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ข่าวประจ าวันที่ 15 ตลุาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 เลขที่ข่าว 94/2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “Smart Vote” 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ชวนโหลดแอพ “Smart Vote” สืบค้นข้อมูลเลือกตั้ง 12 
2 MGR Online กกต. ชวนดาวน์โหลดแอพ "Smart Vote" ศึกษาข้อมูลเลือกตั้ง อบต. 13 

 

ข่าว กกต. / ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. สรุปยอดผู้สมัคร อบต. รวม 3 วัน โคราชยังครองแชมป์ รวม 6,238 คน 14 
2 MGR Online กกต. เผยสมัคร อบต. 3 วัน โคราชยังเป็นแชมป์ มีผู้สมัครมากสุด 15 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ ยอดสมัครเลือกตั้ง อบต. 3 วัน โคราช ยังแชมป์ยอดรวมผู้สมัคร 6 พันคน 16 
4 news.ch7 online 15 ต.ค. วันสุดท้ายของการรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 17 
5 แนวหน้าออนไลน์ เลขาฯ กกต.โยน 'วิษณุ' แจงสื่อถึงรายละเอียดร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. 18 
6 มติชนออนไลน์ ‘เลขาฯกกต.’ อุบตอบ เผย ‘วิษณุ’ แจงรายละเอียดเรื่องร่าง พ.ร.ป. 

เลือกตั้ง ส.ส. เอง 
19 

7 สยามรัฐออนไลน์ “เลขาฯ กกต.” เผยคุย “วิษณ”ุ ไทม์ไลน์ พ.ร.บ. ประกอบ รธน. เลือกตั้ง ส.ส. 20 
8 สยามรัฐออนไลน์ ผอ.กกต. ฉะเชิงเทราซักซ้อมก่อน zoom จริง 21 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ แจงหนทางแก้ กม.ลูก ลต. ยังอีกนาน ชี้ต้องรอ รธน. ประกาศใช้ 

ย้ าทุกอย่างจบที่ กกต. 

22 

2 สยามรัฐออนไลน์ “วิษณุ” เผย เบื้องต้นแก้ กม. ลูกเลือกตั้ง ส.ส. ก่อน บอกมี 30 มาตรา  

แต่ยังไม่เห็นรายละเอียด 

24 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. ยกร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส.แล้ว 30 มาตรา 26 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘สนธิญา’ เข้าให้ข้อมูล กกต. ปมยุบเพื่อไทย พร้อมยื่นเพ่ิมปมขับ 2 ส.ส. 

พ้นพรรค -ส.ส.ตบทรัพย์ 
27 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สนธิญา' ยื่น กกต. ยุบพรรคเพ่ือไทยปมขับ 2 ส.ส.-เรียกรับเงินอธิบดีกรมน้ าบาดาล 29 
6 แนวหน้าออนไลน์ ‘สนธิญา’ ร้อง ‘กกต.’ ยุบพรรคเพ่ือไทย ขับ ‘ 2 ส.ส. พ่วงส.ส.’ รีดรับเงิน

อธิบดีน้ าบาดาล 
31 

7 มติชนอนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ พร้อมเสนอแก้ไข กม. เลือกตั้ง-กม.พรรคการเมือง 33 

8 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ปชป. เล็งแก้ ก.ม. เลือกตั้งท้องถิ่นเปิดทางพรรคช่วยผู้สมัครหาเสียงได้ 34 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' เผย 'จุรินทร์' แจ้งนายกฯ ขอเสียงหนุนแก้ กม. พรรคการเมืองช่วยหาเสียง

เลือกตั้งท้องถิ่น 

35 

10 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ ชี้ กม. ลูก จะแก้ให้สมใจยาก ส.ส. พึงมียังอยู่ พรรคเดียวเบอร์เดียว 

ท าไม่ได้ ขัด รธน. 

36 

11 มติชนออนไลน์ “พรรครัฐบาล” จับมือกัน จ่อแก้กฎหมาย ให้พรรคการเมืองช่วยหาเสียง

เลือกตั้งท้องถิ่นได้ 

37 

12 มติชนออนไลน์ ปชป. เปิดตัว 2 แกนน าชายแดนใต้ ‘เมธี ลาบานูน-เจะอามิง’ ชู เลือดใหม่

ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ หนุนจุรินทร์นั่งนายกฯ 

38 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ / ก็อซซิป 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.64 ไขข้อสงสัย "ผู้สมัคร-ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" 41 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. 2564 กับการหาเสียงโดยใช้โซเชียลมีเดีย เช็คเลย 45 

3 ข่าวสดออนไลน์ "พายุการเมือง" ในม่านฝน "เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน" 47 

4 สยามรัฐออนไลน์ บิ๊กตู่ ยึดสนาม!? 50 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รัฐธรรมนูญ "ฉบับ คสช." ไม่พลาด  ล็อคอ านาจ "ประยุทธ์" เกิน 8 ปี 52 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ ศึก อบต. สนามวัดเรตติ้งรัฐบาล 54 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ งานเข้าเต็มๆ 56 
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี  
นางพิไลวรรณ กนกทัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายแสวง บุญมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์  
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบัน  
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมประชุม  
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  
และคณะ เดินทางมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล โดยมี นายปรพล พูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงราย 
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุม ณ ศาลากลาง 
จังหวัดเชียงราย 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม 
การจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ทุกพรรคการเมือง โดยมี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง 
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เลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้ต้องยอมรับว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. และทีมงาน ปชส. ท างานเชิงรุกได้รวดเร็ว
และเพ่ิมช่องทาง ปชส. มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ความรู้เรื่องกฏระเบียบต่างๆ ผู้สมัครจะได้เข้าใจและปฏิบัติกันได้ถูกต้อง...  
ยามท าดีก็ต้องชมกัน... 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 
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วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 ครั้งที่ 24/2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Mittings 
 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธกิารกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
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15 ตุลาคม 2564 8:00 น. 
งานเข้าเต็มๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังวันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา เมื่อเพ่ือนๆ ร่วมงานกันมานาน ต่างก็พากันเกษียณยกแผง ท าให้งานเข้าเต็มๆ 

ส าหรับ “รองแสวง” แสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดในส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ งและถือว่ า ไ ด้ รับความไว้วาง ใจเป็นอย่ างมาก ที่ ต้องท าหน้าที่ แม่บ้ านแทน   
“พ่ีจ่อย “ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาฯ กกต. หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

เพราะถูกมอบหมายให้ดูแลถึง 8 ส านัก ซึ่งเป็นหัวใจของส านักงาน กกต.ทั้งนั้น ทั้งส านักบริหารทั่วไป  
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักคลั ง  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านัก เทคโนโลยี สารสนเทศ  
ส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ส านักประชาสัมพันธ์ 

โอ้ววว …งานเข้าระดับนี้ เห็นทีจะไม่มีเวลาว่างแน่นอน ยิ่งเป็นช่วงการเมืองก าลังร้อนฉ่า ฝุ่นตลบ จะยุบสภา
เลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่มีใครรู้ แต่ส านักงาน กกต. ต้องพร้อมรับมือทุกด้าน ทุกสถานการณ์ 

แหม่ๆๆๆ…ระดับ “รองแสวง” เสียอย่าง “เลขาฯจรุงวิทย์” สบายใจหายห่วงเพราะเชื่อมือสามารถเอาอยู่ 
ทุกสถานการณ์..อิอิ.!!.      
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/375315/  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ก็อซซิปการเมือง “งานเข้าเต็มๆ…เอาอยู่ทุกสถานการณ์” 

 

 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/375315/
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15 ตุลาคม 2564 12:08 น. 
กกต. ชวนโหลดแอพ “Smart Vote” สืบค้นข้อมูลเลือกตั้ง 
กกต. ชวนโหลดแอพ “Smart Vote” อ านวยความสะดวก ปชช. สืบค้นข้อมูลเลือกตั้ง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าได้เตรียมความพร้อมการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 โดยเชิญชวน
ประชาชนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นฉลาดเลือก “Smart Vote” ซึ่งจะมีเมนูสืบค้นข้อมูล เช่น คู่มือประชาชนเลือกตั้ง 
อบต., ชุดความรู้เลือกตั้ง อบต., ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง และแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “Smart Vote” ทาง App Store ส าหรับระบบ IOS และ Google Play 
ส าหรับระบบ android 

นอกจากนั้นผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกและ  
นายก อบต. โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ส านักงาน กกต. www.ect.go.th. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/376654/  
 
  

http://www.ect.go.th/
https://www.dailynews.co.th/news/376654/
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15 ต.ค. 2564 13:02    
กกต. ชวนดาวน์โหลดแอพ "Smart Vote" ศึกษาข้อมูลเลือกตั้ง อบต. 

 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

อบต. ชวนดาวน์โหลดแอพ “Smart Vote” ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 นี้ 
วันนี้ (15ต.ค.) ส านักงานกกต.แจ้งว่า ได้เตรียมความพร้อมการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้กับประชาชนในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 นี้ 

โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฉลาดเลือก “Smart Vote” ทาง App Store ส าหรับระบบ 
IOS และ Google Play ส าหรับระบบ android ซึ่งจะมีเมนูสืบค้นข้อมูล เช่น คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. , ชุดความรู้
เลือกตั้ง อบต. , ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง , ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง และแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ
สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th  
ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูล 
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. 
https://www.ect.go.th/.../article/article_20201027102530.pdf 
ชุดความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง อบต. 
https://www.ect.go.th/.../article/article_20210911090035.pdf 
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
https://www.ect.go.th/.../article/article_20210914142543.pdf 
คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้ง อบต. 
https://www.ect.go.th/.../article/article_20210913184704.pdf 
ภาพประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต. 
(ไฟล์ ai.) https://www.ect.go.th/.../article/article_20210915104202.ai หรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
บริการสายด่วน 1444 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000102199  
 

https://www.ect.go.th/.../article/article_20210915104202.ai%20หรือ%20สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน%201444
https://www.ect.go.th/.../article/article_20210915104202.ai%20หรือ%20สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน%201444
https://mgronline.com/politics/detail/9640000102199
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วันที่ 14 ตุลาคม 2564 - 14:39 น. 
กกต. สรุปยอดผู้สมัคร อบต. รวม 3 วัน โคราชยังครองแชมป์ รวม 6,238 คน 
 

 
 
กกต.สรุปยอดผู้สมัคร อบต. รวม 3 วัน โคราชยังครองแชมป์ รวม 6,238 คน 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปยอดผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 
11-15 ตุลาคม โดยจ านวนผู้สมัครสมาชิกสภาและนายก อบต. ที่มีการรับสมัครไปตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึง
วันที่ 13 ตุลาคม พบว่า 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ อันดับแรกนครราชสีมา ผู้สมัครนายกฯ 489 คน 
ผู้สมัครสมาชิก 5,749 คน รวม 6,238 คน รองลงมาคือ ศรีสะเกษ ผู้สมัครนายกฯ 408 คน ผู้สมัครสมาชิก 4,116 คน 
รวม 4,524 คน สุรินทร์ ผู้สมัครนายกฯ 314 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,977 คน รวม 4,291 คน อุบลราชธานี ผู้สมัครนายก
ฯ 369 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,597 คน รวม 3,966 คน และบุรีรัมย์ ผู้สมัครนายกฯ 300 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,385 คน 
รวม 3,685 คน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2990342  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2990342
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3.jpg
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 14 ต.ค. 2564 15:55   
กกต. เผยสมัคร อบต. 3 วัน โคราชยังเป็นแชมป์ มีผู้สมัครมากสุด 

 
กกต.สรุปยอดผู้สมัคร อบต. รวม 3 วัน โคราชยังครองแชมป์ มีผู้สมัครมากสุด รวม 6,238 คน 

วันนี้ (14 ต.ค.) ส านักงาน กกต. เผยยอดผู้สมัครนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ กกต.
ก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค. โดยช่วง 3 วันของการรับสมัครที่ผ่านมา 5 อันดับจังหวัด ที่มีผู้สมัครมากที่สุด 
อันดับแรก นครราชสีมา ผู้สมัครนายก 489 คน ผู้สมัครสมาชิก 5,749 คน รวม 6,238 คน รองลงมาคือ ศรีสะเกษ 
ผู้สมัครนายก 408 คน ผู้สมัครสมาชิก 4,116 คน รวม 4,524 คน สุรินทร์ ผู้สมัครนายก 314 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,977 
คน รวม 4,291 คน อุบลราชธานี ผู้สมัครนายก 369 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,597 คน รวม 3,966 คน และ บุรีรัมย์ 
ผู้สมัครนายก 300 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,385 คน รวม 3,685 คน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000101896   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000101896
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14 ตุลาคม 2564 16:37 น. 
ยอดสมัครเลือกตั้ง อบต. 3 วัน โคราช ยังแชมป์ยอดรวมผู้สมัคร 6 พันคน 
กกต.แจ้งยอดผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. รวม 3 วัน โคราช ยังแชมป์ยอดรวมผู้สมัคร ส.อบต.-นายก อบต. สูงสุด 6 พันคน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยยอดผู้สมัครสมาชิกสภาและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่มีการรับสมัครไปตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยยอดผู้สมัคร ระหว่าง 11-13 ต.ค. 
พบว่า 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด อันดับแรก จ.นครราชสีมา ผู้สมัครนายก 489 คน ผู้สมัครสมาชิก 5,749 คน 
รวม 6,238 คน รองลงมาคือ จ.ศรีสะเกษ ผู้สมัครนายก 408 คน ผู้สมัครสมาชิก 4,116 คน รวม 4,524 คน จ.สุรินทร์ 
ผู้สมัครนายก 314 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,977 คน รวม 4,291 คน จ.อุบลราชธานี ผู้สมัครนายก 369 คน ผู้สมัครสมาชิก 
3,597 คน รวม 3,966 คน และ จ.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายก 300 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,385 คน รวม 3,685 คน.. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/374621/   

https://www.dailynews.co.th/news/374621/
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วันที่ 14 ต.ค. 2564 
15 ต.ค. วันสุดท้ายของการรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 

การเปิดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่มีขึ้นระหว่าง 11 – 15 
ตุลาคม 2564 โดยวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ซึ่งการรับสมัครในภาพรวมทั่วประเทศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเปิดรับสมัครวันแรก มีผู้ให้ความสนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. เป็นจ านวนมาก พบว่ามี
ผู้สมัครสมาชิก อบต.และนายก อบต. ครบทั้ง 76 จังหวัด  

ขณะที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรุปยอดผู้สมัคร สมาชิก อบต. และ นายก อบต. ทั่ว
ประเทศ ระหว่าง 11-13 ตุลาคม 2564 พบ 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด ดังนี้ 
1.นครราชสีมา ผู้สมัครนายก 489 คน ผู้สมัครสมาชิก 5,749 คน รวม 6,238 คน 
2.ศรีสะเกษ ผู้สมัครนายก 408 คน ผู้สมัครสมาชิก 4,116 คน รวม 4,524 คน 
3.สุรินทร์ ผู้สมัครนายก 314 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,977 คน รวม 4,291 คน 
4.อุบลราชธานี ผู้สมัครนายก 369 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,597 คน รวม 3,966 คน 
5.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายก 300 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,385 คน รวม 3,685 คน 

ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ผู้สมัครต้องรู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร
หรือไม่ เพราะหากผู้สมัครคนใดฝ่าฝืน มีโทษตามมาตรา ๑๒๐ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

ส าหรับการหาเสียงเลือกตั้ง กกต.ได้ก าหนดให้มีการเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้สมัครและ
ผู้ช่วยหาเสียงสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ทันที ไปจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นก่อนวัน
เลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/522116  
 

https://news.ch7.com/detail/522116
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วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 15.16 น. 
เลขาฯ กกต.โยน 'วิษณุ' แจงสื่อถึงรายละเอียดร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. 
 

 
 
เลขาฯกกต.โยน"วิษณุ"แจงสื่อถึงรายละเอียดร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. เผยวันนี้คุยแค่ไทม์ไลน์ 
เมื่อเวลา 14.45 น.วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ท าเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เรื่องร่างแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส.ว่า นายวิษณุจะมาชี้แจงรายละเอียดกับสื่อมวลชนเอง  เมื่อถามว่า ได้เสนอเรื่องอะไรไปบ้าง เลขาฯ 
กกต.กล่าวว่า ไม่ได้เสนอเพียงอะไร แค่มาคุยเรื่องไทม์ไลน์เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/608775   

https://www.naewna.com/politic/608775
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วันที่ 14 ตุลาคม 2564 - 15:05 น. 
‘เลขาฯกกต.’ อุบตอบ เผย ‘วิษณุ’ แจงรายละเอียดเรื่องร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. เอง 
 

 
 
‘เลขาฯกกต.’ อุบตอบ เผย ‘วิษณุ’ แจงรายละเอียดเรื่องร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.เอง เผย วันนี้คุยแค่ไทม์ไลน์ 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวจากท าเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ห้องท างานตึกบัญชาการ 1 
ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือหารือถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส โดยใช้เวลา
หารือนานประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้น เวลา 14.45 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์จึงเดิ่งทางกลับ 

ทั้งนี้พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์หลังการหารือกับนาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. ว่านายวิษณุจะมาชี้แจงรายละเอียดกับสื่อมวลชนเอง 
เมื่อถามว่าได้เสนอเรื่องอะไรไปบ้าง พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ไม่ได้เสนออะไร เพียงแค่มาคุยเรื่องไทม์ไลน์เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2990497  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2990497
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
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14 ตุลาคม 2564 16:26 น.   
“เลขาฯ กกต.” เผยคุย “วิษณุ” ไทม์ไลน์ พ.ร.บ. ประกอบ รธน. เลือกตั้ง ส.ส. 
 

 
 

วันที่ 14 ต.ค. 64 ที่ท าเนียบรัฐบาลพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้
สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เรื่องร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า นายวิษณุ จะมาชี้แจงรายละเอียดกับสื่อมวลชนเอง 
เมื่อถามว่าได้เสนอเรื่องอะไรไปบ้าง เลขาฯกกต. กล่าวว่า ไม่ได้เสนอเพียงอะไร แค่มาคุยเรื่องไทม์ไลน์เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289079  
  

https://siamrath.co.th/n/289079
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211014/e8e70353acff4b51a8b3a168199e688c588a3cb8c0a6cedc795c74e4349220f9.jpeg?itok=BxfgNran
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14 ตุลาคม 2564 18:43 น.   
ผอ.กกต. ฉะเชิงเทราซักซ้อมก่อน zoom จริง 
 

 
 

วันนี้(14 ตุลาคม 2564 ) เวลา 13.00 น.นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูรผอ.สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา มอบหมาย
ให้นายสัมฤทธิ์ วงศ์วิราช รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา และคณะท างานจัดประชุมเตรียมความพร้อมพนักงาน 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง 74 แห่ง เพ่ือซักซอ้มแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แ ล ะ น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  ที่ ก า ห น ด จั ด ขึ้ น พ ร้ อ ม กั น  ทั้ ง  74 แ ห่ ง  ใ น วั น ที่   
20 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จว.ฉช. โดยได้รับความ
ร่วมมือจาก อบต.ทั้ง 74 แห่ง เป็นอย่างดี ซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่จัดประชุม อุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องใช้ในการจัด
ประชุม ตลอดจนเตรียมความพร้อมรายละเอียดในการจัดการประชุมด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย พร้อมปฏิบัติใน
วันประชุมจริง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289132  
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/289132
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211014/be736fd0d29f47b5d9f8f3527199b35f6311873e2a1684a58912d16eb3e6ebc3.jpg?itok=jtetvZJP
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วันที่ 14 ตุลาคม 2564 - 16:53 น. 
‘วิษณุ’ แจงหนทางแก้ กม.ลูก ลต. ยังอีกนาน ชี้ต้องรอ รธน. ประกาศใช้ ย้ าทุกอย่างจบท่ี กกต. 
 

 
 
‘วิษณุ’ แจงหนทางแก้กม.ลูกลต.ยังอีกนาน ชี้ต้องรอรธน.ประกาศใช้ ย้ าทุกอย่างจบท่ีกกต. เปิดใจยังไม่เห็นร่างของ
กกต. ความจริงก็อยากรู้ แต่ยังไม่อยากรู้ตอนนี้ 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการพูดคุย
กับพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า วันนี้ (14ต.ค.) เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกกต. ซึ่งได้ข้อสรุปว่า 1.ทางกกต.จะเป็นผู้จัดท ากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญที่ มี
การทูลเกล้าฯถวายขึ้นไปแล้วอย่างน้อย 1 ฉบับคือกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนกฎหมายพรรคการเมืองนั้น ดูแล้วยังไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญยังไม่ได้พาดพิงไปถึง แต่ด าริที่จะแก้ไขนั้นมันมีของมัน
อยู่เป็นเอกเทศก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นจะมีความเห็นจากคณะกรรมการกกต.ใหญ่ อีกครั้งหนึ่งว่า จะเอาอย่างไร หาก
กกต.ชุดใหญ่เห็นว่าควรต้องแก้ไข ทั้งสองฉบับไปในคราวเดียวกันทั้งส.ส.และพรรคการเมือง ก็จะเสนอมา แต่ถ้าจะเอา
แต่เฉพาะที่เร่งด่วนที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนจะมีฉบับเดียว ฉะนั้นรอให้เสนอกกต.ใหม่ก่อน 

นายวิษณุ กล่าวว่า กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ทางส านักงานกกต.ได้ยกร่างขึ้นมา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีประมาณ 30 มาตรา ซึ่งเป็นเรื่องของการกาบัตร 2 ใบ รวมถึงวิธีการนับคะแนน ซึ่งจะนับอย่างไร
นั้นตนไม่รู้เพราะยังไม่ได้เห็นร่างดังกล่าว เพราะเขาต้องน าเสนอกกต.ใหญ่ก่อน จากนั้นจึงจะเปิดเผยให้สาธารณะชน
ทราบ และเมื่อกกต.ใหญ่เห็นชอบแล้วก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นในส่วนกลาง คือฟังจากพรรคการเมือง และ
ประชาชน จากนั้นจะส่งร่างไปให้กกต.จังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือรับฟังความเห็นในจังหวัดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ จะรวบรวม
ความเห็นกลับเข้ามาที่ส่วนกลางเพ่ือปรับปรุง จากนั้นจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม). ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 131 
และเมื่อครม.เห็นชอบก็จะส่งไปให้ส านักงานคณะกรรมกฤษฎีกา ได้ตรวจสอบอีกครั้ง แล้วก็จะเตรียมส่งร่างดังกล่าวให้
รัฐสภา ที่ต้องใช้ค าว่าเตรียม็เพราะว่ายังไม่ส่ง เนื่องจากตราบใดที่ยังไม่มีลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญในราช
กิจจานุเบกษาก็จะยังไม่ส่งไปยังสภา แต่เมื่อลงพระปรามาภิไธยลงมาประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วจึงจะได้ส่งให้รัฐสภา
ต่อไป ส่วนจะส่งเมื่อใดยังไม่ทราบ เพราะไปผูกติดกับพระปรมาภิไธย แต่ในชั้นนี้ก็ยกร่าง รับฟังความเห็น ตรวจและ
เตรียมน าเสนอต่อไป 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/0013213217897451132.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/0013213217897451132.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/0013213217897451132.jpg
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ผู้สื่อถามว่ามาตรา 90 ที่ระบุบว่าต้องส่งส.ส.เขตก่อนส.ส.บัญชีรายชื่อ อย่างนี้จะท าให้เกิดระบบเลือกตั้งเบอร์
เดียวทั่วประเทศไม่ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกัน เพราะเรื่องดังกล่าวอยู่ในกฎหมายพรรคการเมือง ที่
จะมีการแก้ไขหรือไม่ก็ยังไม่รู้ ถ้ากกต.ใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหาอาจจะแก้ไปด้วย แต่ถ้าคิดว่าไม่เป็นปัญหา ไม่ใช่เรื่อง
เร่งด่วนก็ยังไม่แก้ ซึ่งการแก้กฎหมายพรรคการเมืองมีประโยชน์อยู่ จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเสียเลยก็ไม่ได้
เพราะเก่ียวกับการท าไพรมารีโหวตหรืออย่างอ่ืน ซึ่งถ้าเกิดการเลือกตั้งขึ้นเร็ว กระทันหัน ปุบปับขึ้นมา จะเตรียมการไม่
ทันแต่ ตรงนี้ไม่เป็นไรรอให้กกต.ชุดใหญ่ได้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งก่อน 

เมื่อถามว่า จะคุยกับทางกกต.อีกครั้งเมื่อใด นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่คุยแล้ว จนกว่าจะมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญจึงจะได้มาดูฤกษ์ดูยามว่าจะส่งร่างไปที่สภาเมื่อไหร่ ระหว่างนี้ทุกคนท างานของตัวเองไปได้ทั้งนั้น ทั้งยกร่าง
ซึ่งร่างเสร็จแล้ว 30 มาตรา และเตรียมที่จะเสนอกกต.ใหญ่ ซึ่งคิดว่าคงเสนอในอีกไม่กี่วัน เมื่อกกต.ใหญ่เห็นอย่างไรก็
ปฏิบัติไปตามนั้น ซึ่งคือการรับฟังความเห็นส่วนกลางจากนั้นก็ส่งให้กกต.จังหวัดไปรับฟังความเห็นของจังหวัดตัวเอง แต่
สมัยนี้รับฟังความเห็นออนไลน์กันได้ก็เชื่อว่าจะเร็ว และรวบรวมเพ่ือเสนอครม. แล้วในระหว่างที่ยังไม่ลงพระปรมาภิไธย
ก็ท าส่วนนี้ไปพลางก่อนได้แล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแก้ ซึ่งกกต.ก็จะประสานกับคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นระยะอยู่แล้ว หรืออาจจะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยตรวจสอบดู 

เมื่อถามว่าได้เห็น 30 มาตราแล้วหรือยัง นาบวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่เห็น เพราะเขาต้องเสนอกกต.ใหญ่ก่อน จึงไม่
อยากเอามาแสดงก่อน แต่พอผ่านกกต.ใหญ่แล้วมันก็ต้องเปิดเผยให้คนรับรู้เพ่ือติชม ไม่เช่นนั้นจะเรียกว่ารับฟังตาม 
มาตรา 77 ได้อย่างไร 

เมื่อถามว่าถ้าติชมแล้วสามารถปรับแก้ได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ได้ เพราะการให้ติชมก็เพ่ือที่จะแก้ไข ไม่
ว่าใครก็สามารถติดชมได้ ทั้งครม.หรือแม้แต่ประชาชนและพรรคการเมือง ซึ่งพรรคการเมืองเขาต้องท าอยู่ ส่วนที่หลาย
พรรคก าลังท าอยู่นั้นเขาก็มีสิทธิเสนอได้ เพราะผู้ที่จะเสนอได้ก็เป็นครม.ตามข้อเสนอเเนะขอกกต.หรือส.ส.1ใน10 
ประมาณ 50 คนสามารถท าได้ แต่ส.ส.คงยังไม่เสนอร่างของตัวเองต่อสภาจนกว่าจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญเหมือนกัน 
ซึ่งจะเสนอไปได้อย่างไรในเมื่อรัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้ไข เพราะฉะนั้นถึงเวลาประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเสร็จ ก็จะ
เสนอเข้าสภาไป ถ้ามีหลายฉบับก็จะไปรวมพิจารณากัน โดยเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาและต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 180 
วัน หรือ 6 เดือน เมื่อรัฐสภาพิจารณาเสร็จแล้วก็จะส่งกลับไปให้กกต.อีกภายใน 15 วัน 

นายวิษณุ กล่าวว่า เพ่ือดูว่าการที่คณะกรรมาธิการน าไปแก้นั้นผิดไปจากเจตนารมย์ของกกต.หรือไม่ แล้วกกต.
จะต้องตอบกลับมาภายใน 10 วัน จากนั้นสภาก็จะท าการแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน เสร็จแล้วจึงจะน าขึ้นทูลเกล้าฯ 
อย่างไรก็ตามตนไม่ได้ให้ค าแนะน าอะไรไปกับเลขาฯกกต.ทั้งนี้เข้าใจว่าสัปดาห์หน้าก็หน้าจะรู้แล้ว 

เมื่อถามว่ามีโอกาสที่การนับคะแนนจะกลับไปเหมือนปี 50 หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ ยังไม่เห็นร่าง 
ซึ่งความจริงก็อยากรู้ แต่ยังไม่อยากรู้ตอนนี้ เพราะกกต.ใหญ่เขาอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทางกกต.ยังไม่เห็น 

เมื่อถามว่า คาดจะเสนอเข้าสู่ครม.ได้เมื่อไหร่ นายวิษณุ กล่าวว่า อีกนานกว่าขั้นตอนทุกอย่างกว่าจะเสร็จ แต่
เรายังมีเวลา แม้สภาจะเปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน แต่ถึงอย่างไรก็ยังเสนอไม่ได้จนกว่าจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2990917  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2990917
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14 ตุลาคม 2564 17:21 น.   
“วิษณุ” เผย เบื้องต้นแก้ กม. ลูกเลือกตั้ง ส.ส. ก่อน บอกมี 30 มาตรา แต่ยังไม่เห็นรายละเอียด 
 

 
 

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่  14 ต.ค.  64 ที่ท า เนียบรัฐบาล นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมน ตรี   
ให้สัมภาษณ์ภายหลังการพูดคุยกับพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องการยกร่าง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า การหารือกับกกต.วันนี้ได้ขอสรุปว่า กกต.จะเป็นผู้จัดท า
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญที่มีการทูลเกล้าฯถวายขึ้นไปแล้ว
ส่วนกฎหมายพรรคการเมือง ดูแล้วยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แต่แนวคิดที่จะแก้ไขมีอยู่
ก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นจะมีการข้อความเห็นจากกกต.อีกครั้งว่าจะเอาอย่างไร หากกกต.เห็นว่ าควรต้องแก้ ทั้งสองฉบับ
ท าในคราวเดียวกัน ฉะนั้นรอให้เสนอกกต.มาก่อน ทั้งนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ทาง
ส านักงานกกต.ได้ยกร่างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีประมาณ 30 มาตรา เป็นเรื่องบัตร 2 ใบ ร่วทถึงวิธีการนับคะแนน 
ซึ่งจะนับอย่างไรนั้นตนไม่รู้เพราะยังไม่ได้เห็นร่าง เพราะเขาต้องเสนอกกต.ก่อนจากนั้นจึงจะเปิดเผยให้สาธารณะชน
ทราบ และเมื่อกกต.ใหญ่เห็นชอบแล้ว ก็จะมีการรับฟังความเห็นในส่วนกลาง คือจากพรรคการเมืองและประชาชน
จากนั้นจะส่งให้กกต.จังหวัดทุกจังหวัดรับฟังความเห็น ก่อนรวบรวมกลับเข้ามาที่ส่วนกลาง เพ่ือปรับปรุงก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะส่งไปให้คณะกรรมกฤษฎีกา ได้ตรวจสอบอีกครั้งจากนั้นก็จะเตรียมส่งร่าง
ดังกล่าวให้รัฐสภา 

เมื่อถามว่าจะคุยกับทางกกต.อีกครั้งเมื่อไหร่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่คุยแล้ว จนกว่าจะมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญจึงจะได้มาดูฤกษ์ดูยามว่าจะส่งร่างไปที่สภาเมื่อใด ระหว่างนี้ทุกคนก็ท างานของตัวเองไป ทั้งยกร่างซึ่งร่าง
เสร็จแล้ว 30 มาตรา และเตรียมที่จะเสนอ กกต.ใหญ่ และคิดว่าคงอีกไม่กี่วันเมื่อกกต.ใหญ่เห็นอย่างไรก็ปฏิบัติไป
ตามนั้น เมื่อถามว่าได้เห็น 30 มาตราแล้วหรือยัง กล่าวว่า ยังไม่เห็นเลย เพราะเขาต้องเสนอกกต.ใหญ่ก่อน จึงไม่อยาก
เอามาแสดงก่อน แต่พอผ่านกกต.ใหญ่แล้วมันก็ต้องเปิดเผยให้คนรับรู้เพ่ือติชมไม่เช่นนั้นจะเรียกว่ารับฟังตาม มาตรา 77 
ได้อย่างไร เมื่อถามว่าถ้าติชมแล้วสามารถปรับแก้ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ได้ เพราะติชมก็เพ่ือที่จะแก้ ส่วนที่พรรค
ก าลังจะท านั้น เขาก็มีสิทธิ์เสนอได้เพราะ ผู้ที่จะเสนอได้ ก็เป็นครม.ตามข้อเสนอเเนะขอกกต. หรือส.ส.1ใน10 แต่ส.ส.
คงยังไม่เสนอร่างของตัวเองต่อสภา จนกว่าจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญเหมือกัน จะเสนอได้อย่างไรในเมื่อรัฐธรรมนูญยัง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211014/f64cfc176efd1452fee43d75a866ffc2da58b463796002efc5b374657acd3c91.jpeg?itok=4dmV9HV1
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ไม่ได้แก้ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเสร็จก็คงจะเสนอเข้าสภาไป ถ้ามีหลายฉบับก็จะไปรวม
พิจารณาร่วมกัน โดยเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาและต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 180 วันหรือ 6 เดือน เมื่อรัฐสภาพิจารณา
เสร็จแล้วก็จะส่งกลับไปให้กกต.อีกภายใน 15 วัน เพ่ือดูว่าการที่คณะกรรมาธิการน าไปแก้นั้นผิดไปจากเจตนารมย์ของ
กกต.หรือไม่ โดยกกต.จะต้องตอบกลับมาภายใน 10 วัน จากนั้นสภาก็จะท าการแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน จึงจะน าขึ้น
ทูลเกล้าฯ ส่วนตัวไม่ได้ให้ค าแนะน าอะไรไปกับเลขาฯกกต.ทั้งนี้เข้าใจว่าสัปดาห์หน้าก็หน้าจะรู้แล้ว 

เมื่อถามว่ามีโอกาสที่การนับคะแนนจะกลับไปเหมือนปี 50 หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบตนยังไม่เห็นร่าง 
ความจริงตนก็อยากรู้แต่ยังไม่อยากรู้ตอนนี้ เพราะกกต.ใหญ่เขาอาจเปลี่ยนแปลง เมื่อถามว่าคาดว่าจะเสนอเข้าสู่ครม.ได้
เมื่อไหร่ นายวิษณุ กล่าวว่า อีกนานเลย ขั้นตอนทุกอย่างกว่าจะเสร็จ แต่เรายังมีเวลาแม้ว่าสภาจะเปิดวันที่ 1 พ.ย. แต่
ถึงอย่างไรก็ยังเสนอไม่ได้จนกว่าจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289103  
  

https://siamrath.co.th/n/289103
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14/10/2564 17:59 
กกต. ยกร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส.แล้ว 30 มาตรา 
 

 
 
ท าเนียบฯ 14 ต.ค.- “วิษณุ” เผย กกต.ยกร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. แล้ว 30 มาตรา ส่วนกฎหมายพรรคการเมือง 
รอ กกต.พิจารณา พร้อมแจงขั้นตอนก่อนประกาศใช้ 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฏีกา และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถึงการจัดท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ทาง กกต.จะเป็นผู้จัดท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายไปแล้วก่อนหน้า
นี้ โดยเบื้องต้นจะจัดท าอย่างน้อยสุด 1 ฉบับ คือ กฎหมายเลือกตั้ง ส่วนกฎหมายพรรคการเมือง ยังไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้พาดพิงไปถึง แต่ กกต.จะไปประชุมเพ่ือขอความเห็น
จาก กกต.ทั้ง 7 คน อีกครั้งว่าจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งหากเห็นว่าควรต้องแก้ไขทั้ง 2 ฉบับไปในคราวเดียวกันก็จะได้
เสนอมา แต่หากเห็นว่าให้แก้ไขเฉพาะเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็จะมีเพียงฉบับเดียว คือ กฏหมายเลือกตั้ง 

นายวิษณุ กล่าวถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขณะนี้ทาง กกต.ได้ยกร่างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว มีประมาณ 30 มาตรา ซึ่งเป็นเรื่องบัตรสองใบและวิธีนับคะแนน จากนี้จะต้องเสนอให้ กกต.ใหญ่เห็นชอบ 
และเม่ือ กกต.ใหญ่เห็นชอบ ก็จะมีการรับฟังความเห็นในส่วนกลาง คือ พรรคการเมือง รวมถึงประชาชน ต่อด้วยการส่ง
ร่างฯ ไปยัง กตต.จังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือรับฟังความเห็นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจะรวบรวมความเห็นเข้ามาที่ส่วนกลาง
เพ่ือปรับปรุง เมื่อเสร็จแล้วจะเสนอคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 131 ให้ที่ประชุม ครม.ให้ความเห็นชอบ เมื่อ 
ครม.เห็นชอบแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจอีกครั้ง จากนั้นจะส่งต่อรัฐสภา แต่จะส่งต่อสภาฯ ก็ต่อเมื่อ
รัฐธรรมนูญได้ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน 

นายวิษณุ กล่าวว่า การแก้กฎหมายพรรคการเมือง จ าเป็นต้องให้ กกต.ชุดใหญ่คุยหารือกันอีกครั้ง จึงจะได้
ข้อสรุป อย่างไรก็ตาม จากนี้จะไม่มีการหารือร่วมกันแล้ว ในระหว่างนี้ทุกคนท างานในหน้าที่ของตัวเองไป จนกว่าจะมี
การประกาศใช้ จึงจะมาดูว่าจะส่งร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไปยังสภาฯ ได้เมื่อใด.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-803473  
 
 

https://tna.mcot.net/politics-803473
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 12:13 น. 
‘สนธิญา’ เข้าให้ข้อมูล กกต. ปมยุบเพื่อไทย พร้อมยื่นเพิ่มปมขับ 2 ส.ส.พ้นพรรค -ส.ส.ตบทรัพย ์
 

 
 
‘สนธิญา’ เข้าให้ข้อมูลกกต. ปมยุบเพื่อไทย พร้อมยื่นเพิ่มปมขับ 2 ส.ส.พ้นพรรค -ส.ส.ตบทรัพย ์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 ตุลาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี  
ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือต่อกกต.เพ่ือขอให้ยุบ
พรรคเพื่อไทย กรณีขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ออกจากพรรร
เพ่ือไทย เนื่องจากโหวตสวนมติพรรค และกรณีที่ส.ส.พรรคเพื่อไทย เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

นายสนธิญา กล่าวว่า ตนยื่นขอให้กกต.ยุบพรรคเพ่ือไทยมาจนขณะนี้รวม 3 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ยื่นกกต.ขอให้ยุบ
พรรคใน 2 ประเด็น โดยประเด็นที่พรรคเพ่ือไทยขับ 2 ส.ส.ออกจากพรรค เนื่องจากยื่นสวนมติพรรค ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญมาตรา 5 ระบุว่าบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับมิได้ ซึ่ งพรรคเพ่ือไทยได้อ้างข้อบังคับของ
พรรคเพ่ือไทยและไปขับส.ส นอกจากนี้ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และ 124  ที่ระบุว่าการออกเสียงและ
ลงคะแนนเป็นเอกสิทธิของส.ส. และมาตรา 224 (5) และ(6) ระบุให้อ านาจกกต.การพิจารณายุบพรรคเพ่ือไทย 
นอกจากนี้ยังฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 14(4) ที่ระบุว่า ข้อบังคับพรรคต้องไม่มีลักษณะครอบง าเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ 

นายสนธิญา กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีส.ส.มุกดาหาร พรรคเพ่ือไทย ถูกป.ป.ช.  ชี้มูลความผิดว่าส.ส.พรรคเพ่ือไทย
กระท าการเรียกรับเงินต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  เป็นการกระท าผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 20 
, 21 ,22 , 46 และมาตรา 92 (1)(2)(3) โดยขอให้กกต.พิจารณาเรื่องดังกล่าวและส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือยุบ
พรรคต่อเพ่ือไทยต่อไป ทั้งนี้ นอกจากมายื่นยุบพรรคเพ่ือไทยแล้ว ตนจะให้ข้อมูลเอกสารในการสอบสวนตนต่อกกต. ซ่ึง
มีอยู่ทั้งหมด 9 ประเด็นโดยรวมกับเรื่องที่มายื่นในวันนี้ เพ่ือให้กกต.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ตนร้องเพ่ือขอให้ยุบพรรค
เพ่ือไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย 

เมื่อถามว่ากรณีที่พรรคเพ่ือไทยมีมติขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ออกจากพรรค โดยให้เหตุผลว่า
เป็นการพูดให้ร้ายพรรค ไม่ใช่เรื่องของการโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น นายสนธิญา กล่าวว่า กรณี
นี้เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยจะต้องมาชี้แจงต่อกกต. เพราะส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคคนดังกล่าว ระบุว่า
ที่ตนถูกขับออกจากพรรคเนื่องจากโหวตสวนมติพรรค ทั้งนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปดูข้อเท็จจริง แต่ไม่ว่ากฎหมาย หรือ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/000784512097846532197846531265321.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/000784512097846532197846531265321.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/000784512097846532197846531265321.jpg
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ข้อบังคับอะไรก็ตาม ขัดรัฐธรรมนูญก็บังคับใช้ไม่ได้ ซึ่งแม้แต่การอภิปรายต่างๆในสภาของส.ส. ต่างได้รับเอกสิทธิในการ
คุ้มครองตามกฎหมาย แม้กลุ่มบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถฟ้องร้องได้ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2991969  
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15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:14 น.       
'สนธิญา' ยื่น กกต. ยุบพรรคเพื่อไทยปมขับ 2 ส.ส.-เรียกรับเงินอธิบดีกรมน้ าบาดาล 
  

 
 
15ต.ค.64 - ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การ 

กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือต่อกกต.เพ่ือขอให้ยุบพรรคเพ่ือไทย กรณีขับ
นายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และน.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ออกจากเพ่ือไทย เนื่องจากโหวตสวน
มติพรรค และกรณีการที่ส.ส.พรรคเพื่อไทย เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

โดยนายสนธิญา กล่าวว่า ตนยื่นขอให้กกต.ยุบพรรคเพ่ือไทยมาจนขณะนี้รวม 3 ครั้งโดยในครั้งนี้ยื่นกกต.ขอให้
ยุบพรรคใน 2 ประเด็น โดยประเด็นที่พรรคเพ่ือไทยขับ 2 ส.ส.ออกจากพรรค เนื่องจากยื่นสวนมติพรรค ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญในมาตรา 5 ระบุว่าบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับมิได้ ซึ่งพรรคเพ่ือไทยได้อ้างข้อบังคับ
ของพรรคเพ่ือไทยและไปขับส.ส นอกจากนี้ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และ 124  ที่ระบุว่าการออกเสียงและ
ลงคะแนนเป็นเอกสิทธิของส.ส. และมาตรา 224 (5) และ(6) ระบุให้อ านาจกกต.การพิจารณายุบพรรคเพ่ือไทย 
นอกจากนี้ยังฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 14(4) ที่ระบุว่า ข้อบังคับพรรคต้องไม่มีลักษณะครอบง าเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ 

ในส่วนประเด็นกรณีส.ส.มุกดาหาร พรรคเพ่ือไทย ที่ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่าส.ส.พรรคเพ่ือไทยกระท าการเรียก
รับเงินต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  เป็นการกระท าผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 20 , 21 ,22 , 46 
และมาตรา 92 (1)(2)(3) โดยขอให้กกต.พิจารณาเรื่องดังกล่าวส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคต่อเพ่ือไทยต่อไป 

นายสนธิญา กล่าวว่า นอกจากมายื่นยุบพรรคเพ่ือไทยแล้ว ตนจะให้ข้อมูลเอกสารในการสอบสวนตนต่อกกต. 
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 9 ประเด็นโดยรวมกับเรื่องที่มายื่นในวันนี้ เพ่ือให้กกต.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ตนร้องเพ่ือขอให้ยุบ
พรรคเพื่อไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยต่อไป 
  เมื่อถามว่ากรณีที่พรรคเพ่ือไทยมีมติขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ออกจากพรรค โดยให้เหตุผลว่า
เป็นการพูดให้ร้ายพรรค ไม่ใช่เรื่องของการโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น นายสนธิญา กล่าวว่า กรณี
นี้เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยจะต้องมาชี้แจงต่อกกต. เพราะส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคคนดังกล่าว ระบุว่า
ที่ตนถูกขับออกจากพรรคเนื่องจากโหวตสวนมติพรรค ทั้งนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปดูข้อเท็จจริง แต่ไม่ว่ากฎหมาย  หรือ
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ข้อบังคับอะไรก็ตาม ขัดรัฐธรรมนูญก็บังคับใช้ไม่ได้ ซึ่งแม้แต่การอภิปรายต่างๆในสภาของส.ส. ต่างได้รับเอกสิทธิในการ
คุ้มครองตามกฎหมาย แม้กลุ่มบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถฟ้องร้องได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/119795  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/119795
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วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 12.47 น. 
‘สนธิญา’ ร้อง ‘กกต.’ ยุบพรรคเพื่อไทย ขับ ‘ 2 ส.ส. พ่วงส.ส.’ รีดรับเงินอธิบดีน้ าบาดาล 
 

 
 

 “สนธิญา” บุกร้อง“กกต.” ยุบพรรคเพื่อไทย ปมมติขับ2 ส.ส.โหวตสวนมติ-พ่วงส.ส.เรียกรับเงินอธิบดีน้ าบาดาล 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่

ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือต่อกกต.เพ่ือขอให้ยุบ
พรรคเพ่ือไทย กรณีขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และน.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ออกจากพรรค
เพ่ือไทย เนื่องจากโหวตสวนมติพรรค และกรณีการที่ส.ส.พรรคเพื่อไทย เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

โดยนายสนธิญา กล่าวว่า ตนยื่นขอให้กกต.ยุบพรรคเพ่ือไทยมาจนขณะนี้รวม 3 ครัง้ โดยในครั้งนี้ยื่นกกต.ขอให้
ยุบพรรคเพ่ือไทยใน 2 ประเด็น  คือ 1.ประเด็นที่พรรคเพ่ือไทยขับ 2 ส.ส.ออกจากพรรค เนื่องจากลงมติอภิปรายไม่
วางใจในครั้งที่ผ่านมาสวนมติพรรค ดังนั้นการที่พรรคเพ่ือไทยได้อ้างข้อบังคับของพรรคเพ่ือไทยและขับส.ส.พ้นจาก
พรรคนั้น จึงเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา 5 ระบุว่าบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้
บังคับมิได้   นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และ 124  ที่ระบุว่าการออกเสียงและลงคะแนน
เป็นเอกสิทธิของส.ส. และมาตรา 224 (5) และ(6) ระบุให้อ านาจกกต.การพิจารณายุบพรรคเพ่ือไทย ตลอดจนยังฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญมาตรา 14(4) ที่ระบุว่า ข้อบังคับพรรคต้องไม่มีลักษณะครอบง าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ
ของส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ 

ส่วนประเด็นกรณีส.ส.มุกดาหาร พรรคเพ่ือไทย ซึ่งถูกป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่ากระท าการเรียกรับเงินต่ออธิบดี
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  ซึ่งเป็นการกระท าผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 20 , 21 ,22 , 46 และมาตรา 92 
(1)(2)(3) โดยขอให้กกต.พิจารณาเรื่องดังกล่าวส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคต่อเพ่ือไทยต่อไป 

นายสนธิญา กล่าวอีกว่า วันนี้นอกจากตนมายื่นยุบพรรคเพ่ือไทยแล้ว ยังเข้าให้ข้อมูลต่อกกต.ในการสอบสวน 
เรื่องที่ยื่นต่อกกต.ก่อนหน้านี้และวันนี้ด้วยทั้งหมดรวม 9 ประเด็น เพ่ือให้กกต.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ตนร้องเพ่ือ
ขอให้ยุบพรรคเพ่ือไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย 
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เมื่อถามว่า กรณีท่ีพรรคเพ่ือไทยมีมติขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ออกจากพรรค โดยให้เหตุผลว่า
เป็นการพูดให้ร้ายพรรค ไม่ใช่เรื่องของการโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น นายสนธิญา กล่าวว่า กรณี
นี้เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยจะต้องมาชี้แจงต่อกกต.เพราะส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคคนดังกล่าว ระบุว่า
ที่ตนถูกขับออกจากพรรคเนื่องจากโหวตสวนมติพรรคทั้งนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปดูข้อเท็จจริง แต่ไม่ว่ากฎหมายหรือข้อบังคับ
อะไรก็ตามหากขัดรัฐธรรมนูญก็บังคับใช้ไม่ได้ ซึ่งแม้แต่การอภิปรายต่างๆในสภาฯของส.ส. ต่าง ก็ได้รับเอกสิทธิ์ในการ
คุม้ครองตามกฎหมายและกลุ่มบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถฟ้องร้องได้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/609016  
 
  

https://www.naewna.com/politic/609016
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วันที่ 14 ตุลาคม 2564 - 15:57 น. 
‘เพื่อไทย’ พร้อมเสนอแก้ไข กม. เลือกตั้ง-กม.พรรคการเมือง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย 
(พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการน าเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่แก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบ ในส่วนของ
พรรค พท. ว่าขณะนี้พรรคได้มอบหมายให้มีคณะท างานมีผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์มาช่วยกันดู และอยู่ในระหว่าง
การยกร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงคะแนนโดยบัตรสองใบ เห็นว่าควรต้องยกร่างเพ่ือแก้ไขระบบ
เลือกตั้ง การคิดค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยยึดเอารัฐธรรมนูญ 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อปี 2554 ประกอบกัน 

โดยหลักการคือแยกนับ ใช้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศในการสมัครระบบเขตและบัญชีรายชื่อ แต่คงต้องหาวิธี
เขียนกฎหมาย เพราะร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้แก้ไขมาตรา 90 ที่ให้สมัคร ส.ส.ระบบเขตก่อน ส าหรับการคิดค านวณ ส.ส.
บัญชีรายชื่อใช้หลักการเดียวกันกับปี 2540 และปี 2554 คือการน าคะแนนรวมแบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรคมารวมกัน
และหารด้วย 100 แล้วน าไปค านวณหาสัดส่วนจากจ านวนคะแนน PL ของแต่ละพรรค 

พรรคมีความเห็นเบื้องต้นในส่วนนี้ว่าพรรคการเมืองที่คะแนนไม่ถึงจ านวนคะแนนต่อ ส.ส. 1 คน ไม่ควรที่จะตัด
คะแนนออกไปเลย เพราะว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมมิได้คิดระบบคะแนนขั้นต่ า หากคิดค านวณในรอบแรกแล้วได้ ส.ส. 
PL ไม่ครบ 100 คน ก็ควรจะคิดจากเศษที่เหลือมากโดยล าดับ โดยให้น าพรรคการเมืองที่ได้คะแนนในรอบแรกไม่ถึง
เกณฑ์คะแนนต่อ ส.ส. 1 คน มาคิดค านวณด้วย 

นายชูศักดิ์กล่าวอีกว่า ส่วน พ.ร.ป.พรรคการเมืองนั้น พรรคเห็นด้วยว่าระบบสาขา หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดที่เป็นอยู่ไม่ตอบโจทย์ และจริงๆ แล้วก็มิใช่จะเป็นระบบ Primary โดยแท้จริง และสร้างภาระความยุ่งยาก
ให้แก่พรรคการเมืองจนมากเกินไป แต่ก็น่าจะยังคงยืนยันหลักการการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยเห็นไปในท านอง
เดียวกันว่า หากมีสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองในจังหวัดแล้วก็น่าจะส่งผู้สมัครได้ทั้งจังหวัด 

นอกจากนั้นยังเห็นว่า การเก็บค่าบ ารุงสมาชิกไม่ควรก าหนดบังคับไว้ในกฎหมาย น่าจะเป็นเรื่องก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับพรรคท านองเห็นสมควรจะเก็บก็เก็บ หรือถ้าจะเก็บก็ควรเก็บเพียงครั้งเดียวพอ ทุกวันนี้ต้องไปตามให้สมาชิก
มาเสียค่าบ ารุง มิเช่นนั้นจะขาดจากความเป็นสมาชิก และเห็นควรแก้ไขอ านาจหน้าที่ของ กกต.ในบางเรื่องเพ่ือให้การ
บริหารงานของพรรคการเมืองมีความสะดวกคล่องตัวขึ้นกว่าเดิม 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2990671  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/123132123132124513.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/123132123132124513.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2990671
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/123132123132124513.jpg
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14 ต.ค. 2564 เวลา 20:21 น.  
ปชป. เล็งแก้ ก.ม. เลือกตั้งท้องถิ่นเปิดทางพรรคช่วยผู้สมัครหาเสียงได้ 
 

 
 
ปชป.เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เปิดทางให้ ส.ส. สามารถช่วยผู้สมัครหาเสียงได้ ชี้ก.ม.มีปัญหาย้อน
แย้ง ให้ผู้สมัครลงนามพรรคได้ แต่กลับห้ามช่วยหาเสียง 

วันนี้(14 ต.ค.64) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่า ภายใน
พรรคประชาธิปัตย์ มีการหารือเรื่องการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นจริง เนื่องจากเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวสมควรที่
จะต้องได้รับการแก้ไข เพราะมีประเด็นในกฎหมายที่ย้อนแย้งกันอยู่ คือ ห้ามไม่ให้ ส.ส. และรัฐมนตรีของพรรคการเมือง
ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น 

แต่ขณะเดียวกันกลับให้ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองได้ พรรคจึง
เห็นว่า สมควรแก้ให้ในประเด็นดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกัน 

นายชินวรณ์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มศึกษา ในคณะท างานด้านกฎหมายของพรรคเท่านั้น 
ตามขั้นตอนแล้วเรื่องดังกล่าวกว่าจะขับเคลื่อนไปถึงสภาฯ ต้องผ่านการเสนอจากฝ่ายกฎหมาย ขอให้คณะกรรมการ
บริหารของพรรคเป็นผู้พิจารณาก่อน 

“หากกรรมการบริหารพรรคเห็นว่า ตรงกับนโยบายจึงเสนอเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ต่อไปว่า พรรคร่วมอ่ืน ๆ เห็นด้วยกับร่างแก้ไขดังกล่าวหรือไม่” 

นายชินวรณ์ ยังกล่าวถึงกรณีการร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ด้วยว่า ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ถือว่ายกร่างฯ 
เรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้ว ขณะนี้รอให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก่อน พรรคก็พร้อมน าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/499720  
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/politics/499720
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14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:25 น.       
'วิษณุ' เผย 'จุรินทร์' แจ้งนายกฯ ขอเสียงหนุนแก้ กม. พรรคการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

14 ต.ค.64 - เมื่อเวลา 12.45 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณี
ที่มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเสนออยากให้แก้ไขกฎหมายให้พรรค
การเมืองสามารถช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ว่า  นายกฯ ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลย ความจริงเรื่องนี้มาจากทางพรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป.ได้แจ้งให้นายกฯ และ
บรรดาหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลฟังว่ามีร่างของพรรค ปชป. ที่ส.ส.ได้เสนอค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร โดยให้พรรค
การเมืองสามารถเข้าไปมีบทบาทในการช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ 

"ซึ่งร่างดังกล่าวไม่ใช่ของรัฐบาล เป็นของส.ส. ดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางสภาฯ ไม่เกี่ยวกับทางรัฐบาลเลย  
นายจุรินทร์  มาเล่าให้นายกฯฟังเพ่ือขอความสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งนายกฯ ก็บอกว่าขอให้ไปว่ากันใน
สภาฯ โดยที่นายกฯ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ เพ่ิมเติม"นายวิษณุกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/119732  

https://www.thaipost.net/main/detail/119732
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วันที่ 14 ตุลาคม 2564 - 14:35 น. 
‘สมชัย’ ชี้ กม. ลูก จะแก้ให้สมใจยาก ส.ส. พึงมียังอยู่ พรรคเดียวเบอร์เดียวท าไม่ได้ ขัด รธน. 

 
 
‘สมชัย’ ชี้แก้ รธน.ไม่สะเด็ดน้ า กม.ลูกรื้อสมใจยาก ส.ส.พึงมียังอยู่ พรรคเดียวเบอร์เดียวท าไม่ได้ ขัด รธน.  

วันนี้ (14 ต.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง ม.รังสิต อดีตกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้โพสต์ข้อเขียน เรื่อง “แก้รัฐธรรมนูญไม่สะเด็ด” แสดงความเห็นถึงกรณีการเสนอแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
“ร่างแก้ไข พ.ร.ป. ส.ส.ที่อยากได้ดังใจอาจจะยาก 
1.พรรคเดียวกัน เบอร์เดียวทั้งประเทศทั้งเขตและบัญชีรายชื่อ ท าไม่ได้ เพราะยังไม่แก้ มาตรา 90 ที่ระบุว่า ต้องส่งเขต
ก่อนจึงจะสมัครบัญชีรายชื่อได้ ดังนั้น จะเอาอย่าง พ.ร.ป. ส.ส. ปี 2554 ที่ให้สมัครบัญชีรายชื่อก่อนเพ่ือเอาเบอร์ และ
สัปดาห์ถัดไปค่อยไปสมัครเขต ท าไม่ได้ ขัดรัฐธรรมนูญ 
2.ค านวณบัญชีรายชื่อแบบคู่ขนาน เอาคะแนนทั้งประเทศเทียบเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน คงต้องเถียงกันอีกเยอะ 
เพราะไม่ตัด มาตรา 93 และ 94 ทิ้ง ค าท่ีปรากฏเหลือ คือ จ านวน ส.ส.ที่พึงจะมีและจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พึงได้รับ 
แล้วภายในหนึ่งปี หากมีเลือกตั้งใหม่เพราะทุจริต ยังต้องให้เลือกบัตรสองใบด้วย เพราะต้องค านวณ ส.ส.พึงมีใหม่ 
3.เรื่องจะปัดเศษอย่างไร เรียงจากเศษมากสุดไม่ต้องค านึงขั้นต่ า หรือปัดเศษให้เฉพาะพรรคที่มีคะแนนเกินขั้นต่ า แบบที่ 
ไพบูลย์ ผู้เคยได้อานิสงส์จากการปัดเศษแบบแรก แต่คราวนี้จะเอาแบบที่สอง ไม่เผื่อพรรคเล็ก เป็นการงอกจากหลักการ
ในรัฐธรรมนูญ เป็นสิ่งที่ท าไม่ได้ 
4.เรื่องอ่ืนๆ เช่น กรอบเวลาในการแบ่งเขต 400 เขต การยืด หรือหดเวลาการใช้สิทธิ การใช้สิทธิผ่านอินเตอร์เน็ตเป็น
ทางเลือกส าหรับคนไทยในต่างประเทศ การนับคะแนนที่สถานทูตไม่ต้องส่งบัตรกลับมาประเทศก่อนเวลาปิดหีบ เป็น
เรื่องที่ กกต.ต้องพิจารณาโดยยึดประโยชน์และความสะดวกของประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่เอาแค่ กกต.สะดวก 
เห็นว่า บ่ายวันนี้ กกต.จะไปพบรองนายกฯ วิษณุ จึงฝากประเด็นเหล่านี้คิดด้วย 

ดีแล้วที่รีบคิด แต่ท้ายสุดต้องให้สภาเขาตัดสินครับ แต่เสนอสิ่งที่ถูกต้องสมบูรณ์ ดีกว่าเสนอแบบไม่คิดแล้วมี
ปัญหาให้วุ่นวาย คิดไตร่ตรองด้วย เตือนแล้ว” 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2990264  
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/58-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/58-4.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2990264
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/58-4.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 11:54 น. 
“พรรครัฐบาล” จับมือกัน จ่อแก้กฎหมาย ให้พรรคการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ 
 

 
 
“จุรินทร์” ยันสรรหาผู้สมัครส.ส. 3 จว.ชายแดนใต้ดีที่สุด ม่ันใจเป็นทางเลือกให้ ปชช. เผยทั้งหนพปชร-หน.ภท.
เห็นพ้องแก้กม.ให้เมืองช่วยหาเสียงท้องถิ่นได้ 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่จ.นราธิวาส นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเตรียมพร้อมผู้สมัครในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ตาม
รัฐธรรมนูญใหม่ จะแบ่งเป็น 12 เขต ได้แก่ นราธิวาส 5 เขต ปัตตานี 4 เขต และยะลา 3 เขต ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ให้
ความส าคัญ และเตรียมการสรรหาผู้สมัครที่ดีที่สุดเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าทั้งหมดจะ
ช่วยขับเคลื่อนพรรคต่อไป นอกจากนี้ยังเตรียมผู้สมัครไว้ เพ่ือรอการแบ่งเขตอย่างชัดเจน 

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส าหรับนโยบายของพรรคนั้น มีความชัดเจนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเกษตร การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และ การค้าชายแดน และที่ส าคัญขณะนี้ได้ผลักดันเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับ
คนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมและพ้ืนที่สามารถเดินต่อไปได้ ขณะเดียวกันก็จะประกาศยุทธศาสตร์เชิง
รุก ในเรื่องการผลักดันผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ เพ่ือการส่งออกล่วงหน้า 1 ปี 

นายจุรินทร์ยังกล่าวถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลถึงการขอเสียงสนับสนุนแก้
กฎหมายพรรคการเมืองเพ่ือให้พรรคสามารถช่วยหาเสียงการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ทางพรรคได้เตรียมร่างดังกล่าวไว้แล้ว 
โดยจะเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฏร ในสัปดาห์หน้า เบื้องต้น หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
รับทราบและเห็นพ้องในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงต้องเสนอตามขั้นตอน โดยคาดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านโดยเร็ว เพ่ือรองรับ
การเลือกตั้งท้องถิ่นสนามใหญ่ ในปีหน้า อย่าง กทม. และ พัทยา เป็นต้น ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หรือ 
พรรคการเมืองอ่ืนๆ ต้องรอโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขลงมาก่อน ซึ่งเชื่อว่า ทั้งคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง(กกต.)จะด าเนินการเรื่องนี้ต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2991913   
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 11:01 น. 
ปชป. เปิดตัว 2 แกนน าชายแดนใต้ ‘เมธี ลาบานูน-เจะอามิง’ ชู เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ  
หนุนจุรินทร์นั่งนายกฯ 

 
 
ปชป.เปิดตัว 2 แกนน าชายแดนใต้ ‘เมธี ลาบานูน-เจะอามิง’ ชู เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ  
หนุนจุรินทร์นั่งนายกฯ 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ลงพื้นที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส โดยระบุว่า แคมเปญ “เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ” ยังเดินหน้าและประสบ
ความส าเร็จโดยต่อเนื่อง จึงได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาส ประกอบด้วย นายเมธี อรุณ นักร้องดังวงลาบานูน นาย
เจะอามิง โตะตาหยง อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทยที่ กลับเข้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง 
และ นายกูอาเซ็ม กูจินามิง อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมมอบเสื้อแจ็คเก็ต ตราสัญลักษณ์พรรค
ประชาธิปัตย์ให้กับผู้สมัคร 

“วันนี้ เมธี ลาบานูน ตัดสินใจเข้าร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เดินเข้าพรรค หรื อ
เป็นเลือดใหม่ที่ไหลเข้ามาสู่พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งการก้าวมาสู่วงการเมืองครั้งนี้ไม่ใช่ไม่มีการเตรียมการ ที่ผ่านมาก็ท า
กิจกรรมเพื่อสังคมในนามจิตอาสา องค์กรแห่งความรักมาเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเหลือสังคมท้ังด้านการศึกษา 
และกลุ่มเยาวชน ที่ส าคัญยังเป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นเวลากว่า 4 ปี ดังนั้นการก้าวเข้ามาสู่
พรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสม และเชื่อว่าจะได้รับการต้อนรับจาก
พ่ีน้องชาวนราธิวาส และคนไทยทั้งประเทศอย่างอบอุ่น” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว 

ส่วนนายเจะอามิง โตะตาหยง ตัวแทนของ “เลือดเก่าไหลกลับ” นั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า เป็นผู้
ร่ วมอุดมการณ์กับพรรคมายาวนาน เป็นเ พ่ือนผู้แทนราษฎรในช่วงเดียวกับตนมาหลายสมัย มาถึงวันนี้   
นายเจะอามิง เป็นผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย เพียงแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้ลาออกจากพรรค และไปลงสมัครรับ
เลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอ่ืน ส าหรับครั้งนี้ได้ตัดสินใจแล้วชัดเจนว่าจะขอเป็นเลือดเก่าไหลกลับ พรรคประชาธิปัตย์ 
เพ่ือมาร่วมกันสร้างพรรคให้เติบโตต่อไปโดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/52974071-E4F1-448C-9A85-C0FB979141C4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/52974071-E4F1-448C-9A85-C0FB979141C4.jpg
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ทั้งนี้นายเมธี อรุณ ได้กล่าวกับสื่อมวลชนต่อการลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ว่า ประชาธิปัตย์
เป็นสถาบันการเมือง ซึ่งพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองจะมีอุดมการณ์ มีจุดยืน สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
บ้านเมืองได้ พร้อมกับมีความเชื่อมั่นในตัว นายจุรินทร์ หัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
ด้านการเมืองและเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวง เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีสัจจะ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมความดี 
คุณสมบัติ 4 ข้อดังกล่าว หากได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะสามารถน าพาประเทศเดินหน้าได้ หากได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชน 

“อยากให้เยาวชนเปิดใจกว้างๆ แล้วเราจะเห็น อุดมการณ์ของพรรคการเมือง สถาบันที่เป็นพรรคการเมืองที่
แท้จริง และจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด ตอนเด็กๆ เราศรัทธาประชาธิปัตย์ และตั้งปณิธานว่าหาก
วันหนึ่งจะได้มีโอกาสท าการเมือง First Choice ที่เราจะเลือกมาอยู่ก็คือประชาธิปัตย์ ขอบคุณหัวหน้าที่ให้เกียรติ และ
เห็นคุณค่า ท่านหัวหน้าเป็น ส.ส. 11 สมัย เป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวง ผมเชื่อว่าความซื่อสัตย์ การมีสัจจะ ความ
รับผิดชอบ และคุณธรรมความดีของหัวหน้า 4 ข้อนี้ หากได้เป็นนายกรัฐมนตรี ก็จะน าพาประเทศไปได”้ นายเมธีกล่าว 

ส าหรับนายเจะอามิง โตะตาหยง ก็ได้กล่าวถึงเหตุผลที่กลับเข้ามาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ เป็นเพราะมีความ
มั่นใจในตัวนายจุรินทร์ หัวหน้าพรรคว่าจะสามารถน าพาพรรคก้าวหน้าไปได้ พร้อมกับมีคุณสมบัติสามารถด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีได้ 

ส าหรับนายเมธี  อรุณ จบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีการศึกษา  
จบปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาประกอบ
อาชีพเป็นศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงค่ายแกรมมี่ มีผลงานเพลง ยาม และเชือกวิเศษที่สร้า งชื่อให้ โดยเฉพาะเพลงยาม
สามารถท ายอดขายสูงสุดได้ไม่ต่ ากว่า 1 ล้านตลับ ขณะที่เพลงเชือกวิเศษ ก็สามารถท ายอดวิวได้มากกว่า 500 ล้านวิว 
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ท าสถิติสูงสุดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีอัลบั้มซึ่งเป็นที่นิยมสูงสุดอย่าง อัลบั้มนมสด อัลบั้ม191 อัลบั้ม
คนตัวด า เป็นต้น ล้วนเป็นอัลบั้มที่ท ารายได้กว่า 1 ล้านตลับทั้งสิ้นในยุคนั้น 

นายเจะอามิง โตะตาหยง เป็นอดีต ส.ส. 5 สมัย อดีต กก.บห. และเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เคยด ารง
ต าแหน่งประธาน กมธ. ความม่ันคงแห่งรัฐ 

ส าหรับการเตรียมพร้อมผู้สมัครในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น นายจุรินทร์ ระบุว่า ตามรัฐธรรมนูญใหม่ จะ
แบ่งเป็น 12 เขต ได้แก่ นราธิวาส 5 เขต ปัตตานี 4 เขต และยะลา 3 เขต ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ให้ความส าคัญ และ
เตรียมการสรรหาผู้สมัครที่ดีที่สุดเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมเชื่อมั่นว่าทั้งหมดจะช่วยขับเคลื่ อน
พรรคต่อไป นอกจากนี้ยังเตรียมผู้สมัครไว้ เพ่ือรอการแบ่งเขตอย่างชัดเจน 

ส าหรับนโยบายของพรรคนั้น มีความชัดเจนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และ 
การค้าชายแดน และท่ีส าคัญขณะนี้ได้ผลักดันเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับคนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อมั่น
ว่า อุตสาหกรรมและพ้ืนที่สามารถเดินต่อไปได้ ขณะเดียวกันก็จะประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุก ในเรื่องการผลักดันผลไม้ใน
พ้ืนที่ภาคใต้ เพ่ือการส่งออกล่วงหน้า 1 ปี 

นายจุรินทร์ยังกล่าวถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลถึงการขอเสียงสนับสนุนแก้
กฎหมายพรรคการเมืองเพ่ือให้พรรคสามารถช่วยหาเสียง การเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ทางพรรคได้เตรียมร่างดังกล่าวไว้แล้ว 
โดยจะเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฏร ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเบื้องต้น หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ หัวหน้าพรรคภูมิใจ
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ไทยรับทราบและเห็นพ้องในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงต้องเสนอตามขั้นตอน โดยคาดหวังว่าอยากให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านโดยเร็ว 
เพ่ือรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นสนามใหญ่ ในปีหน้า อย่าง กทม. และ พัทยา เป็นต้น 
ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หรือ พรรคการเมืองอ่ืนๆ ต้องรอโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขลงมาก่อน 
ซึ่งเชื่อว่า ทั้งคณะรัฐมนตรี และ กกต. จะด าเนินการเรื่องนี้ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2991756  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2991756
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14 ต.ค. 2564 เวลา 15:00 น. 
เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.64 ไขข้อสงสัย "ผู้สมัคร-ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" 
 

 
 
เปิดข้อสงสัย "เลือกตั้ง อบต." เช็คข้อมูลพื้นฐาน "ผู้สมัคร-ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" เตรียมพร้อมก่อนหย่อนบัตร อาทิตย์ 
28 พ.ย.นี้ 

คืบหน้าอีกขั้นส าหรับการเปิดรับสมัคร เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล(อบต.) ระหว่างวันที่ 10-15 ต.ค.64 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะตรวจสอบคุณสมบัติ
ก่อนประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครวันที่  22 ต.ค.64 และด าเนินการตามแผนจัดการเลือกตั้งที่ก าหนดไว้ ก่อนถึง
วัน "เลือกตั้ง อบต." อาทิตย์ที ่28 พ.ย.64  

ทั้งนี้ กกต.ได้เผยแพร่ข้อมูล "รอบรู้เลือกตั้ง อบต." ในลักษณะถาม-ตอบ เพ่ือเป็น "ฐานข้อมูล" ส าหรับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 
• เขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้อย่างไร 
-เขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดไว้  
1.เขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่
ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มี พ้ืนที่ติดต่อกันเพ่ือให้มีจ านวนราษฎรถึง  25 คน โดยนับจ านวน
ราษฎร ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
2.เขตเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกตั้ง 
• คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนเท่าใด 
-องค์การบริหารส่วนต าบล มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 3 คน 
• ใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
-ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
• ใครเป็นผู้ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง และต้องก าหนดหน่วยเลือกตั้งเมื่อใด 
-ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ก าหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง โดยจะ
ก าหนดก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ในกรณีที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง ให้ด าเนินการก่อน
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วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน เว้นแต่เกิด จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน อาจด าเนินการ
น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันเลือกตั้งก็ได้ 
• เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องก าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งอย่างไร 
-วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องประกาศให้เริ่มรับสมัครไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง และต้องก าหนด
วันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน 
• กฎหมายก าหนดองค์ประกอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไว้อย่างไรบ้าง 
-สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง (ส.อบต. โดยตรงของประชาชน เขต
เลือกตั้ง (หมู่บ้าน) ละท1 คน หาก อบต. ใดมีเขตเลือกตั้ง ไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้สภา อบต.นั้น ประกอบด้วย สมาชิก
จ านวน 6 คน โดย 
ถ้ามี 1 เขตเลือกตั้ง : ให้ม ีส.อบต. 6 คน 
ถ้ามี 2 เขตเลือกตัง้ : ให้ม ีส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 3 คน 
ถ้ามี 3 เขตเลือกตั้ง : ให้ม ีส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 2 คน 
ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้ง : ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนก่อน แล้วเพ่ิมให้เขตเลือกตั้งที่มีจ านวนราษฎรมาก
ที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรกเขตเลือกตั้งละ 1 คน 
ถ้ามี 5 เขตเลือกตั้ง : ให้ม ีส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คน และเพ่ิมให้เขตเลือกตั้งที่มีจ านวนราษฎรมากท่ีสุดอีก 1 คน 
• ใครเป็นผู้ท าหน้าที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเลือกตั้ง เป็นผู้ท าหน้าที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 
 
• ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 
1.มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2.มีอายุ 18 ป ีในวันเลือกตั้ง 
3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
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• บุคคลใดบ้างที่กฎหมายก าหนดให้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
1.ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
3.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
4.วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
• ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้จะต้องด าเนินการอย่างไร 
-ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนาย ทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ด้วยตนเองหรือท าเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนไปยื่นแทน  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน โดยต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 
• หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือได้แจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
จะถูกจ ากัดสิทธิอย่างไร 
-ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
1.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรอื ส.ถ. และ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
2.สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ก. 
4.ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
5.ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
6.ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภา
ท้องถิ่น  
• หากพบว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีชื่อตนเอง หรือพบว่ามีชื่อผู้อื่นซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งหรือเจ้าบ้าน ต้องด าเนินการอย่างไร 
-ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านสามารถแจ้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยท าเป็น
หนังสือก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน เพ่ือให้เพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องตรง
กับความเป็นจริง 
• ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้ถอนชื่อ บุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิด าเนินการอย่างไร 
-มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว  ต่อศาลอุธรณ์หรือศาลอุธรณ์ภาคที่มีเขต
อ านาจ ทั้งนี้ค าวินิจฉัยของศาลอุธรณ์หรือศาลอุธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด 
• หากผู้สมัครรับเลือกตั้งประสงค์จะส่งตัวแทนไปสังเกตการณ์ ณ ที่เลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องด าเนินการอย่างไร 
-ต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง ไม่
น้อยกว่า 7 วันโดยแต่งตั้งได้แห่งละ 1 คน 
• กกต.ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสังเกตการณ์ของตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งประจ าที่เลือกตั้งไว้อย่างไร 
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-ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้งที่สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานประจ า
หน่วยเลือกตั้งได้ โดยห้ามมิให้กระท าหรือกล่าวโต้ตอบกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือระหว่างกันเอง  และต้อง
ปฏิบัติตนตามที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแจ้งให้ปฏิบัติ หากตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเห็นว่าเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง ให้ทักท้วงตามแบบทักท้วง และวิธีการทักท้วงที่ กกต.ก าหนด 
• ระยะเวลาในการค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งก าหนดไว้อย่างไร 
-กรณีการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระให้ค านวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 180 วัน ก่อนครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง กรณี
การเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 
• หาก กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครจะหาเสียงเลือกตั้งได้หรือไม ่
-ผู้สมัครหรือผู้ใดจะหาเสียงไม่ได้ เว้นแต่ กกต. จะมีมติเป็นอย่างอ่ืน โดยค านึงถึงความสุจริตและเท่ียงธรรม 
• ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะจัดให้มีผู้ช่วยในการหาเสียงได้หรือไม่ 
-ผู้สมัครสามารถจัดให้มีผู้ช่วยหาเสียงได้ โดยต้องแจ้งจ านวนและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่ และ
ค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
• ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงได้อย่างไรบ้าง 
-ผู้สมัครจะติดประกาศหรือแผ่นป้ายได้เฉพาะในสถานที่ที่ก าหนดเท่านั้น รวมทั้งป้ายประกาศหรือป้ายหาเสียงจะต้องมี
ขนาดและจ านวนที่ กกต.ก าหนด 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/965694  
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15 ต.ค. 2564 เวลา 7:00 น.  
เลือกตั้ง อบต. 2564 กับการหาเสียงโดยใช้โซเชียลมีเดีย เช็คเลย 
 

 
 
เลือกตั้งอบต. 2564 เปิดวิธีหาเสียงผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย "ผู้สมัคร ส.อบต-นายก อบต." ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ท้องถิ่นต้องท าอย่างไร ที่นี่มีค าตอบ 

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อเนื่องโดยระหว่างวันที่  
11-15 ตุลาคม 2564 กกต.เปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ส าหรับวันนี้จะพาไปดูขั้นตอนและวิธีการหาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในส่วนของการหาเสียงโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย หรือ วิธีการหาเสียงทาง
อิเล็กทรอนิกส์กัน    

จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามใน
การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเอาไว้ มีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้  

การหาเสียงเลือกตั้ง หมายถึง การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิกจากชุมชนเพ่ือให้ลงคะแนน
ให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น  

การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คือ การหาเสียงเลือกตั้งที่กระท าขึ้นโดยผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเพ่ือหาเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายก าหนด
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชนโดยทั่วไป  
ผู้ช่วยหาเสียง 

หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งและเป็นบุคคล ที่ได้แจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทนต่อ สนง.กกต.จว. 
ยกเว้น บุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ภริยา หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียง ให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และ
ค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแบบท่ีก าหนด โดยแจ้งให้ ผอ.สนง.กกต.จว.ทราบก่อนวัน
ด าเนินการ 

นอกจากนี้ผู้สมัครสามารถจัดหา เสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม ส าหรับผู้ช่วยหาเสียงและให้ผู้สมัคร
ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตรค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า  
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การแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครแจ้งได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้น  
ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองหรือมอบ 

หรือว่าจ้างบุคคลด าเนินการแทนด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้  
เว็บไซต์ 
โซเชียลมีเดีย 
ยูทูป 
แอปพลิเคชัน 
อีเมล 
เอสเอ็มเอส 
ไลน์ 
เฟซบุ๊ก 
ทริตเตอร์ 
อินสตราแกรม 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท  
การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.ผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ใด สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร สัญลักษณ์ นโยบาย คติพจน์ ค าขวัญ 
ข้อมูลประวัติ พร้อมระบุ ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวัน เดือน ปี ที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นชัดเจน  
 2.ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทางระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามแบบที่ก าหนดให้ ผอ.สนง.กกต.จว.ทราบก่อนด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
3.บุคคลที่มิใช่ผู้สมัครใช้จ่ายในการหาเสียงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เกิน 5,000 บาท ให้ผู้นั้นแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
เพ่ือรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
4.ผู้สมัครผู้ใดยินยอมหรือไม่คัดค้านการใช้จ่ายในการหาเสียงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคคที่ มิได้เป็นผู้สมัคร 
หรือพรรคการเมือง ให้นับรวมรายการใช้จ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครนั้นด้วย  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/499730  
  

https://www.thansettakij.com/politics/499730
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14 ต.ค. 2564 17:00 น. 
"พายุการเมือง" ในม่านฝน "เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน" 
 

 
 
พายุยังไม่หมดไปจากเมืองไทย หลายพ้ืนที่ยังน้ าท่วมกันอยู่ แต่"พายุการเมือง" หากมองกันลึกๆแล้ว เค้าลางลมฝน
เบาบางลง เว้นแต่การปั่นกระแสขึ้นมาจากใครบางคน เข้าท านอง "เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน"  

ยามนี้พายุยังไม่หมดไปจากเมืองไทย หลายพ้ืนที่ยังน้ าท่วมกันอยู่ แต่"พายุการเมือง" หากมองกันลึกๆแล้ว เค้า
ลางลมฝนเบาบางลง เว้นแต่การปั่นกระแสขึ้นมาจากใครบางคน  บางรายโพทนาว่าตนเองมีความเก่งกล้าสามารถ กลบ
วีรกรรมอัปยศของตนเองเสียสิ้น ขณะเดียวกัน งัดวาทกรรมท าลายล้างฝ่ายตรงข้ามท างานไม่เป็นสัปปะรด วนเวียนกัน
อยู่อย่างนี้ เป็นการเมืองแบบ "เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน" 

ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่ากระแสปั่นการยุบสภายุติแล้วจากค ายืนยันจากธนกร วังบุญคงชนะ  โฆษกรัฐบาล ที่ย้ าใน
การแถลงมติครม.ครั้งล่าสุดบวกกับการยืนยันของ"วิษณุ เครืองาม”  รองนายกรัฐมนตรี โดยสรุปว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายลูกควรต้องด าเนินการให้ลุล่วงไม่อย่างนั้นหากยุบสภาแล้วกติกาใหม่บังคับใช้น่าจะยุ่งไปกันใหญ่ 
 "ลุงตู่"ยืนระยะ 
  แบบนี้แปลว่า ราวๆหนึ่งปีคือการช าระตัวบทกฎหมายล าดับรองลงมาเพ่ือรองรับการที่กติกาหลักที่ถูกเสนอ
แก้ไขบังคับใช้ให้บรรลุและเข้าใจตรงกัน ตรงนี้"ลุงตู่"ยืนระยะไปได้อีกช่วงหนึ่ง บวกกับการหารือระหว่างแกนน ารัฐบาล
เมื่อเช้าของวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมาแม้จะมีการยืนยันจากหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคออกมาแล้วว่าหารือกันเรื่อง
การท างานทั่วไปไม่มีอะไรมากกว่านั้น 

ดังนั้นภาวะแบบนี้ของ”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หัวหน้ารัฐบาล คือการเตรียมรับมือหลากมาตรการในการ
เปิดประเทศในไม่กี่วันข้างหน้าแม้ตัวเลขสีแดง สีเขียวรายวันของไวรัสโควิด –19นั้นยังไม่ใช่ตัวเลขที่ดีนักก็ตาม  แต่
หลากประเทศก็ใช้มาตรการนี้หลังการกระจายวัคซีนและมาตรการทางสังคมที่น ามาใช้เพ่ือกลับคืนสู่ฐานะ เดิมของ
ประชาชนให้มากสุดน ามาใช้ท่ามกลางตัวเลขสีแดง สีเขียวขึ้นๆลง เๆสมือนกราฟหุ้นที่ออกมาให้ลุ้นเสียวกันรายวัน  

 
 

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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หากจะอ่านใจ"ลุงตู่"  พอประเมินได้ว่า "ศึกใน"คือการขยับของคนการเมืองพรรคพลังประชารัฐในมิติการเมือง
เพ่ือชิงอ านาจบางอย่างได้ยุติแล้ว แม้แรงดื้อยังพอปรากฏ...แต่เชื่อว่าหลังฝนซาฟ้าเปิด การจัดกระบวนทัพที่จะหนุนลุงตู่
และคณะน่าจะทยอยออกมาให้เห็นและตีความทางการเมืองได้ลางๆว่า เส้นทางการเมืองของ "ลุงตู่"จะมีเข็มมุ่งไปยัง
ทิศทางใดต่อไป 

หันมองขั้วตรงข้าม"ลุงตู่"ในสภาผู้แทนฯกันบ้าง นอกจากวาทกรรมที่ออกมาทิ่มแทงและปั่นกระแสรายวันทาง
การเมืองนั้น ขอถามนิดว่าการเสนอแนวคิดในเชิงแนะน าการท างานเพ่ือแก้ปัญหาให้ประชาชนจากขั้วตรงข้าม "ลุงตู่"นั้น
มีอะไรพอจะเรียกแต้มจากสังคมให้ฮือฮาบ้างไหม 

พึงกระตุกต่อมใต้สมอง  หากมีชุดความคิดที่จับต้องได้ เชื่อว่าสังคมจะให้ความไว้วางใจและพร้อมหนุน ตรงนี้
ขอฝากขั้วตรงข้าม"ลุงตู่"ไปด้วยเพื่อให้น าไปพิจารณา     

ขณะเดียวกันกระบวนการปั่นข่าวลือ ข่าวลวง  แถลงข่าว อภิปรายแบบตีหัวเข้าบ้านหรือที่ทราบกันในยามนี้ว่า
มันคือ "เฟคนิวส์" แบบเด็กเลี้ยงแกะ  ขอเถอะว่ายุติดีกว่า ในเมื่อใครบางคนในขั้วนี้เคยต าหนิฝ่ายตรงข้ามว่าวิธีใต้ดิน
อย่าใช้กับการเมือง แต่ตัวเองก็อย่าลืมวาจาที่เคยเรียกร้องด้วยแล้วกัน  

กระแสข่าวยามนี้ของขั้วตรงข้าม"ลุงตู่" (ขอเว้นการเพ่งมองการขยับทางการเมืองของกลุ่มสามนิ้วไว้ก่อน วัน
หน้าจะมาขยายความกับจังหวะของม็อบสามนิ้วให้ทราบ)  ตอนนี้มีเพียงข่าวงูเห่าสองชีวิตจากพรรคเพ่ือไทยที่ต้องย้าย
ขั้วภายในสามสิบวันเพราะส.ส.สองคนนี้คือ "พรพิมล ธรรมสาร"  ผู้แทนฯปทุมธานีและ”ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ” ผู้แทนฯ
อุตรดิตถ์ "ขัดมติพรรค"  
"พิธา"ไม่อาจหลุดกับดักผู้บงการ 

หากเหลียวมองไปช่วงก่อนหน้านี้คือส.ส.พรรคอนาคตใหม่หลายคนสวิงขั้วไปแตะมือพรรคร่วมรัฐบาลหลัง”
พรรคสีส้มภาคแรก”โดนยุบ 

แม้จะมีการตั้งพรรคใหม่คือพรรคก้าวไกลก็พบว่าผู้แทนฯพรรคสีส้มภาคสองมี"งูเห่าหลายชีวิต" จ่อย้ายพรรค 
และบางคนไขก๊อกไปตั้งพรรคเองแล้ว  บางเหตุผลที่คนพวกนี้เผยออกมาให้สังคมทราบเป็นนัยๆ พอตีความได้ไม่ยากนัก
ว่า ท าไม”แม่น้ าแยกสาย ต้นไผ่แยกกอ”   

แม้แกนน า"พรรคสีส้มภาคสอง"จะพยายามลงพ้ืนที่พบมวลชน และแนะน าตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในหลายจังหวัด 
รวมทั้งชู”พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ “หัวหน้าพรรคว่าพร้อมเป็นประมุขฝ่ายบริหารในการหย่อนบัตรครั้งหน้า 

คนหนุ่มทางการเมืองวัยสี่สิบปีต้นๆที่เพ่ิงเป็นส.ส.สมัยแรกอย่าง”พิธา”และขออาสาสังคมไปท าหน้าที่
นายกรัฐมนตรีนั้น นัยว่าคีย์แมนพรรคสีส้มภาคสอง น่าจะถอดแบบจ าลองทางการเมืองของหลายประเทศที่วันนี้มี ผู้น า
วัยหนุ่ม  วัยสาวมาน าการเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง โดยทิ่มแทง"ลุงตู่" ว่าอยู่มาหลายปีดีดักแล้วบ้านเมืองมีอะไรดีขึ้นบ้าง 

ความคิดที่ทันสมัยในการปฏิรูปประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ดีและน่าสนับสนุน แต่อย่าเอามัน สร้างความสะใจเข้า
ว่า  โดยเฉพาะการโหนกระแสคนรุ่นใหม่  ชนชั้นกลางใหม่ วัยท างาน  คนรุ่นเก่าที่เบื่อกับคนการเมืองหลายรุ่นมาเป็น
ฐานคะแนน แต่ตัวเองพร้อมละเลยกับการกระท าที่หมิ่นเหม่และบางคราวยังหนุนการเคลื่อนไหวนอกระบบที่เป็น
อันตรายยิ่งยวด 

หากวันใดบางกลเกมที่แสวงหาอ านาจในทางมิชอบโดนเปิดโปงขึ้นมา น่าคิดว่าพลพรรคสีส้มภาคสองจะชี้แจง
กับสังคมอย่างไร 
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 "ทักษิณ-สุเทพ" มวยถูกคู่ดูสองด้าน 
  ขณะที่การกลับมาเปิดคลับเฮ้าส์วิพากษ์สังคมไทยรายสัปดาห์ของ”โทนี  วู้ดซัม”เมื่อหลายเพลาก่อนเพ่ือเรียก
แต้มให้พรรคเพ่ือไทย บวกกับการลงพ้ืนที่ของกองเชียร์และสมาชิกพรรคตลอดชีพที่ชื่อ”พานทองแท้ ชินวัตร”นั้น   

น่าคิดว่าท าไม "โทนี่ วู้ดซั่ม" และ"ลูกโอ๊ค" จึงเปิดหน้าแต่หัววัน และท าไมจังหวะตอนนี้มันเหมือนกับช่วงตั้ง
พรรคไทยรักไทยเมื่อยี่สิบปีก่อนแบบไม่ผิดเพ้ียน 

"ทักษิณ ชินวัตร" กับหลายจังหวะในคลับเฮ้าส์นั้นทิ่มแทงรอยรั่วที่รัฐบาลด าเนินการได้เข้าเป้าทางการเมือง แต่
ที่น่าพินิจลงลึกกว่านั้นคือหลายค าถามที่ยิงตรงให้"โทนี วู้ดซัม" ตอบในวาระที่คนในเครือข่ายกระท าแล้วเกิดผลลบกับ
บ้านเมือง "อดีตผู้น าหน้าเหลี่ยม" เลือกที่จะเว้นวรรคไม่เล่าความและบางคราวยังบิดประวัติศาสตร์ไปแบบหักมุมกันดื้อๆ 
ท านองว่า"เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น" 

ใครบางคนอาจหลงลืมวีรกรรมในวันวานที่"เฮียเหลี่ยม"และคณะด าเนินการไว้ในครั้งกระนั้น แต่ยามนี้ไม่ ยาก
หากจะเสาะหาข้อมูลในสังคมออนไลน์มาเป็นพ้ืนความรู้แล้วย้อนฟังสิ่งที่"โทนี  วู้ดซัม"กล่าวในยามนี้เคียงข้างกันด้วย 

อย่าได้แปลกใจที่ "สุเทพ เทือกสุบรรณ"  อดีตรองนายกรัฐมนตรี จ าเป็นต้องออกมาขอจัดรายการไลฟ์สดแบบ
รัวๆบ้าง  โดยที่สังคมรู้จักสุเทพ  ในฐานะ"แกนน ากปปส." ที่น ามวลมหาประชาชนนับล้านคนออก มาชัตดาวน์ประเทศ
ไทย เพราะไม่อาจรับได้กับขบวนการเผด็จการรัฐสภาในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผู้ต้องหาคดีทุจริตหลบหนีใน
ต่างแดนได้กลับประเทศอย่างไม่มีความผิด  และเอือมระอาพฤติกรรมการทุจริตโครงการรับจ าน าข้าว ภายใต้การน าของ 
"ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร" อดีตผู้น า น้องสาว" ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกฯผู้พ่ี 

เรียกได้ว่าต้องการให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงสองด้าน มิใช่ประเภทพ่นวาทกรรมล้างสมอง
ประชาชน แบบ "เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน" อย่างเดียว  
วันนี้พอหอมปากหอมคอ หากมีอะไรลึกๆ จะล้วงมาขยายความให้ทุกฝ่ายน าไปพินิจกันต่อกับจังหวะการเมืองแบบไทยๆ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/488165  
  

https://www.komchadluek.net/scoop/488165
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15 ตุลาคม 2564 00:10 น.   
บิ๊กตู่ ยึดสนาม!? 

 
 

ภาพที่ บิ๊กตู่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวพร้อม
ด้วยคณะรัฐมนตรี รวมถึง สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สุพันธุ์ 
มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถึง
การเปิดประเทศ ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64ที่ผ่านมา คือการตอกย้ า และสร้างความเชื่อว่า วาระแห่งชาติ 
ว่าด้วยการเตรียมเปิดประเทศในเดือนพ.ย.นี้ รัฐบาลมีความพร้อมอย่างมาก 

และการเปิดประเทศครั้งนี้จะต้องด าเนินไปภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข วางเอาไว้ ควบคู่ไปกับการที่ศบค.ได้ให้ความเห็นชอบ ผ่อนคลาย กิจการและกิจกรรมต่างๆใน
เดือนธ.ค.นี้ หมายความว่า รัฐบาลจะต้องหาทางสร้างสมดุลระหว่าง การบริหารเศรษฐกิจ ดึงรายได้เข้าประเทศ ในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ไปจนถึงปีหน้า จากอุตสาหกรรมการด้านท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับด้านสาธารณสุข ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด หลังจากท่ีไทยได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มาเกือบสองปี ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ทุกด้าน 

วันนี้ผมยืนท่ามกลางภาครัฐและเอกชน ทั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) หอการค้า สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ ฝ่ายรัฐ คณะรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 2 ท่านที่ติดภารกิจเยี่ยม
ประชาชน ท่านแรกไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ าท่วม และอีกท่านไปตรวจสถานการณ์ในภาคใต้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องดูแล
พ้ืนที่เหล่านั้นด้วย 

วันนี้ผมและพวกเราอยากขอความร่วมมือจากประชาชนว่าเรื่องนี้อย่างน้อยจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ช่วยให้
ประชาชนหลายๆ ได้เริ่มกลับมาท ามาหากิน กลับมาตั้งตัวได้ดีอีกครั้ง ซึ่งเราต้องมีความพยายามในการดึงนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศให้เข้ามาในไทยมากขึ้น ให้สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศไทย และด าเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
เช่นเดียวกับท่ีหลายๆประเทศก าลังท าอยู่ บางส่วนจากการถ้อยแถลงของพล.อ.ประยุทธ์ 

แน่นอนว่าส าหรับพล.อ.ประยุทธ์ แล้วความส าเร็จจากการเปิดประเทศในเดือนพ.ย.นี้ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวชี้วัด
ของรัฐบาลเพ่ือแรงผลักดันให้ เรือเหล็ก เดินหน้าต่อไปจนครบเทอม ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศเอาไว้เท่านั้น แต่ใน
อีกทางหนึ่ง ในแง่การต่อสู้ทางการเมืองแล้ว ย่อมจะกลายเป็น โจทย์ข้อยาก ต่อฝ่ายตรงข้ามอย่างพรรคฝ่ายค้านทันท ี

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211014/5a0f013cb9f63476e00e92e816d451d4da8966e43c74e9dd35eb9a9386ac1a8a.jpg?itok=ZobtqDQC
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จากเดิมที่กระแสของพล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาลหวุดหวิด จวนเจียนถึงขั้นดิ่งลง กลยเป็นเส้นกร๊าฟที่พุ่งต่ า จน
ท าให้ฝ่ายค้านประเมินว่าที่สุดแล้ว รัฐบาลคงอดทนไปได้ไม่ทันครบ 4ปี พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องถอดใจ ประกาศยุบสภาฯ 
แต่หากรัฐบาลสามารถพลิกฟ้ืนทวงคืนคะแนนนิยมกลับมาได้ เมื่อการเปิดประเทศเกิดผลในทาง บวก กลายเป็น
เส้นกร๊าฟที่พุ่งสูงขึ้น เชื่อว่านาทีนั้น พล.อ.ประยุทธ์ อาจไม่เพียงแต่มองข้าม พรรคฝ่ายค้าน ไปเท่านั้น แต่ยังมั่นใจอีก
ชั้นหนึ่งด้วยว่า พรรคร่วมรัฐบาล ที่เคยออกฤทธิ์ก็จะต้องสงบโดยพลัน ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289138  
  

https://siamrath.co.th/n/289138
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15 ต.ค. 2564 เวลา 6:52 น. 
รัฐธรรมนูญ "ฉบับ คสช." ไม่พลาด  ล็อคอ านาจ "ประยุทธ์" เกิน 8 ปี 
 

 
 
“พล.อ.ประยุทธ์” คือผู้เดินเกม วางแผน “รัฐประหาร” เม่ือปี 2557 สร้างระบบกลไกต่างๆ จนน าไปสู่การจัดตั้ง
รัฐบาลและนั่งเป็นเก้าอี้นายกฯมาจนถึงทุกวันนี้ คงไม่ตกม้าตายเพราะรัฐธรรมนูญฉบับ คสช. 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ คนจัดวางยุทธศาสตร์และวางแผนให้การท า “รัฐประหาร” เมื่อ
ปี 2557 โค่นอ านาจเครือข่าย“ ทักษิณ ชินวัตร” จนประสบความส าเร็จกับสโลแกน “หากผมปฏิวัติ จะไม่ท าแบบบิ๊ก
บัง" (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีต ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้า คมช.) 

“รัฐประหาร” ปี 2549 ล้มเหลวในสายตา “พล.อ.ประยุทธ์” เพราะไม่สามารถล้มล้างเครือข่ายทางการเมือง
ของ “ทักษิณ” และยังท าให้ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” กลับมาเป็นนายกฯ ในขณะที่ความขัดแย้งทางการเมืองทวีความ
รุนแรง แบ่งแยกประชาชนเป็น 2 ฝ่าย 

“พล.อ.ประยุทธ์” ใช้เวลา 5 ปีในฐานะรัฐบาล คสช. ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ร่วมกันวางกลไก กติกา และออกแบบรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยมีเป้าหมาย
ให้ “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นนายกฯ 2 สมัย เพราะนอกจากสานต่อภารกิจ คสช. ปฏิรูปโครงสร้างต่างๆ ของประเทศแล้ว 
เวลา 8 ปี และบวกอีก 5 ปียุค คสช. ถือว่ามากพอที่จะค่อยๆ ลดทอนอ านาจทางการเมือง “ทักษิณ” ที่ผูกขาดมากว่า 
10 ปีต้นตอวิกฤติการเมืองให้เลือนหายจากสังคมไทย 

ทั้งนี้ ข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช. มาตรา 158 เขียนไว้ชัดว่า “นายกรัฐมนตรีจะด ารง
ต าแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง” 

กลายเป็นประเด็นให้ “เพ่ือไทย” ใช้เป็นช่องทางสกัดเก้าอ้ีนายกฯสมัยที่สองของ “พล.อ.ประยุทธ์” โดยเตรียม
จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต เพ่ือวินิจฉัยว่านายกฯ ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 170 หรือไม่อย่างไร 
แม้ล่าสุด “พล.อ.ประยุทธ์ ” มอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งนายกฯครบ 8 ปี แต่ก็ไม่มีทีท่าแสดงความกังวลใดๆ เหมือนจะมั่นใจว่าประเด็นดังกล่าวไม่ท าเกิด
อุปสรรคในการเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้า 
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“ยังไม่มีค าตอบ นายกฯมอบหมายให้ไปดูเรื่องนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ดูและยังไม่ต้องท าอะไรในเวลานี้ เพราะนายกฯ 
ยังไม่ก าหนดให้แจ้งผลการศึกษาเวลาใด หากจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก็มีโอกาสยื่นได้ก่อนเดือน ส.ค.2565 แต่
ไม่ใช่ยื่นตอนนี้ ” นายวิษณุ ระบุ 

ขณะที่ นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ระบุว่า ถือเป็นความคิดของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั้นที่เห็นว่าการเป็นนายกฯของไทยในอดีต ที่เห็นชัดคือ สมัยคุณทักษิณ สะท้อนถึงการผูกขาดอ านาจ และต้อง
ยอมรับว่า นายกฯของไทยส่วนใหญ่มาจากพรรคนายทุน ยิ่งผูกขาดมากเท่าไร ความวุ่นวายทางการเมืองก็จะมีมากขึ้น 
อย่าง ประเทศฝรั่งเศส และสหรัฐฯ ก็ห้ามผู้น าประเทศต่อเนื่องกัน 2 สมัยเช่นกัน 

ดังนั้นนายกฯที่มาจากรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นการเสนอชื่อโดยกระบวนการตั้งแต่ประชาชน ไม่เกี่ยวกับการ
เป็นนายกฯ รักษาการ หรือเป็นนายกฯ คสช. จึงไม่สามารถตีความอย่างที่พูดถึงกันอยู่ได้ ไม่อย่างนั้นคนที่เคยเป็นนายก
ฯ ตามรัฐธรรมนูญอื่นก็ไม่เกี่ยว เขามีโอกาสมาเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญนี้ เช่น นายชวน หลีกภัย นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ แม้กระท่ังนายทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้แปลว่าหมดสิทธิ์เป็น เราไม่ได้ไปกีดก้ันคนเหล่านี้ 

“ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตอนนี้มีการไปนับว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ตั้งแต่เริ่มรัฐธรรมนูญนี้ และเข้ามา
ต่อจากตอนเป็น คสช. ซึ่งไม่เกี่ยวกันเลย เขาเป็นมาก่อนรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 จะเป็นต่อเนื่องได้ไม่
เกิน 8 ปี หรือเป็นตามวาระเว้นไป หรือมาต่อ เพราะถ้าตามรัฐธรรมนูญนี้ เขาจะเป็นได้ไม่เกิน 8 ปี หรือไม่ต่อเนื่องก็นับ
ระยะเวลาตามต าแหน่งจริงๆ ก็ไม่เกิน 8 ปี นี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญนี้เขียนไว้ ไม่ใช่ว่าจะนับตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ 
แต่ต้องเป็นตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้” อดีต กรธ. กล่าวและว่า 

แต่ก็ยังไปตีความกันอีกว่า เมื่อมีรัฐธรรมนูญปี 2560 พล.อ.ประยุทธ์ ยังเป็นนายกฯ อยู่แล้วก็นับระยะเวลาไป
ด้วย อย่าลืมว่าตอนนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เป็นนายกฯ ตามมาตรา 158 แต่เป็นนายกฯ ตามบทเฉพาะกาล ถ้ามีคน
ทักท้วงก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 

ส าหรับการนับวันเริ่มต้นความเป็น “นายกฯ” ของ“พล.อ.ประยุทธ์”ก าลังเป็นที่ถกเถียงกันว่าควรเริ่มนับจาก
วันใดใน 3 วันต่อไปนี้ คือ 24 ส.ค.2557 ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ ครั้งแรกหลังการรัฐประหาร วันที่ 6 เม.ย.2560 
เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และวันที่ 9 มิ.ย.2562 ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ ครั้งสอง 

สุดท้ายแล้วคงต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเพ่ือหาข้อยุติว่า “พล.อ.ประยุทธ์”ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกฯ
หลังครบ 8 ปี ในวันที่ 23 ส.ค.2565 หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ “พล.อ.ประยุทธ์” คือผู้เดินเกม วางแผน “รัฐประหาร” เมื่อปี 
2557 สร้างระบบกลไกต่างๆ จนน าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลและนั่งเป็นเก้าอ้ีนายกฯมาจนถึงทุกวันนี้ คงไม่ตกม้าตายเพราะ
รัฐธรรมนูญฉบับ คสช. 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/965952  
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15 ตุลาคม 2564 7:00 น. 
ศึก อบต. สนามวัดเรตติ้งรัฐบาล 
ต้องจับตาม ศึก อบต. สนามแรก ที่จะเป็นตัววัดพลังของแต่ละพรรคการเมือง ที่จะเข้าสู่สนามใหญ่ต่อไป เพราะถ้า
รัฐบาลเรตติ้งดีการ “ยุบสภา” อาจมาเร็วกว่าที่คิด 
 

 
 

ท าตามสัญญา เปิดประเทศใน 120 วัน  ประกาศดีเดย์ 1 พ.ย. นี้  “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ตั้งเป้าฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ คนไทยยังฉีดวัคซีน ไม่ครบ ยอดผู้ติ ดเชื้อกลับมา
ใหม่ พุ่งหลักหมื่น   คนตายทะลุร้อย  ยอดฉีดวัคซีน หวังเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ก็ยังไม่เข้าเป้า  ดังนั้นทุกองคาพยพของรัฐบาล
ต้องเตรียมมาตรการรับมือ หากยังเดินหน้าเปิดประเทศท่ามกลางความไม่พร้อม ถือเป็นจุดเสี่ยงประเทศไทยจะไปทาง
ไหน ในปี 2565 นี้ว่าได้คุ้มกับเสียหรือไม่ ? 

แต่ใน มิติทางการเมือง มีการขยับที่ชัดเจนขึ้นเมื่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม น าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ …) พุทธศักราช …(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) (เลือกตั้งบัตรสองใบ) ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม เมื่อ
วันที่ 4 ต.ค. 2564 ซึ่งจะครบก าหนด 90 วัน ในวันที่ 2 ม.ค. 2565 ส่งผลให้มีแนวโน้มบัตรเลือกตั้ง 2 ใบชัดเจนขึ้น 
เพราะต้องมีการท า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) จ านวน 2 ฉบับ คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  ที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในระหว่างการร่างกฎหมายลูกหรือไม่? 

แต่ที่แน่ๆตรงนี้เป็นการส่งสัญญาณให้ทุกพรรคการเมืองขยับเดินสายหาเสียงล่วงหน้า ไล่มาตั้งแต่ระดับคีย์แมน
ของแต่ละพรรค และ ส.ส.ในพ้ืนที่ขยันลงพบประชาชนแบบถี่ ๆ พร้อมเปิดหน้า โชว์แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี ล่วงหน้า 
อาทิ นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์   นายอนุทิน ชาญวีรกูล  หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  นายพิธา 
ลิ้มเจริญรัตน์  พรรคก้าวไกล นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  หัวหน้าพรรคไทย
สร้างไทย พรรคพลังประชารัฐ ยังคงเป็นคนเดิม “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ขณะที่ พรรคเพ่ือไทย ยังปิด
เงียบ แต่ก็มีกระแส “บิ๊กบอสแสนสิริ” นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) เป็น
เต็งหนึ่งสายตรง “นายใหญ่ดูไบ” 
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ส่วนคนการเมืองที่ยังอยู่ “สปอตไลท์”ก็เริ่มขยับเช่นกัน แต่ที่แน่ ๆ ปิดต านาน “4 กุมาร” เหลือเพียงแค่ “ 2 
คู่หูดูโอ้” นายอุตตม สาวนายน  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ส่วนนายสุวิทย์  เมษินทรีย์ ขอเว้นวรรคการเมือง ขณะที่
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล  อ าลาการเมืองไปท างานภาคเอกชนเต็มตัวแล้ว ส่วน “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีต
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ก็ยังซุ่มเงียบรอดูสถานการณ์การเปิดตัวพรรคเศรษฐกิจไทยเช่นกัน 

 แต่ต้องไม่ลืมว่าการบริหารงานรัฐบาล วันนี้ผ่านมาเกินครึ่งทางแล้ว ซึ่งการวัดเรตติ้งของพรรคการเมืองต่ าง 
ๆ  โดยเฉพาะพรรครัฐบาล จะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น คือการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน  5,300 แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 28 พ.ย. นี้ 

ซึ่งทุกพรรคการเมืองต่างส่งผู้สนับสนุนของตัวเองลงชิงชัยหลังจากอ้ันมานาน เช่นเดียวกับ พรรคก้าวไกล พรรค
น้องใหม่ ที่ประกาศ ชิมลางสนามท้องถิ่น เพ่ือประเมินเกมในสนามระดับชาติต่อไป เพราะถึงแม้จะมีคะแนนเสียง ตอบ
รับดีในโลกโซเชียล แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง อาจสวนทางกัน 

ดังนั้นจึงต้องจับตาม ศึก อบต. สนามแรก ที่จะเป็นตัววัดพลังของแต่ละพรรคการเมือง ที่จะเข้าสู่สนามใหญ่
ต่อไป เพราะถ้ารัฐบาลเรตติ้งดีการ “ยุบสภา” อาจมาเร็วกว่าที่คิด  แต่ถ้าเรตติ้งไม่ด ี “บิ๊กตู”่ก็ต้องลากยาว ทน ๆ อยู่กันต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/375279/  
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15 ตุลาคม 2564 8:00 น. 
งานเข้าเต็มๆ 
 

 
 

หลังวันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา เมื่อเพ่ือนๆ ร่วมงานกันมานาน ต่างก็พากันเกษียณยกแผง ท าให้งานเข้าเต็มๆ 
ส าหรับ “รองแสวง” แสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดในส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ งและถือว่ า ได้ รับความไว้วาง ใจเป็นอย่ างมาก ที่ ต้องท าหน้าที่ แม่บ้ านแทน   
“พ่ีจ่อย “ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาฯกกต.หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

เพราะถูกมอบหมายให้ดูแลถึง 8 ส านัก ซึ่งเป็นหัวใจของส านักงานกกต.ทั้งนั้น ทั้งส านักบริหารทั่วไป ส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักคลัง ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักกิจการพรรค
การเมือง ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ส านักประชาสัมพันธ์ 

โอ้ววว …งานเข้าระดับนี้ เห็นที่จะไม่มีเวลาว่างแน่นอน ยิ่งเป็นช่วงการเมืองก าลังร้อนฉ่า ฝุ่นตลบ จะยุบสภา
เลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่มีใครรู้ แต่ส านักงานกกต.ต้องพร้อมรับมือทุกด้าน ทุกสถานการณ์ 

แหม่ๆๆๆ…ระดับ “รองแสวง” เสียอย่าง “เลขาฯจรุงวิทย์” สบายใจหายห่วงเพราะเชื่อมือสามารถเอาอยู่ทุก
สถานการณ์..อิอิ.!!.  

     
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/375315/  
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