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วนัพธุ ที� 28 ตลุาคม พ.ศ. 2563 17:04 น.

 (https://www.banmuang.co.th/home)

โรงงานผลติสเปรย ์และจารบี
บรษัิท แอลกา้-โมเอก๊ซ ์จํากดั

  (https://truehits.net/stat.php?login=banmuang)    (https://www.facebook.com/Banmuangonline)  

การเมือง

"บิ�กป�อม" เผย ครม.เตรียมถกตั�ง กก.สมานฉันท์
วนัพธุ ที� 28 ตลุาคม พ.ศ. 2563, 10.05 น.

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

เมื�อวนัที� 28 ต.ค. เวลา 09.00 น. ที�ทําเนยีบรัฐบาล พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตร ีใหส้มัภาษณถ์งึกรณี
การหารอืการตั�งคณะกรรมการสมานฉันทใ์นการหาทางออกใหก้บัประเทศวา่ กม็กีารตั�งกรรมการ ซึ�งจะตอ้งมกีารพดูคยุใน
ที�ประชมุคณะรัฐมนตร ี(ครม.) ดว้ย          

เมื�อถามวา่ คาดหวงัวา่กลุม่ผูช้มุนุมจะมารว่มพดูคยุดว้ยหรอืไม ่พล.อ.ประวติร กลา่ววา่ ตนไมรู่ ้กแ็ลว้แต ่สว่นถา้หาก
กลุม่ผูช้มุนุมไมเ่ขา้รว่มจะหาทางออกประเทสไดห้รอืไมนั่�น กค็ดิเอา วา่จะหาทางออกทางไหน แตเ่รากจ็ะทําใหด้ทีี�สดุ
เพื�อที�จะทําใหเ้กดิความปรองดอง 
           

หนา้แรก (https://www.banmuang.co.th/home) »
การเมอืง

(https://www.banmuang.co.th/news/politic)

Top 5 ข่าวการเมือง
(https://www.banmuang.co.th/new

(https://www.banmuang.co.th/new

แชร

มคีนถกูใจ 1.2 แสน คน สมคัรใชง้าน เพื�อดสู ิ�งที�เพื�อนของคณุถกูใจถกูใจ

 (https://www.banmuang.co.th/home) การเมอืง (https://www.banmuang.co.th/news/politic)

อาชญากรรม (https://www.banmuang.co.th/news/crime) เศรษฐกจิ (https://www.banmuang.co.th/news/economy)

ยานยนต ์(https://www.banmuang.co.th/news/auto) บนัเทงิ (https://www.banmuang.co.th/news/entertain)

กฬีา (https://www.banmuang.co.th/news/sport) การศกึษา (https://www.banmuang.co.th/news/education)

กทม-สาธารณสขุ (https://www.banmuang.co.th/news/bangkok) ภมูภิาค (https://www.banmuang.co.th/news/region)

สงัคม-สตร ี(https://www.banmuang.co.th/news/social) โปรโมชั�น (https://www.banmuang.co.th/news/promotion)

Tweetถกูใจ 7 แชร์ 7

ตะลงึ! หมอนวดไทย 5 นาทหีายปวดหลงัทนัที
(https://www.banmuang.co.th/news/politic/210
27 ต.ค. 2563

"บิ�กตู"่โตก้ลบัฝ่ายคา้นกลางสภา! ลมืแลว้หรอื
เกดิอะไรกอ่นปี57
(https://www.banmuang.co.th/news/politic/210
27 ต.ค. 2563

ยงัไรท้างออก! รัฐสภาถกหาทางแกว้กิฤตชิาติ
ตา่งฝ่ายฟื�นฝอยหาตะเข็บ
(https://www.banmuang.co.th/news/politic/210
27 ต.ค. 2563

เป็นเรื�องแลว้! พบผูป่้วยตดิเชื�อโควดิเพิ�มอกี 2
ราย สถานที�เดยีวกบัหญงิฝรั�งเศส
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เมื�อถามวา่นายกฯ ไดม้าปรกึษาหรอืไมว่า่จะไมล่าออก พล.อ.ประวติร กลา่ววา่ ตนไมข่อตอบ เมื�อถามวา่ภารกจิที�นายกฯ
พดูวา่จะตอ้งทํางานจนกวา่ไมม่โีอกาสไดทํ้า คอืภารกจิอะไร พล.อ.ประวติร กลา่ววา่ กเ็ยอะไมห่มด สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร เลอืกเขา้มาก ็4 ปี 1 สมยั แตก่เ็ป็นความคดิของนายกฯ ตอ้งไปถามนายกฯ

 "สทุนิ" คาดหารอื 4 ฝ่ายพจิารณาลงมตแิกไ้ขรฐัธรรมนญูสปัดาหห์นา้ 
  
นายสทุนิ คลงัแสง รองหวัหนา้พรรคเพื�อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครว่มฝ่ายคา้น (วปิฝ่ายคา้น)
เปิดเผยถงึการหารอื 4 ฝ่ายเกี�ยวกบัการเดนิหนา้พจิารณาลงมตเิกี�ยวกบัการแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ ตอ้งรอ นายชวน หลกีภยั
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร กําหนดวนัหารอืกอ่น คาดวา่อาจเป็นภายในสปัดาหห์นา้ทั�งนี� สว่นตวัอยากใหม้กีารนํารา่งแกไ้ข
รัฐธรรมนูญที�เสนอโดยโครงการอนิเทอรเ์น็ตเพื�อกฎหมายประชาชน หรอืไอลอว ์เขา้หารอืในการประชมุสภาสมยัวสิามญั
ครั�งนี�ดว้ย

"สมชยั"เอาดว้ยทาํประชามต ิชี�เอาคาํถามพว่งแบบปี59
นายสมชยั ศรสีทุธยิากร ผอ.ศนูยว์จัิยการเมอืงและการพัฒนา มหาวทิยาลยัรังสติ แสดงความเห็น กรณีนายกฯทา้ทํา

ประชามตใิหล้าออกหรอือยูต่อ่ ระบวุา่
ประชามตเิรื�องอะไรด ีพลเอกประยทุธท์า้ทําประชามต ิวา่จะใหน้ายกลาออกหรอือยูต่อ่ ทั�งๆที�กร็ูเ้ต็มอกวา่รัฐธรรมนูญ

หา้มทําประชามตเิกี�ยวกบัตวับคุคลหรอืคณะบคุคล
ผมเลยขอเสนอประเด็นการทําประชามต ิโดยเอาคําถามพว่งที�เคยถามตอนประชามต ิ7 สงิหาคม 2559 มาถาม

ประชาชนใหม ่โดยมกีารปรับเปลี�ยนขอ้ความบางสว่น

ขอ้ความเดมิ
"ทา่นเห็นชอบหรอืไมว่า่ เพื�อใหก้ารปฏริปูประเทศเกดิความตอ่เนื�องตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิสมควรกําหนดไวใ้น

บทเฉพาะกาลวา่ในระหวา่ง 5 ปีแรกนับแตว่นัที�มรัีฐสภาชดุแรกตามรัฐธรรมนูญนี� ใหท้ี�ประชมุรว่มกนัของรัฐสภาเป็นผู ้
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบบคุคลซึ�งสมควรไดรั้บแตง่ตั�งเป็นนายกรัฐมนตร"ี 

ขอ้ความใหม่
"ทา่นเห็นชอบหรอืไมว่า่ จากผลงานในการกํากบัตดิตามการปฏริปูประเทศใหเ้กดิความตอ่เนื�องตามแผนยทุธศาสตรช์าติ

นับแตม่วีฒุสิภาชดุแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควร" ยกเลกิหลกัการ" การใหท้ี�ประชมุรว่มกนัของรัฐสภาเป็นผู ้
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบบคุคลซึ�งสมควรไดรั้บแตง่ตั�งเป็นนายกรัฐมนตร"ี 

เหตผุลที�เสนอ
1. ไมข่ดักบัรัฐธรรมนูญเรื�องการทําประชามตเิกี�ยวกบัตวับคุคลหรอืคณะบคุคล
2. เคยเป็นคําถามที�เคยใชทํ้าประชามตมิาแลว้ เพยีงแตถ่ามในมมุตรงขา้ม
3. สามารถใชผ้ลการทําประชามต ิเป็นสิ�งบง่บอกวา่ นายกรัฐมนตรสีมควรพจิารณาตวัเองอยา่งไรตอ่ไป

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

ข่าวในหมวดการเมือง
(https://www.banmuang.co.th/new

(https://www.banmuang.co.th/new

(http://www.dop.go.th/th)

มคีนถกูใจ 1.2 แสน คน สมคัรใชง้าน เพื�อดสู ิ�งที�เพื�อนของคณุถกูใจถกูใจ

▼ Advertisement by Synergy E ▼

(//t

(https://www.banmuang.co.th/news/politic/210
27 ต.ค. 2563

"ชวน"รับลกู! ใหค้ณะทํางานศกึษา ตั�ง
กก.สมานฉันทแ์กว้กิฤตชิาติ
(https://www.banmuang.co.th/news/politic/210
27 ต.ค. 2563

(https://www.banmuang.co.th/news/pol
"บิ�กตู"่ยนักลางสภา "ไมล่าออก" หว่งตา่งชาติ
แทรกแซงการเมอืงไทย
(https://www.banmuang.co.th/news/pol
22:26 น.

สรปุรัฐสภาถกแกว้กิฤตชิาต!ิ วปิคา้นจอ่ยื�น
ซกัฟอกซํ�า วปิรบ.ชงตั�งกก.ปรองดอง
(https://www.banmuang.co.th/news/politic/210
22:15 น.

"วสิาร"แจงเหตกุรดีแขนกลางสภา ลั�นขอเป็น
เลอืดสดุทา้ยพรอ้มพลชีพีเพื�อคนไทย
(https://www.banmuang.co.th/news/politic/210
19:59 น.

ปฏกิริยิา! "วสิาร"กรดีเลอืดกลางสภา "สริะ" สม
นํ�าหนา้ พท.ชี�เหตแุคน้จัด
(https://www.banmuang.co.th/news/politic/210
19:41 น.

ส.ส.เชยีงราย กรดีแขน 3 แผล ประทว้ง "บิ�กตู"่
กลางรัฐสภา
(https://www.banmuang.co.th/news/politic/210
18:28 น.
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