กำรเมือง คือ กรณีกำรท ำไพรมำรีโหวต เพ่ือคัดเลือกและส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง เพรำะนับแต่ใช้บังคับ พ.ร.ป.ว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง 2560 จนปัจจุบัน กำรจัดตั้งสำขำพรรค กำรหำสมำชิกพรรค ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกระบวนกำรท ำไพร
มำรีโหวต แต่ละพรรคยังเป็นปัญหำ สมควรต้องมีกำรแก้ไข พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองเรื่องดังกล่ำวด้วยหรือไม่ 

โดยก่อนหน้ำนี้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองได้เสนอแนวทำงแก้ไขให้ทำงส ำนักงำนไปพิจำรณำแก้ไขหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองจะส่งผู้สมัครได้ต้องมีสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดในเขต
เลือกตั้งนั้นว่ำ หำกแก้ไขเป็นพรรคกำรเมืองจะส่งผู้สมัครได้ต้องมีสำขำพรรคกำรเมืองจังหวัดละ 1 แห่ง ประชุมร่วมกับ
สมำชิก 500 คน สำมำรถลงคะแนนเลือกผู้สมัครในทุกเขตเลือกตั้งของจังหวัดตำมบัญชีที่คณะกรรมกำรสรรหำส่งมำได้ 
น่ำจะท ำให้กระบวนกำรคัดสรรผู้สมัครของพรรคคล่องตัวขึ้น จำกนั้นจะน ำประเด็นหำรือกลับมำเสนอต่อที่ประชุม กกต. 
ก่อนท ำกำรยกร่ำงแก้ไข 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2989560  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2989560
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/17-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8.jpg
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วันที่ 14 ตุลำคม 2564 - 13:16 น. 
‘วิษณุ’ เผย รัฐบาลสามารถแก้ไข ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่กกต. เสนอมาได้ 
 

 
 
‘วิษณุ’ เผย รัฐบาลสามารถแก้ไข ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่กกต. เสนอมาได้ ชี้ เมื่อสภาฯ ถกเสร็จสิ้น ก็ต้องวนส่ง
ที่กกต. อีกรอบ 

เมื่อเวลำ 12.45 น. วันที่ 14 ตุลำคม ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึง
กำรนัดหำรือกับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ว่ำ ขณะนี้ยังไม่มีแนวทำงอะไร ตนต้องรอฟังทำงกกต. 

เมื่อถำมถึง รัฐธรรมนูญ มำตรำ 131 (1) ก ำหนดให้องค์กรอิสระเสนอแนะคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ นำยวิษณุ 
กล่ำวว่ำ ครม. ต้องเป็นผู้เสนอ แต่คิดเองไม่ได้ ต้องมำจำก กกต. หรือส.ส. 1 ใน 10 เสนอ ทรำบว่ำพรรคพลังประชำรัฐ 
(พปชร.) ก็ขยับเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ถ้ำพรรคเสนอจะล ำบำก เพรำะพรรคอ่ืนก็อำจจะอยำกได้อีกอย่ำงหนึ่ง แต่ปัญหำคือ 
หำกรัฐบำลท ำ รัฐธรรมนูญ มำตรำ 77 ก ำหนดว่ำ จะต้องไปรับฟังควำมคิดเห็น จึงจะท ำให้ช้ำ ทั้งหมดนี้ยังไม่รู้ ต้องรอ
ฟังทำง กกต. ก่อน 

เมื่อถำมว่ำ หำกกกต. เสนอมำแล้ว ทำงรัฐบำลสำมำรถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เสนอมำได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ ำ 
“ได้ๆ” 

เมื่อถำมว่ำ อย่ำงไรก็ตำมจะต้องไปพิจำรณำในชั้นคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) อีกครั้งใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ 
เมื่อเสนอเข้ำสภำฯ เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องบังคับส่งกลับไปที่ กกต. แก้อีกครั้งหนึ่ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2990127  
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2990127
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14 ต.ค. 2564 
นายกฯ จับมือ หัวหน้าพรรคร่วม ปลดล็อกพรรคการเมืองช่วยท้องถิ่นหาเสียงได้ 
 

 
 
จับตา พลเอกประยุทธ์ จับมือ หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล แก้กฎหมายปลดล็อกให้พรรคสามารถช่วยท้องถิ่นหาเสียง
ได้ทุกระดับ 

14 ตุลำคม 2564 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังเสร็จพิธีวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตของในหลวง 
รัชกำลที่ 9 ที่ท ำเนียบรัฐบำล  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม  ได้
หำรือกับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ  นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รอง
นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข และหัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย   รวมถึง นำยจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ 
รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ และหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์  ใช้เวลำประมำณ 20 นำที โดยเมื่อ
หำรือแล้วเสร็จ นำยกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบค ำถำมใดๆ กับสื่อ 

ขณะที่ นำยจุรินทร์ กับ นำยอนุทิน ตอบคล้ำยๆ กันว่ำ เป็นกำรพูดคุยกันตำมปกติ นำยกรัฐมนตรีไม่ได้ก ำชับ
อะไรเป็นพิเศษ 

ทั้งนี้ “เนชั่นทีวี” ได้ข้อมูลมำว่ำ ประเด็นที่นำยกฯหำรือ คือขอควำมเห็นจำกพรรคร่วมรัฐบำล  รวมทั้ง  
พลเอกประวิตร ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ เพ่ือแก้ไขกฎหมำย ปลดล็อกให้พรรคกำรเมือง สำมำรถช่วยหำ
เสียงในกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทุกระดับได้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นกำรปิดกั้น และไม่เป็นบรรยำกำศประชำธิปไตย 

นำยกฯได้สอบถำมเรื่องนี้กับหัวหน้ำพรรคร่วมรัฐบำลที่ร่วมหำรือด้วยกัน 3 พรรค ปรำกฏว่ำไม่มีใครขัดข้อง 
คำดว่ำหลังจำกนี้จะมีกำรเดินหน้ำแก้ไขกฎหมำย เพ่ือปลดล็อกต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/news/378846102  
  

https://www.nationtv.tv/news/378846102
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วันที่ 14 ตุลำคม 2564 - 13:16 น. 
‘วิษณุ’ เผย ‘ปชป.’ แจ้ง ‘นายกฯ’ ขอเสียงหนุนแก้กม.พรรคการเมืองช่วยหาเสียงท้องถิ่น 
 

 
 

เมื่อเวลำ 12.45 น. วันที่ 14 ตุลำคม ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึง
กระแสข่ำวว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เสนออยำกให้แก้ไขกฎหมำยให้พรรคกำรเมืองช่วยหำเสียง
เลือกตั้งท้องถิ่นได้ ว่ำ นำยกฯไม่ได้พูดเรื่องนี้เลย เรื่องนี้มำจำกทำงพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ได้แจ้งให้นำยกฯ ฟังว่ำได้
มีร่ำงของพรรค ปชป. ของ ส.ส. ที่เสนอค้ำงอยู่ในสภำผู้แทนรำษฎร โดยให้พรรคกำรเมืองเข้ำไปมีบทบำทสำมำรถช่วย
หำเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ 

ซึ่งร่ำงดังกล่ำวไม่ใช่ของรัฐบำล เป็นของ ส.ส. ฉะนั้นก็เป็นหน้ำที่ของทำงสภำ ไม่เก่ียวกับทำงรัฐบำลเลย นำยจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรค ปชป. ก็มำเล่ำให้นำยกฯ ฟังเพ่ือขอควำมสนับสนุนจำก
พรรคกำรเมืองต่ำงๆ ซึ่งนำยกฯก็บอกว่ำขอให้ไปว่ำกันในสภำ และนำยกฯไม่ได้แสดงควำมคิดเห็นใดๆ เพ่ิมเติม 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2990127  
 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__8052769.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__8052769.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2990127
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__8052769.jpg
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วันที่ 13 ตุลำคม 2564 - 18:45 น. 
ชาติไทยพัฒนาจับมือ ภท. แก้ กม. เลือกตั้ง ชี้ไพรมารีโหวตเป็นอุปสรรค 
 

 
 “นิกร”เผย จับมือภท.แก้กฎหมายเลือกตั้งส.ส. หลักการค านวณคะแนน -ไพรมารีโหวตอุปสรรคพรรคการเมือง 

เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม นำยนิกร จ ำนง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคชำติไทยพัฒนำ กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำกำรยกร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ว่ำ ส ำหรับกำรยกร่ำงดังกล่ำว เนื่องจำกพรรค
เรำเป็นพรรคที่มีจ ำนวน 10 เสียงไม่รวมฝ่ำยบริหำรอีก 2 เสียง จึงต้องร่วมกับพรรคกำรเมืองอ่ืนโดยเท่ำที่คุยจะเป็นกำร
ร่วมกันยื่นกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคขนำดกลำงเหมือนกัน โดยจะเป็นกำรช่วยกันยกร่ำง มีด้วยกัน 2 ฉบับคือ
กฎหมำยพ.ร.ป.ว่ำด้วยว่ำพรรคกำรเมือง ซึ่งสิ่งส ำคัญที่เป็นปัญหำ คือ กำรบริหำรพรรคในลักษณะของตัวแทนประจ ำ
เขตเลือกตั้ง ซึ่งกำรจัดกำรตรงนี้มีกำรคัดเลือกผู้สมัครหรือไพรมำรี เป็นปัญหำเพรำะท ำให้ต้องมีตัวแทนเป็นจ ำนวนมำก 
เกิดปัญหำในเชิงปฏิบัติ พรรคกำรเมืองเกือบทุกพรรคจึงมีควำมเห็นตรงกันว่ำควรจะแก้ไข ส่วนกกต.เองก็มีปัญหำแต่ไม่
กล้ำพูดเพรำะมันท ำยำก ดังนั้น จึงเห็นว่ำควรจะต้องแก้ไข ไม่ได้แก้ไขเพ่ือควำมได้เปรียบเสียเปรียบ แต่เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติได้ รวมทั้งให้ช่วยกกต.ปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วย โดยร่ำงดังกล่ำวยกร่ำงใกล้เสร็จแล้ ว รอเวลำให้เปิดสมัยประชุมสภำ
ผู้แทนรำษฎรเสียก่อน 

นำยนิกร กล่ำวต่อว่ำ ส่วนกฎหมำยพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. ขณะนี้ร่วมกันยกร่ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้ำ
รัฐธรรมนูญประกำศใช้เมื่อใดเรำพร้อมที่จะยื่นตำมขั้นตอน โดยหลักกำรจะมีลักษณะคล้ำยกับรัฐธรรมนูญ 40,50 และ
กฎหมำยเลือกตั้งแก้ไขปี 54 หลักกำรค ำนวน คือ น ำคะแนนทั้งหมดมำเป็นคู่ขนำน บัตร 2 ใบ น ำคะแนนทั้งหมดมำ
รวมกันและค ำนวนหำคะแนนพึงได้เป็นส.ส. 1 คน ซึ่ง 1 คน ถ้ำค ำนวณคร่ำวๆน่ำจะประมำณ 3.5-3.8 แสนคะแนน ซึ่ง
ตรงนี้ถือว่ำเป็นจ ำนวนเต็มพรรคกำรเมืองที่ได้เสียงเท่ำนั้นคือจ ำนวนเต็มก็ตัดไปเลยหนึ่งคนหนึ่งคน แต่กรณีนี้เรำจะไม่
น ำคะแนนที่ไม่ถึงมำคิดในชั้นแรก คะแนนตรงนี้ก็จะหำยไปจำกจ ำนวนเต็มของบัตรดี พอหำยไปมันก็ส่งผลท ำให้ส.ส.ไม่
ครบร้อย แต่จ ำนวนเท่ำใดไม่ทรำบแล้วแต่จ ำนวนของคะแนนที่ออกมำ ซึ่งคะแนนตรงนี้ก็ต้องมำจัดล ำดับกัน ต่ ำกว่ำ
คะแนนที่พึงได้ส.ส.1 คน มำเรียงจัดล ำดับแล้วค่อยตัด พรรคที่เรียงคะแนนตำมล ำดับก็ได้ไป 1 คน จนกว่ำจะเต็มร้อย 
เพรำะฉะนั้น พรรคที่ได้ไปแล้วก็มีสำมำรถสิทธิที่จะได้ถ้ำมีสัดส่วนตรงนี้ 

“มันมีข้อดีคือท ำให้พรรคเล็กที่มีนโยบำยเฉพำะทำงได้เป็นส.ส.ด้วย คือคะแนนไม่ตกน้ ำ ถ้ำคุณเหลือ เศษพอก็
ได้มำเป็นส.ส.ด้วย หมำยถึงพรรคที่ได้ส.ส.ไปแล้ว รวมทั้งพรรคที่ได้คะแนนไม่ถึงพึงได้ส.ส. ซึ่งเป็นเรื่องดี เพรำะจะท ำให้
พรรคที่มีนโยบำยเฉพำะทำงมีที่ยืนในสภำฯได้ จะได้ดูแลด้ำนนั้นๆให้ประชำชนที่เลือกได้ เท่ำกับลงตัว และพรรคเล็กก็
ได้รับเลือก แต่ไม่ใช่พรรคท่ีเล็กมำกแบบไม่สมเหตุสมผล” 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2989236  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/35%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/35%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2989236
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/35%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A3.jpg
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13 ตุลำคม 2564 16:11 น.  
"ธรรมนัส" ควง "นฤมล" สังเกตการณ์ประชุมเลือกตั้งตัวแทนเขต พปชร.  ขอนแก่น ย้ าเป้าครบ 400 เขตทั่ว
ประเทศ 

 
 

“ธรรมนัส-นฤมล” ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ การประชุมเลือกตัวแทนเขต ของพรรคพลังประชารัฐ จังหวัดขอนแก่น ย้ า
เป้าหมายมีตัวแทนพรรคครบ 400 เขตทั่วประเทศ 

วันที่ 13 ต.ค.64 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำออคิด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ส.ส.พะเยำ ในฐำนะ
เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) และนำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคฯ ลงพ้ืนที่ร่วมสังเกตกำรณ์กำร
ประชุมเลือกตัวแทนพรรค ประจ ำจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 3 โดยมี ส.ส.เอกรำช ช่ำงเหลำ ส.ส.วัฒนำ ช่ำงเหลำ 
และ ส.ส.สมศักดิ์ คุณเงิน และคณะคอยต้อนรับ พร้อมกันนี้  ยังมีตัวแทนจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ประจ ำ
จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มผู้น ำท้องถิ่นมำร่วมสังเกตกำรณ์ด้วย ภำยใต้มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 อย่ำงเคร่งครัดและเข้มงวด 

โดยกำรประชุมเพ่ือเลือกตัวแทนพรรคฯ ในจังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ แบ่งเป็นกำรเลือกตัวแทนเขต 3 ในห้อง
ประชุมออคิด บอลรูม 1 ชั้น 2 กำรเลือกตัวแทนเขต 4 ห้องประชุมออคิด บอลรูม 2 ชั้น 2 กำรเลือกตัวแทนเขต 5 ห้อง
ประชุมออคิด บอลรูม 3 ชั้น 2 และกำรเลือกตัวแทนเขต 9 ห้องฟ้ำมุ่ย 1-5 ชั้น G ซึ่งบรรยำกำศเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีผู้ให้ควำมสนใจร่วมประชุมจ ำนวนมำก 

“ผมมีควำมยินดี ที่เห็นว่ำ ในกำรประชุมเลือกตัวแทนเขตของพรรคในวันนี้ ได้รับควำมสนใจจำกพ่ีน้องชำว
ขอนแก่นทุกเขตเป็นจ ำนวนมำก สะท้อนให้เห็นว่ำพ่ีน้องประชำชน มีควำมพร้อมและกระตือรือร้นในกำรเตรียมกำร
เลือกตั้งในครั้งหน้ำที่จะมำถึง ซึ่งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และตรงตำมเจตนำรมณ์ของพรรคฯ ตั้งไว้ทุกประกำร อีกท้ัง
กำรประชุมเพ่ือเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ ก็เป็นไปตำมขั้นตอนตำมระบบกำรคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น หรือ
ไพรมำรีโหวต (Primary Vote)ใน พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ซึ่งพรรคฯมีควำมพร้อมให้ด ำเนินกำรเลือกตัวแทนเขตให้ครบ
ทั้ง 400 เขต ตำมท่ีได้เคยวำงเป้ำหมำยไว้”ร.อ.ธรรมนัส กล่ำว 

นอกจำกนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้ถือโอกำสแสดงควำมยินดี กับผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตของพรรคฯ 
และขอให้ทุกคนมีควำมมั่นใจในนโยบำยของพรรคฯ ในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ ภำยใต้กำรน ำของพล.อ .ประวิตร  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211013/3c573a8ac953b1b6238ce48f4d95530b2dbda8eec5a2c865ac2cd010a84d1540.jpg?itok=6gT5b5fC
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วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรค ที่มีเป้ำหมำยท ำงำนเพ่ือชำติบ้ำนเมืองและพ่ีน้องประชำชน ซึ่ง 
พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ ำมำตลอดว่ำ ทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เดินไปข้ำงหน้ำ เพ่ือควำมเป็นปึกแผ่นของพรรคฯและ
เป็นที่พ่ึงพำได้ของประชำชนต่อไป 

อนึ่ง ร.อ.ธรรมนัส และนำงนฤมล พร้อมส.ส.จังหวัดขอนแก่น ยังเตรียมพร้อมรอต้อนรับ พล.อ.ประวิตร ที่มี
ก ำหนดกำรลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำรและติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลำคม 2564 
นี้อีกด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/288770  
 
  

https://siamrath.co.th/n/288770


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

30 

 

 

 

 

13 ต.ค. 2564 16:28 น. 
จุรินทร์ ชี้ บ๊ิกตู่ พูดชัดไม่ยุบสภา มองแต่ละพรรคมีสิทธิ์เสนอแคนดิเดตนายกฯ 
 

 
 
“จุรินทร์” ชี้ สัญญาณชัด “บิ๊กตู่” พูดเองไม่ยุบสภา มอง แต่ละพรรคมีสิทธิ์เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ตาม
รัฐธรรมนูญ 

วันที่ 13 ต.ค. 2564 นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ให้
สัมภำษณ์กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ระบุให้คณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ร่วมกันท ำงำนเอเปค (APEC) เป็นกำรส่งสัญญำณว่ำรัฐบำลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ ว่ำ นำยกรัฐมนตรีแสดง
เจตจ ำนงไปหลำยครั้งแล้ว พูดท ำนองว่ำไม่มีกำรยุบสภำหรือยังไม่มี เช่นนี้แล้วก็ต้องฟังท่ำนเพรำะเป็นหัวหน้ำรัฐบำล
และเป็นผู้มีอ ำนำจยุบหรือไม่ยุบสภำ ก็ต้องถือท่ำนเป็นเกณฑ ์

ส่วนที่พรรคกำรเมืองเริ่มท ำพ้ืนที่กันแล้วนั้น พรรคประชำธิปัตย์ลงพ้ืนที่กันมำนำนแล้ว ส่วนตัวท ำหน้ำที่ใน
ฐำนะหัวหน้ำพรรคก ำชับ ส.ส. ลงพ้ืนที่ท ำงำนรับใช้ประชำชน โดยเฉพำะในช่วงปิดสมัยประชุมสภำ เรำด ำเนินกำร
ต่อเนื่อง 2-3 ปีมำแล้ว ก็ท ำงำนต่อเนื่อง ไม่ได้แปลว่ำจะมียุบสภำถึงจะลงพ้ืนที่ ผู้สื่อข่ำวถำมต่อถำมถึงกรณีพรรค
ประชำธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย พูดถึงแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรี เป็นกำรส่งสัญญำณอะไรหรือไม่ นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ 
เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคกำรเมืองที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรีตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ 

ส ำหรับกรณี น.ส.พรพิมล ธรรมสำร อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย หลังถูกขับจำกพรรค ได้มีกำรพูดคุยกับทำง
ประชำธิปัตย์หรือไม่ นำยจุรินทร์ ตอบว่ำ ไม่มี กำรพิจำรณำเรื่องตัวบุคคลเป็นหน้ำที่เลขำธิกำรและรองหัวหน้ำพรรคใน
แต่ละภำค กรณีนี้จึงไม่มีข้อมูล เมื่อถำมกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งยอดบริจำคเงินให้พรรคกำรเมือง
จำกผู้เสียภำษี ซึ่งพรรคประชำธิปัตย์ได้รับเงินมำกเป็นอันดับ 2 สะท้อนอะไรหรือไม่นั้น นำยจุรินทร์ เผยว่ำ ถ้ำวัดเป็น
ควำมนิยมแสดงว่ำเรำได้ล ำดับ 2 ซึ่งดีกว่ำที่เป็นอยู่ ที่อยู่อันดับ 4 อันดับ 5 ส่วนกรณีที่อันดับ 3 เป็นพรรคกล้ำของ 
นำยกรณ์ จำติกวณิช ก็สุดแล้วแต่ ไม่ขอวิจำรณ์พรรคกำรเมืองอ่ืน. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2218445  
 
 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%95%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%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/news/politic/2218445
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วันที่ 13 ตุลำคม 2564 - 12:01 น. 
‘ไทยสร้างไทย’ หนุนกระจายอ านาจท้องถิ่น ‘ทลายรัฐราชการอ านาจนิยม’ ปลดล็อกการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
 ‘ไทยสร้างไทย’ หนุนกระจายอ านาจท้องถิ่น ‘ทลายรัฐราชการอ านาจนิยม’ ปลดล็อกการพัฒนาท้องถิ่น  
หลังร้างการเลือกตั้งมานานกว่า 8 ปี 

คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนพรรคไทยสร้ำงไทย กล่ำวถึงกำรเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
และผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) กว่ำ 5,300 แห่ง ทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 11-15 ตุลำคม ว่ำ 
เป็นก้ำวแรกของกำรกระจำยอ ำนำจ เพ่ือปลดล็อกกำรพัฒนำท้องถิ่น ที่ประชำชนจะได้มีตัวแทนของตนเอง เข้ำไปแก้ไข
ปัญหำท้องถิ่นได้อย่ำงตรงจุด หลังร้ำงกำรเลือกตั้งมำนำนกว่ำ 8 ปี 

โดยที่ผ่ำนมำ อบต.หลำยพ้ืนที่ทั่วประเทศมีกำรว่ำงเว้นผู้บริหำรท้องถิ่น และให้ข้ำรำชกำรประจ ำท ำหน้ำที่
รักษำกำร จึงท ำให้ท้องถิ่นไม่มีตัวแทนประชำชนเข้ำมำดูแลชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดปัญหำหลำยอย่ำง โดยเฉพำะ
ในช่วงภัยพิบัติน้ ำท่วม ที่ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำถึงรำชกำรได้ จึงท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำง
ทันท่วงที 

พรรคไทยสร้ำงไทยพร้อมสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น เพ่ือทลำยกรอบควำมคิด “รัฐรำชกำรอ ำนำจ
นิยม” ปลดปล่อยพลังกำรพัฒนำท้องถิ่น ให้คนในพ้ืนที่สำมำรถร่วมกันสร้ำงและแก้ไขปัญหำของชุมชน เพรำะ ‘ไม่มีใคร
รู้ปัญหำ และแก้ไขได้ดีเท่ำกับคนในพ้ืนที่’ 

อีกประเด็นหนึ่งที่พรรคไทยสร้ำงไทยขอเรียกร้อง คือ นอกเหนือจำกกำรให้มีกำรเลือกตั้ง อบต.ในต่ำงจังหวัด
แล้ว ควรเปิดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเขตในกรุงเทพมหำนครอีกด้วย 
ทั้งนี้ พรรคไทยสร้ำงไทยขอเชิญชวนพ่ีน้องประชำชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.ให้มำกที่สุด เพ่ือก ำหนด
ตัวแทนประชำชนในกำรเข้ำมำดูแลแก้ปัญหำท้องถิ่น 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2988437  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A21-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A21-1.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2988437
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A21-1.jpg
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14 ต.ค. 2564 เวลำ 9:50 น. 
"นิกร" เสนอสูตรค านวณ "ส.ส." มีปัดเศษ ให้พรรคเล็กมีท่ียืน 
 

 
 
ชาติไทยพัฒนา - ภูมิใจไทย จับมือเสนอร่างกม.ลูกแก้สูตรค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ยึดโมเดล ปี 54 - คงคะแนนปัด
เศษ หวังให้สิทธิ พรรคเล็ก-พรรคเฉพาะทาง ได้ที่ยืน-สิทธิเข้าสภาฯ 

นำยนิกร จ ำนง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคชำติไทยพัฒนำ  ให้สัมภำษณ์รำยกำรเจำะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ 
ต่อกำรเตรียมแก้ไขพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่
แก้ไขระบบเลือกตั้ง ว่ำ ตนได้คุยกับนำยศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย และแลกเปลี่ยนควำมเห็น 
เบื้องต้นมีประเด็นที่เห็นในทำงเดียวกัน คือ กำรน ำระบบค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ที่ใช้ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2554 โดย
มีรำยละเอียดคือให้น ำคะแนนที่เลือกพรรคกำรเมืองทุกพรรคทั่วประเทศรวมกัน หำรด้วยจ ำนวน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 100 
คน เพ่ือให้ได้คะแนนที่พึงมีของ ส.ส. 1 คน เช่น เมื่อหำรคะแนนได้คะแนนพึงมี 3.5แสนคะแนน จะเท่ำกับพรรคไหนที่
ได้คะแนนดังกล่ำวจะได้ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 1 คน ทั้งนี้กำรหำจ ำนวนส.ส.บัญชีรำยชื่อ จะใช้คะแนนพึงมีด้วยจ ำนวนเต็ม
เพ่ือหำส.ส.ก่อน  

 นำยนิกร กล่ำวด้วยว่ำ กรณีดังกล่ำวหำกได้ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ไม่ครบ 100 คน ให้คิดคะแนนจำกเศษคะแนน 
โดยให้สิทธิทุกพรรค น ำคะแนนเศษจัดล ำดับอันดับสูงสุด เพ่ือค ำนวณหำส.ส.ที่เหลือ เพ่ือให้ครบจ ำนวน 100  คน ซึ่ง
กรณีดังกล่ำวจะท ำให้พรรคขนำดเล็ก หรือพรรคเฉพำะทำง เช่น พรรคชำวนำ , พรรคครู , พรรคแรงงำน มีสิทธิได้ที่นั่ง
ในสภำ เช่น พรรคชำวนำ ที่ได้คะแนนรวมทั้งประเทศ 3 แสนคะแนน จะมีสิทธิได้รับกำรจัดอันดับดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้
เพ่ือให้พรรคเฉพำะทำง หรือพรรคขนำดเล็กมีท่ียืนในสภำ และเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมืองจะพัฒนำ 

นำยนิกร กล่ำวด้วยว่ำ ส ำหรับ ร่ำงพ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ยอมรับว่ำต้องแก้ไข ประเด็นกำรเลือกตั้งขั้นต้น 
(ไพรมำรี่โหวต) เพรำะเป็นควำมผิดพลำดที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ท ำไว้ โดยไม่ถำมพรรคกำรเมือง แม้ระบุว่ำ
จะท ำตำมรัฐธรรมนูญที่ก ำหนดให้พิจำรณำอย่ำงกว้ำงขวำง แต่ไม่ได้ก ำหนดให้ต้องท ำไพรมำรี่โหวต และเม่ือระบุไว้ท ำให้
มีปัญหำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ท ำงำนยำก และอึดอัด 

 “กำรแก้ไขพ.ร.ป.พรรคกำรเมือง มีภำคบังคับให้แก้ไข เพรำะมำตรำ 51(2) ระบุจ ำนวนส.ส.บัญชีรำยชื่อ 150 
คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับร่ำงรัฐธรรมนูญที่แก้ไขให้มี 100 คน  ส่วนกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง คือให้มีกรรมกำรสรรหำ 
นอกจำกนั้นได้ยึดเนื้อหำฉบับที่กรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ก ำหนด ให้ใช้เขตจังหวัด แทนกำรก ำหนดให้ใช้เขต
เลือกตั้ง  เช่น ในกฎหมำยที่บังคับใช้ พบว่ำบำงจังหวัดมี 10 เขตเลือกตั้ง ต้องท ำไพรมำรี่โหวตทุกเขตเลือกตั้ง และกำร
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เลือกตั้งขั้นต้น ผู้สมัคร ต้องหำสมำชิกประจ ำเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกรณีผู้สมัครจัดหำให้เลือก ไม่ใช่ประชำชนเลือกผู้ลง
สมัคร อีกท้ัง กำรก ำหนดให้มีสมำชิก 100 คนเลือกผู้สมัคร ถูกตั้งค ำถำมว่ำจะเป็นตัวแทนประชำชนทั้งจังหวัด ซึ่งกรณีที่
เตรียมแก้ไขสำมำรถส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมได้” นำยนิกร กล่ำว. 
  
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/965702  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/965702
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14 ตุลำคม 2564 06:44 น.   
'ปิยบุตร' โวยใครคิดไม่ตรงผู้มีอ านาจถูกเตะตัดขา 
 

 
 

นำยปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ โพสต์ฺข้อควำมในเพจเฟซบุ๊กชื่อ Piyabutr Saengkanokkul - 
ปิยบุตร แสงกนกกุล ระบุว่ำ... 
[ ให้กำร กกต. กรณีถูกร้องเรียนท ำตัวเหมือนพรรคกำรเมือง - ใครคิดไม่ตรงกับผู้มีอ ำนำจ ถูกเตะขัดขำร้องเรียนทุกครั้ง ] 

เมื่อวำนนี้ ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจประธำนคณะก้ำวหน้ำ , ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ , พรรณิ
กำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ, และเยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ร่วมให้กำร
ต่ออนุกรรมกำรสอบสวนของ กกต. กรณีที่ศรีสุวรรณ จรรยำ เป็นผู้ร้องกล่ำวหำแกนน ำคณะก้ำวหน้ำว่ำมีควำมผิดตำม 
พ.ร.ป.พรรคกำรเมืองมำตรำ 111 ด ำเนินกิจกรรมคล้ำยพรรคกำรเมือง 

ปิยบุตร ระบุว่ำนี่เป็นกำรเรียกชี้แจงครั้งแรก เบื้องต้นต้องดูว่ำทำงผู้ร้องได้กล่ำวหำพวกเรำไว้อย่ำงไรบ้ำง 
อย่ำงไรก็ตำม อยำกให้ทุกคนได้พิจำรณำกันว่ำตั้งแต่เรำเป็น #พรรคอนำคตใหม่มำจนถึงวันที่พรรคถูกยุบและถูกตัดสิทธิ
รับสมัครเลือกตั้งมีคดีควำมมำกมำยเกิดขึ้นกับพวกเรำเต็มไปหมด แต่สิ่งที่น่ำสนใจคือหลำยคดีมักเกิดขึ้นในช่วงเวลำใกล้
กับกำรเลือกตั้ง อย่ำงในคดีนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับกำรเลือกตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้ำ 
คล้ำยกับตอนคณะก้ำวหน้ำสนับสนุนผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่มีกำรร้องทุกข์
กล่ำวโทษในลักษณะนี้เข้ำมำเช่นกัน 

ปิยบุตร กล่ำวต่อว่ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่นตำมกฎหมำยไม่ได้บังคับว่ำผู้สมัครต้องสังกัดพรรค กำรเลือกตั้งท้องถิ่น
คือควำมเป็นอิสระ บำงพ้ืนที่มีกำรส่งในนำมกลุ่มอย่ำงต่อเนื่องหลำยสมัย ไม่เคยมีปัญหำเป็นคดีควำมอะไร เหตุใดจึงมี
แต่คณะก้ำวหน้ำที่ถูกร้องเรียนว่ำท ำตัวเสมือนพรรคกำรเมือง แล้วเรื่องอะไรที่นักร้องคนเดิมจะต้องเจำะจงร้องเรียนแต่พวกเรำ 

“ผมอยำกชวนให้พวกเรำคิดกันว่ำในท้ำยที่สุด กำรร้องแบบนี้ร้องเพ่ืออะไรกันแน่ คนๆ นี้ร้องมำกี่เรื่อง ส ำเร็จ
ไปกี่เรื่อง ร้องไปเพ่ืออะไร มีเหตุผลเบื้องหลังเพ่ือสกัดพวกเรำใช่หรือไม่ คนบำงกลุ่มในประเทศนี้จะกลัวอะไรพวกเรำ
นักหนำ ตั้งแต่วันที่ตั้งพรรคอนำคตใหม่ จนมำถึงวันที่ยุบพรรคตัดสิทธิเรำไปแล้ว ถ้ำจะท ำแบบนี้ท ำไมไม่เอำให้ชัดไปเลย
ว่ำต้องกำรจะลบชื่อพวกเรำออกไปจำกแผ่นดินนี้ถึงจะพอใจ แล้วแค่นี้ยังไม่เลิก มีคดีควำมอีกเต็มไปหมด ตกลงประเทศ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211014/bb5fa27f9669292da2f88e9fce1e9d7eee2067473136b1bb887a7fff0ffcb973.jpg?itok=Xx1xAzYd
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นี้จะอยู่กับแบบนี้หรือ? ใครคิดไม่ตรงกับผู้มีอ ำนำจ ได้รับควำมนิยม เป็นควำมหวังให้ประชำชน คนมีอ ำนำจจะต้องเตะขัด
ขำทุกครั้ง ตกลงว่ำประเทศนี้เป็นของพวกคุณเท่ำนั้น ไม่ใช่ของคนไทยทุกคนหรือ?” ปิยบุตร กล่ำว 

ด้ำน ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุว่ำในสัปดำห์หน้ำจะมีกำรแถลงข่ำวผลกำรบริหำรงำนท้องถิ่นในระดับเทศบำลที่ 
คณะก้ำวหน้ำ - ท้องถิ่น ได้ให้กำรสนับสนุน ที่ผ่ำนมำพวกเรำท ำงำนอย่ำงหนัก เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนใน
ท้องถิ่น ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องน้ ำประปำ กำรท่องเที่ยวชุมชน สวนสำธำรณะ กำรรักษำสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และกำรท ำงำนที่
หนักแน่นของพวกเรำได้ท ำประโยชน์ต่อประชำชนในพื้นที่เทศบำลที่พวกเรำสนับสนุน 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/288860  
 
  

https://siamrath.co.th/n/288860


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

 

วันที่ 13 ตุลำคม 2564 - 12:01 น. 
บทน าวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 : เลือกตั้ง อบต. 
 

 
 

กำรเปิดรับสมัครเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นำยก อบต.) และสมำชิกสภำ อบต.กว่ำ  
5.3 พันแห่งทั่วประเทศ เริ่มต้นแล้วเมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ ด้วยควำมคึกคัก โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่   
15 ต.ค. จำกนั้น วันที่ 28 พ.ย. เป็นวันเลือกตั้งสมำชิกสภำ อบต.และนำยก อบต.ทั่วประเทศ หลังจำกว่ำงเว้นกำร
เลือกตั้ง อบต.มำยำวนำน 8 ปี และเพ่ิงจะมีกำรเริ่มเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ได้แก่ นำยก อบจ. สมำชิกสภำ อบจ. และ
เทศบำลต่ำงๆ มีกำรประเมินจำกนักวิชำกำรว่ำ น่ำจะมีผลกับควำมรู้สึกของประชำชน ท ำให้เกิดบรรยำกำศที่คึกคักอย่ำง
มำก โดยเฉพำะ อบต.ที่ให้ปลัดรักษำกำรแทนนำยกที่มำจำกเลือกตั้ง และคำดหมำยว่ำ จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ตัวบุคคลอย่ำงมำก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะใช้สิทธิด้วยควำมระมัดระวัง โดยเลือกตัวแทนหรือตัวเลือกใหม่ๆ ที่เข้ำใจควำม
ต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น ท ำนองเดียวกับท่ีเกิดข้ึนในกำรเลือกตั้ง อบจ. 

ผลจำกกำรว่ำงเว้นกำรเลือกตั้งท้องถิ่นรวมถึง อบต. อย่ำงยำวนำนเกือบ 10 ปี หลังรัฐประหำร 2557 ท ำให้
ปัญหำหลำยๆ เรื่องที่เกิดขึ้น อำทิ น้ ำท่วมที่ก ำลังเกิดขึ้นในจังหวัดต่ำงๆ หรือแม้แต่ปัญหำกำรระบำดของโควิด -19 ไม่มี
ผู้บริหำรท้องถิ่นที่ได้รับกำรเลือกตั้งของประชำชนเข้ำไปร่วมดูแลแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที กลำยเป็นหน้ำที่ของ
รัฐบำลกลำงและส่วนรำชกำร ที่จะต้องเข้ำไปแก้ไข และไม่สำมำรถรับมือได้อย่ำงทันกำรณ์ กำรเข้ำถึงเพ่ือแก้ปัญหำของ
ประชำชนที่ประสบปัญหำมีควำมล่ำช้ำ ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อประชำชน เพรำะไม่ได้สัมผัส ขำดควำมเข้ำใจพ้ืนที่ 
นอกจำกนี้ ยังท ำให้ในแต่ละท้องถิ่น ขำดกำรดูแล ขำดกำรตระเตรียมส ำหรับรับมือปัญหำต่ำงๆ 

กำรเลือกตั้ง อบต. ทั้งนำยกและสมำชิกสภำ จึงมีควำมส ำคัญ ในฐำนะหน่วยย่อยสุดของระบบกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่จะท ำหน้ำที่บริหำรท้องถิ่น และมีสภำท ำหน้ำที่ตรวจสอบไปพร้อมๆ กัน เป็นประชำธิปไตยในระดับพ้ืนฐำน
ที่สุด หำกประชำชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่ำงเต็มที่ เลือกบุคคลที่เหมำะสม ก็น่ำจะเข้ำมำช่วยสะสำงปัญหำต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นในช่วงว่ำงเว้นกำรเลือกตั้ง กำรแช่แข็งกำรปกครองท้องถิ่น ตลอดห้วงเวลำตั้งแต่หลังรัฐประหำรเป็นต้นมำ มีผล
ต่อประชำชนอย่ำงมำก และเป็นเรื่องที่ประชำชนจะต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีก 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2985955  
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2985955
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.jpg
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14 ต.ค. 2564 
เปิด “กฎเหล็ก” ม.34 พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
เปิด “กฎเหล็ก” มาตรา 34 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่พรรคการเมือง
อึดอัด และนายกฯขอไฟเขียวบรรดาหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ช่วยปลดล็อก 

14 ตุลำคม 2564 จำกกรณี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชำ นำกยกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงกลำโหม ได้หำรือกับหัวพรรคร่วมรัฐบำล เพ่ือขอไฟเขียวปลดล็อกให้พรรคกำรเมืองช่วยท้องถิ่นหำเสียง
เลือกตั้งได้ทุกระดับ ท ำไมถึงต้องปลดล็อกเรื่องดังกล่ำว เนื่องจำก “กฎเหล็ก” ที่ห้ำมพรรคกำรเมืองเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จนท ำให้กำรเลือกตั้งเป็นไปอย่ำงเงียบเหงำ ทั้ง อบจ. เทศบำล และล่ำสุดคือ อบต. เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 มำตรำ 34 ที่บัญญัติห้ำม ข้ำรำชกำร
กำรเมือง, สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร, สมำชิกวุฒิสภำ, ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ 
ด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร 

กฎเหล็กนี้ใช้มำตั้งแต่กำรเลือกตั้ง อบจ.ปลำยปี 63 / กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล เมื่อ
ต้นปี 64  และล่ำสุดในกำรเลือกตั้งนำยก อบต.และสมำชิกสภำ อบต.ด้วย โดยหำกยังไม่มีกำรแก้ไขกฎหมำย จะท ำให้
กำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯกทม. และนำยกเมืองพัทยำ ที่คำดว่ำจะมีขึ้นในปีหน้ำ ต้องเผชิญบรรยำกำศเงียบเหงำแบบเดียวกันกับ
กำรเลือกตั้ง อบจ. เทศบำล และ อบต. 

“กฎเหล็ก” ที่ว่ำนี้ ยังครอบคลุมไปถึงกำรหำเสียงผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคคลตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
ห้ำมเอำไว้ จะไม่สำมำรถไป กดไลค์-กดแชร์ หรือเชียร์ออกสื่อโซเชียลฯได้ ไม่ว่ำ เฟซบุ๊ก ไอจี หรือทวิตเตอร์ รวมถึงกำร
จะไปช่วยผู้สมัครหำเสียงในช่วงวันหยุดรำชกำร หรือเวลำนอกรำชกำร ก็ไม่สำมำรถกระท ำได้ทั้งสิ้น 

เหตุนี้เอง กำรเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่ำนๆ มำ หลำยพรรคกำรเมืองจึงตัดสินใจ ไม่ส่งผู้สมัครท้องถิ่น
ในนำมของพรรค แต่แอบช่วยแบบลับๆ แทน เพ่ือควำมชัวร์ว่ำจะไม่ถูกร้องเรียน หรือบำงพรรคยอมให้เปิดตัวในนำม
พรรค ขึ้นป้ำย ขึ้นชื่อพรรคได้ แต่ก็ไม่กล้ำส่ง ส.ส. หรือคนของพรรคที่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองลงไปช่วยหำเสียง 
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ส ำหรับเจตนำรมณ์ ของมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ก็คือกำรสร้ำงควำม "เสมอภำค" ของผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ไม่ให้มีกำรใช้อิทธิพลกำรเมือง
ระดับประเทศมำสร้ำงควำมได้เปรียบให้กับผู้สมัครบำงคน 

โทษของกำรฝ่ำฝืนมำตรำนี้ มีทั้งโทษของบุคคลที่ฝ่ำฝืน จ ำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบำท 
และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น มีก ำหนด 20 ปี  ส่วนบทลงโทษของพรรคกำรเมือง หำกเข้ำไปเกี่ยวข้อง มี
โทษสูงสุดถึงยุบพรรคเลยทีเดียว  
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/news/378846108  
  

https://www.nationtv.tv/news/378846108


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 
13 ต.ค. 2564 18:00 น. 
ท้องถิ่นสะเทือน "เฉลิมพล" ชิงนายก อบต. ได้กลิ่นการเมืองสีเสื้อ 
 

 
 
เลือกตั้งท้องถิ่นอุบลฯ "เฉลิมพล" หมอล าอัจฉริยะ อดีตผู้ใหญ่บ้านแหนบทองค า ขยับชิงนายก อบต. เหมือน
สงครามตัวแทนสีเสื้อ  

สีสันเลือกตั้ง อบต. ต้องยกให้สนำมเมืองอุบลรำชธำนี “เฉลิมพล” หรือผู้ใหญ่ห ำ นักร้องหมอล ำระดับต ำนำน 
ขยับชิงนำยก อบต.เป็นครั้งแรกในชีวิต 

ผู้ใหญ่ห ำ “เฉลิมพล” สนใจกำรเมืองมำนำนแล้ว เกือบตัดสินใจสมัคร ส.ส.เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ก่อนจะผันตัวเองมำ
เป็นนักปกครอง ได้รับรำงวัลผู้ใหญ่บ้ำนดีเด่น และวันนี้ ก้ำวสู่นักกำรเมืองท้องถิ่นเต็มตัว 

30 ปีที่แล้ว “เฉลิมพล” ฉำยำหมอล ำอัจฉริยะ เป็นนักร้องหมอล ำแถวหน้ำของประเทศ มีผลงำนกลอนล ำและ
เพลงดังมำกมำย ส่วนใหญ่เฉลิมพลจะแต่งเองร้องเอง นอกจำกนั้น เฉลิมพลยังแสดงภำพยนตร์อีกหลำยสิบเรื่อง 

เฉลิมพล มำลำค ำ เกิดที่บ้ำนหนองบัว ต.หนองบัว อ.ท่ำตูม จ.สุรินทร์ เมื่อแต่งงำนกับสำวอุบลฯ ได้ย้ำย
ครอบครัวไปลงหลักปักฐำนใหม่ที่หมู่บ้ำนท่ำเจริญ หมู่ที่ 11 ต.ท่ำลำด อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 

วันที่ 11 ต.ค.2564 เฉลิมพล มำลำค ำ อดีตผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 11 พร้อมทีมงำนไปสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นนำยก 
อบต.ท่ำลำด โดยมีคู่แข่งคือ บุญช่วย วงศ์ค ำเหลำ ตัวแทนกลุ่มบริหำรเก่ำ ค ำสอน วงศ์ค ำเหลำ อดีตนำยก อบต.ท่ำลำด 

อบต.ท่ำลำด ห่ำงจำกตัวอ ำเภอวำรินช ำรำบ ประมำณ 18 กิโลเมตร แบ่งกำรปกครองเป็น 12 หมู่บ้ำน 
ประชำกรทั้งสิ้น 7,176 คน มีแม่น้ ำมูลไหลผ่ำน และเป็นต ำบลชำยแดนระหว่ำงอุบลฯ กับศรีสะเกษ 
 ‘ผู้ใหญ่ห า’ 

ผ่ำนยุคทองของวงกำรหมอล ำ “เฉลิมพล” ยุบวงดนตรี หันมำท ำธุรกิจรีสอร์ท และรับงำนแสดงอยู่บ้ำง ปี 2557 
เฉลิมพล ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนท่ำเจริญ หมู่ที่ 11 ต.ท่ำลำด คนในวงกำรจึงเรียกว่ำ ผู้ใหญ่ห ำ 

ผู้ใหญ่ห ำ “เฉลิมพล” ระหว่ำงด ำรงต ำแหน่ง ได้ยกเงินเดือนให้กับผู้สูงอำยุในหมู่บ้ำนทุกเดือน โดยไม่เคยรับเงิน
ไว้กับตัวแม้แต่หนเดียว ท ำให้เป็นที่รักของชำวบ้ำน 
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ปี 2562 เฉลิมพล ได้รับรำงวัลผู้ใหญ่บ้ำนยอดเยี่ยม หรือผู้ใหญ่บ้ำนแหนบทองค ำ  จนกระทั่งพ้นจำกต ำแหน่ง 
เนื่องจำกครบวำระ 6 ปี เมื่อเดือน เม.ย.2563 เมื่อมีกำรเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้ำนใหม่ ภูมินทร์ มำลำค ำ ลูกชำยเฉลิมพล วัย 
29 ปี ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนใหม่สืบสำนงำนต่อจำกพ่อ 
 ‘หมอล าการเมือง’ 

ก่อนกำรเลือกตั้งปี 2554 เฉลิมพล มำลำค ำ ได้รับกำรทำบทำมจำกพรรคชำติไทยพัฒนำ ให้ลงสมัคร ส.ส.อุบล
ฯ แต่ทำงฝ่ำยภรรยำ ได้ทักท้วงและร้องขอไม่ให้ลงสมัคร ส.ส. เฉลิมพลจึงถอนตัว 

“เฉลิมพล” เคยให้สัมภำษณ์สื่อว่ำ ตนเองสนใจเรื่องกำรบ้ำนกำรเมือง หำกมีโอกำสก็ลงสมัคร ส.ส. แต่หลังจำก
นั้น เขำให้ไปเป็นผู้ใหญ่บ้ำนแทน 

ปลำยปีที่แล้ว ในเฟซบุ๊ค เฉลิมพล มำลำค ำ ผู้ใหญ่ห ำได้ โพสต์ภำพที่ตัวเองถ่ำยร่วมกับ ส.ส.ในสภำฯ และ
บรรยำยว่ำ “วันนี้เดินเข้ำสภำอันทรงเกียรติ รับต ำแหน่งที่ปรึกษำประจ ำคณะกรรมำธิกำร ฝ่ำยปกครองครับ ขอบคุณ 
ท่ำน ส.ส เปิ้ล กิตติ์ธัญญำ วำจำดี ที่ให้โอกำสเข้ำมำร่วมเป็นคณะกรรมำธิกำรฝ่ำยปกครอง สภำผู้แทน” 

ส.ส.เปิ้ล กิตติ์ธัญญำ วำจำดี ส.ส.อุบลรำชธำนี เขต 3 (อ.วำรินช ำรำบ) พรรคเพ่ือไทย รู้จักกับเฉลิมพลมำแต่
เป็น ส.จ.เปิ้ล ส.อบจ.อุบลฯ เขต 1 วำรินช ำรำบ โดยเฉพำะช่วงขบวนกำรเสื้อแดงมำแรง ส.ส.เปิ้ล มีบทบำทโดดเด่นเป็น
แกนน ำแดงวำรินช ำรำบ 

แม้ควำมฝันอยำกเป็น ส.ส.ยังไม่เป็นจริง แต่วันที่ 28 พ.ย.2564 เฉลิมพลก็หวังที่จะประสบชัยชนะในกำร
เลือกตั้ง ได้เป็นนำยก อบต. ซึ่งผู้คนคงเรียกว่ำ นำยกห ำ แทนผู้ใหญ่ห ำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/488066  
  

https://www.komchadluek.net/scoop/488066
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14 ตุลำคม 2564 00:10 น.  
ส่อง ไทยสร้างไทย เปิดหน้าเจาะ ภาคอีสาน 
 

 
 

ส าหรับ นักการเมือง แล้ว เม่ือลงทุน ลงแรงไปแล้ว เม่ือได้มองเห็น โอกาส ว่าพอที่จะ มีลุ้น ก็ต้องถือว่าสิ่งที่ท าไป
นั้น ไม่สูญเปล่า! 

ตลอดหลำยเดือนที่ผ่ำนมำ ภำยหลังกำรเปิดตัว ของ พรรคไทยสร้ำงไทย อย่ำงเป็นทำงกำรว่ำจะขอเป็นหนึ่ งใน
พรรคกำรเมืองที่หมำยมั่นปั้นมือ ชิงเก้ำอ้ีส.ส. รวมถึงยังมองไกล ถึงขั้นหนุน คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำน
พรรคไทยสร้ำงไทย ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นนำยกรัฐมนตรี คนใหม่อีกด้วย 

ล่ำสุดเมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่ำนมำ อีสำนโพล ของคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น เปิดเผยผลส ำรวจ
ควำมนิยมนักกำรเมือง แล้วชี้ว่ำ พ่ีน้องประชำชนในภำคอีสำนสนับสนุน คุณหญิงสุดำรัตน์ เป็นนำยกฯ เพ่ือมำฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจมำกที่สุดถึง 24% ถือว่ำได้คะแนนมำกที่สุด จำกนั้นรองลงมำคือ พิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล ได้ 
23% ส่วน บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม อยู่อันดับที่ 4 ได้ 14.6% 

พงศกร อรรณนพพร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรพื้นที่ พรรคไทยสร้ำงไทย ระบุผ่ำนสื่อ ว่ำ ไม่ได้เกินไปจำก
ควำมคำดหมำย อีกทั้งที่ผ่ำนมำชำวอีสำนได้ให้กำรสนับสนุนคุณหญิงสุดำรัตน์ แต่ด้วยข้อจ ำกัดของรัฐธรรมนูญ  2560 
จึงท ำให้คุณหญิงสุดำรัตน์ ไม่ได้บริหำรประเทศ 

กำรเดินสำยเพ่ือพบปะพ่ีน้องประชำชนในหลำยจังหวัดตลอดช่วงหลำยเดือนที่ผ่ำนมำ ของคุณหญิงสุดำรัตน์ 
ควบคู่ไปกับกำรเปิดภำพกำรเข้ำนักกำรเมืองชั้นน ำในต่ำงประเทศ ทั้ง แทมมี่ ดักเวิร์ธ สมำชิกวุฒิสภำแห่งสหรัฐอเมริกำ 
พรรคเดโมแครต จำกรัฐอิลลินอยส์ หรือกำรเข้ำพบ วุฒิสมำชิก มิตต์ รอมนีย์ แห่งรัฐยูทำห์ที่ผ่ำนมำนั้นดูจะไม่ต่ำงไป
จำกกำรเปิดตัว ในฐำนะผู้ท้ำชิงนำยกฯ คนต่อไปของคุณหญิงสุดำรัตน์ กับพล.อ.ประยุทธ์ 

กำรลุยปักธง ในสนำมเลือกตั้งภำคอีสำนของพรรคไทยสร้ำงไทยนั้น แน่นอนว่ำ คุณหญิงสุดำรัตน์ ต้องมี มือ
ท ำงำน ที่ไว้ใจได้ และมีคอนเนคชั่น สำมำรถประสำนไปจนถึง ดึงตัว ส.ส.สำยอีสำนจำกพรรคเพ่ือไทย เข้ำมำเพ่ิมใน
พรรค เมื่อกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำใกล้เข้ำมำ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211013/e12a75764e10f21736114ce73b40598c2d49f8a3e4f3db10ba52e466052aa58b.jpg?itok=ECTzjYbs
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ทั้งพงศกร , ต่อพงษ์ ไชยสำส์น อดีต รมช.สำธำรณสุข รวมถึง ทองหล่อ พลโคตร รองประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำรพื้นที่ ของพรรค และอดีต ส.ส.มหำสำรคำม พรรคไทยรักไทย ล้วนแล้วแต่ถือเป็น ขุนพลอีสำน ที่จะท ำ
หน้ำที่ทั้งขับเคลื่อนกระแสควำมนิยมของพรรค ไปจนถึงกำร เปิดดีล ดึงส.ส.พรรคเพื่อไทย ให้ย้ำยสังกัด 

อย่ำงไรก็ดี พรรคไทยสร้ำงไทย ของคุณหญิงสุดำรัตน์ แม้ด้ำนหนึ่งจะมีควำมพยำยำมที่จะปักธงในถิ่นอีสำน แต่
ขณะเดียวกัน อย่ำลืมว่ำ ถึงที่สุดแล้วไทยสร้ำงไทย ก็ยังจะถูกมองและระแวงว่ำ เป็น พรรคพันธมิตร กับพรรคเพ่ือไทย 
อยู่ดี อีกทั้ง เมื่อหันไปมองกำรเคลื่อนไหวของพรรคก้ำวไกล ที่เปิดเกมบุกรุกเข้ำทุกพ้ืนที่ จนท ำให้ชื่อของพิธำ ลิ้มเจริญ
รตัน์ ติดอันดับสอง ของอีสำนโพล ตำมหลังคุณหญิงสุดำรัตน์ มำติดๆ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นแรงกดดันที่ท ำให้เห็นแล้วว่ำ ฝั่ง
ตรงข้ำมนั้นใช่ว่ำจะมีแต่ พรรคร่วมรัฐบำล เสียที่ไหน? 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/288811  
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14 ต.ค. 2564 เวลำ 7:58 น. 
ลุ้นคุมสภาฯ เบ็ดเสร็จ ?  เกม “กฎหมาย” วัดพลังรัฐบาล 
 

 
 

"เกมการเมือง" ใกล้กลับมาสู่โหมด วัดพลัง "รัฐบาล" อีกรอบ เมื่อเวทีของ "สภาฯ" เริ่มต้นขึ้น วันที่ 1 พฤศจิกายน 
ต้องจับตาการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับ ที่บางฉบับอาจเป็นตัวชี้อนาคตของ "ผู้กุมอ านาจ" ปัจจุบัน เชื่อว่า 
"นักการเมือง" สไตล์เขี้ยวลากดิน คงไม่มีใครยอมก้มหัวให้ 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 12 ตุลำคม 2564 เห็นชอบร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ(พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมสภำฯ 
ให้วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 เป็นวันเริ่มประชุมสำมัญประจ ำปีครั้งที่ 2 และสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 

กำรเห็นชอบดังกล่ำวถือเป็นขั้นตอนปฏิบัติปกติ ก่อนที่สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำจะเดินหน้ำท ำงำนฝ่ำย
นิติบัญญัติตำมวำระ 

แน่นอนว่ำ เมื่อเวทีสภำเปิด สถำนกำรณ์กำรเมืองย่อมกลับมำสู่โหมดที่น่ำจับตำ เพรำะงำนนิติบัญญัตินั้น 
สัมพันธ์โดยตรงกับฝ่ำยบริหำร โดยเฉพำะกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย และกำรตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

 งำนพิจำรณำร่ำงกฎหมำยตำมที่ “รัฐบำล” วำงไทม์ไลน์ น ำร่ำงกฎหมำยส ำคัญเข้ำสู่สภำฯ คือร่ำงแก้ไข
พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ ที่คำดว่ำจะบังคับใช้แทนพระรำชก ำหนดบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพ่ือควบคุม
สถำนกำรณ์โควิด-19 

แม้มีมติ ครม.เห็นชอบให้ตรำเป็นพระรำชก ำหนดเพ่ือแก้ไขแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่น ำเข้ำสู่กระบวนกำร
ทูลเกล้ำฯ เพ่ือประกำศใช้ 

ต่อเรื่องนี้ มีกำรคำดหมำยว่ำจะปรับรูปแบบให้เป็นร่ำงแก้ไข พ.ร.บ.โรคติดต่อ และน ำเข้ำสู่ชั้นพิจ ำรณำของ
รัฐสภำในฐำนะกฎหมำยปฏิรูป เพ่ือควำมรวดเร็วและต้องกำรอำศัยอ ำนำจของ “วุฒิสภำ” ร่วมผลักดันผ่ำนร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ 

นอกจำกนั้น ยังมีร่ำงแก้ไขกฎหมำยลูก 2 ฉบับ คือ ร่ำงแก้ไขพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. และ ร่ำงแก้ไข พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ให้สอดคล้องกับกำรปรับแก้เนื้อหำรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 กลุ่มมำตรำว่ำด้วยระบบเลือกตั้ง ซึ่งปรับให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และปรับระบบค ำนวณคะแนน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
แบบจัดสรรปันส่วนผสม เป็นแบบระบบเติมเต็ม 

ที่พรรคกำรเมืองแต่ละพรรค พร้อมเสนอเนื้อหำให้รัฐสภำพิจำรณำแบบ “แยกฉบับเสนอ” ไม่รวมเป็นกลุ่มก้อน 
เพรำะกำรเสนอร่ำงพ.ร.ป.นั้น รัฐธรรมนูญมำตรำ 131 ก ำหนดให้ ส.ส. ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มี
อยู่ของสภำฯ เสนอ หรือจ ำนวน 49 คน สำมำรถเสนอได้ 
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ดังนั้นจึงเห็นท่ำทีของ “พลังประชำรัฐ” ที่แสดงควำมพร้อมอย่ำงเต็มที่ เสนอสำระหลัก และสูตรค ำนวณ
คะแนนที่ไม่สนเสียง หรือควำมรู้สึกของพรรคกำรเมืองอ่ืน เพรำะใช้แค่ ส.ส.ของพรรคตัวเอง 49 คน ก็เพียงพอจะเสนอเนื้อหำ 

อย่ำงไรก็ดี กำรไม่สนควำมรู้สึกของ “ส.ส.พรรคอื่น” ท ำให้ “วิษณุ เครืองำม” รองนำยกรัฐมนตรี ฝ่ำยกฎหมำย 
ออกมำเตือนว่ำอย่ำงน้อยควรน ำเสนอให้คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) ให้รับรู้เนื้อหำ และ
พูดจำขอควำมสนับสนุน เพ่ือให้ร่ำงกฎหมำยลูกของพลังประชำรัฐถูกยอมรับ 
         สิ่งที่ “อ.วิษณุ”พูดนั้น โดยธรรมเนียมปกติ กำรเสนอร่ำงกฎหมำยของพรรคร่วมรัฐบำลต่อสภำฯ หรือรัฐสภำไม่
เคยมีกำรน ำเนื้อหำให้วิปรัฐบำลตรวจสอบ และลงตรำอนุมัติ 

 กับสถำนกำรณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไป เพรำะช่วงปลำยสมัยของรัฐบำล แต่ละพรรคมักชิงควำมได้เปรียบทำงกำร
เมือง ดังนั้นหำกมีกติกำที่แอบซ่อน สร้ำงควำมได้เปรียบเพียงฝ่ำยเดียว อำจท ำให้เกิดควำมระแวงจำก  “ฝ่ำยร่วม
รัฐบำล” จนกระทบควำมกลมเกลียว และลำมสู่เสถียรภำพของ “ฝ่ำยบริหำร” 

ต้องยอมรับว่ำ ภำวะระแวงจำกกำรก ำหนดกติกำนั้น เกิดจำกบทเรียนที่  “รัฐธรรมนูญ 2560” ถูกออกแบบ 
เขียนกติกำเพ่ือเอ้ือให้ “พลังประชำรัฐ” และสืบอ ำนำจของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” นำยกรัฐมนตรี พร้อมบริวำรให้มี
อิทธิพล “จัดกำรฝ่ำยกำรเมือง” ได้แบบเบ็ดเสร็จ 

ในปลำยเทอมของรัฐบำล “บิ๊กตู่” หำกฝ่ำยกำรเมืองสำมำรถถอนเกมซ่อนกล-กติกำซ่อนเงื่อนได้ อำจท ำ
ให้ “พลังประชำรัฐ” หรือ พรรคกำรเมืองที่เป็นตัวแทนของฝ่ำยทหำร-ระบบสืบทอดอ ำนำจ ขำดตัวช่วย 

นอกจำกนั้น ยังต้องจับตำร่ำงกฎหมำยอีกหลำยฉบับ ที่รัฐบำลเตรียมส่งให้สภำฯ พิจำรณำ ทั้งที่เป็นกฎหมำย
ปฏิรูปตำมรัฐธรรมนูญก ำหนดระยะเวลำให้จัดท ำ รวมถึงกฎหมำยที่ต่ำงชำติกดดันให้รัฐบำลไทยต้องจัดท ำ 
หำก “ฝั่งรัฐบำล” ยังคุมเกม คุมเสียงในสภำฯได้ไม่เบ็ดเสร็จ ย่อม “อยู่ยำก”แน่นอน. 
  
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/965686  
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วันพฤหัสที่ 14 ตุลำคม พ.ศ.2564 
E-DUANG : ลักษณะร่วม ลักษณะต่าง การเมือง เหมือนต่าง ระหว่างเพื่อไทย ก้าวไกล 
 

 
 

ชะตำกรรมของพรรคก้ำวไกลกับชะตำกรรมของพรรคเพ่ือไทยมีทั้งจุดอันเป็นควำมเหมือนและควำมต่ำง 
ต่ำงตรงที่”รำกฐำน”กำรเกิดขึ้นมีควำมไม่เหมือนกัน นั่นก็คือ พรรคเพ่ือไทยมีรำกฐำนมำจำกพรรคไทยรักไทย ประสำน
กับรำกฐำนของพรรคพลังประชำชน พรรคไทยรักไทยซึ่งมี นำยทักษิณ ชินวัตร ท ำคลอด 

นั่นก็คือ พรรคก้ำวไกลมีรำกฐำนมำจำกพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งมี นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประสำนพลังกับ นำย
ปิยบุตร แสงกนกกุล อย่ำงเป็นหนึ่งเดียว ภำยในควำมต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญนั้นทั้งพรรคเพ่ือไทยและพรรคก้ำวไกลมี
ลักษณะ”ร่วม”ที่มิอำจปฏิเสธได้ว่ำ เป็นพื้นฐำนมำจำกชะตำกรรมของพรรคแม่ในอดีต นั่นก็คือ เป็นผลสะเทือนจำกกำร
ยุบพรรคกำรเมือง 

นั่นก็คือ กำรยุบพรรคไทยรักไทยในเดือนพฤษภำคม 2550 นั่นก็คือ กำรยุบพรรคพลังประชำชนในเดือน
พฤศจิกำยน 2551 นั่นก็คือ กำรยุบพรรคอนำคตใหม่ในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 

กำรยุบพรรคไทยรักไทย กำรยุบพรรคพลังประชำชน อำจเป็นผลสะเทือนและควำมต่อเนื่องจำกรัฐประหำร
เดือนกันยำยน 2549 ขณะที่กำรยุบพรรคอนำคตใหม่สัมพันธ์กับรัฐประหำร 2557 จึงอำจสรุปได้โดยพ้ืนฐำนว่ำชะตำ
กรรมของพรรคเพ่ือไทย ชะตำกรรมของพรรคก้ำวไกล สัมพันธ์กับผลสะเทือนของขบวนกำรรัฐประหำร และรัฐประหำร
เดือนกันยำยน 2549 สร้ำงควำมต่อเนื่องมำถึงรัฐประหำรเดือนพฤษภำคม 2557 เส้นทำงของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
นำยปิยบุตร แสงกนกกุล จึงเหมือน นำยทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นั่นก็คือเป็นเหยื่อจำกผลพวงแห่ง
รัฐประหำรเช่นเดียวกัน 

หำกมองจำกรำกฐำนและควำมเป็นมำทำงกำรเมือง พรรคเพ่ือไทยและพรรคก้ำวไกลจึงมีควำมใกล้ชิดกันอย่ำง
ยิ่งในเชิงอุดมกำรณ์ สำ มำรถด ำรงอยู่ในลักษณะเป็นพันธมิตรในแนวร่วม เพียงแต่จ ำเป็นต้องเคำรพในจุดร่วมและในจุด
ต่ำงระหว่ำงกัน เหมือนกับพรรคเพื่อไทยมีควำมเป็นพรรคพ่ีที่อำวุโสกว่ำ เหมือนกับพรรคก้ำวไกลมีควำมเป็นพรรคน้องมี
ควำมอ่อนเยำว์กว่ำ นั่นจึงขึ้นว่ำจะเคำรพกันอย่ำงไรจึงจะเสมอภำคและสร้ำงสรรค์ 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_475418  
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