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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 

แนวหน้าออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
TNN ออนไลน์ 
INN ออนไลน์ 
มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ที่ผ่านมา กกต.ได้มีการ
ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงมหาดไทยมาตลอด และ 
ในวันพรุ่งนี้ ( 1 ต.ค.)ตนและคณะผู้บริหารส านักงาน กกต. ก็จะไปหารือ
กับรัฐมนตรีมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยถึงการเตรียมเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่ กระทรวงมหาดไทยในเวลา 14.30 น. เพ่ือพูดคุยถึ ง 
การเตรียมพร้อมต่างๆ ซึ่งขณะนี้ กกต.ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว   
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2 มติชนออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
PP tv ออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
INN ออนไลน์ 
Bright tv ออนไลน์ 
Nation tv ออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุ งวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล 
เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย และเตรียม
ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ว่าได้รายงานให้ กกต. 
ทั้ง 7 คนรับทราบผลค าพิพากษาของศาลแล้ว ส่วนกรณีที่นายสุรพล 
จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท ก็เป็นสิทธิของนายสุรพลที่จะฟ้อง 
“แต่ กกต.ก็จะชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง 
ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต.ก่อนการประกาศผลให้ถือเป็นที่สุด 
ดังนั้นในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้
ศาลพิจารณาเรื่องของการเพิกถอนสิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่เจตนา 
ซึ่งไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบ
ทุกอย่าง และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต. ในส่วนของ 
กกต.เป็นตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปีที่ขณะนี้ถือว่าครบเวลาดังกล่าวแล้ว 
สถานะ ส.ส.ก็คงจะไม่ได้คืน เพราะกฎหมายเขียนให้ค าวินิจฉัยของ 
กกต.ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่เมื่อ กกต.มีมติ กฎหมายเขียนอย่างนี้ 
ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม” 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 ข่าวสดออนไลน์ 

MGR ออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิเสธที่จะ
ชี้แจงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร 
อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย และเตรียมที่จะฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท โดยระบุว่า ยังไม่ได้น าเรื่องดังกล่าวเข้า
ที่ประชุม กรรมการ กกต. ทั้ง 7 คน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ กกต. ที่
จะต้องแจ้งให้ทราบ จึงยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ โดยเฉพาะข้อ
กฎหมาย ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวกับเรื่องของคดี และการด าเนินการทั้งหมด 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ “อันวาร์” ถามจี้ใจ กกต. บ้องตื้นหรือมีใบสั่ง 41 
2 INN ออนไลน์ “อันวาร์” ถามจี้ใจ กกต.กรณีจะไม่คืนสิทธิ์ให้” สุรพล” 42 
3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ หญิงหน่อยซัด กกต.แจกใบส้มผิดพลาดสะท้อนโรคร้าย 43 
4 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
หญิงหน่อย ซัด!ความอัปลักษณ์รัฐธรรมนญู 60 44 

5 มติชนออนไลน์ ‘ช านาญ’ ชี้ยกฟ้องใบส้ม ‘สุรพล’ ศรนีวล อาจสิ้นสภาพ ส.ส.ได้ เตือน 
กกต.ระวังทวัร์ลง 

45 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เจษฎ์" แนะ "สุรพล" ฟ้อง กกต. ใช้เจตนา-ดุลยพินิจให้ใบส้มไม่สุจริต 46 
7 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณ'ุปัดตอบปมสถานะส.ส.'สุรพล' หลังศาลยกค าร้อง ชี ้กกต.มีอ านาจ 47 
8 ข่าวสดออนไลน์ 'วิษณ'ุ ตอบไม่ถูก ปมสถานะ ส.ส. 'สรุพล' หลงัศาลยกค าร้อง ชี ้กกต. 

ท าตามอ านาจ 
48 

9 มติชนออนไลน์ ‘วิษณ’ุ โยน กกต.แจงสถานะ ‘สุรพล’ เจอคนโยงเพราะ รธน.เป็นปัญหา 49 
10 MGR ออนไลน์ “วิษณ”ุ ก็ตอบไม่ถูกปมสถานะ ส.ส.“สรุพล” รบั กกต. มีอ านาจแจกใบ

ส้ม โยนให้แจงเอง 
50 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 แนวหน้าออนไลน์ ครบ 390 วนั! ‘สมชัย’จี้ กกต. ตอบ 3 ค าถาม ปมรายงานบัญชี  51 
12 มติชนออนไลน์ สมชัย บี้ กกต. แจงเงินบริจาคพรรคประชาชนปฏิรูป หลังยุบพรรค จี้ 19.9 ล. 53 
13 สยามรัฐออนไลน์ 'สมชยั'ไล่บี้'ไพบูลย์ส่งถาม'ไพบูลย์'ส่งรายงานงบฯให ้กกต. 55 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไพบูลย์' งานเข้า! 'สมชัย' จี้ กกต.แจงเงินบริจาค 19.9 ล้าน 'พรรค

ประชาชนปฏิรูป' 
56 

15 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดบัญชีรายได้ 'เงินบริจาค' พรรคประชาชนปฏิรูป 19.9 ล้าน 58 
16 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“ประชาธิปัตย์” เปิดตัวทีมผู้ว่าฯ กทม. กู้วิกฤต ส.ส.  60 

17 INN ออนไลน์ ปชป.ลุยสนามกทม.ชูนโยบายกรุงเทพปลอดภัย 62 
18 คมชัดลึกออนไลน์ ปชป. ลุยสนาม กทม. ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ร่วมออกแบบ

นโยบาย "กรุงเทพปลอดภัย" 
63 

19 สยามรัฐออนไลน์ "เพื่อไทย" จัดทัพใหม่ "สมพงษ์"นั่งหัวหน้าพรรค 65 
20 แนวหน้าออนไลน์ ด่วน! 'สมพงษ'์คัมแบ็คหัวหน้าพท.'ประเสริฐ'นั่งเลขาธิการพรรค 66 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพ่ือไทยเคาะแล้วกรรมการบริหารชุดใหม่จ านวน 24 คน 67 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่สู้ก็ตาย 68 
2 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่ทนเกมยื้ออ านาจ 70 
3 มติชนออนไลน์ การเคลื่อนไหว เดือนตุลาคม กับดุลพินิจ พรรคร่วมรัฐบาล 72 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ตั้ง กมธ. วิสามัญรัฐสภา ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 73 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ 3 ปมร้อนกระหน่ ารัฐนาวา 75 
6 ข่าวสดออนไลน์ ภาพ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร กับการเคลื่อนไหวในเดือนตุลาคม 77 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง โดยมี นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ งประจ าจั งหวัด อ่างทอง ผู้ บริหาร และพนักงานของส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง 
ประจ าจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัอา่งทอง 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 30 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการอบรมวิทยากร
อ าเภอส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยมี นายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีสะเกษ นายสัญญา กรุงแก้ว รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมพรหมพิมาน อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานการอบรมวทิยากรอ าเภอส าหรบัการเลอืกตัง้ 
สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวสุทธดา คงเดชา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี  
ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัเพชรบรุี 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พร้อมด้วย ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ณ ห้องประชุมราชสีห์  ชั้น 2 ศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุรว่มกบักระทรวงมหาดไทย เกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวร รคตพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ 
กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
รว่มพธิีวางพวงมาลาถวายราชสกัการะเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสวรรคต 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระสยามเทวมหามกฏุวทิยมหาราช 
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ข่าวอ้างอิง 
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30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:40 น.      

 ชัดแล้ว'กกต.'ประเดิมเลือกตั้ง'อบจ.'ก่อน 

   

 
 

30 ก.ย.2563 -  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เผยถึงความคืบหน้าการ
เลือกตั้งท้องถิ่นว่า   ที่ผ่านมา กกต.ได้มีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงมหาดไทยมาตลอด และใน
วันที่ 1 ต.ค.  ตนเองและคณะผู้บริหารส านักงาน กกต. ก็จะไปหารือกับรัฐมนตรีมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถึงการเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น  ที่กระทรวงมหาดไทย ในเวลา  14.30 น.   ซึ่งจะเป็นการพุดคุยถึงการเตรียมพร้อมต่างๆ 
ที่ขณะนี้ กกต.ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว   เพราะคาด
ว่าจะเป็นรูปแบบการเลือกตั้งแรกที่รัฐบาลน่าจะให้มีการเลือกตั้งก่อน  ทั้งนี้หากเลือกตั้งจริงก็น่าจะเลือกตั้ง อบจ.พร้อม
กันทุกจังหวัดทั่วประเทศ   แต่ในเรื่องการก าหนดวันเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะพิจารณา  เบื้องต้น กกต.พร้อม
แล้วที่จะจัดการเลือกตั้ง   

เมื่อถามว่ากระแสข่าวที่จะเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่  13 ธันวาคมเหมาะสมหรือไม่  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่ายังไม่
ทราบ เป็นอ านาจของ กกต.ที่จะเป็นผู้ก าหนด   

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79090 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/79090
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วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563, 13.40 น. 

'อบจ.'รอเฮ! 'กกต.'นัดคุย'มหาดไทย'ถกเคาะเลือกตั้งท้องถิ่นท่ัวประเทศพรุ่งนี้ 
 

 
 

มหาดไทย นัด กกต.หารือเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่นพรุ่งนี้!!  พร้อมเลือกตั้ง อบจ.เป็นอันดับแรก หลังประกาศเขต
แล้วทั่วประเทศ  แต่ยังไม่ฟันธงวันเลือกตั้ง 13 ธ.ค.รอ กกต.ชี้ขาด 

วันที่ 30 ต.ค.63 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ
เลือกตั้งท้องถิ่นว่า ที่ผ่านมา กกต.ได้มีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงมหาดไทยมาตลอด และในวัน
พรุ่งนี้ ( 1 ต.ค.)ตนและคณะผู้บริหารส านักงาน กกต. ก็จะไปหารือกับรัฐมนตรีมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยถึง
การเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น  ที่กระทรวงมหาดไทยในเวลา  14.30 น. เพื่อพูดคุยถึงการเตรียมพร้อมต่างๆ ที่ขณะนี้ กกต.
ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว   เพราะคาดว่าจะเป็นรูปแบบการ
เลือกตั้งแรกที่รัฐบาลน่าจะให้มีการเลือกตั้งก่อน 

ทั้งนี้ หากเลือกตั้งจริงก็น่าจะเลือกตั้ง อบจ.พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ   แต่ในเรื่องการก าหนดวันเลือกตั้งเป็น
หน้าที่ของ กกต.ที่จะพิจารณาเบื้องต้น กกต.พร้อมแล้วที่จะจัดการเลือกตั้ง 

เมื่อถามว่ากระแสข่าวที่จะเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 13 ธันวาคม เหมาะสมหรือไม่  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ยังไม่
ทราบ เพราะเป็นอ านาจของ กกต.ที่จะเป็นผู้ก าหนด 

  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/521934 

  

https://www.naewna.com/politic/521934
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พุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.05 น. 

มท.นัด กกต.คุยเลือกตั้งท้องถิ่นพรุ่งนี้    
ก.มหาดไทยนัด กกต.หารือเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่นพรุ่งนี้  พร้อมสตาร์ตเลือก อบจ.เป็นอันดับแรก หลังประกาศเขต
แล้วทั่วประเทศ ยังไม่ฟันธงเข้าคูหา 13 ธ.ค.   
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยถึงความคืบหน้าการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นว่า ที่ผ่านมา กกต.ได้มีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงมหาดไทยมาตลอด และในวันพรุ่งนี้ ( 1 
ต.ค.)  ตนและคณะผู้บริหารส านักงาน กกต. ก็จะไปหารือกับ รมว.มหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงการเตรียม
เลือกตั้งท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทย ในเวลา 14.30 น. ซึ่งจะเป็นการพูดคุยถึงการเตรียมพร้อมต่าง ๆ ที่ขณะนี้ กกต.
ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว เพราะคาดว่าจะเป็นรูปแบบการ
เลือกตั้งแรกที่รัฐบาล น่าจะให้มีการเลือกตั้งก่อน ทั้งนี้หากเลือกตั้งจริงก็น่าจะเลือกตั้ง อบจ.พร้อมกันทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ แต่ในเรื่องการก าหนดวันเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะพิจารณา เบื้องต้น กกต.พร้อมแล้วที่ จะจัดการ
เลือกตั้ง 

เมื่อถามว่ากระแสข่าวที่จะเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 13 ธ.ค. เหมาะสมหรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ยังไม่
ทราบ เป็นอ านาจของ กกต.ที่จะเป็นผู้ก าหนด.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798407 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/798407
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30 กันยายน 2563 15:09 น.   

กกต.นัดถกมหาดไทย เคาะวันเลือกตั้ง อบจ.พรุ่งนี ้
 

 
 

วันที่ 30 ก.ย.2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยถึงความคืบหน้า
การเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ที่ผ่านมา กกต.ได้มีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงมหาดไทยมาตลอด และใน
วันที่ 1 ต.ค.  ตนเองและคณะผู้บริหารส านักงาน กกต. ก็จะไปหารือกับรัฐมนตรีมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถึงการเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น  ที่กระทรวงมหาดไทย ในเวลา 14.30 น.   ซึ่งจะเป็นการพุดคุยถึงการเตรียมพร้อมต่างๆ 
ที่ขณะนี้ กกต.ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว   เพราะคาด
ว่าจะเป็นรูปแบบการเลือกตั้งแรกที่รัฐบาลน่าจะให้มีการเลือกตั้งก่อน  ทั้งนี้หากเลือกตั้งจริงก็น่าจะเลือกตั้ง อบจ.พร้อม
กันทุกจังหวัดทั่วประเทศ   แต่ในเรื่องการก าหนดวันเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะพิจารณา  เบื้องต้น กกต.พร้อม
แล้วที่จะจัดการเลือกตั้ง   

เมื่อถามว่ากระแสข่าวที่จะเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่  13 ธ.ค.เหมาะสมหรือไม่  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่ายังไม่ทราบ 
เป็นอ านาจของ กกต.ที่จะเป็นผู้ก าหนด   
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/186154 

 

 

  

https://siamrath.co.th/n/186154
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200930/8070a21c71d7aff2fc914d51ff538cbef7942eb5259e78e34ee40efedba8a17b.jpg?itok=6g9_yAJv
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30 ก.ย. 2563 15:11    

มท. นัด กกต.หารือเลือกตั้งท้องถิ่นพรุ่งนี้ "จรุงวิทย์" คาดได้เลือก อบจ.เป็นอันดับแรก 
 

 
 
มท. นัด กกต.หารือเลือกตั้งท้องถิ่นพรุ่งนี้ "จรุงวิทย์" คาดได้เลือกอบจ.เป็นอันดับแรก หลังประกาศเขตแล้วทั่ว
ประเทศ แต่ยังไม่ฟันธงวันเลือกตั้ง 13 ธ.ค.รอ กกต.ชี้ขาด 

วันนี้ (30 ก.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยถึงความคืบหน้าการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นว่า ที่ผ่านมา กกต.ได้มีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงมหาดไทยมาตลอด และในวันพรุ่งนี้ ( 1 
ต.ค.) ตนและคณะผู้บริหารส านักงาน กกต. ก็จะไปหารือกับรัฐมนตรีมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงการ
เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทย ในเวลา 14.30 น. ซึ่งจะเป็นการพุดคุยถึงการเตรียมพร้อมต่างๆ ที่ขณะนี้ 
กกต.ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว เพราะคาดว่าจะเป็นรูปแบบการ
เลือกตั้งแรกที่รัฐบาล น่าจะให้มีการเลือกตั้งก่อน ทั้งนี้หากเลือกตั้งจริงก็น่าจะเลือกตั้ง อบจ.พร้อมกันทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ แต่ในเรื่องการก าหนดวันเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะพิจารณา เบื้องต้น กกต.พร้อมแล้วที่จะจัดการ
เลือกตั้ง 

เมื่อถามว่ากระแสข่าวที่จะเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 13 ธ.ค. เหมาะสมหรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่ายังไม่ทราบ 
เป็นอ านาจของ กกต.ที่จะเป็นผู้ก าหนด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000099980 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000099980
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 30 กันยายน 2563 15:23  

หารือพรุ่งนี้! มหาดไทยนัด กกต.ก าหนดวันเลอืกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

กระทรวงมหาดไทยนัดกกต.หารือพรุ่งนี้ เพื่อพิจารณาเตรียมวันเลือกตั้งท้องถิ่น 
วันนี้ (30ก.ย.63) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า

การเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ที่ผ่านมา กกต.ได้มีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงมหาดไทยมาตลอด และใน
วันพรุ่งนี้ ( 1 ต.ค.) ตนและคณะผู้บริหารส านักงาน กกต. ก็จะไปหารือกับรมว.มหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ถึงการเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทย ในเวลา 14.30 น. 

ทั้งนี้ จะเป็นการพูดคุยถึงการเตรียมพร้อมต่างๆ ที่ขณะนี้ กกต.ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว เพราะคาดว่าจะเป็นรูปแบบการเลือกตั้งแรกท่ีรัฐบาล น่าจะให้มีการเลือกตั้งก่อน 

อย่างไรก็ตาม หากเลือกตั้งจริงก็น่าจะเลือกตั้ง อบจ.พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่ในเรื่องการก าหนดวัน
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะพิจารณา เบื้องต้น กกต.พร้อมแล้วที่จะจัดการเลือกตั้ง 
          
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/56856 
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 30 กันยายน 2020 - 19:43 

กกต.จ่อหารือ มท.1ต.ค.นี้ เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น 
กกต. เตรียมหารือ รมต.มหาดไทย 1 ต.ค.นี้ เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น เผย แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.ครบทุกจังหวัดแล้ว 
 

 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ว่า ที่ผ่านมา กกต.ได้มีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงมหาดไทย มาตลอด และในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ 
ตนและคณะผู้บริหารส านักงาน กกต. ก็จะไปหารือกับรัฐมนตรีมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงการเตรียม
เลือกตั้งท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทย ในเวลา 14.30 น. ซึ่งจะเป็นการพุดคุยถึงการเตรียมพร้อมต่างๆ ที่ขณะนี้ กกต.ได้
มีการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว เพราะคาดว่าจะเป็นรูปแบบการ
เลือกตั้งแรกที่รัฐบาล น่าจะให้มีการเลือกตั้งก่อน ทั้งนี้หากเลือกตั้งจริงก็น่าจะเลือกตั้ง อบจ.พร้อมกันทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ แต่ในเรื่องการก าหนดวันเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะพิจารณา เบื้องต้น กกต.พร้อมแล้วที่จะจัดการ
เลือกตั้ง 

ส่วนกระแสข่าวที่จะเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 13 ธันวาคม เหมาะสมหรือไม่นั้น ขณะนี้ตนยังไม่ทราบ เป็นอ านาจ
ของ กกต.ที่จะเป็นผู้ก าหนด 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_784989/ 
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วันพุธท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563 

มหาดไทยนัด กกต.หารือเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่นพรุ่งนี้ ปัดฟันธงเลือก 13 ธ.ค. รอ กกต.ชี้ขาด 
 

 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ที่ผ่านมา กกต.ได้มีการประสานงาน
อย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงมหาดไทยมาตลอด และในวันที่ 1 ตุลาคม ตนและคณะผู้บริหารส านักงาน กกต. ก็จะ
ไปหารือกับรัฐมนตรีมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงการเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทย ในเวลา 
14.30 น. ซึ่งจะเป็นการพูดคุยถึงการเตรียมพร้อมต่างๆ ที่ขณะนี้ กกต.ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเป็นรูปแบบการเลือกตั้งแรกที่รัฐบาล น่าจะให้มีการเลือกตั้ง
ก่อน ทั้งนี้หากเลือกตั้งจริงก็น่าจะเลือกตั้ง อบจ.พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่ในเรื่องการก าหนดวันเลือกตั้งเป็น
หน้าที่ของ กกต.ที่จะพิจารณา เบื้องต้น กกต.พร้อมแล้วที่จะจัดการเลือกตั้ง 
เมื่อถามว่า กระแสข่าวที่จะเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 13 ธันวาคม เหมาะสมหรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ยังไม่ทราบ 
เป็นอ านาจของ กกต.ที่จะเป็นผู้ก าหนด 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352611 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/451078 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://theworldnews.net/th-news/mhaadaithy-nad-kkt-haaruue-etriiymeluue-ktangth-
ngthinphrungnii-aetyangaimekhaaawaneluue-ktang 
ข่าวที่เกี่วข้อง :  
https://www.thansettakij.com/content/columnist/451029?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=columnist  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.thansettakij.com/content/politics/451078?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352611
https://www.thansettakij.com/content/politics/451078
https://theworldnews.net/th-news/mhaadaithy-nad-kkt-haaruue-etriiymeluue-ktangth-ngthinphrungnii-aetyangaimekhaaawaneluue-ktang
https://theworldnews.net/th-news/mhaadaithy-nad-kkt-haaruue-etriiymeluue-ktangth-ngthinphrungnii-aetyangaimekhaaawaneluue-ktang
https://www.thansettakij.com/content/columnist/451029?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=columnist
https://www.thansettakij.com/content/columnist/451029?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=columnist
https://www.thansettakij.com/content/politics/451078?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/451078?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2019/02/%E0%B8%9E.%E0%B8%95.%E0%B8%AD.%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2-.jpg
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วันท่ี 30 กันยายน 2563 - 13:30 น. 

 ‘จรุงวิทย’์ แจง ค าวินิจฉัยใบส้ม ‘สุรพล’ ถือว่าท่ีสุดแล้ว ยันไม่ต้องคืนสถานะ ส.ส. 
 

 
 
‘จรุงวิทย์’ แจง ค าวินิจฉัยใบส้ม ‘สุรพล’ ถือว่าที่สุดแล้ว ส่งศาลตามขั้นตอนเพื่อขอเพิกถอนสิทธิ ยัน ไม่ต้องคืน
สถานะ ส.ส. 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี  นายสุรพล เกียรติไชยา
กร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ว่าได้
รายงานให้ กกต.ทั้ง 7 คนรับทราบผลค าพิพากษาของศาลแล้ว ส่วนกรณีที่นายสุรพลจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้าน
บาท ก็เป็นสิทธิของนายสุรพลที่จะฟ้อง 

“แต่ กกต.ก็จะชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต.ก่อนการประกาศ
ผลให้ถือเป็นที่สุด ดังนั้นในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของการเพิก
ถอนสิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่เจตนา ซึ่งไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบทุกอย่าง 
และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต. ในส่วนของ กกต.เป็นตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปีที่ขณะนี้ถือว่าครบเวลา
ดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.ก็คงจะไม่ได้คืน เพราะกฎหมายเขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่เมื่อ 
กกต.มีมติ กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม” พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2372777 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2372777
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/cats784513.jpg
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วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563, 13.33 น. 

'สุรพล'จบเห่!!! กกต.ชีเ้ปรี้ยงค าวินิจฉัย'ใบส้ม'ถือเป็นท่ีสุดแล้ว 'ไม่คนืสถานะ ส.ส.' 
 

 
 

"จรุงวิทย์"ยืนยันค าวินิจฉัยใบส้ม “สุรพล” ถือว่าที่สุดแล้ว กกต.ส่งศาลตามขั้นตอนเพื่อขอเพิกถอนสิทธิ์  ระบุ
ไม่ต้องคืนสถานะ ส.ส. 

วันที่ 30 ก.ย.63 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงกรณี
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือ
ไทย  และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ว่าได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 7 คน
รับทราบผลค าพิพากษาของศาลแล้ว (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: ยุ่งแล้ว!!‘ศาลเลือกตั้ง’ยกค าร้องคดีใส่ซองท าบุญ‘สุรพล’
เฮลั่นเชียงใหม่) 

ส่วนกรณีท่ีนายสุรพลจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท ก็เป็นสิทธิ์ของนายสุรพลที่จะฟ้อง ทั้งนี้ กกต.ก็จะชี้แจง
ว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง ที่ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต.ก่อนการประกาศผลให้ถือเป็นที่สุด ดังนั้นใน
ส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว 

"การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของการเพิกถอนสิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่เจตนา ซึ่งไม่ตรงกับ
ความเห็นของกกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบทุกอย่าง และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต. ในส่วน
ของ กกต.เป็นตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปีที่ขณะนี้ถือว่าครบเวลาดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.ก็คงจะไม่ได้คืน  เพราะกฎหมาย
เขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่เมื่อ กกต.มีมติ  กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่
กล้าให้ใบส้ม  

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/521930 
  

https://www.naewna.com/politic/521713
https://www.naewna.com/politic/521713
https://www.naewna.com/politic/521930
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30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:34 น.   

  'สุรพล'ฝันค้าง'จรุงวิทย'์ลั่นค าวินิจฉัย กกต.ถือเป็นท่ีสุด! 
 

 
 

30 ก.ย.2563 - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือ
ไทย (พท.) เตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ว่าได้รายงานให้ กกต.ทั้ง  7 คนรับทราบผลค า
พิพากษาของศาลแล้ว   ส่วนกรณีที่นายสุรพลจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท ก็เป็นสิทธิ์ของนายสุรพลที่จะ
ฟ้อง  ทั้งนี้ กกต.ก็จะชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา  225 วรรคสองที่ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต.ก่อนการประกาศ
ผลให้ถือเป็นที่สุด  ดังนั้นในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว  การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของการเพิก
ถอนสิทธิสมัคร  ศาลก็มองว่าไม่เจตนา  ซึ่งไม่ตรงกับความเห็นของ กกต.  แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบทุก
อย่าง  

“ศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต.  ในส่วนของ กกต.เป็นตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปีที่ขณะนี้ถือว่าครบเวลา
ดังกล่าวแล้ว  สถานะ ส.ส.ก็คงไม่ได้คืน  เพราะกฎหมายเขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่เมื่อ 
กกต.มีมติ  กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม”   
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79089 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/79089
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30 กันยายน 2563 1:37 pm 

ยืนยัน ไม่ต้องคืนสถานะ ส.ส. “สุรพล” 
 

 
 

กกต. 30 ก.ย.-  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์  ว่าได้รายงานให้ กกต.ทั้ง  7 คนรับทราบผลค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุ
รพล เกียรติไชยากร  อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย แล้ว   ส่วนกรณีที่นายสุรพลจะฟ้องเรียก
ค่าเสียหาย 70 ล้านบาท ก็เป็นสิทธิ์ของนายสุรพลที่จะฟ้อง  แต่ กกต.ก็จะชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา  225 วรรค
สอง ที่ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต. ก่อนการประกาศผลให้ถือเป็นที่สุด   ดังนั้น ในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุด
แล้ว  การที่ยื่นศาลไป เป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของการเพิกถอนสิทธิสมัคร  ศาลก็มองว่าไม่เจตนา  ซึ่งไม่ตรงกับ
ความเห็นของ กกต.  แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบทุกอย่าง และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต.   

“ในส่วนของ กกต. เป็นตัดสิทธิ หรือใบส้ม 1 ปี ที่ขณะนี้ถือว่าครบเวลาดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.ก็คงจะไม่ได้
คืน เพราะกฎหมายเขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่เมื่อ กกต.มีมติ กฎหมายเขียนอย่างนี้ 
ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว .- ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-551004 
  

https://tna.mcot.net/politics-551004
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30 กันยายน 2563 14:03 น.   

"สุรพล" แห้ว!! กกต. ชี้ค าวินิจฉัย "ใบส้ม" ถือว่าที่สุด ไม่ต้องคืนสถานะ ส.ส. 
 

 
 

"จรุงวิทย์" ยืนยันค าวินิจฉัยใบส้ม “สุรพล” ถือว่าที่สุดแล้ว กกต.ส่งศาลตามขั้นตอนเพื่อขอเพิกถอนสิทธิ์ ระบุไม่
ต้องคืนสถานะ ส.ส. 

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุ มมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยา
กร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ว่าได้
รายงานให้ กกต.ทั้ง 7 คนรับทราบผลค าพิพากษาของศาลแล้ว ส่วนกรณีที่นายสุรพลจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้าน
บาท ก็เป็นสิทธิของนายสุรพลที่จะฟ้อง 

“แต่ กกต.ก็จะชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต.ก่อนการประกาศ
ผลให้ถือเป็นที่สุด ดังนั้นในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของการเพิก
ถอนสิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่เจตนา ซึ่งไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบทุกอย่าง 
และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต. ในส่วนของ กกต.เป็นตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปีที่ขณะนี้ถือว่าครบเวลา
ดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.ก็คงจะไม่ได้คืน เพราะกฎหมายเขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่เมื่อ 
กกต.มีมติ กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม”พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/186132 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/186132
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200930/720ada36ba77e571246c2f1e6606d686cdb3e22269e4c2ffbe0676f7c47d7b57.jpg?itok=-P4e9aB6
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30 ก.ย. 2563 14:59  

  กกต.ย้ าชัด! ไม่คืนสถานะ ส.ส."สุรพล"ชี้ให้"ใบส้ม"ถือเป็นที่สิ้นสุด 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ได้รายงานให้ กกต.ทั้ง 7 คน

ทราบแล้วถึงผลค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องกรณีที่ กกต.ให้ใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย และนายสุรพล เตรียมจะฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิทธิของนายสุรพล ที่จะฟ้อง พร้อมชี้แจงว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 
วรรคสอง ที่ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต. ก่อนการประกาศผลให้ถือเป็นที่สุด ดังนั้น ในส่วนของ กกต. ถือว่าสิ้นสุด
แล้ว และสถานะ ส.ส.คงจะไม่ได้คืน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000100021 
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000100021
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พุธที ่30 กันยายน 2563 เวลา 15.13 น. 

'เลขา กกต.'ยืนยันชัด ไม่ต้องคืนสถานะ ส.ส.ให้กับ'สุรพล' 
“เลขา กกต.” ยืนยันค าวินิจฉัยใบส้ม “สุรพล” ถือว่าที่สุดแล้ว แจงส่งศาลตามขั้นตอนเพื่อขอเพิกถอนสิทธิ ไม่ต้อง
คืนสถานะ ส.ส. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 
พรรคเพ่ือไทย และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ว่า ได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้ง 7 คนรับทราบผลค าพิพากษาของศาลแล้ว ส่วนกรณีท่ี นายสุรพล จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท ก็เป็นสิทธิ
ของนายสุรพลที่จะฟ้อง 

ทั้งนี ้กกต.ก็จะชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง ที่ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต.ก่อนการ
ประกาศผลให้ถือเป็นที่สุด ดังนั้นในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของ
การเพิกถอนสิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่เจตนา ซึ่งไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบ
ทุกอย่าง และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต. ในส่วนของ กกต.เป็นตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปีที่ขณะนี้ถือว่าครบ
เวลาดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.ก็คงจะไม่ได้คืน เพราะกฎหมายเขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุด
ตั้งแต่เม่ือ กกต.มีมติ กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798424 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/798424
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วันท่ี 30 ก.ย. 2563 เวลา 16:32 น. 

กกต.เมินถูกฟ้องยันไม่คืนสถานะ ส.ส.ให้"สุรพล" 
 

 
 

เลขากกต.แจงคดี"สุรพล เกียรตไชยากร" ส่งศาลตามขั้นตอนเพื่อขอเพิกถอนสิทธิย้ าไม่ต้องคืนสถานะ ส.ส. ย้ าค า
วินิจฉัยแจกใบส้มถือเป็นที่แล้ว ไม่สนหากถูกฟ้องกลับ 

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงกรณีศาลฎีกา
แผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย และเตรียมที่
จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ว่า ได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 7 คนรับทราบผลค า
พิพากษาของศาลแล้ว หาก นายสุรพลจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท เป็นสิทธิที่จะฟ้องได้ 

อย่างไรก็ตาม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต.ก่อนการประกาศผลให้
ถือเป็นที่สุด ดังนั้นในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว การยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของการเพิกถอน
สิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่เจตนา ซึ่งไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบทุกอย่าง และ
ศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต.ในส่วนของ กกต.ตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปีขณะนี้ถือว่าครบเวลาแล้ว สถานะ ส.ส.
ก็คงจะไม่ได้คืน เพราะกฎหมายเขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่เมื่อ กกต.มีมติ กฎหมายเขียน
อย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม 
 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634377 

  

https://www.posttoday.com/politic/news/634377
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30 ก.ย. 2563,18:24น. 

เลขาฯ กกต.เมินอดีต ส.ส.เชียงใหม่ฟ้อง70 ล้าน ยันคืนสถานะไม่ได้ 
การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท เป็นค่าเสียโอกาสถูกตัดสิทธิจากการเป็น ส.ส. เขต 8 จ.
เชียงใหม่ ของนายสุรพล เกียรติไชยากร จากพรรคเพื่อไทย เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มองว่า เป็นสิทธิ 
ส่วนการคืนต าแหน่ง ส.ส.คงท าไม่ได้ เพราะการประกาศของ กกต.มีผลถือเป็นที่สุดแล้ว 

 

 
 

วันนี้ 30 ก.ย. 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันว่า ถึงแม้ศาล
ฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง จะยกค าร้องในคดีที่ นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 พรรคเพ่ือไทย ถวาย
ปัจจัยเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในเขตเลือกตั้ง 2,000 บาท ไม่เป็นความผิด และไม่จ าเป็นต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งซ่อม 
แต่ก็คงไม่ได้สถานะ ส.ส. คืน เนื่องจากรัฐธรรมนูญก าหนดให้ การวินิจฉัยของ กกต.เป็นที่สุด และถือว่าชอบด้วย
กระบวนการวินิจฉัย แม้ว่าศาลจะมองว่าไม่เจตนาก็ตาม 

ส าหรับนายสุรพล ซึ่งเป็น ว่าที่ ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ถูกสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่ 23 เม.ย. 2562 หลังที่ประชุม กกต. มีมติว่าการถวายปัจจัยเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในเขตเลือตั้ง 
2,000 บาท ผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 72 ที่ห้ามผู้สมัคร ส.ส. เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ อื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชุน สมาคม หรือมูลนิธิวัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบัน
อ่ืนใด จึงให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

และผลการเลือกตั้ง นางศรีนวล บุญลือ จากพรรคอนาคตใหม่ขณะนั้น ชนะการเลือกตั้งได้ 75,000 คะแนน 
และการค านวณคะแนนใหม่ก็ท าให้  น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ และ น.ส.จิตภัสร์ กฤดา
กร บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เข้ามาเป็น ส.ส. ด้วย 
แต่ช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา นายสุรพล ได้ร้องศาลปกครอง และต่อสู้ในศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง โดยยืนยันไม่มีเจตนาหา
เสียง และเงินปัจจัย 2,000 บาท เป็นค่าเทียนสะเดาะห์เคราะห์ จนน าไปสู้ค าวินิจฉัยยกฟ้อง 

 
 

https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/09/30/news-51763dc54b.webp
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ขณะที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊ก ตั้งค าถามถึงกรณีที่ กกต. ต้องชดใช้ค่าเสียหายทาง
แพ่ง 70 ล้านบาท ที่นายสุรพล ฟ้องร้อง โดยมองว่าหาก กกต. แพ้คดี “คณะกรรมการ กกต.” ทั้ง 7 คน อาจต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อส านักงานต้องจ่ายเงินดังกล่าว พร้อมมองว่าเรื่องนี้คงไม่
จบง่าย ๆ 
 
อ้างอิง :  
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94
%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/134127 
 
  

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/134127
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/134127
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30 กันยายน 2563 - 19:11 น. 

เลขาธิการ กกต. แจง ไม่คืนสถานะ ส.ส.ให้ "สุรพล" วินิจฉัยชี้ขาดจบไปแล้ว  
 

 
 

เลขาธิการ กกต." พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา" แจง ไม่คืนสถานะ ส.ส.ให้ "สุรพล เกียรติไชยากร "อดีตผู้สมัคร ส.ส. 
เขต 8 เชียงใหม่ เพราะ กกต.วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว ถือว่าสิ้นสุดจบแล้ว 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดี
เลือกตั้งยกค าร้องคดีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย เตรียมที่จะฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ว่า ได้รายงานให้ กกต.ทั้ง 7 คนรับทราบผลค าพิพากษาของศาลแล้ว 

ส่วนกรณีท่ีนายสุรพล จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท ก็เป็นสิทธิ์ของนายสุรพลที่จะฟ้อง ทั้งนี้ กกต.ก็จะ
ชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสองที่ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต.ก่อนการประกาศผลให้ถือเป็นที่สุด 
ดังนั้นในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของการเพิกถอนสิทธิสมัคร 
ศาลก็มองว่าไม่เจตนา ซึ่งไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบทุกอย่าง 

“ศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต. ในส่วนของ กกต.เป็นตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปีที่ขณะนี้ถือว่าครบเวลา
ดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.ก็คงไม่ได้คืน เพราะกฎหมายเขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่
เมื่อ กกต.มีมติ กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม” 
 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/444833 
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 30 กันยายน 2020 - 19:45 

เลขา กกต.ชี้”สรุพล”ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต.เป็นสิทธิ์ 
"จรุงวิทย์ ภุมมา" ชี้ "สรุพล" ฟ้องเรียกค่าเสียหาย จาก กกต.  70 ล้านบาท เป็นสิทธิ์สามารถท าได้ 
 

 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยก
ค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย และเตรียมที่จะฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ว่าได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 7 คน รับทราบผลค าพิพากษาของ
ศาลแล้ว ส่วนกรณีท่ีนายสุรพล จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท ก็เป็นสิทธิ์ที่จะฟ้องได้ 

ทั้งนี้ กกต. ก็จะชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง ที่ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต.ก่อนการ
ประกาศผลให้ถือเป็นที่สุด ดังนั้นในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของ
การเพิกถอนสิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่เจตนา ซึ่งไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบ
ทุกอย่าง และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต. ในส่วนของ กกต. เป็นผู้ตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปี ที่ขณะนี้ถือว่าครบ
เวลาดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.ก็คงจะไม่ได้คืน เพราะกฎหมายเขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุด
ตั้งแต่เม่ือ กกต.มีมติ กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต. ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_784992/ 
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30 ก.ย. 2020  

กกต. ยืนยันไม่คืนสถานะ ส.ส.ให้สุรพล ย้ าค าวินิจฉัย กกต.ถือเป็นท่ีสุด 
 

 
 

กกต. — จากกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 
พรรคเพ่ือไทย กรณีใส่ซองท าบุญช่วงเลือกตั้ง ซึ่งนายสุรพลประกาศว่าจะฟ้องกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพ่ือ
เรียกร้องค่าเสียหาย 70 ล้านบาท ฐานตัดสินให้ใบส้มกับตนโดยมิชอบและขู่เอาผิด มาตรา 157 หากยังไม่คืนสิทธิการ
เป็น ส.ส.ให้ 
สุรพล อดีตส.ส.เพื่อไทย เตรียมทวงเก้าอี้ ส.ส.จาก ศรีนวล หลังศาลตัดสินไม่ผิดคดีใส่ซองท าบุญ 
“สุรพล” เฮ ศาลยกค าร้องคดีใส่ซองท าบุญ เลือกตั้งเชียงใหม่ เขต 8 

ล่าสุด พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่าได้
รายงานให้กกต. ทั้ง 7 คนรับทราบผลค าพิพากษาของศาลแล้ว ส่วนกรณีที่นายสุรพลจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้าน
บาท ก็เป็นสิทธิ์ของนายสุรพลที่จะฟ้อง 
กกต.ไม่หว่ัน หลัง สุรพลขู่ฟ้อง 70 ล้าน ม่ันใจท าหน้าที่ด้วยความสุจริต 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่าวด้วยว่ากกต.จะชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง ก าหนดให้การวินิจฉัย
ของ กกต.ก่อนการประกาศผลให้ถือเป็นที่สุด ดังนั้นในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว 
การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของการเพิกถอนสิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่เจตนา ซึ่งไม่ตรงกับ
ความเห็นของ กกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบทุกอย่าง และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของกกต. ในส่วน
ของ กกต.เป็นตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปีที่ขณะนี้ถือว่าครบเวลาดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.ก็คงจะไม่ได้คืน เพราะกฎหมาย
เขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่เมื่อ กกต.มีมติ กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่
กล้าให้ใบส้ม” 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/surapol-mp 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/surapol-mp
https://www.brighttv.co.th/news/politics/surapol-mp
https://www.brighttv.co.th/news/politics/surapol-seenol
https://www.brighttv.co.th/bright-news/surapol
https://www.brighttv.co.th/news/politics/ecc-confidence
https://www.brighttv.co.th/news/politics/surapol-mp
https://www.brighttv.co.th/news/politics/surapol-mp
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30 ก.ย. 2563 

"จรุงวิทย์"ยันคืนสถานะ"สุรพล เกียรติไชยากร"ให้ไม่ได้ 
 

 
 
"เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง" ยันไม่สามารถคืนสถานะส.ส.ให้ "สุรพล เกียรติไชยากร" ได้ ยัน กกต. 
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการ ย้ าถือว่าสิ้นสุดแล้ว ชี้เป็นสิทธิ์จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท 

(30 กันยายน 2563) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า กรณีที่
นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 
ล้านบาทหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดีนั้น ส่วนตัวได้รายงานให้ กกต. ทั้ง 7 คนรับทราบผลค าพิพากษา
ของศาลแล้ว 

ทั้งนี้ เป็นสิทธิ์ของนายสุรพลในการจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท แต่ กกต. ก็จะชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 225 วรรคสอง ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต.ก่อนการประกาศผลให้ถือเป็นที่สุด ดังนั้น ในส่วนของ กกต.ถือ
ว่าสิ้นสุดแล้ว 

อย่างไรก็ตาม การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของการเพิกถอนสิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่
เจตนา ซึ่งไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัย ชอบทุกอย่าง และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบ
ส้มของ กกต. ในส่วนของ กกต.เป็นตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปี 

"ขณะนี้ถือว่าครบเวลาดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.ก็คงจะไม่ได้คืน เพราะกฎหมายเขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต.
ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่เมื่อ กกต. มีมติกฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378798337/ 

 

 

https://www.nationtv.tv/main/content/378798337/
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30 กันยายน 2563 

กกต.ไม่หวั่น 'สุรพล' ฟ้อง ย้ าไม่คืนสถานะ ส.ส.ให้ 
 

 
"จรุงวิทย์" ยกค ำวินิจฉัย กกต.เป็นที่สุด ไม่คืนสถำนะ ส.ส.ให้ "สุรพล" ได้ หลังศำลฎีกำยกค ำร้องแจก "ใบส้ม" 

ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีค าพิพากษายกค าร้อง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้ใบส้ม 
หรือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัด
เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย (พท.) ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี โดย กกต.วินิจฉัยว่า นายสุรพลใส่ซองท าบุญให้กับ
พระสงฆ์ จ านวน 2,000 บาท มีมูลความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง แต่นายสุรพลเตรียม
ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า ได้รายงานผลค าพิพากษาให้ กกต.ทั้ง 7 คนรับทราบแล้ว 
แต่ กกต.ขอชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง ก าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต.ก่อนการประกาศผลให้ถือ
เป็นที่สุด ดังนั้นในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว ส่วนการยื่นเรื่องต่อศาลฯ เป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่องของการเพิก
ถอนสิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่เจตนา ถึงแม้ไม่ตรงกับความเห็นของ กกต.แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัยชอบทุกอย่าง 
และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต. 

"ในส่วนของ กกต.ที่ให้ตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปีนั้น ขณะนี้ถือว่าครบเวลาดังกล่าวแล้ว สถานะ ส.ส.ก็คงจะไม่ได้
คืน เพราะกฎหมายเขียนให้ค าวินิจฉัยของ กกต. ถือเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่สุดตั้งแต่เมื่อ กกต.มีมติ เพราะกฎหมายเขียน
อย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม ส่วนกรณีที่นายสุรพลจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาทนั้น ก็เป็นสิทธิ์ของ
นายสุรพลที่จะฟ้องได้"พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900209 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thebangkokinsight.com/445621/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/210808 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://prachatai.com/journal/2020/09/89754 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900209
https://www.thebangkokinsight.com/445621/
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/210808
https://prachatai.com/journal/2020/09/89754
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30 ก.ย. 2563-12:14 น. 

กกต.หนีเฉย! หลังถูกถามปม ศาลยกฟ้อง "อดีต ส.ส.เพื่อไทย เชียงใหม่" 
 

การเมือง  
กกต.เลี่ยงแจงปม “สุรพล” อดีต ส.ส.เชียงใหม่ หลังศาลยกค าร้องฯ อ้างยังไม่น าเรื่องเข้าที่ประชุม กกต. ไม่ระบุคืน
สถานะ ส.ส.หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิเสธที่จะชี้แจงกรณีศาล
ฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย และ
เตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท 
โดยระบุว่า ยังไม่ได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม กรรมการ กกต. ทั้ง 7 คน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ กกต. ที่จะต้อง
แจ้งให้ทราบ จึงยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ โดยเฉพาะข้อกฎหมาย ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวกับเรื่องของคดี และ
การด าเนินการทั้งหมด 

นอกจากนี้ยังปฏิเสธตอบ กรณีที่หลายคนสงสัยว่านายสุรพล จะได้สถานะ ส.ส.คืนมาหรือไม่ เพราะขณะนี้หลัง
การเลือกตั้งใหม่ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ได้เป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 แทนแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5014953 
  

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5014953
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
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30 ก.ย. 2563 12:17 

กกต.เลี่ยงแจงปม“สุรพล”อ้างยังไม่น าเรื่องเข้าที่ประชุม กกต.ไม่ระบุคืนสถานะ ส.ส.หรือไม่ 
  

 
 

วันนี้ (30 ก.ย.) ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ปฏิเสธที่จะชี้แจงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.
เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต.70 ล้านบาท โดยระบุว่ายังไม่ได้น าเรื่อง
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการ กกต.ทั้ง 7 คน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ กกต.ที่จะต้องแจ้งให้ทราบ จึงยังไม่สามารถ
ชี้แจงรายละเอียดได้ โดยเฉพาะข้อกฎหมาย ความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเรื่องของคดี และการด าเนินการทั้งหมด  

นอกจากนี้ยังปฏิเสธตอบกรณีที่หลายคนสงสัยว่านายสุรพลจะได้สถานะ ส.ส.คืนมาหรือไม่ เพราะขณะนี้หลัง
การเลือกตั้งใหม่ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ได้เป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 แทนแล้ว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000099929 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000099929
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30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:53 น.     

  กกต.'ตีมึนไม่ตอบปม'สุรพล-ศรีนวล' 
 

 
 

30 ก.ย.2563 -  นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิเสธที่จะชี้แจงกรณีศาล
ฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย กรณีใส่
ซองท าบุญช่วงเลือกตั้ง และเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท โดยระบุว่า ยังไม่ได้น าเรื่องดังกล่าวเข้า
ที่ประชุม กกต. ทั้ง 7 คน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ กกต.ที่ต้องแจ้งให้ทราบ จึงยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ 
โดยเฉพาะข้อกฎหมายความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องของคดี และการด าเนินการทั้งหมด นอกจากนี้ยังปฏิเสธตอบข้อ
สงสัยที่หลายคนว่านายสุรพล จะได้สถานะ ส.ส.คืนมาหรือไม่ เพราะขณะนี้หลังการเลือกตั้งใหม่ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ได้
เป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 แทนแล้ว 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79081 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/79081
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วันท่ี 30 กันยายน 2563 - 12:54 น. 

บิ๊กกกต.ปัดตอบ ‘สุรพล’ จะได้ต าแหน่งส.ส.เชียงใหม่คืนหรือไม่ 
 

 
 
รองเลขาฯกกต. ปฏิเสธแจงเหตุ “สุรพล” อ้างยังไม่น าเรื่องเข้าที่ประชุม กกต. ไม่ระบุคืนสถานะ ส.ส.หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ปฏิเสธที่
จะชี้แจงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรค
เพ่ือไทย กรณีใส่ซองท าบุญช่วงเลือกตั้ง และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท โดยระบุว่า ยังไม่ได้
น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการ กกต. ทั้ง 7 คน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ กกต. ที่จะต้องแจ้งให้ทราบ จึงยังไม่
สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ โดยเฉพาะข้อกฎหมาย ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวกับเรื่องของคดี และการด าเนินการทั้งหมด 
นอกจากนี้ยังปฏิเสธตอบ ส่งที่หลายคนสงสัยว่านายสุรพล จะได้สถานะ ส.ส.คืนมาหรือไม่ เพราะขณะนี้หลังการเลือกตั้ง
ใหม่ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ได้เป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 แทนแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2372460 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2372460
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/63%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%B5%E0%B8%B3.jpg
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พุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.12 น. 

กกต.เลี่ยงแจงปม "สุรพล" เหตุยังไม่น าเรื่องเข้าที่ประชุม 
กกต.เลี่ยงแจงปม “สุรพล”ชนะคดีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ชี้ยังไม่น าเรื่องเข้าที่ประชุม ปัดตอบคืนสถานะ ส.ส.
หรือไม่ 

 
 

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ปฏิเสธที่
จะชี้แจงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรค
เพ่ือไทย กรณีใส่ซองท าบุญช่วงเลือกตั้ง และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท โดยระบุว่า ยังไม่ได้
น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม กรรมการ กกต. ทั้ง 7 คน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ กกต. ที่จะต้องแจ้งให้ทราบ จึงยัง
ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ โดยเฉพาะข้อกฎหมาย ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวกับเรื่องของคดี  และการด าเนินการ
ทั้งหมด นอกจากนี้ยังปฏิเสธตอบสิ่งที่หลายคนสงสัยว่า นายสุรพล จะได้สถานะ ส.ส.คืนมาหรือไม่ เพราะขณะนี้หลังการ
เลือกตั้งใหม่ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ได้เป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 แทนแล้ว. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798394 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/798394
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วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563, 13.22 น. 

กกต.เลี่ยงตอบจะคืนสถานะ ส.ส.ให้'สุรพล'หลังศาลยกฟ้องคดีใบส้มหรือไม่ 
 

 
 

กกต.เลี่ยงแจงเหตุ “สุรพล”  อ้างยังไม่น าเรื่องเข้าที่ประชุม กกต.  ไม่ระบุคืนสถานะ ส.ส.หรือไม่ 
วันที่ 30 ก.ย.63 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ปฏิเสธที่จะชี้แจงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดีนายสุรพล เกียรติไชยากร   อดีตผู้สมัคร ส.ส.
เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทยและเจ้าตัวเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท โดยระบุว่ายังไม่ได้น า
เรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการ กกต.ทั้ง 7 คน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ กกต.ที่จะต้องแจ้งให้ทราบ จึงยังไม่
สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ โดยเฉพาะข้อกฎหมาย ความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเรื่องของคดีและการด าเนินการทั้งหมด 

นอกจากนี้ ยังปฏิเสธตอบกรณีท่ีหลายคนสงสัยว่า นายสุรพล จะได้สถานะ ส.ส.คืนมาหรือไม่  เพราะขณะนี้หลังสั่ง
การเลือกตั้งใหม่ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 แทนแล้ว  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/521920 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/521920
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วันพุธท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563 

กกต.ชิ่ง! หลังถูกถามปม ศาลยกฟ้อง “อดีต ส.ส.เพื่อไทย เชียงใหม่” 
 

 
 

กกต.เลี่ยงแจงปม “สุรพล” อดีต ส.ส.เชียงใหม่ หลังศาลยกค าร้องฯ อ้างยังไม่น าเรื่องเข้าที่ประชุม กกต. ไม่ระบุคืน
สถานะ ส.ส.หรือไม่ 

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิเสธที่จะชี้แจง
กรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย 
และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท 

โดยระบุว่า ยังไม่ได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม กรรมการ กกต. ทั้ง 7 คน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ กกต. 
ที่จะต้องแจ้งให้ทราบ จึงยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ โดยเฉพาะข้อกฎหมาย ความรับผิดชอบ ที่เก่ียวกับเรื่องของ
คดี และการด าเนินการทั้งหมด 

นอกจากนี้ยังปฏิเสธตอบ กรณีที่หลายคนสงสัยว่านายสุรพล จะได้สถานะ ส.ส.คืนมาหรือไม่ เพราะขณะนี้หลัง
การเลือกตั้งใหม่ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ได้เป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 แทนแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352516 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352516
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
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30 กันยายน 2563 17:38 น.    

 “อันวาร์” ถามจี้ใจ กกต. บ้องตื้นหรือมีใบสั่ง 

 
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเลขาธิการ กกต. ระบุ

ยืนยันว่า จะไม่คืนสิทธิ์ให้นายสุรพล เกียรติไชยกร อดีต ผู้สมัครส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ภายหลังศาลฎีกา
แผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้อง ที่กกต. ให้ใบส้มโดยกล่าววหาว่า ใส่เงินท าบุญ2,000 บาทให้กับพระสงฆ์มีมูลความผิดตาม
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 (2) ว่าเรื่องการท าบุญเป็นวิถีของคนไทยที่นับถือศาสนา
พุทธที่จะต้องร่วมท าบุญในเทศกาลต่างๆตามความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อศาสนา ไม่ต่างกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ ส.ส.มีความจ าเป็นที่จะต้องท าบุญใส่ชองในงานประเพณีต่างๆ อาทิ งานศพ แม้ในช่วงที่มีการหา
เสียงเลือกตั้ง เรื่องท านองนี้ในอดีตเคยเกิดขึ้นเป็นปัญหาแล้ว ในงานศพของพ่ีน้องมุสลิมทีกรุงเทพมหานคร การกล่าวหา
ว่า ใส่เงินซื้อเสียงจนป็นข่าว แต่เมื่อมีการชี้แจงว่าเป็นขนบท าเนียมประพณีในงานศพของชาวมุสลิม เจ้าหน้าที่ก็เข้าใจ
และยุติเรื่อง แต่ในกรณีนี้ไม่ทราบว่า เพราะบ้องตื้นหรือว่ามีใบสั่งเพราะหากเทียบเคียงกรณีร้องเรียนเรื่องซื้อเสียงที่
จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง  โ ด ย น า ย นิ พิ ฏ ฐ  อิ น ท ร ส ม บั ติ  ซึ่ ง เ ป็ น นั ก ก ฎ ห ม า ย 
และได้รวบรวมหลักฐนที่ชัดเจนมากมายื่นให้ กกต. พิจารณา แต่กลับยกค าร้อง จนเรื่องไปสู่ศาลคดีทุจริตในขณะนี้ 
ที่น่าแปลกใจคือ ส.ส.พัทลุง ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาฯ แต่กลับมีชื่อในการร่วมลงมติโหวตออกเสียงในสภาฯ ทั้งๆที่ตัว
บุคคลนั้นไป ปรากฏตัวในงานที่ จ.พัทลุงในวันเด็ก ที่นายนิพิฏฐ์ ก็มียืนหลักฐานยืนยันในการเดินทางทั้งไป-กลับของตั๋ว
เครื่องบิน ท าให้ปฏิเสธไม่ได้ แต่จนบัดนี้ เรื่องนี้กลับไม่มีความคืบหน้า ยิ่งท าให้สังคมไทยคิดเปรียบเทียบการท างานของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องว่า ไม่บ้องตื้นก็อาจจะมีไบสั่งจากใคร เพ่ือนส.ส.จากทุกพรรค ก็อภิปรายกันบ่อยว่าพวกเราถูกองครค์
อิสระควบคุม ฟังแล้วเชื่อบ้าง ไม่เชื่อบ้าง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความลักลั่น เสมือนเลือกปฏิบัติซ้ าแล้วซ้ าเล่าเช่นนี้ ก็
น่าจะเป็นการตอกย้ าว่าเรื่องเหล่านี้มีมูลความจริงหรือไม่ อย่างไร และถึงเวลาหรือยัง ที่พวกเราจะร่วมมืกันผลักดัน
แก้ปัญหาของการเมืองที่ถูกปกครองด้วยองค์กรอิสระ โดยการร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 
272 เพ่ือไมใ่ห้ 250 ส.ว.มีสิทธิ์โหวตเลือกแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไป” นายอันวาร์ กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/186215 

 

 

https://siamrath.co.th/n/186215
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200930/0586937d41850345231704dbffe6d9779f590a5127a6ae2b3d6e68d359ce6327.jpg?itok=oONI5dbH
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 30 กันยายน 2020 - 18:46 

 “อันวาร์” ถามจี้ใจ กกต.กรณีจะไม่คืนสิทธิ์ให้” สุรพล” 
"อันวาร์" ถามจี้ใจ กกต. กรณี จะไม่คืนสิทธิ์ให้ "สุรพล" หลังให้ใบส้ม ปมใส่เงินท าบุญ 2 พันบาทให้กับพระสงฆ์ 

 
 

นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีเลขาธิการ กกต. ยืนยันว่า จะไม่คืนสิทธิ์ให้
นายสุรพล เกียรติไชยกร อดีต ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้อง 
ที่ กกต. ให้ใบส้มโดยกล่าวหาว่า ใส่เงินท าบุญ 2,000 บาทให้กับพระสงฆ์มีมูลความผิดตามพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 (2) ว่า เรื่องการท าบุญเป็นวิถีของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธที่จะต้องร่วมท าบุญใน
เทศกาลต่างๆ ตามความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อศาสนา ไม่ต่างกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนใต้ ส.ส.
มีความจ าเป็นที่จะต้องท าบุญใส่ชองในงานประเพณีต่างๆ อาทิ งานศพ แม้ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง เรื่องท านองนี้
ในอดีตเคยเกิดขึ้นเป็นปัญหาแล้ว ในงานศพของพ่ีน้องมุสลิมที่กรุงเทพมหานคร การกล่าวหาว่า ใส่เงินซื้อเสียงจนป็น
ข่าว แต่เมื่อมีการชี้แจงว่า เป็นขนบท าเนียมประพณีในงานศพของชาวมุสลิม เจ้าหน้าที่ก็เข้าใจและยุติเรื่อง แต่ในกรณีนี้
ไม่ทราบว่า เพราะบ้องตื้นหรือว่ามีใบสั่ง หากเทียบเคียงกรณีร้องเรียนเรื่องซื้อเสียงที่จังหวัดพัทลุง โดยนายนิพิฏฐ 
อินทรสมบัติ ซึ่งเป็นนักกฎหมายและได้รวบรวมหลักฐนที่ชัดเจนมากมายื่นให้ กกต. พิจารณา แต่กลับยกค าร้อง จนเรื่อง
ไปสู่ศาลคดีทุจริตในขณะนี้ 

และที่น่าแปลกใจคือ ส.ส.พัทลุง ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาฯ แต่กลับมีชื่อในการร่วมลงมติ โหวตออกเสียงในสภาฯ 
ทั้งที่ตัวบุคคลนั้นไป ปรากฏตัวในงานที่ จ.พัทลุงในวันเด็ก ที่นายนิพิฏฐ์ ก็มียืนหลักฐานยืนยันในการเดินทางทั้งไป-กลับ
ของตั๋วเครื่องบิน ท าให้ปฏิเสธไม่ได้ แต่จนบัดนี้ เรื่องนี้กลับไม่มีความคืบหน้า ยิ่งท าให้สังคมไทยคิดเปรียบเทียบการ
ท างานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนส.ส.จากทุกพรรค ก็อภิปรายกันบ่อยว่า ก าลังถูกองครค์อิสระควบคุม ฟังแล้วเชื่อ
บ้าง ไม่เชื่อบ้าง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความลักลั่น เสมือนเลือกปฏิบัติซ้ าแล้วซ้ าเล่าเช่นนี้ ก็น่าจะเป็นการตอกย้ าว่า เรื่อง
เหล่านี้มีมูลความจริงหรือไม่ อย่างไร 

และถึงเวลาหรือยัง ที่พวกเราจะร่วมมืกันผลักดันแก้ปัญหาของการเมืองที่ถูกปกครองด้วยองค์กรอิสระ โดยการ
ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 272 เพ่ือไม่ให้ 250 ส.ว.มีสิทธิ์โหวตเลือกแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_784930/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_784930/
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วันท่ี 30 ก.ย. 2563 เวลา 16:11 น. 

หญิงหน่อยซัดกกต.แจกใบส้มผิดพลาดสะท้อนโรคร้ายเผด็จการฝังคนในองค์กรอิสระ 
 

 
 

"สุดารัตน์"จัดหนักกกต.แจกใบส้ม"สุรพล"ผิดพลาดสะท้อนความอัปลักษณ์รธน.เผด็จการใช้รัฐธรรมนูญ และฝังคน
ในองค์กรอิสระ ถือเป็นโรคร้ายท่ีต้องผ่าตัดใหญ่ 

เมื่อวันที่30ก.ย.2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย ได้แสดงความเห็น
ผ่าน โพสต์เฟซบุ๊กกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 
8 พรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า ไม่ทราบจะดีใจ หรือเสียใจกับท่าน ส.ส.สุรพลไม่ทราบจะดีใจ หรือเสียใจกับท่าน ส.ส.สุรพล
เรื่องนี้สะท้อนความอัปลักษณ์ของรัฐธรรมนูญ 60 ได้เป็นอย่างด ี

ทั้งนี้ กกต.แจกใบส้มผิดพลาด ท าลายชีวิตทางการเมืองของ ส.ส.คนหนึ่ง รวมทั้งท าลายสิทธิและเสียงของ
ประชาชน 
"เผด็จการใช้รัฐธรรมนูญ และฝังคนในองค์กรอิสระ คือโรคร้ายที่ต้องผ่าตัดใหญ่ โดยการร่วมมือของคนทั้งประเทศ"
คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634376 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/634376
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วันพุธท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563 

หญิงหน่อย ซัด!ความอัปลักษณ์รัฐธรรมนูญ 60 ปมยกฟ้องสุรพล ชี้กกต.พลาดท าลายชีวิต 
ส.ส.-เสียง ปชช. 
 

 
 

30 ก.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ได้โพสต์แสดงความ
คิดเห็นกรณี ยกฟ้อง อดีต ส.ส.สุรพล เขต8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ว่า ไม่ทราบจะดีใจ หรือเสียใจกับท่าน ส.ส.สุรพล 
เรื่องนี้สะท้อนความอัปลักษณ์ของรัฐธรรมนูญ 60 ได้เป็นอย่างด ี

กกต.แจกใบส้มผิดพลาด ท าลายชีวิตทางการเมืองของ ส.ส.คนหนึ่ง รวมทั้งท าลายสิทธิและเสียงของประชาชน 
เผด็จการใช้รัฐธรรมนูญ และฝังคนในองค์กรอิสระ คือโรคร้ายที่ต้องผ่าตัดใหญ่ โดยการร่วมมือของคนท้ังประเทศ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352664 
 
 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352664
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A201.jpg
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วันท่ี 30 กันยายน 2563 - 16:56 น. 

 ‘ช านาญ’ ชี้ยกฟ้องใบส้ม ‘สุรพล’ ศรีนวล อาจสิ้นสภาพ ส.ส.ได้ เตือน กกต.ระวังทัวร์ลง 
 

 
 
ช านาญ วิเคราะห์ 2 แนวทางปม ศาลยกฟ้องใบส้ม”สุรพล” ทั้งศรีนวล เป็นส.ส.ต่อและสิ้นสภาพส.ส. 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เปิดเผยว่า มีประเด็นถกเถียงกัน
อย่างกว้างขวางสถานภาพของนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย และน.ส.ศรีนวล บุญ
ลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย จะเป็นอย่างไร นายสุรพลสามารถฟ้องร้องเรียกความเสียหายได้หรือไม่ หรือ น.ส.ศรี
นวลต้องคืนเงินและผลประโยชน์ที่ได้ไปหรือไม่ ซึ่งตนขอแสดงความเห็นตามข้อมูลที่ได้ทราบคือค าพิพากษาหน้าแรก
และหน้าสุดท้ายเท่านั้นว่า สามารถวินิจฉัยได้ 2 แนวทาง แนวทางที่ 1 คือ น.ส.ศรีนวลยังคงเป็น ส.ส.ต่อไป เพราะค า
วินิจฉัยให้ใบส้มของ กกต.เป็นที่สุดไปแล้ว โดยนายสุรพลสามารถฟ้องร้องเรียกความเสียหายชดเชยตาม พรบ.ว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปี 39 ถ้ากกต.แพ้คดีส านักงานกกต.ก็ต้องจ่ายไปก่อน หาก กกต.ไม่ได้ท าไปด้วย
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ไม่ต้องชดใช้คืนเพราะถือว่าปฏิบัติตามหน้าที่ แต่หากท าไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กกต.ก็ต้องรับผิดชอบไปตามส่วนของแต่ละคน เช่น ไม่ฟังความเห็นของ กกต.จังหวัด 
แต่ส่งทีมไปสืบสวนเอง แล้วพิจารณาลงโทษโดยไม่รอบคอบ 
นายช านาญ กล่าวต่อว่า แนวทางที่ 2 คือ น.ส.ศรีนวล สิ้นสภาพการเป็น ส.ส.เพราะเจ้าของตัวจริงที่มีสิทธิตามค า
พิพากษาฎีกานี้กลับมาแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ศาลฯอ่านค าพิพากษา น.ส.ศรีนวลไม่ต้องคืนชดใช้เงินหรือสิทธิประโยชน์
แต่อย่างใด และนิติกรรมต่างๆที่ท าในหน้าที่ ส.ส.ก็ยังมีผลสมบูรณ์ ตามหลักกฎหมายปกครองที่ถือว่าได้ต าแหน่งมาโดย
สุจริต และนายสุรพลก็เป็นส.ส.ตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาอ่านค าพิพากษาเช่นกัน โดย กกต.มีมติรับรองย้อนหลังให้โดยอ้างผล
ตามค าพิพากษาฎีกานั่นเอง ส่วนนายสุรพลจะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างไรก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนน.ส.ศรีนวลไม่
สามารถเรียกร้องอะไรได้แนวโน้มที่จะเป็นไปได้ 

“หาก กกต.ยึดถือตามแนวทางที่ 1 ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะกกต. ก็ต้องเชื่อมั่นในอ านาจของตนเอง แต่
ยืนยันได้ว่าทัวร์จะลง กกต.หนักกว่าคราวก่อน ที่มีคนลงชื่อมากกว่า 8 แสนชื่ออย่างแน่นอน และจะตามมาด้วยการถูก
ฟ้องคดีอาญาอีกด้วย แต่ในความเห็นของผม ผมเห็นว่าแนวทางที่ 2 น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะผู้รับโอนย่อมไม่
มีสิทธิดีกว่าผู้โอนฉันใด คนที่รับส้มหล่นไปก็ย่อมไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของสวนส้มฉันนั้น” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2373321 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2373321
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5.jpg
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30 กันยายน 2563 

"เจษฎ์" แนะ "สุรพล" ฟ้อง กกต. ใช้เจตนา-ดุลยพินิจให้ใบส้มไม่สุจริต 
 

 
หลังศาลฎีกาฯ กลับค าตัดสิน "กกต." เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง สุรพล ท าให้ถูกตั้งค าถามถึงการท างานของกกต. ว่า
สุจริตหรือไม่ 
         นายเจษฎ์ โทณะวนิก อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกท่ัวไทย 
อินไซด์ไทยแลนด์ ต่อกรณีที่ศาลฏีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิพากษายกค าร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบส้ม) นายสุรพล เกียรติไชยากร ว่าที่ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย 1 ปี ว่า เป็นปัญหาที่
เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องพิจารณา เนื่องจากในการพิจารณาการกระท าทุจริตเลือกตั้ง ทั้ง กรณีใบส้ม ที่ให้สิทธิ 
กกต.พิจารณา นั้นห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง,ใบเหลือง หรือสั่งให้เลือกตั้งใหม่ แต่ให้สิทธิคนที่ถูกตัดสินดังกล่าวลงเลือกตั้ง
ได้ และ ใบแดง คือ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ที่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งกระบวนการพิจารณานั้นมีปัญหา
โดยเฉพาะใบส้ม ว่าหากให้อ านาจ กกต.พิจารณาแล้ว ยังส่งเรื่องไปที่ศาล และเมื่อศาลกลับค าตัดสินของ กกต. อาจท า
ให้ถูกมองว่าค าตัดสินที่เป็นที่สุด ไม่เป็นที่สุดได ้
      นายเจษฎ์ กล่าวด้วยว่าส าหรับกรณีท่ีเกิดขึ้น และมีประเด็นที่นายสุรพงษ์จะฟ้อง กกต. นั้น ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า การ
ใช้ดุลยพินิจของกกต.นั้นสุจริตหรือไม่ เพราะหากฟ้องโดยปกตินั้นการท างานของ กกต.ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
มาตรา 225 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 132 วรรคสอง ระบุว่าให้ค าสั่ง
ของกกต. นั้นให้เป็นที่สุด บุคคลไม่สามารถฟ้องร้องได้  
       “สิ่งต้องพิจารณาคือ เม่ือไม่ได้ท าผิด ค าสั่งของกกต. นั้นสุจริตหรือไม่ หากไม่สุจริตสิ่งที่ด าเนินการต่อได้ คือ 
คดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าหน้าที่โดยไม่สุจริต สามารถร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องละเว้นได้ หากมีมูลส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกรณีทุจริตคดีอาญา
สามารถส่งไปยังศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง”นายเจษฎ์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900124 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900124
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วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563, 17.55 น. 

'วิษณ'ุปัดตอบปมสถานะส.ส.'สุรพล' หลังศาลยกค าร้อง ชี ้กกต.มีอ านาจแจกใบส้ม 
 

 
 

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
กรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ยกค าร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งขอ 
งนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพือ่ไทย ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ว่า นึกไม่ออกเรื่อง
นี้ว่าจะท าอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องให้ความเป็นธรรมหรือเยียวยากับนายสุรพลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังตอบไม่ถูก เมื่อ
ถามย้ าว่า เวลาผ่านมา 1 ปี จะเรียกคืนสถานะ ส.ส.ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนไม่อยากตอบในเรื่องนี้ เดี๋ยว 
กกต.คงจะชี้แจงให้ทราบ เพราะเป็นการใช้อ านาจของแต่ละองค์กร ศาลก็ใช้อ านาจของศาล กกต.ก็ใช้อ านาจของ กกต. 
ถ้าถามว่าเขามีอ านาจวินิจฉัยหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ามีในส่วนนั้นตอนนั้น เขาก็ท าไปตามอ านาจของเขา แต่มาเกิดเรื่อง
เพราะ กกต.ไปฟ้องเรียกเงินในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตนยังตอบไม่ถูก เพราะยังไม่เห็นค าพิพากษาว่าศาลสั่งอย่างไร 

เมื่อถามว่า นายสุรพลฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต.ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่กล้าตอบ เมื่อถามว่า ถือเป็น
เรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนยังไม่เคยเห็น เมื่อถามย้ าว่า มีบางคนโยงว่าที่เป็นปัญหาอย่างนี้
เพราะรัฐธรรมนูญ นายวิษณุ ยิ้มพร้อมกล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ไหนๆ เขาจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็โทษไปให้หมด จะได้แก้
เสียทีเดียว 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/522020 

  

https://www.naewna.com/politic/522020
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30 ก.ย. 2563-18:08 น. 

'วิษณ'ุ ตอบไม่ถูก ปมสถานะ ส.ส. 'สุรพล' หลังศาลยกค าร้อง ชี้ กกต.ท าตามอ านาจ 
 

 
 

'วิษณุ' ตอบไม่ถูก ปมสถานะ ส.ส. 'สุรพล' เพื่อไทย หลังศาลยกค าร้อง ชี้ กกต.ท าตามอ านาจ เผยยังไม่เคยเห็น
กรณีแบบนี้ 

เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 30 ก.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่ศาล
ฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ยกค าร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติ
ไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ว่า นึกไม่ออกเรื่องนี้ว่าจะท าอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องให้ความเป็นธรรมหรือเยียวยากับนายสุรพลหรือไม่  นายวิษณุ กล่าวว่า ยังตอบไม่ถูก 
เมื่อถามย้ าว่า เวลาผ่านมา 1 ปี จะเรียกคืนสถานะ ส.ส.ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนไม่อยากตอบในเรื่องนี้ เดี๋ยว 
กกต.คงจะชี้แจงให้ทราบ เพราะเป็นการใช้อ านาจของแต่ละองค์กร ศาลก็ใช้อ านาจของศาล กกต.ก็ใช้อ านาจของ กกต. 
ถ้าถามว่าเขามีอ านาจวินิจฉัยหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ามีในส่วนนั้นตอนนั้น เขาก็ท าไปตามอ านาจของเขา แต่มาเกิดเรื่อง
เพราะ กกต.ไปฟ้องเรียกเงินในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตนยังตอบไม่ถูก เพราะยังไม่เห็นค าพิพากษาว่าศาลสั่งอย่างไร 

เมื่อถามว่า นายสุรพลฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต.ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่กล้าตอบ ต่อข้อถามว่า 
ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่เคยเห็น เมื่อถามย้ าว่า มีบางคนโยงว่าที่เป็นปัญหา
อย่างนี้เพราะรัฐธรรมนูญ นายวิษณุ ยิ้มพร้อมกล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ไหนๆ เขาจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็โทษไปให้หมด จะ
ได้แก้เสียทีเดียว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5017382 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5017382
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-1.jpg
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วันท่ี 30 กันยายน 2563 - 18:19 น. 

 ‘วิษณุ’ โยน กกต.แจงสถานะ ‘สุรพล’ เจอคนโยงเพราะ รธน.เป็นปัญหา ลั่น ‘โทษไปให้
หมดจะได้แก้ทีเดียว’ 
 

 
 
‘วิษณุ’ ไม่ขอตอบ ปมสถานะ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 ให้ กกต.ชี้แจงเอง ตอบกรณีคนโยงโทษ รธน. ‘ไหนๆ ก็จะร่าง
ใหม่แล้วก็โทษไปให้หมดจะได้แก้ซะทีเดียว’ 

เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 30 กันยายน ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ยกค าร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายสุรพล 
เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ว่า นึกไม่ออกเรื่องนี้ว่าจะท า
อย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องให้ความเป็นธรรมหรือเยียวยากับนายสุรพลหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ยังตอบไม่ถูก เมื่อ
ถามย้ าว่า เวลาผ่านมา 1 ปี จะเรียกคืนสถานะ ส.ส.ได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ตนไม่อยากตอบในเรื่องนี้ เดี๋ยว กกต.คง
จะชี้แจงให้ทราบ เพราะเป็นการใช้อ านาจของแต่ละองค์กร ศาลก็ใช้อ านาจของศาล กกต.ก็ใช้อ านาจของ กกต. ถ้าถาม
ว่าเขามีอ านาจวินิจฉัยหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ามีในส่วนนั้นตอนนั้น เขาก็ท าไปตามอ านาจของเขา แต่มาเกิดเรื่องเพราะ 
กกต.ไปฟ้องเรียกเงินในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตนยังตอบไม่ถูก เพราะยังไม่เห็นค าพิพากษาว่าศาลสั่งอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายสุรพลฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต.ได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่กล้าตอบ 
 เมื่อถามต่อว่า ถือเป็นเรื่องใหม่ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ยังไม่เคยเห็น 
เมื่อถามย้ าว่า มีบางคนโยงว่าที่เป็นปัญหาอย่างนี้เพราะรัฐธรรมนูญ นายวิษณุยิ้มพร้อมกล่าวว่า ไม่ทราบ ไหนๆ 

ก็จะร่างใหม่แล้วก็โทษไปให้หมดจะได้แก้ซะทีเดียว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2373500 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2373500
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8-2.jpg
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 30 ก.ย. 2563 18:44    

 “วิษณ”ุ ก็ตอบไม่ถูกปมสถานะ ส.ส.“สุรพล” รับ กกต. มีอ านาจแจกใบส้ม โยนให้แจงเอง 

 
 
รองนายกฯ ยังตอบไม่ถูกปมสถานะ ส.ส. “สุรพล” หลังศาลยกค าร้อง แต่ระบุ กกต.มีอ านาจแจกใบส้ม โยนให้ตอบ
เอง ชี้โทษ รธน.ให้หมดจะได้แก้ทีเดียว 

วันนี้ (30 ก.ย.) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาล
ฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ยกค าร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายสุรพล 
เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ว่า นึกไม่ออกเรื่องนี้ว่าจะท า
อย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องให้ความเป็นธรรมหรือเยียวยากับนายสุรพลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังตอบไม่ถูก 
เมื่อถามย้ าว่า เวลาผ่านมา 1 ปี จะเรียกคืนสถานะ ส.ส.ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนไม่อยากตอบในเรื่องนี้ เดี๋ยว 
กกต.คงจะชี้แจงให้ทราบ เพราะเป็นการใช้อ านาจของแต่ละองค์กร ศาลก็ใช้อ านาจของศาล กกต.ก็ใช้อ านาจของ กกต. 
ถ้าถามว่า เขามีอ านาจวินิจฉัยหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ามีในส่วนนั้นตอนนั้น เขาก็ท าไปตามอ านาจของเขา แต่มาเกิ ดเรื่อง 
เพราะ กกต.ไปฟ้องเรียกเงินในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตนยังตอบไม่ถูก เพราะยังไม่เห็นค าพิพากษาว่าศาลสั่งอย่างไร 

เมื่อถามว่า นายสุรพล ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต.ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่กล้าตอบ เมื่อถามว่า ถือ
เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนยังไม่เคยเห็น เมื่อถามย้ าว่า มีบางคนโยงว่าที่เป็นปัญหา
อย่างนี้ เพราะรัฐธรรมนูญ นายวิษณุ ยิ้มพร้อมกล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ไหนๆ เขาจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็โทษไปให้หมด จะ
ได้แก้เสียทีเดียว 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000100146 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/186218 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352696 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000100146
https://siamrath.co.th/n/186218
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352696
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วันพฤหัสบดี ท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.12 น. 

ครบ390วัน! ‘สมชัย’จี ้กกต.ตอบ 3 ค าถาม ปมรายงานบัญชี ‘พรรคไพบูลย’์ 
 

 
 

ครบ390วัน! ‘สมชัย’จี้กกต.ตอบ 3 ค าถาม ปมรายงานบัญชี ‘พรรคไพบูลย์’ 
1 ตุลาคม 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหา

ดังนี้... 
1 ตุลาคม 2563 คือวันครบรอบ 390 วันที่ กกต.มีประกาศยุบพรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่

ลงมติยุบพรรคและน าตัวเองไปเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ (ราชกิจจาฯ ประกาศวันที่ 6 กันยายน 
2562)     

ครบ 390 วัน ส าคัญอย่างไร 
ตาม มาตรา 95 ของ พรบ.พรรคการเมือง หากพรรคการเมืองใดยุบพรรค ต้องส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทาง

การเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน และ กกต.ต้องส่งเรื่องให้ สตง.
ช าระบัญชีให้แล้วเสร็จใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง (เลขาธิการ กกต.) และสามารถ
ขยายได้อีก 180 วัน 

ดังนั้น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ จึงเป็นวันที่ครบ 30+180+180 วัน ตามก าหนดดังกล่าว แต่กลับไม่มีข่าวคราว
ความคืบหน้าใดที่ให้ประชาชนได้รับรู้ 

นับแต่ตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561  จนถึงวันสิ้นสภาพพรรค เมื่อ 6 กันยายน 
2562  พรรคประชาชนปฏิรูปมีรายได้จากการบริจาค  ในแต่ละเดือนดังนี้ 

ธันวาคม 2561                     330,000                บาท 
มกราคม 2562                     9,920,000             บาท 
กุมภาพันธ์ 2562                  7,780,000             บาท 
มีนาคม 2562                      1,110,000             บาท 
กรกฎาคม 2562                 650,000                 บาท 
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สิงหาคม 2562                   170,340                 บาท 
รวมเป็นเงิน                         19,960,340           บาท 
เงิน 19.9 ล้านบาทนี้  เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงด าเนินกิจการพรรค เหลือเท่าไรต้องมอบให้องค์กรสา

ธารณกุศล ตามมติของกรรมการบริหารพรรค แต่หากไม่มีการระบุ เงินที่เหลือต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนาพรรค
การเมืองที่มีประธาน กกต.เป็นผู้ดูแล 

ค าถามส าคัญ ที่ฝากสื่อมวลชนไปถาม กกต. วันนี้ 
1.รายงานการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปครั้งสุดท้ายที่มีมติยุบพรรค ได้ระบุว่าจะยกเงินให้แก่

องค์กรสาธารณกุศลใด และปัจจุบันได้มอบเงินให้แก่องค์กรดังกล่าวแล้วหรือยัง เป็นจ านวนเท่าใด 
2.พรรคประชาชนปฏิรูปได้ส่งรายงานบัญชีและงบการเงินและเอกสารการเงินต่างๆให้แก่ กกต.ตรงตามก าหนด 30 

วันหลังจากยุบพรรคหรือไม่ 
3.ปัจจุบัน กกต.ได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้ สตง.ท าการตรวจสอบแล้วหรือยัง หากส่งแล้ว ได้ส่งไปในวันที่เท่าไร และมี

รายงานกลับมาที่ กกต.แล้วหรือยัง 
ผู้รับผิดชอบที่สมควรตอบค าถามทั้งสามค าถาม คือ เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง   และ 

ประธาน กกต. ในฐานะ ประธานคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคเมือง ครับ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/522134 
 
  

https://www.naewna.com/politic/522134
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วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 11:00 น. 

สมชัย บี ้กกต. แจงเงินบริจาคพรรคประชาชนปฏิรูป หลังยุบพรรค จี้ 19.9 ล้าน เหลือเท่าไร 
 

 
 
‘สมชัย’ บี้ กกต. แจงเงินบริจาคพรรคประชาชนปฏิรูป หลังยุบพรรคไปแล้ว ได้ส่งรายงานบัญชี- งบการเงิน -ช าระ
บัญชีแล้วหรือไม่ น าเงินบริจาคไปท าอะไร 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก โดย
เรียกร้องให้ ประธานกกต.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคเมือง รวมทั้งเลขาธิการ กกต. ใน
ฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ชี้แจงและเปิดเผยกรณีเงินบริจาคของพรรคประชาชนปฏิรูป หลังนายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน ยุบพรรคและน าตัวเองไปเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ โดยนายสมชัย เห็นว่า วันนี้ครบ 390 
วันที่ กกต.มีประกาศยุบพรรคประชาชนปฏิรูปตามประกาศในราชกิจจาฯ ที่ประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ซึ่งตาม
มาตรา 95 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง หากพรรคการเมืองใดยุบพรรคต้องส่งบัญชีและงบฯแสดงฐานะทาง
การเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้ กกต. ภายใน 30 วัน และ กกต.ต้องส่งเรื่องให้ สตง.ช าระบัญชีให้แล้วเสร็จใน 
180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยสามารถขยายได้อีก 180 วัน ดังนั้นวันนี้ผ่านมา 390 
วัน คือ ครบ 30 วันแรกที่ต้องยื่น และ 180 ที่ต้องให้ สตง.ช าระบัญชี และอีก 180 วันหากต้องขยายเวลา กลับไม่มี
ความคืบหน้า 

นายสมชัย เรียกร้องให้กกต.ชี้แจง ว่ารายงานการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปครั้งสุดท้ายที่มี
มติยุบพรรค ได้ระบุว่าจะยกเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลใด และได้มอบเงินให้แก่องค์กรดังกล่าวแล้วหรือไม่ จ านวน
เท่าใด พรรคประชาชนปฏิรูปได้ส่งรายงานบัญชีและงบการเงินและเอกสารการเงินต่างๆให้ กกต. ตรงตามก าหนด 30 
วัน หลังจากยุบพรรคหรือไม่ และ กกต.ได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้ สตง.ท าการตรวจสอบแล้วหรือยัง ส่งวันที่เท่าไร และมี
รายงานกลับมาที่ กกต.แล้วหรือไม่ 

นอกจากนี้ นายสมชัย ยังได้เปิดเผยตัวเลขเงินรายได้ของพรรคประชาชนปฏิรูป ตั้งแต่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 
2561 จนถึงวันสิ้นสภาพพรรค เมื่อ 6 กันยายน 2562 พรรคประชาชนปฏิรูปมีรายได้จากการบริจาค ในแต่ละเดือน 
ดังนี้ 

 ธันวาคม 2561 จ านวน 330,000 บาท 
 มกราคม 2562 จ านวน 9,920,000 บาท  
กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 7,780,000 บาท  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg
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มีนาคม 2562 จ านวน 1,110,000 บาท  
กรกฎาคม 2562 จ านวน 650,000 บาท และ 
 สิงหาคม 2562 จ านวน 170,340 บาท  
รวมเป็นเงิน 19,960,340 บาท 

“เงิน 19.9 ล้านบาทนี้ เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงด าเนินกิจการพรรค เหลือเท่าไรต้องมอบให้องค์กรสาธารณ
กุศล ตามมติของกรรมการบริหารพรรค แต่หากไม่มีการระบุ เงินที่เหลือต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองที่มี 
ประธาน กกต.เป็นผู้ดูแล” นายสมชัยระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2374087 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2374087


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

55 

 

 

 
 
1 ตุลาคม 2563 11:14 น.    

'สมชัย'ไล่บี'้ไพบูลย์ส่งถาม'ไพบลูย'์ส่งรายงานงบฯให้ กกต. หลังยุบพรรคมาแล้ว390วัน 
 

 
 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร ระบุว่า...
1 ตุลาคม 2563 คือวันครบรอบ 390 วันที่ กกต.มีประกาศยุบพรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ลงมติ
ยุบพรรคและน าตัวเองไปเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ (ราชกิจจาฯ ประกาศวันที่ 6 กันยายน 2562) 
ครบ 390 วัน ส าคัญอย่างไร 

ตาม มาตรา 95 ของ พรบ.พรรคการเมือง หากพรรคการเมืองใดยุบพรรค ต้องส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทาง
การเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน และ กกต.ต้องส่งเรื่องให้ สตง.
ช าระบัญชีให้แล้วเสร็จใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง (เลขาธิการ กกต.) และ สามารถ
ขยายได้อีก 180 วัน ดังนั้น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ จึงเป็นวันที่ครบ 30+180+180 วัน ตามก าหนดดังกล่าว แต่กลับไม่
มีข่าวคราวความคืบหน้าใดท่ีให้ประชาชนได้รับรู้ 

นับแต่ตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันสิ้นสภาพพรรค เมื่อ 6 กันยายน 2562 
พรรคประชาชนปฏิรูปมีรายได้จากการบริจาค ในแต่ละเดือนดังนี้ 
ธันวาคม 2561 330,000 บาท  มกราคม 2562 9,920,000 บาท 
กุมภาพันธ์ 2562 7,780,000 บาท  มีนาคม 2562 1,110,000 บาท 
กรกฎาคม 2562 650,000 บาท  สิงหาคม 2562 170,340 บาท 
รวมเป็นเงิน 19,960,340 บาท 

เงิน 19.9 ล้านบาทนี้ เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงด าเนินกิจการพรรค เหลือเท่าไรต้องมอบให้องค์กรสา
ธารณกุศล ตามมติของกรรมการบริหารพรรค แต่หากไม่มีการระบุ เงินที่เหลือต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนาพรรค
การเมืองที่มีประธาน กกต.เป็นผู้ดูแล 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/186336 

https://siamrath.co.th/n/186336
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201001/7bc695a862bc610eab6dd17d0fe23fecb5ab7f1ace55a6a8c4d6c582698104f6.jpg?itok=gMrc61gl
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01 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:15 น.    

   'ไพบูลย'์ งานเข้า! 'สมชัย' จี้ กกต.แจงเงินบริจาค 19.9 ล้าน 'พรรคประชาชนปฏิรูป' 
   

 
 

1 ต.ค.63 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้ 
1 ตุลาคม 2563 คือวันครบรอบ 390 วันที่ กกต.มีประกาศยุบพรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ลงมติ
ยุบพรรคและน าตัวเองไปเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ (ราชกิจจาฯ ประกาศวันที่ 6 กันยายน 2562)     
ครบ 390 วัน ส าคัญอย่างไร 

ตาม มาตรา 95 ของ พรบ.พรรคการเมือง หากพรรคการเมืองใดยุบพรรค ต้องส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทาง
การเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน และ กกต.ต้องส่งเรื่องให้ สตง.
ช าระบัญชีให้แล้วเสร็จใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง (เลขาธิการ กกต.) และสามารถ
ขยายได้อีก 180 วัน 

ดังนั้น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ จึงเป็นวันที่ครบ 30+180+180 วัน ตามก าหนดดังกล่าว แต่กลับไม่มีข่าวคราว
ความคืบหน้าใดที่ให้ประชาชนได้รับรู้ 
นับแต่ตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561  จนถึงวันสิ้นสภาพพรรค เมื่อ 6 กันยายน 2562  พรรค
ประชาชนปฏิรูปมีรายได้จากการบริจาค  ในแต่ละเดือนดังนี้ 
ธันวาคม 2561                     330,000                บาท 
มกราคม 2562                     9,920,000             บาท 
กุมภาพันธ์ 2562                  7,780,000             บาท 
มีนาคม 2562                     1,110,000             บาท 
กรกฎาคม 2562                 650,000                 บาท 
สิงหาคม 2562                   170,340                 บาท 
รวมเป็นเงิน                         19,960,340           บาท 
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เงิน 19.9 ล้านบาทนี้  เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงด าเนินกิจการพรรค เหลือเท่าไรต้องมอบให้องค์กรสาธารณ
กุศล ตามมติของกรรมการบริหารพรรค แต่หากไม่มีการระบุ เงินที่เหลือต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองที่มี
ประธาน กกต.เป็นผู้ดูแล 
ค าถามส าคัญ ที่ฝากสื่อมวลชนไปถาม กกต. วันนี้ 
1.รายงานการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปครั้งสุดท้ายที่มีมติยุบพรรค ได้ระบุว่าจะยกเงินให้แก่องค์กร
สาธารณกุศลใด และปัจจุบันได้มอบเงินให้แก่องค์กรดังกล่าวแล้วหรือยัง เป็นจ านวนเท่าใด 
2.พรรคประชาชนปฏิรูปได้ส่งรายงานบัญชีและงบการเงินและเอกสารการเงินต่างๆให้แก่ กกต.ตรงตามก าหนด 30 วัน
หลังจากยุบพรรคหรือไม่ 
3.ปัจจุบัน กกต.ได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้ สตง.ท าการตรวจสอบแล้วหรือยัง หากส่งแล้ว ได้ส่งไปในวันที่เท่าไร และมี
รายงานกลับมาที่ กกต.แล้วหรือยัง 

ผู้รับผิดชอบที่สมควรตอบค าถามท้ังสามค าถาม คือ เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง  และ 
ป ร ะ ธ า น  ก ก ต .  ใ น ฐ า น ะ  ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า พ ร ร ค เ มื อ ง  ค รั บ 
  

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79187 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/79187
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1 ตุลาคม 2563 

เปิดบัญชีรายได้ 'เงินบริจาค' พรรคประชาชนปฏิรูป 19.9 ล้าน 
 

 

 
"สมชัย" จี้ถาม กกต. 3 ข้อเร่งแจงเงินบริจาค "ประชาชนปฏิรูป" 19.9 ล้านน าไปท าอะไร 

น า ย ส ม ชั ย  ศ รี สุ ท ธิ ย า ก ร  อ ดี ต ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ( ก ก ต . )  โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ล ง
ในเฟซบุ๊คว่า 1 ตุลาคม 2563 คือวันครบรอบ 390 วันที่ กกต.มีประกาศยุบพรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน ที่ลงมติยุบพรรคและน าตัวเองไปเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ  (ราชกิจจาฯ ประกาศ
วันที่ 6 กันยายน 2562)ครบ 390 วัน ส าคัญอย่างไร ตาม มาตรา 95 ของ พรบ.พรรคการเมือง 

 หากพรรคการเมืองใดยุบพรรค  ต้องส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน และ กกต.ต้องส่งเรื่องให้ สตง.ช าระบัญชีให้แล้วเสร็จใน 180 วันนับแต่
วั น ที่ ไ ด้ รั บ แ จ้ ง จ า ก น า ย ท ะ เ บี ย น พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง  (เ ล ข า ธิ ก า ร  ก ก ต .) แ ล ะ  ส า ม า ร ถ ข ย า ย ไ ด้
อีก 180 วัน ดังนั้น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ จึงเป็นวันที่ครบ 30+180+180 วัน ตามก าหนดดังกล่าว แต่กลับไม่มี
ข่าวคราวความคืบหน้าใดที่ให้ประชาชนได้รับรู้นับแต่ตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันสิ้น
สภาพพรรค เมื่อ 6 กันยายน 2562 พรรคประชาชนปฏิรูปมีรายได้จากการบริจาค  ในแต่ละเดือนดังนี้ 
ธันวาคม  2561       330,000  บาท 
มกราคม  2562     9,920,000  บาท 
กุมภาพันธ์  2562  7,780,000  บาท 
มีนาคม  2562       1,110,000  บาท 
กรกฎาคม  2562     650,000  บาท 
สิงหาคม   2562       170,340 บาท 
รวมเป็นเงิน 19,960,340  บาท 
เงิน 19.9 ล้านบาทนี้ เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงด าเนินกิจการพรรค เหลือเท่าไรต้องมอบให้องค์กรสาธารณ
กุศล ตามมติของกรรมการบริหารพรรค แต่หากไม่มีการระบุ เงินที่เหลือต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองที่มี
ประธาน กกต.เป็นผู้ดูแล 
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ค าถามส าคัญ ที่ฝากสื่อมวลชนไปถาม กกต.วันนี้ 
1.รายงานการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปครั้งสุดท้ายที่มีมติยุบพรรค ได้ระบุว่าจะยกเงินให้แก่องค์กร
สาธารณกุศลใด และปัจจุบันได้มอบเงินให้แก่องค์กรดังกล่าวแล้วหรือยัง เป็นจ านวนเท่าใด 
2.พรรคประชาชนปฏิรูปได้ส่งรายงานบัญชีและงบการเงินและเอกสารการเงินต่างๆ ให้แก่ กกต.ตรงตามก าหนด 30 วัน
หลังจากยุบพรรคหรือไม่ 
3.ปัจจุบัน กกต.ได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้ สตง.ท าการตรวจสอบแล้วหรือยัง หากส่งแล้วได้ส่งไปในวันที่เท่าไร และมี
รายงานกลับมาที่ กกต.แล้วหรือยัง 
ผู้ รั บผิดชอบที่ สมควรตอบค าถามทั้ งสามค าถาม  คือ  เลขาธิการ  กกต . ในฐานะนายทะเบียนพรรค
การเมือง  และ ประธาน กกต.ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคเมือง ครับ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900331 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352795 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5022211 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-551739 
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วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 09:46 น. 

 “ประชาธิปัตย”์ เปิดตัวทีมผู้ว่าฯ กทม. กู้วิกฤต ส.ส. เมืองหลวงศูนย์ที่นั่ง 
 

 
 

พรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวทีมผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมลงสนามเลือกตั้ง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
จัดกิจกรรมระดมสมองออกแบบอนาคตเมืองหลวง 

วันที่ 1 ตุลามคม 2563 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้พรรคฯ มีความพร้อมส าหรับสนามเลือกตั้งท้องถิ่น โดยในส่วนของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร น าโดยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค จะจัดให้มีกิจกรรมออกแบบ
นโยบายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญ “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series หรือกิจกรรมระดม
สมองร่วมออกแบบอนาคตกรุงเทพฯ ที่จะเชิญภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยเพ่ือออกแบบนโยบายส าหรับคนกรุงเทพฯ 
ไปด้วยกัน 

แคมเปญดังกล่าวพรรคได้ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ออกแบบนโยบาย น าโดย ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้อ านวยการสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย เพ่ือให้เป็นผู้
ด าเนินงานหลักทางด้านวิชาการในการสรุปผลจากการท า workshop มาน าเสนอต่อสาธารณะ และสังเคราะห์เป็น
นโยบายส าหรับคนกรุงเทพ เพ่ือน าเสนอและผลักดันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไปจะใช้ชื่อว่า Safer Bangkok หรือ “กรุงเทพปลอดภัย” เพ่ือระดมสมองหา
แนวทางก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยให้คนกรุงเทพในด้านต่าง ๆ โดยมีบุคคลส าคัญจากหลายภาคส่วนมาร่วม
เสวนาถึงปัญหาในเชิงลึกและหาแนวทางในการแก้ไข 

อาทิ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตผู้บังคับการกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 ผศ.ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ พล.ต.อ สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมและ
การคุกคาม พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา(รอง ผบช.ศ.) คณะท างานแก้ปัญหาจราจร รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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หลังจากนั้นจะเป็นการแบ่งกลุ่มตามความสนใจจากผู้ร่วมงานที่มาจากหลายภาคส่วน รวบรวมกลุ่มปัญหาและ
ระดมสมองถึงความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ Design Thinking และในช่วงท้าย นายนิพนธ์ บุญญา
มณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะมาร่วมรับฟังผลสรุปและปิดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วม workshop ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 
10.00 น. – 16.15 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ที่เบอร์โทร 087-716-1983 เพ่ือร่วมกันคิด ร่วมกัน
หาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยของคนกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Modern Bangkok 
  https://www.facebook.com/ModernBangkok/ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/breaking-news/news-530237 
 
 
  

https://www.facebook.com/ModernBangkok/
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-530237
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 1 ตุลาคม 2020 - 10:02 

ปชป.ลุยสนามกทม.ชูนโยบายกรุงเทพปลอดภัย 
ปชป. ลุยสนาม กทม. ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ อาชญากรรม จราจร ยาเสพติดร่วมออกแบบนโยบาย คน
กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพปลอดภัย” 
 

 
 
 

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้พรรคมีความพร้อมส าหรับ
สนามเลือกตั้งท้องถิ่น โดยในส่วนของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร น าโดยนายองอาจ คล้าม
ไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค จะจัดให้มีกิจกรรมออกแบบนโยบายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญ “Modern Bangkok” 
Design Lab Workshop Series หรือกิจกรรมระดมสมองร่วมออกแบบอนาคตกรุงเทพฯ ที่จะเชิญภาคส่วนต่าง ๆ 
มาร่วมพูดคุยเพ่ือออกแบบนโยบายส าหรับคนกรุงเทพไปด้วยกัน ซึ่งแคมเปญดังกล่าวพรรคได้ร่วมกับสถาบันออกแบบ
อนาคตประเทศไทย (FIT) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบนโยบาย น าโดย ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ 
ผู้อ านวยการสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย เพ่ือให้เป็นผู้ด าเนินงานหลักทางด้านวิชาการในการสรุปผลจากการ
ท า workshop มาน าเสนอต่อสาธารณะ และสังเคราะห์เป็นนโยบายส าหรับคนกรุงเทพ เพ่ือน าเสนอและผลักดันต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไปจะใช้ชื่อว่า Safer Bangkok หรือ “กรุงเทพปลอดภัย” 
เพ่ือระดมสมองหาแนวทางก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยให้คนกรุงเทพในด้านต่าง ๆ โดยมีบุคคลส าคัญจากหลาย
ภาคส่วนมาร่วมเสวนาถึงปัญหาในเชิงลึกและหาแนวทางในการแก้ไข อาทิ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตผู้บังคับการ
กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 ผศ.ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พล.ต.อ สุชาติ ธีระสวัสดิ์ 
รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมและการคุกคาม พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชา
การศึกษา(รอง ผบช.ศ.) คณะท างานแก้ปัญหาจราจร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 

หลังจากนั้น จะเป็นการแบ่งกลุ่มตามความสนใจจากผู้ร่วมงานที่มาจากหลายภาคส่วน รวบรวมกลุ่มปัญหาและ
ระดมสมองถึงความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ Design Thinking และในช่วงท้ายนายนิพนธ์ บุญญา
มณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะมาร่วมรับฟังผลสรุปและปิดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_785228/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_785228/
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1 ตุลาคม 2563 - 11:42 น. 

ปชป. ลุยสนาม กทม. ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ร่วมออกแบบนโยบาย "กรุงเทพปลอดภัย" 
 

 
 
ปชป. ลุยสนาม กทม. ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ อาชญากรรม จราจร ยาเสพติด ร่วมออกแบบนโยบาย คน
กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "กรุงเทพปลอดภัย" 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ท าการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษก
พรรคประชาธิปัตย์  เปิดเผยว่าในขณะนี้พรรคฯ มีความพร้อมส าหรับสนามเลือกตั้งท้องถิ่น โดยในส่วนของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร น าโดยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค จะจัดให้มี
กิจกรรมออกแบบนโยบายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญ “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series หรือ
กิจกรรมระดมสมองร่วมออกแบบอนาคตกรุงเทพฯ ที่จะเชิญภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยเพ่ือออกแบบนโยบายส าหรับ
คนกรุงเทพไปด้วยกัน  

ซึ่งแคมเปญดังกล่าวพรรคได้ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ออกแบบนโยบาย น าโดย ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้อ านวยการสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย เพ่ือให้เป็นผู้
ด าเนินงานหลักทางด้านวิชาการในการสรุปผลจากการท า workshop มาน าเสนอต่อสาธารณะ และสังเคราะห์เป็น
นโยบายส าหรับคนกรุงเทพ เพ่ือน าเสนอและผลักดันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไปจะใช้ชื่อว่า Safer Bangkok หรือ “กรุงเทพปลอดภัย” เพ่ือระดมสมองหา
แนวทางก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยให้คนกรุงเทพในด้านต่าง ๆ โดยมีบุคคลส าคัญจากหลายภาคส่วนมาร่วม
เสวนาถึงปัญหาในเชิงลึกและหาแนวทางในการแก้ไข อาทิ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตผู้บังคับการกองบังคับการ
ต ารวจนครบาล 1 ผศ.ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พล.ต.อ สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมและการคุกคาม พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา(รอง 
ผบช.ศ.) คณะท างานแก้ปัญหาจราจร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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หลังจากนั้นจะเป็นการแบ่งกลุ่มตามความสนใจจากผู้ร่วมงานที่มาจากหลายภาคส่วน รวบรวมกลุ่มปัญหาและ
ระดมสมองถึงความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ Design Thinking และในช่วงท้ายนายนิพนธ์ บุญญา
มณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะมาร่วมรับฟังผลสรุปและปิดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม workshop ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 1000 – 1615 น. ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ที่  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_CcXWkItvauzlOd638Wmea_xMiQshd8AJG-
S0CxNly9M0WA/viewform หรือสอบถามข้อมูลโทรฯ 087-716-1983 เพ่ือร่วมกันคิด ร่วมกันหาแนวทางพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยของคนกรุงเทพฯอย่างยั่งยืน และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมได้ทางแฟนเพจ 
Modern Bangkok/https://www.facebook.com/ModernBangkok/ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/444889 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/444889
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1 ตุลาคม 2563 11:50 น.   

"เพื่อไทย" จัดทัพใหม่ "สมพงษ์"นั่งหัวหน้าพรรค 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารที่จะมีการปรับในวันที่ 1 ตุลาคม
นั้น หัวหน้าพรรค คือ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค อาทิ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ นายอนุสรณ์ เอ่ียม
สะอาด นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นายเกรียง กัลป์ตินันท์ นายกิตติรัตต์ ณ ระนอง พล.ต.ท.สมศักดิ์ 
จันทะพิงค์ นายไชยา พรหมา เลขาธิการพรรค คือ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองเลขาธิการพรรค อาทิ นายเผ่าภูมิ 
โรจนสกุล นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม นายสรวงศ์ เทียนทอง โฆษกพรรค คือ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ นายทะเบียน ยังคง
เป็น นายจักรพงษ์ แสงมณี น.ส.ธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ เป็นเหรัญญิกพรรค 
ขณะที่ผู้อ านวยการพรรคยังคงเป็น นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย โดยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้จะมีจ านวนทั้งหมด
ประมาณ 24-25 คน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/186351 
  

https://siamrath.co.th/n/186351
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201001/d03f0ac92e467778c9d1058118cd28c03a94a055a7ad15cc15bd2b5bd3fe51a4.jpg?itok=GCxwhdF0
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วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 12.34 น. 

 ด่วน! 'สมพงษ์'คัมแบ็คหัวหน้าพท.'ประเสริฐ'นั่งเลขาธิการพรรค 
 

 
 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่พรรคเพ่ือไทย(พท.)ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพ่ือไทย เพ่ือเลือกหัวหน้าพรรค
และกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ เข้าร่วมประชุม 340 คน 
ประกอบด้วย อดีตกรรมการบริหารพรรค อดีตรัฐมนตรี ส.ส. ตัวแทนสาขาพรรค สมาชิกพรรค และอดีตผู้สมัคร อาทิ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย  คุณหญิงสุดารัตร์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือ
ไทย  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  นายภูมิธรรม 
เวชยชัย นายชัยเกษม นิติศิริ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายเสนาะ เทียนทอง และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส าหรับวาระการประชุมที่ส าคัญ 2 เรื่อง คือ การเลือกกก.บห.ชุดใหม่  และการรับรองการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ที่เพ่ิม
หัว พ.พาน และ ท.ทหาร ให้มีลักษณะกลมเพ่ือสื่อถึงความกลมเกลียว 

ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ มีทั้งสิ้น 24 คน ผลปรากฏว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็น
หัวหน้าพรรคอีกสมัย มีรองหัวหน้าพรรค 10 คน ประกอบด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นาย
ชูศักดิ์ ศิรินิล, นายเกรียง กัลป์ตินันท์, นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร, นายพิชัย นริททะพันธุ์, นายสุทิน คลังแสง, นายไชยา 
พรหมา, พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ และนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นเลขาธิการพรรค และมีรองเลขาธิการพรรค 5 คน ประกอบด้วย นายจักรพล ตั้ง
สุทธิธรรม, นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์, นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล, นายคุณากร ปรีชาชนะชัย และ นายนพ ชีวานันท์ น.ส.ธีร
รัตน์ ส าเรีจวณิชย์ เป็นเหรัญญิกพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรร 

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ เป็นโฆษกพรรค และมีกรรมการบริหารพรรค 4 คน ประกอบด้วย นายชวลิต วิชยสุทธิ์, 
นายสรวงศ์ เทียนทอง, นายองอาจ วงษ์ประยูร และนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 
อ้างอิง :  https://www.naewna.com/politic/522157 

 

https://www.naewna.com/politic/522157


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

67 

 

 

 

 

 

 

01 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:53 น.      

เพื่อไทยเคาะแล้วกรรมการบริหารชุดใหม่จ านวน 24 คน 
   

 
 

1 ต.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มีทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด้วย 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย มีรองหัวหน้าพรรค 10 คน ประกอบด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ, 
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นายเกรียง กัลป์ตินันท์, นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร, นายพิชัย นริททะพันธุ์, 
นายสุทิน คลังแสง, นายไชยา พรหมา, พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ และนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด นายประเสริฐ จันทรร
วงทอง เป็นเลขาธิการพรรค และมีรองเลขาธิการพรรค 5 คน ประกอบด้วย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม, นายจิรวัฒน์ ศิริ
พาณิชย์, นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล, นายคุณากร ปรีชาชนะชัย และ นายนพ ชีวานันท์ น.ส.ธีรรัตน์ ส าเรีจวณิชย์ เป็น
เหรัญญิกพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรร 
น.ส.อรุณี กาสยานนท์ เป็นโฆษกพรรค และมีกรรมการบริหารพรรค 4 คน ประกอบด้วย นายชวลิต วิชยสุทธิ์, นายสร
วงศ์ เทียนทอง, นายองอาจ วงษ์ประยูร และนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79197 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/79197
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1 ต.ค. 2563 05:01 น. 

ไม่สู้ก็ตาย 
 

 
 

ความเป็นธรรมไม่ใช่ของแจกฟรี แต่เป็นของหายากทางการเมืองถ้าอยากได้ความเป็นธรรมทางการเมืองต้องลุกขึ้น
สู้ด้วยตัวเอง 

หลังจากสู้ไม่ถอย สู้หลังชนฝามา 1 ปี 5 เดือน 5 วัน นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 
พรรคเพ่ือไทย ก็ทวงคืนความเป็นธรรมให้ตัวเอง และพ่ีน้องชาวเชียงใหม่ที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้นายสุรพลกว่าห้าหมื่น
คน โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิพากษาให้ยกค าร้องของ กกต.ที่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายสุรพลเป็นเวลา 10 ปี และ
สั่งให้นายสุรพลต้องจ่ายชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ให้ กกต. ทุกบาททุกสตางค์  นับเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ที่อดีต 
ส.ส.ยื่นฟ้อง กกต. และศาลฎีกาตัดสินให้ กกต.แพ้คดี แพ้แบบไม่มีหูรูด แพ้เรียบทุกประเด็น 
“แม่ลูกจันทร์” ย้อนตะเข็บการเลือกตั้งใหญ่ครั้งล่าสุด นายสุรพล พรรคเพ่ือไทย ชนะเลือกตั้ง ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ แบบ
ลอยล า 

แต่ กกต. “แจกใบส้มนายสุรพล” ข้อหากระท าผิด พ.ร.บ.เลือกตั้งฐานบริจาคเงินถวายวัดพระธาตุจอมทอง 
2,000 บาท เข้าข่ายให้ทรัพย์สินเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตัวเอง ท าให้ นายสุรพล ต้องถูกจับแพ้ฟาวล์ 
พรรคเพ่ือไทยถูกตัดสิทธิไม่ให้ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.แทนนายสุรพล  ท าให้ น.ส.ศรีนวล บุญลือ พรรคอนาคตใหม่ 
ได้เป็น ส.ส.ส้มหล่น (ก่อนย้ายขั้วไปเข้าพรรคภูมิใจไทย) “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเห็นว่าเงินถวาย
วัด 2,000 บาท เป็นเพียงค่าเทียนสะเดาะเคราะห์ ถวายวัดพระธาตุจอมทอง เป็นการท าบุญตามประเพณี นายสุรพล 
ไม่ได้ถือโอกาสพูดหาเสียงกับพี่น้องประชาชน จึงยังไม่มีน้ าหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าการบริจาคเงินท าบุญให้วัด 2,000 
บาท เป็นการจูงใจประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งให้ตัวเอง นายสุรพลจึงไม่ต้องถูกเพิก ถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ไม่ต้อง
จ่ายเงินชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ตามค าสั่ง กกต. 

เมื่อศาลฎีกา (ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ) คืนความเป็นธรรมให้ นายสุรพล ซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งจากชาวเชียงใหม่
เขต 8 กว่า 54,000 คะแนน เท่ากับนายสุรพลเคลียร์ตัวเองหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาของ กกต.อย่างสิ้นเชิง!!  “แม่ลูก
จันทร์” ย้ าว่าถ้า นายสุรพล งอมืองอตีนไม่ลุกขึ้นต่อสู้เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม ไม่สวมวิญญาณหมูไม่กลัวน้ าร้อนยื่น
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ฟ้อง กกต.ต่อศาลฎีกา นายสุรพล ต้องถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี หมดอนาคตทางการเมือง ต้องถูกตีตราเป็นผู้กระท าผิด
ทุจริตเลือกตั้งตลอดกาล แถมต้องจ่ายเงินชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ให้ กกต.อีกก้อนโต 

สรุปว่าใบส้ม กกต.ได้สร้างความเสียหายต่อนายสุรพลอย่างยับเยินเกินบรรยาย  ดังนั้น นายสุรพลซึ่งชนะ
เลือกตั้ง ส.ส.แต่ไม่ได้เข้าสภาฯ จึงยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 70 ล้านบาทจาก กกต. และเตรียมจะฟ้อง กกต.ขอ
คืนสิทธิ ส.ส.ที่ถูกริบไปอีกคดี ขอให้โชคดีนะโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1941248 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1941248
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1 ต.ค. 2563 05:15 น. 

ไม่ทนเกมยื้ออ านาจ 
 

 
 

งานเข้า กกต.เต็มๆ หลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้อง “ใบส้ม” นายสุรพล เกียรติไชยากร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 
8 พรรคเพื่อไทย เปลี่ยนสถานะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ทันที พ้นมลทินข้อกล่าวหากรณีใส่ซองท าบุญถวายวัด 2,000 
บาท ที่ กกต.วินิจฉัยว่ามีความผิดตั้งแต่ 17 เดือนก่อน 

ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยเลือกตั้งซ่อม ไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ค าถามตามมาทันทีสถานะ ส.ส.ของ
นายสุรพลจะยังอยู่หรือไม่ นางศรีนวล บุญลือ ที่ชนะเลือกตั้งซ่อมเป็น ส.ส.แทนในนามพรรคอนาคตใหม่แล้ววันนี้ย้ายไป
เป็น ส.ส.อยู่พรรคภูมิใจไทยจะเป็นไง การค านวณ ส.ส.พึงมีตามสูตร “จัดสรรปันส่วนผสม” จากการเลือกตั้งซ่อมคราว
นั้น จนไปงอกท่ีพรรคพลังประชารัฐ 1 คน คือ “มาดามเดียร์” วทันยา วงษ์โอภาสี และพรรคประชาธิปัตย์ 1 คน “น้อง
ต๊ัน” น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร จะถอดสมการผกผันกันแบบไหน และตอนนี้ล าดับ ส.ส.ของแต่ละพรรคก็ขยับเลื่อนไปแล้ว
หลายคนจากการลาออกภายในพรรคกันเอง ที่ส าคัญจะท าอย่างไรกับคะแนน 5 หมื่นกว่าที่นายสุรพลได้รับในการ
เลือกตั้ง หากจะทิ้งลงน้ าย่อมเป็นการมองข้ามสิทธิของประชาชนแบบไม่ไยดี ยุ่งเหยิง อีนุงตุงนัง กลับไม่ได้ไปไม่ถูก  

กกต.กลายเป็นต าบลกระสุนตก ถูกล่อเป้าซ้ าเติมจากปัญหาเดิม สูตรค านวณคะแนนพิสดาร บัตรเขย่ง ส.ส.ปัด
เศษ และแน่นอนที่สุดหนีไม่พ้นถล่มยับไปที่กล่องดวงใจรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 สร้างปัญหาสะสม ประเดประดังเข้ามา
ไม่หยุดหย่อน ตอกย้ าว่าถึงเวลาต้องทบทวนแก้ไขตามเสียงเรียกร้องที่ดังมาจากทุกสารทิศ เข้าจังหวะสัญญาณจาก “บิ๊ก
ตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ที่ออกมาส่งซิกถึงพรรคร่วมรัฐบาลให้รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
2 ญัตติ เปิดทางตั้ง ส.ส.ร. ฝ่ากระแสต้านแรงเสียดทานไม่ไหว 

แต่หลายคนสงสัยท าไมไม่ส่งสัญญาณไปถึงสภาสูง ส.ว.ผู้ทรงเกียรติ ในฐานะจุดศูนย์ถ่วงตามท้องเรื่อง เพราะ
พรรคร่วมรัฐบาลอยากให้มันสะเด็ดน้ าตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมาแล้ว ถึงวันนี้ยังข้องใจอยู่วันนั้นท าไมไม่พูดกันให้ชัด 
ส่งสัญญาณกันตรงๆ 

สุดท้ายหนีไม่พ้นข้อครหาเตะถ่วงลากยาวดูทิศทางลม การส่งสัญญาณแก้ไขแค่ 2 ญัตติให้ตั้ง ส.ส.ร. ก็คือการยืด
ย้วยอยู่ต่อเพราะตามเงื่อนไขตั้ง ส.ส.ร.มายกร่างใหม่ทั้งฉบับก็นานโข ใช้เวลาอีกปีสองปี ส่วนญัตติแก้ไขรายมาตรา “บิ๊ก
ตู่” เมินเฉยไม่พูดถึง เพราะถ้าแก้ปุ๊บอาจได้ใช้ปั๊บ กติกาเปลี่ยนเกมก็เปลี่ยน 
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ท่ามกลางภาวะขาลง รัฐบาลจะได้ไปต่อหรือเกิดเหตุพลิกผันต้องว่ากันแบบ “วันต่อวัน” ดังนั้น กติกาตาม
รัฐธรรมนูญ 2560 ยังเป็นค่ายกล หมากกระดานส าคัญของทีมงาน 3 ป. ไม่มีทางให้แก้ในเร็ววันนี้ และยุทธศาสตร์ส าคัญ
ที่อยู่ในมือคือกดปุ่ม “ยุบสภา” เป็นทีเด็ดรุกฆาตไว้สู้ศึกรอบทิศ เพราะตราบใดท่ีกติกายังไม่เปลี่ยนแปลง ดุลอ านาจก็ยัง
ยากท่ีจะเปลี่ยนมือไปจากทีมงาน 3 ป.  

กระแสข่าวคราวการตั้งพรรคการเมืองส ารอง ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อลอยลม ตามที่ผู้มีอ านาจดาหน้าออกมาปฏิเสธ 
หากแต่มันเป็นแผนรองรับต่อสู้กับนักการเมืองทุกป้อมค่าย ไม่เว้นกระทั่งพรรคพลังประชารัฐด้วยกันเอง ที่วันหน้ามี
โอกาสแยกแตกค่ายออกไป จากปัญหาระหองระแหงสะสมจวนระเบิด จับสัญญาณอาการจากมติที่ประชุม ครม.ช่วง
หลัง มีโปรโมชัน “เทกระจาด” 3–4 สัปดาห์ซ้อน จัดรายการเที่ยวแหลกแจกกระจาย เหมือนปูพรมแผ้วทางเก็บคะแนน
ล่วงหน้า พร้อมลงสนามวัดใจกันอีกรอบ บนกติกาที่เป็นต่อคู่แข่งสุดกู่ เรื่องถอดใจลาออกไม่มีอยู่ในหัว “บิ๊กตู”่ เพราะไม่
สง่างามและไม่ปลอดภัย นักข่าวพูดเรื่องนี้เมื่อไหร่ดึงหน้าใส่ เสียงแข็งทุกครั้ง  สัญญาณเข้มๆ ดุๆ เหมือนมีแรงกดดัน
ซ้อนทับอยู่ในใจ ตอนนี้เปลี่ยนบทมาอบรมบ่มนิสัยเยาวชน นักศึกษา อย่าก้าวร้าวเกินเลยกฎหมาย ผิดจากก่อนหน้านี้ที่
เอะอะก็ออกตัวให้ ว่าเป็นลูกหลาน อนาคตชาติ ต้องใช้ความละมุนละม่อม เสียงแปร่ง อารมณ์เปลี่ยนไปตามความรู้สึก 
แต่การจะยื้ออ านาจไว้เพ่ือเหตุผลใดก็ตามต้องถามประชาชนด้วย ที่ไม่ทนแน่ๆ คือกลุ่มเยาวชน นักศึกษา นัดเผด็จศึก
ปิดจ๊อบภายในเดือนตุลาคม 

แม้ล่าสุดสัญญาณสีแดงจะถอยไปบางส่วน จากการขยับหมากเปลี่ยนเกมของพรรคเพ่ือไทย แต่แว่วว่าจะมี
กองหนุนเพ่ิมเติมจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาแทน เพราะทนไม่ไหวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่แร้นแค้น ล าเค็ญ 
และเหม็นเบื่อ. 

ทีมข่าวการเมือง รายงาน 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1941886 
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วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 09:43 น. 

การเคลื่อนไหว เดือนตุลาคม กับดุลพินิจ พรรคร่วมรัฐบาล 

 

 
09.00 INDEX การเคลื่อนไหว เดือนตุลาคม กับดุลพินิจ พรรคร่วมรัฐบาล 

ไม่ว่ามอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่ามอง พล.อ.ประ วิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่ามอง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า
จินดา มีความเด่นชัด เด่นชัดยิ่งว่ามิได้มีความต้องการจะแก้ไขเพ่ิมเติม “รัฐธรรมนูญ” แม้แต่น้อย บนพ้ืนฐานที่ 
“รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพ่ือพวกเรา” เด่นชัดยิ่งว่าหากจะมีการยอมรับต่อร่างแก้ไขเพ่ิมเติมก็ให้น้ าหนักไปยัง
ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมซึ่งเสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาลเป็นอันดับรอง ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมของฝ่ายค้านเป็นพระอันดับ เด่นชัดยิ่งว่า
ภายในกระบวนการยอมรับนั้นก็จะด าเนินการด้วย ความยอกย้อนผ่านมาตรการเตะถ่วงหน่วงยื้ออย่างสุดแรงเกิด อาจมี
กระทั่งต้องลงประชามติก่อนจะมีการแก้ไขด้วยซ้ าไปความเด่นชัดนี้มิได้เป็นความลับหาก 1 เป็นที่รับรู้โดยพรรคพลัง 
ประชารัฐ 1 เป็นที่รับรู้โดย 250 ส.ว.ค ำถำมอยู่ที่ว่ำพรรคร่วมรัฐบำลจะตัดสินใจอย่ำงไร 

การที่พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา เข้าร่วมในการขานชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 อาจอ้างได้ว่าอยู่ในภาวะจ ายอมเนื่องจาก “ไฟท์บังคับ” จากที่ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มี 250 ส.ว.อยู่ในมือ และการใช้อภินิหารทางกฎหมายผ่าน “กกต.” บางพรรคการเมืองอาจเข้า
ร่วมพร้อมกับเงื่อนไขให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับการบรรจุเป็น “นโยบายเร่งด่วน” อย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ เป็น
ต้น แต่เมื่อผ่านจากเดือนมิถุนายน 2562 มาถึงเดือนตุลาคม 2563 ทุกพรรคย่อมตระหนักเป็นอย่างดีว่า 1 รัฐธรรมนูญ
เป็นเครื่องมือในการเผด็จอ านาจและสร้าง “ระบอบประยุทธ์” ขึ้นอย่างไร และ 1 กลยุทธ์ในการยื้อเวลาด าเนินอย่างฉ้อ
ฉลมากเพียงใด สังคมจึงเรียกร้องควำมแจ่มชัดจำกพรรคประชำธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชำติไทยพัฒนำอย่ำงเป็น
พิเศษ 

เดือนตุลาคมจึงเป็นเดือนแห่งการขบคิด ใคร่ครวญและรับฟังเสียงจากสังคมอย่างเป็นพิเศษว่ามีความเรียกร้อง
ต้องการอย่างไร การเคลื่อนไหวในเดือนตุลาคมจึงส าคัญต่อการตัดสินใจ ไม่ว่ำจะเป็นพรรคประชำธิปัตย์ ไม่ว่ำจะเป็น
พรรคภูมิใจไทย ไม่ว่ำจะเป็นพรรคชำติไทยพัฒนำ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2373964 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2373964
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พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ตั้ง กมธ. วิสามัญรัฐสภา ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

จากการเลื่อนลงมติในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญอีกทั้งด้วยความรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว หลังจากที่มีการอภิปรายในแง่มุมต่างๆอย่างกว้างขวาง
ในที่ประชุมรัฐสภาระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.63 
 

 
 
การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเมื่อ
วันที่ 23 -24 ก.ย. 63 ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย มีระเบียบวาระการประชุมพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจ านวน 
6 ฉบับ ดังนี้ 
1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช ...แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 และเพ่ิม
หมวด 15/1 โดยมีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะเป็นผู้เสนอ (มาตรา 256 
อยู่ในหมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ) 
2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 และเพ่ิม
หมวด 15/1 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กับคณะ
เป็นผู้เสนอ (มาตรา 256 อยู่ในหมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ) 
3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (มาตรา 270 และมาตรา 271 อยู่ในบทเฉพาะกาล) 
4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 159 และยกเลิก
มาตรา 272 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (มาตรา 159 อยู่ในหมวด 8 คณะรัฐมนตรี, มาตรา 272 อยู่
ในบทเฉพาะกาล) 
5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...ยกเลิกมาตรา 279 นายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (มาตรา 279 อยู่ในบทเฉพาะกาล) 
6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 91 มาตรา 92 
และมาตรา 94 และยกเลิกมาตรา 93 มาตรา 101 (4) และมาตรา 105 วรรคสาม นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็น
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ผู้เสนอ (มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 101(4) มาตรา 105 วรรคสาม อยู่ในหมวด 7 รัฐสภา ส่วน
ที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร) 

การประชุมรัฐสภาในครั้งนี้คณะกรรมการประสานงานร่วม(วิป) 3 ฝ่ายประกอบด้วย สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา มีข้อตกลงร่วมกันแต่ละฝ่ายใช้เวลาในการอภิปรายฝ่ายละ 7 ชั่วโมง 
20 นาที โดยมีการอภิปรายรวมทุกญัตติ และลงมติด้วยการขานชื่อรวดเดียว 6 ญัตติ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 ซึ่งเป็นวัน
แรกของการประชุมเริ่มเวลาตั้งแต่ 09.30 - 01.30 น. และวันที่ 24 ก.ย.63 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมเริ่มเวลา
ตั้งแต่ 09.30 น. และยุติการอภิปรายในเวลา 18.00 น. เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงมติด้วยการขานชื่อเป็นรายบุคคล 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 เวลาประมาณ 20.00 น.ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบให้เลื่อนการลงมติพิจารณาญัตติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ด้วยคะแนนเสียง 432 ต่อ 255 เสียง งดออกเสียง 28 ไม่ลงคะแนน 1 ซึ่งมีการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญรัฐสภาจ านวน 45 คนแบ่งเป็น ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 15 คน ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล 15 
คน และ ส.ว.15 คน ส าหรับการก าหนดสัดส่วนเป็นคณะกรรมาธิการฯ ของ ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้านและส.ส.พรรคร่วม
ฝ่ายรัฐบาลเป็นดังนี้ พรรคเพ่ือไทย 8 คน พรรคพลังประชารัฐ 8 คน พรรคภูมิใจไทย 4 คน พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน 
พรรคก้าวไกล 3 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
1 คน ทั้งนี้ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 พรรครวม 14 คน ถอนตัวจากการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการฯ ฉะนั้น
คณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้จึงมีเพียง 31 คนในการท าหน้าที่ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับเป็นเวลา 30วัน ซึ่งได้มี
การประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 เมื่อรัฐสภามีการเปิดประชุมสมัยสามัญประจ าปีครั้งหน้า ในวันที่ 1 พ.ย. 63 
คณะกรรมมาธิการฯจะน าผลจากการศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมต่อไป 

การเลื่อนลงมติในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยความรอบคอบและถี่ถ้วนแล้วหลังจากได้รับฟังการอภิปรายในแง่มุมต่างๆอย่างกว้างขวางในที่
ประชุมรัฐสภาระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.63 

อีกท้ังญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) ที่มี
การยื่นเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 น่าจะได้รับการน าเข้าสู่การพิจารณาของที่
ประชุมรัฐสภาเมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้องของการเสนอญัตติและการตรวจสอบรายชื่อประชาชน 100,732 รายชื่อ 

การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดย
สมบูรณ์ จะต้องค านึงถึงโครงสร้างของประเทศที่ประกอบด้วยชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของ
ประเทศที่มีมายาวนานกว่า 700ปี ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์และนักการเมืองที่มีคุณภาพจะ
เป็นกลไกให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมถึงการมี
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ อาทิ กฎหมายกระบวนการยุติธรรม ระบบราชการ การศึกษา การ
กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ จะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญมั่นคงอย่าง
ยั่งยืน 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/798472 
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พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

3 ปมร้อนกระหน่ ารัฐนาวา  
ส ารวจเส้นทางอนาคตเบื้องหน้าของ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบเต็มไปด้วยขวากหนาม  มี
ระเบิดเวลาอย่างน้อย 3 ลูกที่ต้องเร่งถอดชนวน เก็บกู้ให้ทันเวลา  
 

 
 
เมื่อย่างเข้าสู่เดือน ต.ค.อุณหภูมิการเมืองไทยยังคงทวีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อส่องกล้องตรวจการณ์ส ารวจเส้นทางอนาคตเบื้องหน้าของ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบ
เต็มไปด้วยขวากหนาม  มีระเบิดเวลาอย่างน้อย 3 ลูกที่ต้องเร่งถอดชนวน เก็บกู้ให้ทันเวลา 

“ระเบิดลูกแรก”  เรื่องม็อบการเมือง  ฟันธงล่วงหน้า ตลอดเดือน   ต.ค.ภาพที่คนไทยทั้งประเทศ เตรียมได้
เห็นเต็มสองตาคือฉากการเคลื่อนขบวนครั้งใหญ่ของมวลชนอย่างน้อย 2 กลุ่มประกอบด้วย (1)กลุ่มแนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุม (2)  กลุ่มคณะประชาชนปลอดแอกที่ประกาศลงถนนปักหลักชุมนุมยืดเยื้อ   ยื่นค าขาดถึง
รัฐบาลหลายประเด็นไล่ตั้งแต่ยุบสภา, ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และหยุดคุกคามประชาชน 

ประเดิมอุ่นเครื่อง  คิวแรกวันที่ 4 ต.ค.“แนวร่วมนิสิต มมส.เพ่ือประชาธิปไตย - MSU Democracy Front” 
นัดชุมนุมใหญ่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “อีสานลั่นกลองรบ”  เปิดเวทีปราศรัยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 

จากนั้นตลอดเดือน ต.ค.หลายกลุ่ม มีคิวชุมนุมยาวเหยียดที่ต้องจับตาคือการนัดระดมพลใหญ่ ช่วงครบรอบ 47 
ปี “วันมหาวิปโยค” 14  ตุลาคม 2516 ซึ่งมีแนวโน้มสูง เป็นการชุมนุมยืดเยื้อ!! หลายฝ่ายประเมินสถานการณ์เดือน 
ต.ค. สุ่มเสี่ยง อาจน าไปสู่เหตุการณ์ “ม็อบชนม็อบ” เกิดการปะทะระหว่าง มวลชนที่มีอุดมการณ์และความคิดแตกต่าง
กันอย่างสิ้นเชิง 

“ระเบิดลูกที่สอง”  คือประเด็นแก้รัฐธรรมนูญ  เรื่องวางระบบเกี่ยวกับการจัดสรรอ านาจและใช้อ านาจใหม่
สถานการณ์ขณะนี้ ฝ่ายรัฐบาลเดินเกมยื้อเวลาตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรั ฐธรรมนูญ 6 ฉบับก่อน
รับหลักการวาระแรก 
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ส าหรับโครงสร้าง กมธ. มีทั้งหมด 31คน แบ่งออกเป็น  (1) กลุ่มแรก ส.ว.จ านวน 15 คน (2) กลุ่มสอง ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาล 16 คนป ระกอบด้วยพรรคพลังประชารัฐ 8 คน,พรรคภูมิใจไทย 4 คน,พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน,
พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน (3) ขณะที่พรรคฝ่ายค้านทั้งหมด ประกอบด้วยพรรคเพ่ือไทย, พรรคก้าวไกล,พรรคเสรีรวม
ไทย,พรรคประชาชาติ และพรรคพลังปวงชนไทย ประกาศ ไม่ขอร่วม"สังฆกรรม" 

ประเด็นที่ต้องจับตาคือหากท้ายที่สุดญัตติแก้รัฐธรรมนูญถูกตีตกทั้งหมดหรือ กมธ. ขอขยายเวลา พิจารณา
ออกไปมากกว่า 30 วัน ผลลัพธ์ที่ตามมาย่อมเป็นการเพ่ิมแรงกดดันให้ไปปะทุนอกสภา โดยอัตโนมัติ เมื่อช่องทางในสภา
ถูกปิด การเคลื่อนไหวนอกสภาย่อมรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง!! 

“ระเบิดลูกที่สาม” คือปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง จับสัญญาณอันตรายจากธนาคารโลก (World Bank) เปิดเผย
รายงานฉบับล่าสุดวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มติดลบ 8.3%  และในกรณีเลวร้ายอาจติดลบ
มากถึง 10.4%  ต่ าที่สุดในภูมิภาคอาเซียน!! ธนาคารโลกวิเคราะห์ลงลึกไปถึงสถานการณ์ม็อบการเมือง , ปัญหาการแก้
รัฐธรรมนูญ และการปรับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล   ล้วนส่งผลกระทบไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเศรษฐกิจไทยอาจ
ใช้เวลาฟื้นตัวอย่างน้อย 2-3 ปี 

บทเรียนการเมืองไทยทุกยุคทุกสมัยมีบทสรุปตรงกัน หากรัฐบาลไร้ฝีมือแก้วิกฤติเศรษฐกิจย่อมน าไปสู่ปัญหา
การเมือง และปัญหาสังคมกลายเป็นเรื่อง “งูกินหาง” สั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลเพ่ิมแรงกดดันให้เปลี่ยนผู้บริหาร
ประเทศชุดใหม่โดยอัตโนมัติ 

นาทีนี้บอกได้ค าเดียว หาก พล.อ.ประยุทธ์ ถอดชนวน แก้ปัญหาไม่ถูกวิธี สะเก็ดระเบิดทั้ง 3 ลูก พร้อมสร้าง
ความเสียหายชนิดที่ยากจะประเมิน 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/798420 
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1 ต.ค. 2563-12:27 น. 

ภาพ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร กับการเคลื่อนไหวในเดือนตุลาคม 
 

 
 
 
 
 

ต้องยอมรับในจินตนาการทางการเมืองอันด ารงอยู่ภายในสังคมไทย หลังจากภาพของ คุณหญิงพจมาน 
ณ ป้อมเพชร และครอบครัว ปรากฎออกมาเป็นข่าวเมื่อวันที่ 24 กันยายน อาจเป็นเพราะเป็นการปรากฎพร้อม
กับสถานการณ์ส าคัญและต่อเนื่องในทางการเมือง 
1 คือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันใดในพรรคเพ่ือไทย 
เห็นได้จากการยื่นใบลาออกจากต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์ของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เห็นได้จากการ
ยื่นใบลาออกจาก หัวหน้าพรรคของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
1 คือการชุมนุมของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนหน้าบริเวณรัฐสภาที่เกียกกาย เพ่ือกดดันการ
พิจารณารับหรือไม่รับร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจ านวน 6 ฉบับ 

เมื่อที่ประชุมรัฐสภาเตะถ่วงด้วยการเสนอจัดตั้ง"คณะกรรมาธิการวิสามัญ"เสียงตะโกนด่าจึงดังกึ กก้อง 
ค าถามก็คือทั้งหมดนี้เกี ่ยวกับภาพ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร ได้อย่างไร  การโยงเข้ามาสัมพันธ์กับการ
ลาออกของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กับการลาออกของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อันเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อ
ไทยสามารถเข้าใจได้ 

เนื่องจากพรรคเพ่ือไทยคืออวตารแห่งพรรคพลังประชาชน คืออวตารแห่งพรรคไทยรักไทย 
ย่อมสามารถโยงไปยังคนในตระกูล"ชินวัตร"ได้ แต่ที่ถึงระนาบที่ว่าจะมีการดึงลูกหลานและเครือข่ายของตระกูล"
ชินวัตร"เข้ามาควบคุมในสถานะแห่งหัวหน้าพรรค ย่อมน่าตื่นตาตื่นใจอย่างเป็นพิเศษ  กระทั่งมีการปฏิเสธจาก 
นายทักษิณ ชินวัตร และจากลูกหลาน ตระกูลชินวัตร จินตนาการอันออกมาจากเครือข่ายของรัฐบาลก็ไม่ยุติลง
อย่างง่ายดาย 

ทั้งยังมีการโยงไปยังการเคลื่อนไหวของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาอย่างโลดโผนพิสดารอีกด้วย
จินตนาการนั้นวางอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึ กษา ในเดือนตุลาคมจะ
ค่อยๆฝ่อลงกระทั่งหมดบทบาทไปในที่สุดเพราะจากภาพ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร คือการเตือน  เตือนให้
พรรคเพ่ือไทย เตือนให้คนเสื้อแดงปลีกตัวออกห่างจากการเคลื่อนไหวของ"เยาวชนปลดแอก"  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5022556 
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