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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 45/2563 “เลขาธิการ กกต.” 
เผยประชุมร่วม 
“กระทรวงมหาดไทย”  
เตรียมความพร้อม
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

มติชนออนไลน์ 
 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
 
 
ผู้จัดการออนไลน์ 

มหาดไทยหารือ กกต. แล้ว ลั่นพร้อมจัด
เลือกตั้งท้องถิ่น สัปดาห์หน้าชงเข้า ครม. 
ทันท ี
ด่วนท้องถิ่นเฮลั่น! มท.-กกต. สั่งเตรียมตัว
เลือกตั้ง ชงเข้า ครม.สัปดาห์หน้า 
มท.-กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น จ่อชง
เข้า ครม. ระบุข่าวลือ 13 ธ.ค.เลือก อบจ. 

10 
 
 

12 
 
 

14 
   สยามรัฐออนไลน์ "มท."ประชุมร่วม"กกต."ถกเลือกตั้ง

ท้องถิ่น"บิ๊กป๊อก"ชงเข้า ครม.6 ต.ค.นี้
ยัน 13 ธ.ค.แค่เลือก อบจ. 

17 

   ข่าวสดออนไลน์ ท้องถิ่นเฮ! 'อนุพงษ์' จ่อชง ครม.เคาะ
รูปแบบเลือกตั้ง แจง 13 ธ.ค. เลือก 
อบจ.เป็นข่าวหลุดการเมือง 

19 

   Voice ออนไลน์ 'กกต. - มหาดไทย' พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น
แล้ ว รอชง ครม.สั ปดาห์หน้ า ย้้ า
มาตรการป้องกันโควิด -19 เชื่อโมเดล
เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เอาอยู่ 

21 

   เนชั่นออนไลน์ "มท.-กกต."พร้อมจัดเลือกท้องถิ่นเตรียม
ชง ครม.พิจารณา 

22 

   กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 

ด่วน! มท.เตรียมชงเลือกตั้งท้องถิ่นเข้า 
ครม. 6 ต.ค.นี้ 

24 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 มติชนออนไลน์ 
ส้านักข่าวไทยออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
New1 ออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนก
คดีเลือกตั้งยกค้าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร  อดีตผู้สมัคร ส.ส.
เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย  และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จาก กกต. 70 ล้านบาทว่า เรื่องการเยียวตนยังไม่ทราบ ต้องรอกกต. 
เพราะเรื่องนี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกกต. ซึ่งเราต้องเสนอค้าพิพากษา
ศาลให้ท่านรับทราบก่อนแล้วก็ต้องรอว่าท่านจะว่าอย่างไรอีกทีหนึ่ง 
ส่วนเรื่องที่ทางนายสุรพลจะฟ้องร้องกลับนั้นก็เป็นสิทธิที่สามารถท้าได้
อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เราท้าตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กป๊อก"จ่อชง ครม.สัปดาห์หน้า จัด ลต.ท้องถิ่น 33 

2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ มท.-กกต.ถกเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งงบแล้วจ่อเสนอ ครม.พิจารณา 35 
3 INN News ออนไลน์ มท.แถลงร่วม กกต.จัด ลต.ท้องถิ่นชง ครม.เคาะรูปแบบก่อนดูวัน 36 

4 PPTV ออนไลน์ เตรียมตัวเลือกตั้งท้องถิ่น! มท.หารือ กกต.นับหนึ่ง พร้อมชง ครม.แล้ว 38 
5 Voice ออนไลน์ ‘สุรพล’ จี้ 7 กกต. โชว์สปิริตลาออก เซ่นปมใบส้ม 40 

6 แนวหน้าออนไลน์ 'สุรพล'ไม่ยอม! ประกาศบุก 'กกต.' ทวงคืนสถานะ ส.ส.พรุ่งนี้ 41 

7 มติชนออนไลน์ ‘สุรพล’ จ่อร้อง กกต.คืนสมาชิกภาพ ส.ส. 2 ต.ค.นี้ ลั่น ค้าตัดสินศาล
ถือเป็นที่สุด 

42 

8 New18 ออนไลน์ “สุรพล” ประกาศลุย กกต.ทวงคืนต้าแหน่ง ส.ส. 43 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ "สุรพล"ควงทนายร้อง กกต.คืนสมาชิกภาพ ส.ส. 44 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สุรพล' ขอ กกต.คืนเก้าอ้ี ส.ส.เชียงใหม่ 45 

11 คมชัดลึกออนไลน์ "สุรพล" ฟ้องแพ่ง กกต.เรียก 86 ล้าน จี้ ลาออก เซ่นปมแจกใบส้ม
ผิดพลาด 

46 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

12 สยามรัฐออนไลน์ "สุรพล” จ่อร้อง กกต.คืนสมาชิกภาพ ส.ส. 2 ต.ค. ยกค้าตัดสินศาลถือ
เป็นที่สุด 

47 

13 ข่าวสดออนไลน์ “สุรพล” ลุย กกต. ทวงคืนต้าแหน่ง ส.ส. จี้รับผิดชอบ ยันค้าตัดสิน
ศาลถือเป็นที่สุด 

48 

14 INN News ออนไลน์ “สุรพล”จ่อยื่นหนังสือเรียกร้องกกต.ลาออกแสดงความรับผิดชอบ 49 

15 เนชันออนไลน์ "สุรพล"จี้ 7 กกต. ลาออกหากไม่คืนสิทธิ์ ส.ส. 50 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุรพล-เพ่ือไทย' จ่อบุกกกต.จี้รับผิดชอบแจกใบส้มมั่ว 'เลขาฯกกต.' 
งัดรธน.มาตรา 225 สู้ 

52 

17 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สุรพล" จี้ 7 กกต. ลาออกแจกใบส้มผิดพลาดพร้อมฟ้องค่าเสียหาย 
86 ล้านบาท 

54 

18 ผู้จัดการออนไลน์ "สมชัย" จี้ถาม กกต.แจงเงินบริจาคพรรคประชาชนปฏิรูป น้าเงินไป
ท้าอะไร 

55 

19 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สมชัย" จี้ กกต.แจงเงินบริจาค 19.9 ล้านของพรรคประชาชนปฏิรูป 57 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ คนใกล้ชิดตระกูลชินพรึ่บ นั่งกก.บห."พท."ชุดใหม่ 59 

21 ไทยรัฐออนไลน์ เผยโฉม "ใครเป็นใคร" 24 กก.บริหาร ผู้กุมบังเหียน พรรคเพ่ือไทย ชุด
ใหม่ 

60 

22 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ คาดร่างแก้รธน.ฉบับ "iLaw" เข้าท่ีประชุมร่วมรัฐสภาพ.ย.นี้ 62 

23 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นิพิฏฐ์' ยกประสบการณ์ตัวเองศาลฎีกายกค้าร้องฟ้องกลับ กกต. ไม่ง่าย 63 
24 แนวหน้าออนไลน์ ‘นิพิฏฐ์’ฟันฉับ ‘ผนังทองแดงก้าแพงเหล็ก’คุ้มครอง ปม‘ใบส้ม’ฟ้อง

กลับ กกต.ไม่ง่าย 
64 

25 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ยกค้าร้อง 'ใบส้ม' ฟ้องกลับ 'กกต.' ไม่ง่าย 65 
26 คมชัดลึกออนไลน์ "สุรพล" ขีดเส้นตาย กกต. 15 วัน คืนสิทธิ์ ส.ส. 66 

27 ข่าวสดออนไลน์ สุรพล ให้เวลา กกต. 15 วัน คืนสิทธิ ส.ส. ไม่ท้าฟ้องแน่ แฉเร่งรีบ
สอบ-ไม่รอบคอบ 

67 

28 INN News ออนไลน์ “สุรพล” ยื่น กกต.ขอความเป็นธรรม 68 

29 เดลินิวส์ออนไลน์ "สุรพล" ให้เวลา "กกต." 15วนั ทบทวนคืนต้าแหน่ง "ส.ส." 69 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

30 มติชนออนไลน์ “สุรพล”บุก กกต.ให้เวลา 15 วัน ทบทวนคืนต้าแหน่งส.ส. ชี้ ค้า
พิพากษาชัด ใบส้มโมฆะ 

71 

31 แนวหน้าออนไลน์ งานหิน! ‘สุรพล’ขีดเส้นตาย15วัน‘กกต.’ทบทวนคืนต้าแหน่ง ส.ส.ขู่
อืดเจอแจ้ง ม.157 

73 

32 ผู้จัดการออนไลน์ “สุรพล” ขีดเส้นตาย 15 วัน กกต. ทบทวนคืนต้าแหน่ง ส.ส.เขต 8 
เชียงใหม่ ค้าพิพากษาชัด ใบส้มโมฆะ 

75 

33 สยามรัฐออนไลน์ “สุรพล” ขีดเส้นกกต. 15 วัน ทบทวนคืนต้าแหน่งส.ส.เขต 8 
เชียงใหม่ หากไม่ด้าเนินการจะแจ้งความด้าเนินคดี 

77 

34 เนชั่นออนไลน์ "สุรพล"ขีดเส้นตาย15วันกกต.คืนสิทธิ์ผู้แทนฯหากไม่เตรียมฟ้อง 79 

35 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

สุรพล ให้เวลา กกต. 15 วัน คืนสิทธิส.ส. ไม่ท้าฟ้องแน่ แฉเร่งรีบสอบ-
ไม่รอบคอบ 

81 

36 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

เพจศูนย์วิจัยกฎหมายฯม.ดัง ย้้า กกต. อีกรูปธรรมของรัฐธรรมนูญ
วิปริต 

82 

37 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กป้อม” โว พปชร. มีชื่อชิงผู้ว่าฯ กทม. 10 คน ปัดดีล“ชัชชาติ” ให้
หลีกทาง ย้อนสื่อชงให้ทะเลาะกัน 

84 

38 แนวหน้าออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’โวมี 10 ชื่อ สเปกถูกใจเล็งส่งชิง ‘ผู้ว่าฯกทม.’ อุบไต‘๋บิ๊ก
แป๊ะ’แคนดิเดต 

85 

39 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กป้อม"โว พปชร. มีผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. 10 คน 86 
40 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ หน.พปชร.มี 10 ชื่อในใจส่งชิงผู้ว่าฯ กทม. 87 

41 สยามรัฐออนไลน์ “พุทธิพงษ”์ แย้มสัปดาห์หน้าชัดเจน รายชื่อชิงผู้ว่าฯ กทม. เชื่อเทียบ
ชั้น “ชัชชาติ” แน่นอน 

88 

42 เดลินิวส์ออนไลน์ พุทธิพงษ์"เผยสัปดาห์หน้าชัดเคาะคนชิงผู้ว่า กทม.   90 
43 ไทยรัฐออนไลน์ พุทธิพงษ์ เผย สัปดาห์หน้าชัด พปชร.ส่งผู้ว่าฯ กทม.โวเทียบชั้น 'ชัช

ชาติ' 
92 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : เทศกาลใหญ่ 94 

2 iLAW ออนไลน์ สรุปปม กกต. แจก "ใบส้ม" ตัดสิทธิผู้สมัคร ส.ส.เพ่ือไทย ลงเลือกตั้ง 96 
3 ข่าวสดออนไลน์ ใบตองแห้ง - ยุบ กกต.เถอะ 98 

4 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX บทบาท การน้า โดย เพื่อไทย เพื่อบริหารจัดการ 
รัฐธรรมนูญ 

100 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ประชามติ รธน. 'หมื่นล้าน' เพ่ือใคร? 101 

6 มติชนออนไลน์ บทน้า : กรณีเขต 8 เชียงใหม่ 103 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดอ้านาจเจริญ เพ่ือมอบนโยบายและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อม 
ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมี นางพรรณวิภา 
สังฆทิพย์ ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดอ้านาจเจริญ นายสัญญา กรุงแก้ว รักษาการ 
ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหาร และพนักงานของส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดอ้านาจเจริญ ให้การต้อนรับ ณ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้า
จังหวัดอ้านาจเจริญ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอ้านวยการการคัดเลือกพนักงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช้านาญ
การพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ 
นายแสวง บุญมี นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร
ของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการอ านวยการการคัดเลือกพนักงาน 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอ้านวยการและคณะท้างานเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ้าปีพุทธศักราช 2563 
ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย 
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน

เตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 16:23 น. 
มหาดไทยหารือ กกต.แล้ว ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น สัปดาห์หน้าชงเข้า ครม.ทันท ี
 
 

 

 
 
 
 
มท.หารือกกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น “บิ๊กป๊อก”จ่อเสนอเข้าครม.สัปดาห์หน้า ยัน 13 ธ.ค.เลือกอบจ.แค่ข่าว
หลุด ด้าน”จรุงวิทย”์ ยันมีความพร้อมเต็มที่ แนะ ผู้ลงสมัคร ศึกษาข้อกฎหมาย-คุณสมบัติให้ดี 
 เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ประชุมร่วมกับพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)และคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือหารือถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ แถลงภายหลังการประชุม ว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสาน
สนับสนุนการด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร่วมกับกกต.
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจ้านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งส้านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง ได้ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มกราคม 2563 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส้าหรับการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน 
ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ด้าเนินการส้ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 อ้าเภอ 128 
ต้าบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ส้าหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดท้า
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส้าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/106%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9E.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

 
 
 พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวว่า เมื่อกกต.แสดงความพร้อมถึงการจัดเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุก
ระดับ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อม โดยหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทย จะเสนอครม .ในสัปดาห์หน้า 
เมื่อครม.เห็นชอบและก้าหนดว่าจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ก็จะมีมติและแจ้งให้กกต.
รับทราบ เพ่ือก้าหนดวันเลือกตั้ง และเมื่อกกต.ก้าหนดวันเลือกตั้งแล้วก็จะเสนอให้ครม.รับทราบ เพ่ือออกพระราช
กฤษฎีกาการเลือกตั้ง 
 เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะเป็นการเลือกตั้งอบจ.ในวันที่ 13 ธันวาคม ที่ประชุมได้พิจารณาวัน
ดังกล่าวหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เป็นเพียงข่าวหลุด ซึ่งการจัดเลือกตั้งรูปแบบใดเป็นหน้าที่ของครม.ส่วนเรื่องวัน
เลือกตั้ง กกต.จะเป็นผู้พิจารณา เพราะฉะนั้น ข่าวหลุดก็คือว่าไม่มีอะไร อย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์ ย้้าว่า เมื่อกกต.
ก้าหนดวันเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที 
 รมว.มหาดไทย ยังกล่าวอีกว่า หากจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็วๆนี้ ก็ไม่น่ากังวลในเรื่องสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะการระบาดในประเทศไม่มีปัญหา มีแต่ผู้ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งกกต.ก็ได้ยืนยันถึง
การป้องกันโดยจะใช้มาตรการเดียวกันกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 โดยจะมีการก้าหนดหน่วยเลือกตั้ง
ที่จะให้ผู้มีสิทธิไปลงคะแนนไม่เกินหน่วยละ 600 คน มีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ประจ้าทุก
หน่วย 
 ด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้เพ่ือชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นในส่วนของกกต.ว่าได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องจ้านวน 11 ฉบับเพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลการ
จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนการแบ่งเขตการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้
ด้าเนินการครบถ้วนแล้ว รวมถึงการจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอเพ่ือจะน้าไปถ่ายทอดให้กับเจ้า
พนักงานผู้ด้าเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อครม.
เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้กกต.ทราบเมื่อใด ส้านักงานกกต.จะน้าเสนอต่อกกต. 
เพ่ือพิจารณาประกาศก้าหนดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบพบว่าผู้ที่สนใจจะลงสมัครเลือกตั้งก็ได้
เตรียมตัวแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งให้ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพ่ือจะได้ท้าให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ให้เตรียมตัว โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
และหากมีการเลือกตั้งก็ขอให้มาใช้สิทธิ 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2374772 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2374772
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วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.56 น. 
ด่วนท้องถิ่นเฮลั่น! มท.-กกต.สั่งเตรียมตัวเลือกตั้ง ชงเข้า ครม.สัปดาห์หน้า 
 
 
 
 
 
 
 
‘มท.’ คุย ‘กกต.’ เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น ‘บิ๊กป๊อก’ ยังอุบวันหย่อนบัตร เตรียมชงเข้า ‘ครม.’ สัปดาห์หน้า ชี้ต้อง
เป็นไปตามขั้นตอน ยันกระแสข่าว13 ธ.ค.นี้แค่ข่าวหลุด ด้าน ‘เลขากกต.’ ยันพร้อมเต็มที่ แนะผู้ลงสมัครศึกษาข้อ
กม. คุณสมบัติให้ดี  
 1 ต.ค.2563 ที่กระทรวงมหาดไทย(มท.) พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประชุมร่วมกับพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) และคณะผู้บริหารท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือหารือถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ แถลงภายหลังการประชุม ว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสาน
สนับสนุนการด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกกต.
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจ้านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ซึ่งส้านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง ได้ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ม.ค. 2563 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส้าหรับการเลือกตั้งขององค์
การบริหารส่วนต้าบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้
รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มี พ้ืนที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้  
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ด้าเนินการส้ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 อ้าเภอ 128 
ต้าบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ส้าหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดท้า
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส้าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว ส่วนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะน้าเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้า เพ่ือพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 “เมื่อกกต. แสดงความพร้อมถึงการจัดเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดั บ ขณะที่
กระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อม โดยหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทย จะเสนอครม.ในสัปดาห์หน้า เมื่อครม.
เห็นชอบและก้าหนดว่าจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ก็จะมีมติและแจ้งให้กกต.รับทราบ เพ่ือ
ก้าหนดวันเลือกตั้ง และเมื่อกกต.ก้าหนดวันเลือกตั้งแล้วก็จะเสนอให้ครม.รับทราบ เพ่ือออกพระราชกฤษฎีกาการ
เลือกตั้ง” รมว.มหาดไทย กล่าว 
 เมื่อถามว่า  ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะเป็นการเลือกตั้งอบจ.ในวันที่ 13 ธันวาคม ที่ประชุมได้พิจารณาวัน
ดังกล่าวหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เป็นเพียงข่าวหลุด ซึ่งการจัดเลือกตั้งรูปแบบใดเป็นหน้าที่ของครม.ส่วนเรื่องวัน
เลือกตั้ง กกต.จะเป็นผู้พิจารณา เพราะฉะนั้นข่าวหลุดก็คือว่าไม่มีอะไร อย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์ ย้้าว่า เมื่อกกต.
ก้าหนดวันเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที 
 รมว.มหาดไทย ยังกล่าวว่าหากจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็วๆนี้ ก็ไม่น่ากังวลในเรื่องสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะการระบาดในประเทศไม่มีปัญหา มีแต่ผู้ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งกกต.ก็ได้ยืนยันถึงการ
ป้องกันโดยจะใช้มาตรการเดียวกันกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 โดยจะมีการก้าหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะ
ให้ผู้มีสิทธิไปลงคะแนนไม่เกินหน่วยละ 600 คน มีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ประจ้าทุกหน่วย 
ด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การประชุมเพ่ือชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
ส่วนของกกต.ว่าได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องจ้านวน 11 ฉบับเพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนการแบ่งเขตการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ด้าเนินการครบถ้วนแล้ว รวมถึง
การจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอเพ่ือจะน้าไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ด้าเนินการเลือกตั้งในวัน
เลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้กกต.ทราบเมื่อใด ส้านักงานกกต.จะน้าเสนอต่อกกต. เพื่อพิจารณาประกาศก้าหนดให้มี
การเลือกตั้งโดยเร็ว 
  “เท่าที่ทราบก็พบว่าผู้ที่สนใจจะลงสมัครเลือกตั้งก็ได้เตรียมตัวแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับ
เลือกตั้งให้ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพ่ือจะได้ท้าให้ถูกค้องตามกฎหมาย ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ให้เตรียม
ตัว โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งและหากมีการเลือกตั้งก็ขอให้มาใช้สิทธิ” เลขาฯกกต. 
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/522231 
 

https://www.naewna.com/politic/522231
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1 ต.ค. 2563 16:27    
มท.-กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น จ่อชงเข้า ครม. ระบุข่าวลือ 13 ธ.ค.เลือก อบจ. 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“บิ๊กป๊อก” ประชุมร่วม กกต. ประสานเสียงพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น จ่อเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า ก่อนให้ กกต.
ก าหนดวันเลือกตั้ง ยัน 13 ธ.ค.เลือก อบจ.แค่ข่าวหลุด เลขาฯ กกต.แนะว่าที่ผู้สมัครศึกษาข้อกฎหมาย-คุณสมบัติ
ให้ดี 
 วันนี้ (1 ต.ค.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะผู้บริหารท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือหารือถึงการเตรียมความ
พร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์แถลงภายหลังการประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสานสนับสนุนการ
ด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กกต.และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจ้านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งส้านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้
ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 30 ม.ค. 63 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส้าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับ
หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน และเม่ือรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง  
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 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองด้าเนินการส้ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 
อ้าเภอ 128 ต้าบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 พล.อ.อนุพงษ์กล่าวต่อว่า ส้าหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดท้า
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส้าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว 
 พล.อ.อนุพงษ์ยังกล่าวว่า เมื่อ กกต.แสดงความพร้อมถึงการจัดเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุก
ระดับ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อม หลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะเสนอ ครม.ในสัปดาห์หน้า เมื่อ 
ครม.เห็นชอบและก้าหนดว่าจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดก็จะมีมติและแจ้งให้ กกต.รับทราบ
เพ่ือก้าหนดวันเลือกตั้ง เมื่อ กกต.ก้าหนดวันเลือกตั้งแล้วก็จะเสนอให้ ครม.รับทราบ เพ่ือออกพระราชกฤษฎีกาการ
เลือกตั้ง 
 เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะเป็นการเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 13 ธันวาคม ที่ประชุมได้พิจารณาวัน
ดังกล่าวหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า เป็นเพียงข่าวหลุด การจัดเลือกตั้งรูปแบบใดเป็นหน้าที่ของ ครม. ส่วนเรื่องวัน
เลือกตั้ง กกต.จะเป็นผู้พิจารณา เพราะฉะนั้น ข่าวหลุดก็คือว่าไม่มีอะไร อย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์ย้้าว่า เมื่อ กกต.
ก้าหนดวันเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที 
 รมว.มหาดไทยยังกล่าวอีกว่า หากจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็วๆ นี้ก็ไม่น่ากังวลในเรื่องสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะการระบาดในประเทศไม่มีปัญหา มีแต่ผู้ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่ง กกต.ก็ได้ยืนยัน
ถึงการป้องกันโดยจะใช้มาตรการเดียวกันกับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 โดยจะมีการก้าหนดหน่วย
เลือกตั้งที่จะให้ผู้มีสิทธิไปลงคะแนนไม่เกินหน่วยละ 600 คน มีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ 
ประจ้าทุกหน่วย 
 ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า การประชุมวันนี้เพ่ือชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นในส่วนของ กกต.ว่าได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องจ้านวน 11 ฉบับเพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลการ
จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนการแบ่งเขตการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้
ด้าเนินการครบถ้วนแล้ว รวมถึงการจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอเพ่ือจะน้าไปถ่ายทอดให้กับเจ้า
พนักงานผู้ด้าเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อ ครม.  
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เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้ กกต.ทราบเมื่อใด ส้านักงาน กกต.จะน้าเสนอต่อ กกต. 
เพ่ือพิจารณาประกาศก้าหนดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบพบว่าผู้ที่สนใจจะลงสมัครเลือกตั้งก็ได้
เตรียมตัวแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งศึกษาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพ่ือจะได้ท้าให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ให้เตรียมตัว โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งและ
หากมีการเลือกตั้งก็ขอให้มาใช้สิทธิ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000100488 
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1 ตุลาคม 2563 16:41 น.   
"มท."ประชุมร่วม"กกต."ถกเลือกตั้งท้องถิ่น"บิ๊กป๊อก"ชงเข้า ครม.6 ต.ค.นี้ยัน 13 ธ.ค.แค่เลือก อบจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
มท.หารือกกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น "บิ๊กป๊อก"จ่อเสนอเรื่องเข้าครม.สัปดาห์หน้า ยัน 13 ธ.ค.เลือกอบจ.แค่
ข่าวหลุด ด้านเลขาฯกกต.ยันมีความพร้อมเต็มที่ แนะ ผู้ลงสมัคร ศึกษาข้อกฎหมาย-คุณสมบัติให้ดี 
 เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 1 ต.ค.63 ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ประชุมร่วมกับพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)และคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เพ่ือหารือถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ แถลงภายหลังการประชุม ว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสาน
สนับสนุนการด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกกต.
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจ้านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งส้านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง ได้ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ม.ค. 2563 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส้าหรับการเลือกตั้งขององค์
การบริหารส่วนต้าบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้
รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มี พ้ืนที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้  
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ด้าเนินการส้ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 อ้าเภอ 128 
ต้าบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ส้าหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดท้า
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็น  
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201001/cd9af54c9a3d4f9c012488932b97112ebe91137ba0e12de41be90b9252468ca6.jpg?itok=a9l3FPHY
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การล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส้าหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว 
 พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวว่า เมื่อกกต.แสดงความพร้อมถึงการจัดเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุก
ระดับ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อม โดยหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทย จะเสนอครม.ในสัปดาห์หน้า 
เมื่อครม.เห็นชอบและก้าหนดว่าจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ก็จะมีมติและแจ้งให้กกต.
รับทราบ เพ่ือก้าหนดวันเลือกตั้ง และเมื่อกกต.ก้าหนดวันเลือกตั้งแล้วก็จะเสนอให้ครม.รับทราบ เพ่ือออกพระราช
กฤษฎีกาการเลือกตั้ง 
 เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะเป็นการเลือกตั้งอบจ.ในวันที่ 13 ธ.ค.ที่ประชุมได้พิจารณาวันดังกล่าว
หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เป็นเพียงข่าวหลุด ซึ่งการจัดเลือกตั้งรูปแบบใดเป็นหน้าที่ของครม.ส่วนเรื่องวันเลือกตั้ง 
กกต.จะเป็นผู้พิจารณา เพราะฉะนั้นข่าวหลุดก็คือว่าไม่มีอะไร อย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์ ย้้าว่า เมื่อกกต.ก้าหนดวัน
เลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที 
 รมว.มหาดไทย ยังกล่าวว่าหากจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็วๆนี้ ก็ไม่น่ากังวลในเรื่องสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะการระบาดในประเทศไม่มีปัญหา มีแต่ผู้ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งกกต.ก็ได้ยืนยันถึงการ
ป้องกันโดยจะใช้มาตรการเดียวกันกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 โดยจะมีการก้าหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะ
ให้ผู้มีสิทธิไปลงคะแนนไม่เกินหน่วยละ 600 คน มีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ประจ้าทุกหน่วย 
ด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การประชุมเพ่ือชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
ส่วนของกกต.ว่าได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องจ้านวน 11 ฉบับเพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนการแบ่งเขตการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ด้าเนินการครบถ้วนแล้ว รวมถึง
การจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอเพ่ือจะน้าไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ด้าเนินการเลือกตั้งในวัน
เลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้กกต.ทราบเมื่อใด 
ส้านักงานกกต.จะน้าเสนอต่อกกต. เพ่ือพิจารณาประกาศก้าหนดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบก็
พบว่าผู้ที่สนใจจะลงสมัครเลือกตั้งก็ได้เตรียมตัวแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งให้ศึกษาคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม เพ่ือจะได้ท้าให้ถูกค้องตามกฎหมาย ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ให้เตรียมตัว โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมี
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งและหากมีการเลือกตั้งก็ขอให้มาใช้สิทธิ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/186450 
 
 

https://siamrath.co.th/n/186450
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1 ต.ค. 2563-16:43 น. 
ท้องถิ่นเฮ! 'อนุพงษ'์ จ่อชง ครม.เคาะรูปแบบเลือกตั้ง แจง 13 ธ.ค. เลือก อบจ.  
 
 
 
 
 
 
มท.หารือ กกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 'บิ๊กป๊อก' จ่อเสนอเรื่องเข้าครม.สัปดาห์หน้า แจง 13 ธ.ค.เลือกอบจ.
แค่ข่าวหลุด ด้านเลขาฯ กกต.ยันพร้อมเต็มที่ 
 เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 1 ต.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ประชุม
ร่วมกับพ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง (กกต. ) และคณะผู้บริหารท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย หารือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ แถลงหลังการประชุม ว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสาน
สนับสนุนการด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กกต.
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจ้านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งส้านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ม.ค. 2563 ไปแล้ว 
 การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส้าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต้าบล กรณีหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน และเม่ือรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองด้าเนินการส้ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 
อ้าเภอ 128 ต้าบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ส้าหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมจัดท้างบประมาณ
รายจ่าย ประจ้าปี 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า 
โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส้าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
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 พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวว่า เมื่อกกต.แสดงความพร้อมถึงการจัดเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุก
ระดับ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อม โดยหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทย จะเสนอครม.สัปดาห์หน้า เมื่อ
ครม.เห็นชอบ และก้าหนดว่าจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ก็จะมีมติและแจ้งให้กกต.รับทราบ 
เพ่ือก้าหนดวันเลือกตั้ง และเมื่อกกต.ก้าหนดวันเลือกตั้งแล้วก็จะเสนอให้ครม.รับทราบ เพ่ือออกพระราชกฤษฎีกาการ
เลือกตั้ง 
 เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีข่าวการเลือกตั้งอบจ.วันที่ 13 ธ.ค. ที่ประชุมได้พิจารณาหรือไม่ พล.อ.อนุ
พงษ์ กล่าวว่า เป็นเพียงข่าวหลุด การจัดเลือกตั้งรูปแบบใดเป็นหน้าที่ของครม. ส่วนเรื่องวันเลือกตั้ง กกต.จะพิจารณา 
ฉะนั้นข่าวหลุดก็คือว่าไม่มีอะไร อย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์ ย้้าว่าเมื่อกกต.ก้าหนดวันเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที 
 รมว.มหาดไทย ยังกล่าวว่า หากจะเลือกตั้งท้องถิ่นเร็วๆ นี้ ก็ไม่น่ากังวลงในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 เพราะการระบาดในประเทศไม่มีปัญหา มีแต่ผู้ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งกกต.ได้ยืนยันถึงการป้องกันโดยจะใช้
มาตรการเดียวกันกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 โดยจะก้าหนดหน่วยเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิไปลงคะแนนไม่
เกินหน่วยละ 600 คน มีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ประจ้าทุกหน่วย 
 ด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การประชุมเพ่ือชี้แจงความพร้อมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ในส่วนของ กกต.ได้ออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง 11 ฉบับเพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าเนินการครบถ้วนแล้ว รวมถึงจัดอบรม
วิทยากรระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอเพ่ือน้าไปถ่ายทอดให้เจ้าพนักงานผู้ด้าเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียม
สรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมการในเรื่อง
ของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้กกต.ทราบเมื่อใด 
ส้านักงานกกต.จะน้าเสนอต่อกกต. เพ่ือพิจารณาประกาศก้าหนดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบก็
พบว่าผู้ที่สนใจจะลงสมัครเลือกตั้งได้เตรียมตัวแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้ศึกษาคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม เพ่ือจะได้ท้าให้ถูกค้องตามกฎหมาย ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ให้เตรียมตัว โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมี
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งและหากมีการเลือกตั้งก็ขอให้มาใช้สิทธิ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5024355 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5024355
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Oct 1, 2020 17:00  
'กกต. - มหาดไทย' พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว รอชง ครม.สัปดาห์หน้า ย้ ามาตรการป้องกันโควิด -19 เชื่อโมเดล
เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เอาอยู่ 
 
 
 
 
 
 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประชุมหารือและแถลงข่าวการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 เลขาธิการ กกต.ระบุถึงความพร้อมในส่วนของ กกต.ว่า ได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง 11 ฉบับ ส้าหรับ
ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และได้แบ่งเขตเลือกตั้ง อปท.ทุกระดับแล้ว โดยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนแล้วด้วย ตลอดจนอบรมวิทยากรระดับ
จังหวัดและอ้าเภอ ทั้งได้เตรียมการด้านงบประมาณและการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ไว้เรียบร้อยแล้ว  
 จากนี้กระทรวงมหาดไทยต้อง เสนอเข้า ครม.และเมื่อ ครม.เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งรูปแบบใดทั้ง อบต. 
เทศบาลและ อบจ.ก็จะแจ้งมาที่ กกต.เพ่ือประกาศวันเลือกตั้งโดยเร็ว เมื่อได้วันเลือกตั้ง จึงจะรู้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี
จ้านวนเท่าใด เพราะกฎหมายก้าหนดให้ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ พร้อมกันนี้หวังให้ประชาชนมาใช้สิทธิให้เยอะๆ 
และฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ดี เพราะหากไม่มีสิทธิลงสมัคร แต่มาลง
สมัครจะมีโทษทางอาญาด้วย 
 ส่วนพล.อ.อนุพงษ์ ได้ยืนยันถึงความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ในการสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น
เช่นเดียวกัน โดยในส่วน อบต.ได้รวมหมู่บ้านคาบเกี่ยวที่มีประชากรไม่ถึง 25 คนเข้าด้วยกันตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 
ในส่วนงบประมาณ อปท.จะเป็นผู้ดูแล รวมถึง กกต.จังหวัด โดยทั้งหมดจะน้าเสนอต่อ ครม.ในวันที่ 6 ต.ค. 2563 พร้อม
ก้าชับให้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด- 19 ด้วย ซึ่งอาจใช้โมเดลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. สมุทรปราการ
เขต 5 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งให้มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอยู่ภายในแต่ละหน่วยเลือกตั้งไม่เกิน 100 คนเป็นเบื้องต้น 
 
อ้างอิง : http://www.voicetv.co.th/read/3Pz3zPmfx 
 
 

http://www.voicetv.co.th/read/3Pz3zPmfx
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1 ต.ค. 2563 
"มท.-กกต."พร้อมจัดเลือกท้องถิ่นเตรียมชง ครม.พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
"มหาดไทย-กกต." ถกความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะที่กระทรวงคลองหลอดจัดงบ 2564 เรียบร้อย เพื่อใช้
ด าเนินการให้รองรับสถาการณ์โควิด-19 ก่อนชง ครม.พิจารณา ด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งยันพร้อมทุกประการ 
 (1 ตุลาคม 2563)พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า กระทรวงมหาดไทยและส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการด้าเนินการต่อเนื่องตามล้าดับ โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่
ประสาน สนับสนุนการด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับกกต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจ้านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งส้านักทะเบียน
กลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 
2562 
 ทั้งนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
ส้าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต้าบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐาน
การทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้น กับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน 
เป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ด้าเนินการส้ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 
อ้าเภอ 128 ต้าบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ส้าหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการจัดท้างบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 
พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะการ
จัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตั้งงบประมาณส้าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไว้พร้อมแล้ว 
 ส่วนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะน้าเรื่องเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 ขณะที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า การประชุมวันนี้ (1ต.ค.) ได้มาชี้แจงถึงความ
พร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละส่วนของกกต. ว่าได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องจ้านวน 11 ฉบับ 
เพ่ือใช้ส้าหรับควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยการด้าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 นอกจากนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนแล้ว การจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับ
อ้าเภอ เพ่ือจะน้าไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ด้าเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตร
เลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมทั้งในเรื่องของงบประมาณต่างๆแล้วเช่นกัน และทาง
กระทรวงมหาดไทยจะน้าเรื่องดังกล่าวเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นต่อไป ดังนั้น เมื่อครม.เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และแจ้งให้กกต.
ทราบเมื่อใด ก็จะน้าเสนอ กกต. เพ่ือพิจารณาประกาศก้าหนดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378798573 
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1 ตุลาคม 2563 
ด่วน! มท.เตรียมชงเลือกตั้งท้องถิ่นเข้า ครม. 6 ต.ค.นี้ 
 
 
 
 
 
 
พร้อมแล้ว "มท.-กกต." เร่งเดินหน้าจัดเลือกตั้งท้องถิ่น "บิ๊กป๊อก" จ่อชง ครม.ไฟเขียว 6 ต.ค.นี้ 
 ที่ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  เ ว ล า  14.30 น . พ ล .อ .อ นุ พ ง ษ์  เ ผ่ า จิ น ด า  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร 
กระทรวงมหาดไทย  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ร่วมประชุมเรื่องการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพล.อ.อนุพงษ์ กล่าวในที่ประชุม
ตอนหนึ่งว่า กระทรวงมหาดไทยและ กกต.ได้มีการด้าเนินการต่อเนื่องตามล้าดับ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสาน
สนับสนุนการด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นร่วมกับ
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลจ้านวนราษฎรที่ใช้ในการ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งส้านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มกราคม 2563 ไปแล้ว 
 "การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส้าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต้าบล  กรณีหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง  25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน และเม่ือรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง"พล.อ.อนุพงษ ์กล่าว 
 พล.อ.อนุพงษ ์กล่าวว่า ทั้งนี ้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยังได้ส้ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่
มี ร าษฎ รต ามหลั ก ฐ านกา รทะ เบี ย น ร าษฎร ไม่ ถึ ง  25 คน  กั บหมู่ บ้ า น อ่ื นที่ มี พ้ื นที่ ติ ด ต่ อ กั น เ ป็ น เ ขต
เลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 อ้าเภอ 128 ต้าบล 203 หมู่บ้านรวม 150 เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ส่วนความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้
แจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดท้างบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า 
 "โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส้าหรับการเลือกตั้งของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้พร้อมแล้ว ส่วนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะน้าเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป"พล.อ.อนุพงษ ์กล่าว 
 จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.อนุพงษ ์กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตามขั้นตอนจากนี้กระทรวงมหาดไทย
จะวาระเลือกตั้งท้องถิ่นทุกรูปแบบเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์ท่ีจะถึงนี้ แต่อยู่ท่ีครม.จะพิจารณาจัดเลือกตั้งท้องถิ่นใน
รูปแบบใดก่อน โดย กกต.จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้งอีกครั้ง เม่ือประกาศแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ทันที 
 ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ได้มาชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในส่วนของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการออกระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จ้านวน 11 ฉบับ เพ่ือใช้ส้าหรับควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  การ
ด้าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนแล้ว ขณะที่การจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอเพ่ือจะ
น้าไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ด้าเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  การเตรียมสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งไว้
เรียบร้อยแล้ว 
 "ขณะนี้มีความพร้อมหลายๆ ด้านในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยจะน้าวาระเสนอเพ่ือ
รอต่อ ครม.พิจารณา จากนั้นจะแจ้งให้ กกต.ทราบเพ่ือประกาศวันจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะเดียวกันขอให้ผู้สมัครเลือกตั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครให้พร้อมด้วย"เลขาฯ กกต.ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900399 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900399
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วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 16:09 น. 
 “จรุงวิทย”์ ให้รอฟัง กกต.ปมเยียวยา” สุรพล” หรือไม่ 
 
 

 

 
 
 
 
 
“จรุงวิทย”์ ให้รอฟัง กกต.ปมเยียวยา”สุรพล”หรือไม่ 
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่กระทรวงมหาดไทย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
(กกต.) กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร  อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 
8 พรรคเพ่ือไทย  และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาทว่า เรื่องการเยียวตนยังไม่ทราบ ต้องรอ
กกต. เพราะเรื่องนี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกกต. ซึ่งเราต้องเสนอค้าพิพากษาศาลให้ท่านรับทราบก่อนแล้วก็ต้องรอว่าท่าน
จะว่าอย่างไรอีกทีหนึ่ง ส่วนเรื่องที่ทางนายสุรพลจะฟ้องร้องกลับนั้นก็เป็นสิทธิที่สามารถท้าได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
เรื่องนี้เราท้าตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2374771 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2374771
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/104%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%B3-e1601543360902.jpg
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1 ตุลาคม 2563 4:14 pm 
ให้รอฟัง กกต.หลัง “สุรพล”เตรียมร้องเยียวยา 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงมหาดไทย 1 ต.ค.-เลขาฯกกต. ระบุเป็นสิทธิ “สุรพล”ฟ้องกกต.ได้ แต่ยันสั่งใบส้มตามรธน. มาตรา 225 
รอฟังจะว่ายังไง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดี
เลือกตั้งยกค้าร้องคดีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย ซึ่งนายสุรพลเตรียมฟ้อง
เรียกค่าเสียหายจากกกต. 70 ล้านบาท ว่า ยังไม่ทราบเรื่องการเยียวยา คงต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะเรื่อง
นี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกกต. 
 “ต้องเสนอค้าพิพากษาศาลให้ท่านรับทราบก่อน แล้วต้องรอว่าท่านจะว่าอย่างไร ส่วนเรื่องที่นายสุรพลจะ
ฟ้องร้องกลับ เป็นสิทธิที่ท้าได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ กกต.ด้าเนินการเป็นไปตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ” เลขาธิการ
กกต. กล่าว.-ส้านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-552197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-552197
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วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.30 น. 
'จรุงวทิย์'ชี'้สุรพล'ฟ้องเรียกค่าเสียหาย70ล้านเป็นสิทธิ ขอรอฟังสรุป กกต. 
 
 
 
 
 
 
 
"เลขาฯกกต."ขอให้รอฟังสรุปปม"สุรพล"ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ชี้เป็นสิทธิ ยันด าเนินการตามรธน.ม.225 
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ยกค้าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร  อดีตผู้สมัคร ส.ส.
เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต.จ้านวน 70 ล้านบาท ว่า เรื่องการเยียวยา
ตนยังไม่ทราบ แต่ต้องรอ กกต.เพราะเรื่องนี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของ กกต.ซึ่งเราต้องเสนอค้าพิพากษาศาลให้ท่านรับทราบ
ก่อนแล้ว ก็ต้องรอว่าท่านจะว่าอย่างไรอีกทีหนึ่ง 
 "เรื่องที่ทางนายสุรพลจะฟ้องร้องกลับนั้นก็เป็นสิทธิที่สามารถท้าได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เราท้า
ตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ" เลขาฯ กกต.กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/522242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/522242
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1 ต.ค. 2563 16:47 
กกต.รอประชุมเคาะกรณี “สุรพล” ฟ้องเยียวยา ยันท าตาม ม.225 รธน. 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯ กกต.ระบุ “สุรพล” ฟ้องเยียวยาต้องรอท่ีประชุม รับเป็นสิทธิฟ้องกลับ ยันท าตาม ม.225 รธน. 
 วันนี้ (1 ต.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้อง
คดีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก 
กกต.70 ล้านบาท ว่าเรื่องการเยียวตนยังไม่ทราบ ต้องรอการประชุมของ กกต. เพราะเรื่องนี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของ กกต. 
ซึ่งทางส้านักงานฯ ต้องเสนอค้าพิพากษาศาลให้ กกต.ทราบก่อน แล้วก็ต้องรอว่า กกต.จะว่าอย่างไรอีกทีหนึ่ง ส่วนเรื่อง
ที่ทางนายสุรพลจะฟ้องร้องกลับนั้นก็เป็นสิทธิที่สามารถท้าได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ กกต.ท้าตามมาตรา 225 
ของรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000100503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news1live.com/detail/9630000100503


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

30 

 

 

 
1 ต.ค. 2563 16:47    
กกต.รอประชุมเคาะกรณี “สุรพล” ฟ้องเยียวยา ยันท าตาม ม.225 รธน. 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯ กกต.ระบุ “สุรพล” ฟ้องเยียวยาต้องรอท่ีประชุม รับเป็นสิทธิฟ้องกลับ ยันท าตาม ม.225 รธน. 
 วันนี้ (1 ต.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้อง
คดีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก 
กกต.70 ล้านบาท ว่าเรื่องการเยียวตนยังไม่ทราบ ต้องรอการประชุมของ กกต. เพราะเรื่องนี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของ กกต. 
ซึ่งทางส้านักงานฯ ต้องเสนอค้าพิพากษาศาลให้ กกต.ทราบก่อน แล้วก็ต้องรอว่า กกต.จะว่าอย่างไรอีกทีหนึ่ง ส่วนเรื่อง
ที่ทางนายสุรพลจะฟ้องร้องกลับนั้นก็เป็นสิทธิที่สามารถท้าได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ กกต.ท้าตามมาตรา 225 
ของรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000100503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000100503
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" 
1 ตุลาคม 2563 16:48 น.  
จรุงวิทย์"ชี้"สุรพล"มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ ยัน กกต.ด าเนินการตาม รธน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘เลขาฯกกต.’ ขอให้รอฟังสรุปปม ‘สุรพล’ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ชี้เป็นสิทธิ ยันด าเนินการตามรธน.ม.225 
 วนัที่ 1ต.ค.2563 ที่กระทรวงมหาดไทย(มท.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้องคดีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 
พรรคเพ่ือไทย และเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาทว่า เรื่องการเยียวยาตนยังไม่ทราบ แต่ต้องรอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะเรื่องนี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกกต. ซึ่งเราต้องเสนอค้าพิพากษาศาลให้ท่านรับทราบ
ก่อนแล้ว ก็ต้องรอว่าท่านจะว่าอย่างไรอีกทีหนึ่ง 
 “เรื่องที่ทางนายสุรพลจะฟ้องร้องกลับนั้นก็เป็นสิทธิที่สามารถท้าได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เราท้า
ตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ” เลขาฯกกต. กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/186454 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/186454
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201001/72dfac9435abea92a8b99442d02b5dbd7c86891f06de6beaf7634b2cf0be846c.jpg?itok=cZz8l7zO
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1 ตุลาคม 2563 
ไม่หว่ัน 'สุรพล' ฟ้องกลับ กกต. ยึดมาตรา 225 สู้ 
 
 
 
 
 
 
 
"เลขาฯ กกต." งัดมาตรา 225 ไม่หว่ัน "สุรพล" ลุยฟ้องกลับเรียกค่าเสียหาย 70 ล้าน หลังศาลยกฟ้อง "ใบส้ม" 
 ที่กระทรวงมหาดไทย พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณี
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้องคดีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย โดย
นายสุรพลเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต.จ้านวน 70 ล้านบาทว่า เรื่องนี้ยังต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณา เพราะเรื่องนี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกกต. ซึ่งเราต้องเสนอค้าพิพากษาศาลให้ศาลรับทราบก่อนแล้ว ก็ต้องรอว่า
ศาลจะว่าอย่างไร ส่วนเรื่องที่นายสุรพลจะฟ้องร้องกลับก็เป็นสิทธิที่สามารถท้าได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ กกต.
ท าตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้าหรับมาตรา 225 ในรัฐธรรมนูญ 2560 ระบุว่า ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือ
การเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  การเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ้านาจ สั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น  ถ้า
ผู้กระท้าการนั้นเป็นผู้สมัคร รับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณีหรือรู้เห็นกับการกระท้าของบุคคลอ่ืน ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 224(4) ค าสั่งตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900438 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900438
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พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.45 น. 
"บิ๊กป๊อก"จ่อชง ครม.สัปดาห์หน้า จัด ลต.ท้องถิ่น 
“มท.-กกต.” ถกเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น "บิ๊กป๊อก"จ่อเสนอเรื่องเข้าครม.สัปดาห์หน้า ยัน 13 ธ.ค.เลือกอบจ.
แค่ข่าวหลุด ด้านเลขากกต.ยันมีความพร้อมเต็มที่ แนะ ผู้ลงสมัคร ศึกษาข้อกฎหมาย-คุณสมบัติให้ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ ์เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.จรุง
วิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะผู้บริหารท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เพ่ือหารือถึง
การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์แถลงภายหลังการประชุม ว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสานสนับสนุนการ
ด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกกต.และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจ้านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งส้านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้
ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 30 ม.ค.  2563 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส้าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ต้าบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้น
กับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดย
กรมการปกครอง ด้าเนินการส้ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน 
กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 อ้าเภอ 128 ต้าบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 
เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ส้าหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดท้า
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด  
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส้าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว 
 พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวว่า เมื่อกกต.แสดงความพร้อมถึงการจัดเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุก
ระดับ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อม โดยหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทย จะเสนอครม.ในสัปดาห์หน้า 
เมื่อครม.เห็นชอบและก้าหนดว่าจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ก็จะมีมติและแจ้งให้กกต.
รับทราบ เพ่ือก้าหนดวันเลือกตั้ง และเมื่อกกต.ก้าหนดวันเลือกตั้งแล้วก็จะเสนอให้ครม.รับทราบ เพ่ือออกพระราช
กฤษฎีกาการเลือกตั้ง 
 เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะเป็นการเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 13 ธ.ค. ที่ประชุมได้พิจารณาวันดังกล่าว
หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เป็นเพียงข่าวหลุด ซึ่งการจัดเลือกตั้งรูปแบบใดเป็นหน้าที่ของครม.ส่วนเรื่องวันเลือกตั้ง 
กกต.จะเป็นผู้พิจารณา เพราะฉะนั้นข่าวหลุดก็คือว่าไม่มีอะไร อย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์ ย้้าว่า เมื่อกกต.ก้าหนดวัน
เลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที 
 รมว.มหาดไทย ยังกล่าวว่าหากจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็ว ๆ นี้ ก็ไม่น่ากังวลในเรื่องสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะการระบาดในประเทศไม่มีปัญหา มีแต่ผู้ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งกกต.ก็ได้ยืนยันถึง
การป้องกันโดยจะใช้มาตรการเดียวกันกับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 โดยจะมีการก้าหนดหน่วยเลือกตั้ง
ที่จะให้ผู้มีสิทธิไปลงคะแนนไม่เกินหน่วย  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798639 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/798639
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วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 15:53 น. 
มท.-กกต.ถกเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งงบแล้วจ่อเสนอ ครม.พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับกกต.เตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น"อนุพงษ์"ย้ าตั้งงบประมาณไว้พร้อมแล้วจ่อเสนอครม.พิจารณา 
 เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุม
มา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมประชุมกับภาคส่วนทีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย พล.อ.อนุพงษ์  กล่าวในที่ประชุม
ว่า กระทรวงมหาดไทยและกกต.ได้มีการด้าเนินการต่อเนื่องตามล้าดับ กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสานสนับสนุน
การด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลจ้านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งส้านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง ได้ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ม.ค.2563 ไปแล้ว 
 ทั้งนี้ การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส้าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต้าบล  กรณีหมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง นอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ส้ารวจและ
ประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขต
เลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 อ้าเภอ 128 ต้าบล 203 หมู่บ้านรวม 150 เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ส่วนความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้
แจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดท้างบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634475 

https://www.posttoday.com/politic/news/634475
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1 ตุลาคม 2020 - 16:50 
มท.แถลงร่วม กกต.จัด ลต.ท้องถิ่นชง ครม.เคาะรูปแบบก่อนดูวัน 
"มท.-กกต."ถกเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น "บิ๊กป๊อก"จ่อ ชง ครม. สัปดาห์หน้า ยัน 13 ธ.ค. เลือก อบจ. แค่ข่าว
หลุด ด้าน เลขาฯ กกต. ยันพร้อม แนะผู้ลงสมัครศึกษาข้อกฎหมาย-คุณสมบัติให้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะผู้บริหารท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เพ่ือหารือถึงการเตรียม
ความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ แถลงภายหลังการประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสาน
สนับสนุนการด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กกต.
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจ้านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งส้านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง ได้ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ม.ค. 2563 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส้าหรับการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน 
ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้  
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ด้าเนินการส้ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 อ้าเภอ 128 
ต้าบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ส้าหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดท้างบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 2564 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียม
งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส้าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว 
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 โดยหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทย จะเสนอครม.ในสัปดาห์หน้า เมื่อ ครม.เห็นชอบและก้าหนดว่าจะมี
การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ก็จะมีมติและแจ้งให้กกต.รับทราบ เพ่ือก้าหนดวันเลือกตั้ง และเมื่อ
กกต.ก้าหนดวันเลือกตั้งแล้วก็จะเสนอให้ครม.รับทราบ เพ่ือออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง 
 ส่วนก่อนหน้านี้มีข่าวว่า จะเป็นการเลือกตั้งอบจ.ในวันที่ 13 ธ.ค. ที่ประชุมได้พิจารณาวันดังกล่าวหรือไม่ 
พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เป็นเพียงข่าวหลุด ซึ่งการจัดเลือกตั้งรูปแบบใดเป็นหน้าที่ของ ครม.ส่วนเรื่องวันเลือกตั้ง กกต.จะ
เป็นผู้พิจารณา ดังนั้น ข่าวหลุดก็คือว่า ไม่มีอะไร พร้อมย้้าว่า เมื่อ กกต.ก้าหนดวันเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที 
 จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ แถลงภายหลังการประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสาน
สนับสนุนการด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กกต.
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจ้านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งส้านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง ได้ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ม.ค. 2563 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส้าหรับการเลือกตั้งขององค์
การบริหารส่วนต้าบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้
รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มี พ้ืนที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้  
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ด้าเนินการส้ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 อ้าเภอ 128 
ต้าบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ส้าหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดท้างบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 2564 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียม
งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส้าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว 
 โดยหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทย จะเสนอครม.ในสัปดาห์หน้า เมื่อ ครม.เห็นชอบและก้าหนดว่าจะมี
การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ก็จะมีมติและแจ้งให้กกต.รับทราบ เพ่ือก้าหนดวันเลือกตั้ง และเมื่อ
กกต.ก้าหนดวันเลือกตั้งแล้วก็จะเสนอให้ครม.รับทราบ เพ่ือออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง 
 ส่วนก่อนหน้านี้มีข่าวว่า จะเป็นการเลือกตั้งอบจ.ในวันที่ 13 ธ.ค. ที่ประชุมได้พิจารณาวันดังกล่าวหรือไม่ 
พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เป็นเพียงข่าวหลุด ซึ่งการจัดเลือกตั้งรูปแบบใดเป็นหน้าที่ของ ครม.ส่วนเรื่องวันเลือกตั้ง กกต.จะ
เป็นผู้พิจารณา ดังนั้น ข่าวหลุดก็คือว่า ไม่มีอะไร พร้อมย้้าว่า เมื่อ กกต.ก้าหนดวันเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_785749/ 

https://www.innnews.co.th/politics/news_785749/
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1 ต.ค. 2563,17:43น. 
เตรียมตัวเลือกตั้งท้องถิ่น! มท.หารือ กกต.นับหนึ่ง พร้อมชง ครม.แล้ว 
มท.ประชุมหารือร่วมกับส านักงาน กกต. เตรียมพร้อมน าเรื่องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า 
 กระทรวงมหาดไทยและส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการด้าเนินการต่อเนื่อง  ในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสานสนับสนุนการด้าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจ้านวน
ราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ซึ่งส้านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจ้านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มกราคม 
2563 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส้าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต้าบล กรณีหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน และเม่ือรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ด้าเนินการส้ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ้านวน 41 จังหวัด 109 
อ้าเภอ 128 ต้าบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวต่อว่า  ส้าหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมการจัดท้างบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ
หารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส้าหรับ
การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว 
 

https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/10/01/news-47602e3289.webp
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 ส่วนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะน้าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 
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%99/134192 
  

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%99/134192
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%99/134192
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Oct 1, 2020 15:48) 
‘สุรพล’ จี้ 7 กกต. โชว์สปิริตลาออก เซ่นปมใบส้ม 
 
 
 
 
 
 
อดีต ส.ส.เชียงใหม่ จ่อยื่นหนังสือให้ 7 กกต.ลาออก รับผิดชอบ ปมแจกใบส้มผิดพลาด พร้อมคืนสิทธิ ส.ส.เขต 8 
เชียงใหม่ หลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตัดสินยกค าร้องค าพิพากษา กกต. 
 สุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดี
เลือกตั้ง มีค้าพิพากษายกค้าร้องกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไว้เป็น
การชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562 ว่า กกต.ต้องรับผิดชอบและคืนสิทธิให้ตน เนื่องจากคะแนนที่ชนะการ
เลือกตั้ง 52,165 คะแนน มาจากประชาชน โดยวันที่ 2 ต.ค. จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง กกต. ในเวลา 10.00 น. เพ่ือ
เรียกร้องให้ กกต.แสดงความรับผิดชอบ ด้วยการลาออกจากต้าแหน่ง 
 ด้านทีมทนายความ แถลงว่า ได้ยื่นฟ้องแพ่ง ต่อ กกต.เพ่ือเรียกค่าเสียหาย 86 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 28 
พ.ย. 2562 ในประเด็นว่า กกต.ใช้อ้านาจโดยไม่ชอบเป็นการใช้อ้านาจไม่สุจริต เที่ยงธรรม โดยยืนยันว่ากระบวนการที่
ได้มาซึ่งคะแนนของสุรพล เป็นไปอย่างชอบธรรม และย้้าว่า การที่ กกต.อ้างอิงว่าค้าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุดนั้น 
จะต้องได้รับการตรวจสอบจากศาลยุติธรรมด้วย 
 ศาลฎีกาได้วินิจฉัย ว่า สิ่งที่ กกต.น้ามาพิจารณาคลาดเคลื่อนไป ย้้าสุรพล น้าเงินไปถวายพระเป็นการ
ส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทอดผ้าป่าตามข้อกล่าวหาของ กกต. ซึ่งถือว่าค้าวินิจฉัยของ กกต.ถูกลบล้างด้วยค้าพิพากษา
ของศาล เท่ากับว่า ผลในการออกใบส้มไม่มีต่อไป ดังนั้น กกต.ต้องทบทวนเรื่องนี้  แม้ปัจจุบันยังไม่เคยมีบรรทัดฐานใน
เรื่องนี้มาก่อน แต่จ้านวน ส.ส.ของแต่ละพรรคมีความหมายต่อการบริหารบ้านเมือง ดังนั้น กกต.ต้องทบทวนใหม่ เพ่ือ
คืนความเป็นธรรมให้สุรพล และขอให้แก้ข่าวเรื่องข้อเท็จจริงตามค้าพิพากษาของศาล เพราะสุรพล ได้รับความเสียหาย 
อดิศร เพียงเกษ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงปรากฎชัดเจนว่า กกต.กับศาลฎีกา วินิจฉัยต่างกัน ทั้ งที่ส้านวนเรื่องเดียวกัน จึง
เรียกร้องให้ กกต. ทั้ง 7 คนรับผิดชอบด้วยการลาจากต้าแหน่ง เนื่องจากวินิจฉัยผิดพลาด 
 
อ้างอิง : http://www.voicetv.co.th/read/3stWR4mm0 
 
 
 

http://www.voicetv.co.th/read/3stWR4mm0


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

 

 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.41 น. 
'สุรพล'ไม่ยอม! ประกาศบุก'กกต.'ทวงคืนสถานะส.ส.พรุ่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
“สุรพล” จ่อร้อง กกต.คืนสมาชิกภาพ ส.ส. 2 ต.ค. ย้ าค าตัดสินศาลถือเป็นที่สุด 
 เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 1 ต.ค.63 ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 
พรรค พท.แถลงภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้อง กกต.กรณีตัดสิทธิและให้ใบส้มกรณีถวายปัจจัยพระสงฆ์ที่ 
จ.เชียงใหม่ จ้านวน 2 พันบาทว่า ค้าวินิจฉัยของศาลฎีกาฯ ดังกล่าวแสดงว่าการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเป็นไป
โดยสุจริต เที่ยงธรรม ถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ กว่า 5.2 หมื่น
คะแนน 
 "ผมอยากถามว่า กกต.จะแสดงความรับผิดชอบโดยคืนสิทธิความเป็น ส.ส.ให้กับผมอย่างไร รวมทั้งทั้ง
ชื่อเสียงเกียรติยศ และความผิดหวังของประชาชนที่เกิดขึ้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร ทั้งนี้ ผมพร้อมด้วยทนายความ
จะเดินทางยื่นค้าร้องต่อเลขาธิการ กกต.ในวันที่ 2 ต.ค. เวลา 10.00 น. เพ่ือให้ทบทวนการคืนสถานภาพ ส.ส.ให้กับ
ผม ทราบว่าฝ่ายกฎหมายพรรค พท.ก็เตรียมยื่นหนังสือเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้กับผมตามกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
ขอขอบคุณพ่ีน้องที่รักความยุติธรรม โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่ส่งก้าลังใจมาให้ตน ขอขอบคุณทุกน้้าใจและความ
ปรารถนาดี"นายสุรพล กล่าว 
 ด้านนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความ กล่าวว่า จากที่เลขาธิการ กกต.ระบุว่าการให้ใบส้มถือเป็นที่สุด
นั้น ค้าว่าเป็นที่สุดต้องผ่านการพิจารณาและตัดสินจากศาลฎีกาฯ ก่อน เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ อ้านาจขององค์กร
อิสระ เมื่อศาลฎีกาฯ ได้พิพากษาและมีค้าวินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่าการถวายเงินดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่การถวาย
ผ้าป่าตามที่ กกต.วินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาฯ ตัดสินเช่นนี้ เท่ากับลบล้างการตัดสินของ กกต. ซึ่งผลการออกใบส้มย่อมไม่มี
ผล กกต.ต้องทบทวนดุลยพินิจของตนเองว่าการเลือกตั้งในครั้งแรกที่นายสุรพลชนะ ถือเป็นการเลือกตั้งโดยชอบด้วย
กฎหมาย ไม่มีการทุจริต หรือชักจูงประชาชนตามค้ากล่าวหาของ กกต. ดังนั้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/522224 

https://www.naewna.com/politic/522224
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วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15:25 น. 
‘สุรพล’ จ่อร้อง กกต.คืนสมาชิกภาพ ส.ส. 2 ต.ค.นี้ ลั่น ค าตัดสินศาลถือเป็นที่สุด 
 
 

 

 
 
 
 
 
‘สุรพล’ จ่อร้อง กกต.คืนสมาชิกภาพ ส.ส.ตัวเอง 2 ต.ค.นี้ ลั่น ค าตัดสินศาลถือเป็นที่สุด 
 เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 
พรรค พท.แถลงภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้อง กกต.กรณีตัดสิทธิและให้ใบส้มกรณีถวายปัจจัยพระสงฆ์ที่ 
จ.เชียงใหม่ จ้านวน 2 พันบาทว่า ค้าวินิจฉัยของศาลฎีกาฯ ดังกล่าวแสดงว่าการเลือกตั้งในส่วนที่พร้อมขอบคุณทุกความ
ปรารถนาดีเกี่ยวข้องกับตนเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 8 
จ.เชียงใหม่ กว่า 5.2 หมื่นคะแนน อยากถามว่า กกต.จะแสดงความรับผิดชอบโดยคืนสิทธิความเป็น ส.ส.ให้กับตน
อย่างไร รวมทั้งทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ และความผิดหวังของประชาชนที่เกิดข้ึน กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร ทั้งนี้ ตนพร้อม
ด้วยทนายความจะเดินทางยื่นค้าร้องต่อเลขาธิการ กกต.ในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 10.00 น. เพ่ือให้ทบทวนการคืน
สถานภาพ ส.ส.ให้กับตน ทราบว่าฝ่ายกฎหมายพรรค พท.ก็เตรียมยื่นหนังสือเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้กับตนตามกฎหมาย
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณพ่ีน้องที่รักความยุติธรรม โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่ส่งก้าลังใจมาให้ตน ขอขอบคุณทุก
น้้าใจและความปรารถนาดี 
 ด้านนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความ กล่าวว่า จากที่เลขาธิการ กกต.ระบุว่าการให้ใบส้มถือเป็นที่สุ ด
นั้น ค้าว่าเป็นที่สุดต้องผ่านการพิจารณาและตัดสินจากศาลฎีกาฯ ก่อน เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ้านาจขององค์กร
อิสระ เมื่อศาลฎีกาฯ ได้พิพากษาและมีค้าวินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่าการถวายเงินดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่การถวาย
ผ้าป่าตามที่ กกต.วินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาฯ ตัดสินเช่นนี้ เท่ากับลบล้างการตัดสินของ กกต. ซึ่งผลการออกใบส้มย่อมไม่มี
ผล กกต.ต้องทบทวนดุลยพินิจของตนเองว่าการเลือกตั้งในครั้งแรกที่นายสุรพลชนะ ถือเป็นการเลือกตั้งโดยชอบด้วย
กฎหมาย ไม่มีการทุจริต หรือชักจูงประชาชนตามค้ากล่าวหาของ กกต. ดังนั้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2374628 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2374628
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5-1.jpg
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1 ตุลาคม 2563 
“สุรพล” ประกาศลุย กกต.ทวงคืนต าแหน่ง ส.ส. 
 
 
 
 
 
 
“สุรพล” ประกาศลุย กกต. ยื่นค าร้องทวงคืนต าแหน่ง ส.ส.  
 เมือ่วันที่ 1 ต.ค. นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงภายหลัง
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้อง กกต.กรณีตัดสิทธิ และให้ใบส้มกรณีถวายปัจจัยพระสงฆ์ที่ จ.เชียงใหม่ จ้านวน 
2,000 บาทว่า ค้าวินิจฉัยของศาลฎีกาฯ ดังกล่าวแสดงว่าการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเป็นไปโดยสุจริต เที่ยง
ธรรม ถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ กว่า 5.2 หมื่นคะแนน อยากถามว่า 
กกต.จะแสดงความรับผิดชอบโดยคืนสิทธิความเป็น ส.ส.ให้กับตนอย่างไร รวมทั้งทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ และความผิดหวัง
ของประชาชนที่เกิดขึ้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร  ทั้งนี้ ตนพร้อมด้วยทนายความจะเดินทางยื่นค้าร้องต่อเลขาธิการ 
กกต. ในวันที่ 2 ต.ค. เวลา 10.00 น. เพ่ือให้ทบทวนการคืนสถานภาพ ส.ส.ให้กับตน ทราบว่าฝ่ายกฎหมายพรรค พท.ก็
เตรียมยื่นหนังสือเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้กับตนตามกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณพ่ีน้องที่รักความยุติธรรม 
โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่ส่งก้าลังใจมาให้ตน ขอขอบคุณทุกน้้าใจและความปรารถนาดี 
 ด้าน นายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความ กล่าวว่า จากที่เลขาธิการ กกต.ระบุว่าการให้ใบส้มถือเป็นที่สุด
นั้น ค้าว่าเป็นที่สุดต้องผ่านการพิจารณาและตัดสินจากศาลฎีกาฯ ก่อน เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ้านาจขององค์กร
อิสระ เมื่อศาลฎีกาฯ ได้พิพากษาและมีค้าวินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่าการถวายเงินดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่การถวาย
ผ้าป่าตามที่ กกต.วินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาฯ ตัดสินเช่นนี้ เท่ากับลบล้างการตัดสินของ กกต. ซึ่งผลการออกใบส้มย่อมไม่มี
ผล กกต.ต้องทบทวนดุลยพินิจของตนเองว่าการเลือกตั้งในครั้งแรกที่นายสุรพลชนะ ถือเป็นการเลือกตั้งโดยชอบด้วย
กฎหมาย ไม่มีการทุจริต หรือชักจูงประชาชนตามค้ากล่าวหาของ กกต. ดังนั้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/66111 
 
 
 

https://www.newtv.co.th/news/66111
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พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.55 น. 
"สุรพล"ควงทนายร้อง กกต.คืนสมาชิกภาพ ส.ส. 
 
 
 
 
 
 
 
“สุรพล”ควงทนายร้อง กกต.คืนสมาชิกภาพ ส.ส. 2 ต.ค. แจง ค าตัดสินศาลจึงถือเป็นที่สุด "จรุงวิทย์" ให้รอฟัง
กกต.ปมเยียวยา"สุรพล"    
 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่พรรคเพ่ือไทย นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย  แถลงถึง
กรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้อง กกต.กรณีตัดสิทธิและให้ใบส้ม กรณีถวายปัจจัยพระสงฆ์ที่ จ.เชียงใหม่ว่า ค้า
วินิจฉัยของศาลฎีกาฯ ดังกล่าวแสดงว่า การเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ดังนั้น ถามว่า
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่กว่า 5.2 หมื่นคะแนน และอยากถามว่า กกต.จะ
แสดงความรับผิดชอบโดยคืนสิทธิความเป็น ส.ส.ให้กับตนอย่างไร รวมถึงชื่อเสียง เกียรติยศ และความผิดหวังของ
ประชาชนที่เกิดขึ้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร ทั้งนี้ตนพร้อมด้วยทนายความจะไปยื่นค้าร้องต่อเลขาธิการ กกต.ในวันที่ 
2 ต.ค. เวลา 10.00 น. เพ่ือให้ทบทวนการคืนสถานภาพ ส.ส.ให้กับตน และทราบว่าฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทยก็เตรียม
ยื่นหนังสือเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้กับตนตามกฎหมายด้วยเช่นกัน 
 ด้านนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความ กล่าวว่า จากกรณีที่เลขาธิการ กกต.ระบุว่า  การให้ใบส้มถือเป็น
ที่สุดนั้น ค้าว่าเป็นที่สุดต้องผ่านการพิจารณาและตัดสินจากศาลฎีกาฯ ก่อน เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลก ารใช้อ้านาจของ
องค์กรอิสระ เมื่อศาลฎีกาฯ พิพากษาและมีค้าวินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่า การถวายเงินดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่การ
ถวายผ้าป่าตามที่ กกต.วินิจฉัยนั้น เมื่อศาลฎีกาฯ ตัดสินเช่นนี้ เท่ากับลบล้างการตัดสินของ กกต. ซึ่งผลการออกใบส้ม
ย่อมไม่มีผล กกต.ต้องทบทวนดุลพินิจของตนเองว่า การเลือกตั้งในครั้งแรกท่ีนายสุรพลชนะถือเป็นการเลือกตั้งโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่มีการทุจริตหรือชักจูงประชาชนตามค้ากล่าวหาของ กกต. ดังนั้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีนายสุรพล เกียรติไชยา
กร  เตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาทว่า เรื่องการเยียวยาตนยังไม่ทราบ แต่ต้องรอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพราะเรื่องนี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกกต. ซึ่งเราต้องเสนอค้าพิพากษาศาลให้ท่านรับทราบก่อนแล้วก็ต้องรอ
ว่าท่านจะว่าอย่างไรอีกทีหนึ่ง ส่วนเรื่องที่ทางนายสุรพลจะฟ้องร้องกลับนั้นก็เป็นสิทธิที่สามารถท้าได้อยู่แล้ว แต่อย่างไร
ก็ตามเรื่องนี้เราท้าตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ....  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798640 

https://www.dailynews.co.th/politics/798640


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

45 

 

 
 
1 ตุลาคม 2563 
'สุรพล' ขอกกต.คืนเก้าอ้ีส.ส.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
'สุรพล' ขอกกต.คืนเก้าอ้ีส.ส.เชียงใหม่เพื่อความเป็นธรรม หลังศาลฎีกาชี้ขาดไม่ผิดทุจริตเลือกตั้ง 
 ที่พรรคเพ่ือไทย นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภายหลังศาลฎีกา
แผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้อง กกต.กรณีตัดสิทธิและให้ใบส้มกรณีถวายปัจจัยพระสงฆ์ท่ี จ.เชียงใหม่ จ้านวน 2 พันบาทว่า 
ค้าวินิจฉัยของศาลฎีกาฯ ดังกล่าวแสดงว่าการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ถามว่าใคร
จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ กว่า 5.2 หมื่นคะแนน อยากถามว่า กกต.จะแสดง
ความรับผิดชอบโดยคืนสิทธิความเป็น ส.ส.ให้กับตนอย่างไร รวมทั้งทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ และความผิดหวังของ
ประชาชนที่เกิดข้ึน กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร 
 ทั้งนี้ ตนพร้อมด้วยทนายความจะเดินทางยื่นค้าร้องต่อเลขาธิการ กกต.ในวันที่ 2 ต.ค. เวลา 10.00 น. 
เพ่ือให้ทบทวนการคืนสถานภาพ ส.ส.ให้กับตน ทราบว่าฝ่ายกฎหมายพรรค พท.ก็เตรียมยื่นหนังสือเพ่ือเรียกร้องสิทธิ
ให้กับตนตามกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณพ่ีน้องที่รักความยุติธรรม โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่ส่งก้าลังใจ
มาให้ตน ขอขอบคุณทุกน้้าใจและความปรารถนาดี 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900413 
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1 ตุลาคม 2563 - 16:47 น. 
"สุรพล" ฟ้องแพ่ง กกต.เรียก 86 ล้าน จี้ ลาออก เซ่นปมแจกใบส้มผิดพลาด 
 
 
 
 
 
 
"สุรพล เกียรติไชยากร " ฟ้องแพ่ง กกต.เรียก 86 ล้าน จ่อ ยื่นหนังสือให้  7 กกต.ลาออก เซ่นปมแจกใบส้มผิดพลาด 
พร้อมร้องคืนสิทธิ์ ส.ส. เขต 8 เชียงใหม่ 
 นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงกรณีที่ศาลฎีกา
แผนกคดีเลือกตั้ง มีค้าพิพากษายกค้าร้องกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ให้ใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับ
เลือกตั้ง ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562 ว่า กกต. ต้องรับผิดชอบและคืนสิทธิ์ให้ตนเนื่องจากคะแนน
ที่ชนะการเลือกตั้ง 52,165 คะแนน มาจากประชาชนโดยวันพรุ่งนี้ (2 ต.ค.)จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง กกต. ในเวลา 
10.00 น. เพื่อเรียกร้องให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต้าแหน่ง 
 ด้านทีมทนายความ แถลงว่า ได้ยื่นฟ้องแพ่ง  กกต. เพื่อเรียกค่าเสียหาย 86 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่  28 พ.ย.
62 ก่อนที่ กกต. จะยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา ว่า กกต.ใช้อ้านาจโดยไม่ชอบเป็นการใช้อ้านาจไม่สุจริต เที่ยงธรรม โดยยืนยัน
ว่ากระบวนการที่ได้มาซึ่งคะแนนของนายสุรพล เป็นไปอย่างชอบธรรม และย้้าว่า การที่ กกต. อ้างอิงว่าค้าวินิจฉัยของ 
กกต. ถือเป็นที่สุด นั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบจากศาลยุติธรรมด้วย โดยศาลฎีกาได้วินิจฉัย ว่า  สิ่งที่ กกต.น้ามา
พิจารณาคลาดเคลื่อนไป ย้้า นายสุรพล น้าเงินไปถวายพระเป็นการส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทอดผ้าป่าตามข้อ
กล่าวหาของ กกต. ซึ่งถือว่าค้าวินิจฉัยของ กกต. ถูกลบล้างด้วยค้าพิพากษาของศาล เท่ากับว่า ผลในการออกใบส้มไม่มี
ต่อไป ดังนั้น กกต.ต้องทบทวนเรื่องนี้ แม้ปัจจุบันยังไม่เคยมีบรรทัดฐานในเรื่องนี้มาก่อน แต่จ้านวน ส.ส.ของแต่ละพรรค
มีความหมายต่อการบริหารบ้านเมือง ดังนั้น กกต. ต้องทบทวนใหม่ เพ่ือคืนความเป็นธรรมให้นายสุรพล และขอให้แก้
ข่าวเรื่องข้อเท็จจริงตามค้าพิพากษาของศาล เพราะนายสุรพล ไดร้ับความเสียหาย 
 ด้านนายอดิศร เพียงเกษ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงปรากฎชัดเจนว่า กกต.กับศาลฎีกา วินิจฉัยต่างกัน ทั้งที่
ส้านวนเรื่องเดียวกัน จึงเรียกร้องให้ กกต. ทั้ง 7 คนรับผิดชอบด้วยการลาจากต้าแหน่ง เนื่องจากวินิจฉัยผิดพลาด  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/444923 
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สยามรัฐออนไลน์  1 ตุลาคม 2563 15:58 น.   
"สุรพล” จ่อร้อง กกต.คืนสมาชิกภาพ ส.ส. 2 ต.ค. ยกค าตัดสินศาลถือเป็นที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรค พท.แถลง
ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้อง กกต.กรณีตัดสิทธิและให้ใบส้มกรณีถวายปัจจัยพระสงฆ์ที่ จ.เชียงใหม่ 
จ้านวน 2 พันบาทว่า ค้าวินิจฉัยของศาลฎีกาฯ ดังกล่าวแสดงว่าการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเป็นไปโดยสุจ ริต 
เที่ยงธรรม ถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ กว่า 5.2 หมื่นคะแนน อยาก
ถามว่า กกต.จะแสดงความรับผิดชอบโดยคืนสิทธิความเป็น ส.ส.ให้กับตนอย่างไร รวมทั้งท้ังชื่อเสียงเกียรติยศ และความ
ผิดหวังของประชาชนที่เกิดขึ้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร ทั้งนี้ ตนพร้อมด้วยทนายความจะเดินทางยื่นค้าร้องต่อ
เลขาธิการ กกต.ในวันที่ 2 ต.ค. เวลา 10.00 น. เพ่ือให้ทบทวนการคืนสถานภาพ ส.ส.ให้กับตน ทราบว่าฝ่ายกฎหมาย
พรรค พท.ก็เตรียมยื่นหนังสือเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้กับตนตามกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณพ่ีน้องที่รักความ
ยุติธรรม โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่ส่งก้าลังใจมาให้ตน ขอขอบคุณทุกน้้าใจและความปรารถนาดี 
 ด้านนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความ กล่าวว่า จากที่เลขาธิการ กกต.ระบุว่าการให้ใบส้มถือเป็นที่สุด
นั้น ค้าว่าเป็นที่สุดต้องผ่านการพิจารณาและตัดสินจากศาลฎีกาฯ ก่อน เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ้านาจขององค์กร
อิสระ เมื่อศาลฎีกาฯ ได้พิพากษาและมีค้าวินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่าการถวายเงินดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่การถวาย
ผ้าป่าตามที่ กกต.วินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาฯ ตัดสินเช่นนี้ เท่ากับลบล้างการตัดสินของ กกต. ซึ่งผลการออกใบส้มย่ อมไม่มี
ผล กกต.ต้องทบทวนดุลยพินิจของตนเองว่าการเลือกตั้งในครั้งแรกที่นายสุรพลชนะ ถือเป็นการเลือกตั้งโดยชอบด้วย
กฎหมาย ไม่มีการทุจริต หรือชักจูงประชาชนตามค้ากล่าวหาของ กกต. ดังนั้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/186442 
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1 ต.ค. 2563-14:52 น. 
“สุรพล” ลุย กกต. ทวงคืนต าแหน่ง ส.ส. จี้รับผิดชอบ ยันค าตัดสินศาลถือเป็นที่สุด 
    
 
 
 
 
 
“สุรพล” ลุย กกต. ทวงคืนต าแหน่ง ส.ส. จี้รับผิดชอบ ยันค าตัดสินศาลถือเป็นที่สุด 
 เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 1 ต.ค. ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัครเลือกตั้ง
ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ที่แจกใบส้มและตัดสิทธิ์ความเป็นส.ส.จากกรณีถวายปัจจัยพระสงฆ์ที่ จ.เชียงใหม่ จ้านวน 2,000 บาทว่า 
 ค้าวินิจฉัยของศาลฎีกาฯ แสดงว่าการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ถามว่า
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ กว่า 5.2 หมื่นคะแนน อยากถามว่า กกต.จะ
แสดงความรับผิดชอบ โดยคืนสิทธิ์ความเป็นส.ส.ให้ตนอย่างไร รวมทั้งทั้งชื่อเสียง เกียรติยศ และความผิดหวังของ
ประชาชน กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร 
 ทั้งนี้ ตนพร้อมด้วยทนายความจะเดินทางไปยื่นค้าร้องต่อเลขาธิการ กกต.  วันที่ 2 ต.ค. เวลา 10.00 น. 
เพื่อให้ทบทวนการคืนสถานภาพส.ส.ให้ตน ทราบว่าฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็เตรียมยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิ
ให้กับตนตามกฎหมายเช่นกัน 
 นายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความ กล่าวว่า จากที่เลขาธิการ กกต.ระบุว่าการให้ใบส้มถือเป็นที่สุดนั้น 
ค้าว่าเป็นที่สุดต้องผ่านการพิจารณาและตัดสินจากศาลฎีกาฯ ก่อน เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ้านาจขององค์กรอิสระ 
เมื่อศาลฎีกาฯ พิพากษาและมีค้าวินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่าการถวายเงินพระสงฆ์เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่การถวายผ้าป่า
ตามที่ กกต.วินิจฉัย เม่ือศาลฎีกาฯ ตัดสินเช่นนี้เท่ากับลบล้างการตัดสินของ กกต. การออกใบส้มย่อมไม่มีผล กกต.
ต้องทบทวนดุลยพินิจของตนเองว่าการเลือกตั้งครั้งแรกที่นายสุรพลชนะ ถือเป็นการเลือกตั้งโดยชอบด้วย
กฎหมาย ไม่มีการทุจริต หรือชักจูงประชาชนตามค้ากล่าวหาของ กกต. ดังนั้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5023388 
 
 
 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5023388
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5023388
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5023388
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5023388
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 1 ตุลาคม 2020 - 15:31 
“สุรพล”จ่อย่ืนหนังสอืเรียกร้องกกต.ลาออกแสดงความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
"สุรพล" จ่อยื่นหนังสือเรียกร้อง กกต. แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต าแหน่ง ด้าน ทีมทนายยื่นฟ้อง
แพ่งเรียกร้องค่าเสียหาย 86 ล้านบาท 
 นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงกรณีที่ศาลฎีกาแผนก
คดีเลือกตั้ง มีค้าพิพากษายกค้าร้องกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ให้ใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ไว้
เป็นการชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 ว่า กกต.ต้องรับผิดชอบและคืนสิทธิ์ให้ตนเนื่องจากคะแนนที่ชนะการ
เลือกตั้ง 52,165 คะแนน มาจากประชาชน โดยวันพรุ่งนี้ (2 ต.ค.) จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง กกต. ในเวลา 10.00 น. 
เพ่ือเรียกร้องให้ กกต.แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต้าแหน่ง 
 ด้านทีมทนายความ กล่าวว่า ได้ยื่นฟ้องแพ่ง ต่อ กกต.เพ่ือเรียกค่าเสียหาย 86 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 28 
พ.ย.62 ก่อนที่ กกต.จะยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา ว่า กกต.ใช้อ้านาจโดยไม่ชอบเป็นการใช้อ้านาจไม่สุจริต เที่ยงธรรม โดย
ยืนยันว่ากระบวนการที่ได้มาซึ่งคะแนนของนายสุรพล เป็นไปอย่างชอบธรรม และย้้าว่า การที่ กกต. อ้างอิงว่าค้าวินิจฉัย
ของ กกต. ถือเป็นที่สุด นั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบจากศาลยุติธรรมด้วย โดยศาลฎีกาได้วินิจฉัย ว่า สิ่งที่ กกต.น้ามา
พิจารณาคลาดเคลื่อนไป ย้้า นายสุรพล น้าเงินไปถวายพระเป็นการส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทอดผ้าป่าตามข้อ
กล่าวหาของ กกต. ซึ่งถือว่าค้าวินิจฉัยของ กกต.ถูกลบล้างด้วยค้าพิพากษาของศาล เท่ากับว่า ผลในการออกใบส้มไม่มี
ต่อไป ดังนั้น กกต. ต้องทบทวนเรื่องนี้ แม้ปัจจุบันยังไม่เคยมีบรรทัดฐานในเรื่องนี้มาก่อน แต่จ้านวน ส.ส.ของแต่ละ
พรรคมีความหมายต่อการบริหารบ้านเมือง ดังนั้น กกต.ต้องทบทวนใหม่ เพ่ือคืนความเป็นธรรมให้นายสุรพล และขอให้
แก้ข่าวเรื่องข้อเท็จจริงตามค้าพิพากษาของศาล เพราะนายสุรพล ได้รับความเสียหาย 
 นายอดิศร เพียงเกษ คณะท้างานผู้น้าฝ่ายค้าน กล่าวว่า ข้อเท็จจริงปรากฎชัดเจนว่า กกต.กับศาลฎีกา 
วินิจฉัยต่างกัน ทั้งที่ส้านวนเรื่องเดียวกัน จึงเรียกร้องให้ กกต. ทั้ง 7 คนรับผิดชอบด้วยการลาจากต้าแหน่ง เนื่องจาก
วินิจฉัยผิดพลาด 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_785670/ 
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1 ต.ค. 2563 
"สุรพล"จี้7กกต.ลาออกหากไม่คืนสิทธิ์ส.ส. 
 
 
 
 
 
 
 
พรุ่งนี้ "สุรพล เกียรติไชยากร" เตรียมลุยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยื่นหนังสือจี้ 7 อรหันต์ กกต. ลาออก เซ่นปม
แจกใบส้มผิดพลาด พร้อมร้องคืนสิทธิ์ส.ส.เชียงใหม่คืน 
 (1 ตุลาคม 2563) นายสุรพล เกียรติไชยากรอดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงว่า 
กรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีค้าพิพากษายกค้าร้องกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ ง (กกต.) ให้ใบส้ม หรือเพิกถอน
สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562 นั้น กกต. ต้องรับผิดชอบและคืนสิทธิ์ให้ตน 
เนื่องจากคะแนนที่ชนะการเลือกตั้ง 52,165 คะแนน มาจากประชาชน โดยวันที่ 2 ต.ค. เวลา 10.00 น. จะเดินทางไป
ยื่นหนังสือถึง กกต. เพื่อเรียกร้องให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต้าแหน่ง 
 ขณะที่ นายปกป้อง กลับวิเศษทนายความนายสุรพล กล่าวว่า ได้ยื่นฟ้องแพ่งต่อ กกต. เพ่ือเรียก
ค่าเสียหาย จ้านวน 86 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2562 ก่อนที่ กกต. จะยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา ว่ากกต.ใช้อ้านาจโดย
ไม่ชอบ เป็นการใช้อ้านาจไม่สุจริต เที่ยงธรรม โดยยืนยันว่ากระบวนการที่ได้มาซึ่งคะแนนของนายสุรพล เป็นไปอย่าง
ชอบธรรม และการที่ กกต. อ้างอิงว่าค้าวินิจฉัยของ กกต. ถือเป็นที่สุดนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบจากศาลยุติธรรม
ด้วย 
 ทั้งนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า สิ่งที่ กกต.น้ามาพิจารณาคลาดเคลื่อนไป ซึ่งขอย้้าว่า นายสุรพล น้าเงินไป
ถวายพระเป็นการส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทอดผ้าป่า ตามข้อกล่าวหาของ กกต. ซึ่งถือว่าค้าวินิจฉัยของ กกต. ถูกลบ
ล้างด้วยค้าพิพากษาของศาล เท่ากับว่า ผลในการออกใบส้มไม่มีต่อไป ดังนั้น กกต.ต้องทบทวนเรื่องนี้ 
 "แม้ปัจจุบันยังไม่เคยมีบรรทัดฐานในเรื่องนี้มาก่อน แต่จ้านวน ส.ส.ของแต่ละพรรค มีความหมายต่อการ
บริหารบ้านเมือง ดังนั้น กกต. ต้องทบทวนใหม่ เพ่ือคืนความเป็นธรรมให้นายสุรพล และขอให้แก้ข่าวเรื่องข้อเท็จจริง
ตามค้าพิพากษาของศาล เพราะนายสุรพล ได้รับความเสียหาย" นายปกป้อง กล่าว 
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 ด้านนายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ข้อเท็จจริงปรากฎชัดเจนว่า 
กกต.กับศาลฎีกา วินิจฉัยต่างกัน ทั้งที่ส้านวนเรื่องเดียวกัน จึงเรียกร้องให้ กกต. ทั้ง  7 คนรับผิดชอบด้วยการลาจาก
ต้าแหน่ง เนื่องจากวินิจฉัยผิดพลาด 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378798544 
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01 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:14 น.       
'สุรพล-เพื่อไทย' จ่อบุกกกต.จี้รับผิดชอบแจกใบส้มม่ัว 'เลขาฯกกต.' งัดรธน.มาตรา 225 สู้ 
   
 
 
 
 
 
 
สุรพล เกียรติไชยากร 
 1 ต.ค.63 - ที่พรรคเพ่ือไทย นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภายหลัง
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้อง กกต.กรณีตัดสิทธิและให้ใบส้มกรณีถวายปัจจัยพระสงฆ์ที่ จ.เชียงใหม่ จ้านวน 2 
พันบาทว่า ค้าวินิจฉัยของศาลฎีกาฯ ดังกล่าวแสดงว่าการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม 
ถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ กว่า 5.2 หมื่นคะแนน  
 "อยากถามว่า กกต.จะแสดงความรับผิดชอบโดยคืนสิทธิความเป็น ส.ส.ให้กับตนอย่างไร รวมทั้งทั้งชื่อเสียง
เกียรติยศ และความผิดหวังของประชาชนที่เกิดขึ้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร ผมพร้อมด้วยทนายความจะเดินทางยื่น
ค้าร้องต่อเลขาธิการ กกต.ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 น. เพ่ือให้ทบทวนการคืนสถานภาพ ส.ส.ให้กับผม ทราบว่า
ฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย ก็เตรียมยื่นหนังสือเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้กับตนตามกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
ขอขอบคุณพ่ีน้องที่รักความยุติธรรม โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่ส่งก้าลังใจมาให้ผม ขอขอบคุณทุกน้้าใจและความ
ปรารถนาดี"  นายสุรพล กล่าว 
 นายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความ กล่าวว่าจากที่เลขาธิการ กกต.ระบุว่าการให้ใบส้มถือเป็นที่สุดนั้น ค้า
ว่าเป็นที่สุดต้องผ่านการพิจารณาและตัดสินจากศาลฎีกาฯ ก่อน เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ้านาจขององค์กรอิสระ 
เมื่อศาลฎีกาฯ ได้พิพากษาและมีค้าวินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่าการถวายเงินดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใ ช่การถวายผ้าป่า
ตามที่ กกต.วินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาฯ ตัดสินเช่นนี้ เท่ากับลบล้างการตัดสินของ กกต. ซึ่งผลการออกใบส้มย่อมไม่มีผล 
กกต.ต้องทบทวนดุลยพินิจของตนเองว่าการเลือกตั้งในครั้งแรกที่นายสุรพลชนะ ถือเป็นการเลือกตั้งโดยชอบด้วย
กฎหมาย ไม่มีการทุจริต หรือชักจูงประชาชนตามค้ากล่าวหาของ กกต. ดังนั้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร 
 ทางด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนก
คดีเลือกตั้งยกค้าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร  อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย  และเตรียมที่จะ 
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ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาทว่า เรื่องการเยียวตนยังไม่ทราบ แต่ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพราะเรื่องนี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกกต. ซึ่งเราต้องเสนอค้าพิพากษาศาลให้ท่านรับทราบก่อนแล้วก็ต้องรอว่าท่านจะว่า
อย่างไรอีกทีหนึ่ง ส่วนเรื่องที่ทางนายสุรพลจะฟ้องร้องกลับนั้นก็เป็นสิทธิที่สามารถท้าได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้
เราท้าตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/79228
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วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 16:37 น. 
"สุรพล"จี้7กกต.ลาออกแจกใบส้มผิดพลาดพร้อมฟ้องค่าเสียหาย 86 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตส.ส.เพื่อไทยประกาศลุยกกต.พรุ่งนี้(2ต.ค.)เรียกร้องให้คืนสิทธิ์พร้อมให้ลาออกรับผิดชอบแจกใบส้มผิดพลาด 
 เมื่อวันที่ 1ต.ค.2563 นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลง
ว่า การศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีค้าพิพากษายกค้าร้องกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ให้ใบส้ม หรือเพิก
ถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตนเอง ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 จนท้าให้พ้นสมาชิกภาพส.ส. ว่า 
กกต. ต้องรับผิดชอบและคืนสิทธิ์ให้ตนเนื่องจากคะแนนที่ชนะการเลือกตั้ง 52,165 คะแนน มาจากประชาชน โดยวัน
พรุ่งนี้ (2 ต.ค.) จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง กกต. ในเวลา 10.00 น. เพ่ือเรียกร้องให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบด้วย
การลาออกจากต้าแหน่ง 
 ด้านนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความ แถลงว่า ได้ยื่นฟ้องแพ่ง ต่อ กกต. เพ่ือเรียกค่าเสียหาย 86 ล้าน
บาท ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.62 ก่อนที่ กกต.จะยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา ว่า กกต.ใช้อ้านาจโดยไม่ชอบเป็นการใช้อ้านาจไม่สุจริต 
เที่ยงธรรม โดยยืนยันว่า กระบวนการที่ได้มาซึ่งคะแนนของนายสุรพล เป็นไปอย่างชอบธรรม และย้้าว่า การที่ กกต. 
อ้างอิงว่าค้าวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด นั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบจากศาลยุติธรรมด้วย โดยศาลฎีกาได้วินิจฉัย 
ว่า สิ่งที่ กกต.น้ามาพิจารณาคลาดเคลื่อนไป 
 ทั้งนี้ กรณี นายสุรพล น้าเงินไปถวายพระเป็นการส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับ เงินทอดผ้าป่าตามข้อกล่าวหา
ของ กกต. ซึ่งถือว่าค้าวินิจฉัยของ กกต.ถูกลบล้างด้วยค้าพิพากษาของศาล เท่ากับว่า ผลในการออกใบส้มไม่มีต่อไป 
ดังนั้น กกต.ต้องทบทวนเรื่องนี้ แม้ปัจจุบันยังไม่เคยมีบรรทัดฐานในเรื่องนี้มาก่อน แต่ จ้านวน ส.ส.ของแต่ละพรรคมี
ความหมายต่อการบริหารบ้านเมือง ดังนั้น กกต.ต้องทบทวนใหม่ เพ่ือคืนความเป็นธรรมให้นายสุรพล และขอให้แก้ข่าว
เรื่องข้อเท็จจริงตามค้าพิพากษาของศาล เพราะนายสุรพล ได้รับความเสียหาย 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634485 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/634485
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เผยแพร่: 1 ต.ค. 2563 15:56   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
"สมชัย"จี้ถาม กกต.แจงเงินบริจาคพรรคประชาชนปฏิรูป น าเงินไปท าอะไร 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)โพสต์เฟซบุ๊ก “สมชัย ศรีสุทธิยากร”ระบุว่า 1 
ตุลาคม 2563 คือวันครบรอบ 390 วันที่ กกต.มีประกาศยุบพรรคประชาชนปฏิรูป ของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ลงมติ
ยุบพรรคและน้าตัวเองไปเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ (ราชกิจจาฯ ประกาศวันที่ 6 กันยายน 2562) 
 ครบ 390 วัน ส้าคัญอย่างไร ตามมาตรา 95 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง หากพรรคการเมืองใดยุบพรรค 
ต้องส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน 30 
วัน และ กกต.ต้องส่งเรื่องให้ สตง.ช้าระบัญชีให้แล้วเสร็จใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรค
การเมือง (เลขาธิการ กกต.) และ สามารถขยายได้ อีก 180 วัน ดังนั้น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ จึงเป็นวันที่ครบ 
30+180+180 วัน ตามก้าหนดดังกล่าว แต่กลับไม่มีข่าวคราวความคืบหน้าใดท่ีให้ประชาชนได้รับรู้ 
 นับแต่ตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันสิ้นสภาพพรรค เมื่อ 6 กันยายน 
2562 พรรคประชาชนปฏิรูปมีรายได้จากการบริจาคในแต่ละเดือนดังนี้ 
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 เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงด้าเนินกิจการพรรค เหลือเท่าไรต้องมอบให้
องค์กรสาธารณกุศล ตามมติของกรรมการบริหารพรรค แต่หากไม่มีการระบุเงินที่เหลือต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนา
พรรคการเมืองที่มีประธาน กกต.เป็นผู้ดูแล 
 ค้าถามส้าคัญ ที่ฝากสื่อมวลชนไปถาม กกต.วันนี้ 
 1. รายงานการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปครั้งสุดท้ายที่มีมติยุบพรรค ได้ระบุว่าจะยก
เงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลใด และปัจจุบันได้มอบเงินให้แก่องค์กรดังกล่าวแล้วหรือยัง เป็นจ้านวนเท่าใด 
2.พรรคประชาชนปฏิรูปได้ส่งรายงานบัญชีและงบการเงินและเอกสารการเงินต่างๆให้แก่ กกต.ตรงตามก้าหนด 30 วัน 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

56 

 

 
 
 หลังจากยุบพรรคหรือไม่ 
 3.ปัจจุบัน กกต.ได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้ สตง.ท้าการตรวจสอบแล้วหรือยัง หากส่งแล้ว ได้ส่งไปในวันที่
เท่าไร และ มีรายงานกลับมาที่ กกต.แล้วหรือยัง 
 ผู้รับผิดชอบที่สมควรตอบค้าถามทั้งสามค้าถาม คือ เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง 
และ ประธาน กกต. ในฐานะ ประธานคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคเมือง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000100474 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000100474
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วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 14:19 น. 
"สมชัย"จี้กกต.แจงเงินบริจาค 19.9 ล้านของพรรคประชาชนปฏิรูป 
 
 
 
 
 
 
 
"สมชัย ศรีสุทธิยากร" จี้ กกต.ชี้แจงเงินบริจาค 19.9 ล้านบาท ของ "พรรคประชาชนปฏิรูป" หลังถูกยุบ ชี้ครบ390 
วันหลังยุบพรรค ต้องยกเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศล 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า 1 ตุลาคม 
2563 คือวันครบรอบ 390 วันที่ กกต.มีประกาศยุบพรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ลงมติยุบพรรค
และน้าตัวเองไปเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ (ราชกิจจาฯ ประกาศวันที่ 6 กันยายน 2562) 
ครบ 390 วัน ส้าคัญอย่างไร 
 ตาม มาตรา 95 ของ พรบ.พรรคการเมือง หากพรรคการเมืองใดยุบพรรค ต้องส่งบัญชีและงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน และ กกต.ต้องส่งเรื่องให้ 
สตง.ช้าระบัญชีให้แล้วเสร็จใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง (เลขาธิการ กกต.) และ 
สามารถขยายได้อีก 180 วัน ดังนั้น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ จึงเป็นวันที่ครบ 30+180+180 วัน ตามก้าหนดดังกล่าว 
แต่กลับไม่มีข่าวคราวความคืบหน้าใดที่ให้ประชาชนได้รับรู้ 
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 เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงด้าเนินกิจการพรรค เหลือเท่าไรต้องมอบให้
องค์กรสาธารณกุศล ตามมติของกรรมการบริหารพรรค แต่หากไม่มีการระบุ เงินที่เหลือต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนา
พรรคการเมืองที่มีประธาน กกต.เป็นผู้ดูแล 
ค้าถามส้าคัญ ที่ฝากสื่อมวลชนไปถาม กกต. วันนี้ 
 1. รายงานการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปครั้งสุดท้ายที่มีมติยุบพรรค ได้ระบุว่าจะยก
เงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลใด และปัจจุบันได้มอบเงินให้แก่องค์กรดังกล่าวแล้วหรือยัง เป็นจ้านวนเท่าใด 
 2. พรรคประชาชนปฏิรูปได้ส่งรายงานบัญชีและงบการเงินและเอกสารการเงินต่างๆให้แก่ กกต.ตรงตาม
ก้าหนด 30 วันหลังจากยุบพรรคหรือไม่ 
 3. ปัจจุบัน กกต.ได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้ สตง.ท้าการตรวจสอบแล้วหรือยัง หากส่งแล้ว ได้ส่งไปในวันที่
เท่าไร และ มีรายงานกลับมาที่ กกต.แล้วหรือยัง 
ผู้รับผิดชอบที่สมควรตอบค้าถามทั้งสามค้าถาม คือ เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง และ ประธาน 
กกต. ในฐานะ ประธานคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคเมือง ครับ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634453  
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พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.29 น. 
คนใกล้ชิดตระกูลชินพรึ่บ นั่งกก.บห."พท."ชุดใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เพื่อไทย”เปลี่ยนกก.บห.ใหม่ คนใกล้ชิดตระกูลชินวัตรพรึ่บ  เผยเลือก “ประเสริฐ”นั่งเลขาฯ พท.เพราะ
ประนีประนอม 
 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ส้าหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยชุดใหม่นั้น เห็นได้ชัดเจนว่า ส่วนใหญ่เป็น
คนใกล้ชิดคนตระกูลชินวัตร โดยคนที่ใกล้ชิดนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พล.ต.อ.
สมศักดิ์ จันทะพิงค์ และนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส่วนคนที่ใกล้ชิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ อาทิ นายกิตติ
รัตน์ ณ ระนอง น.ส.ธีรรัตน์ ส้าเร็จวาณิชย์ และนายคุณากร ปรีชาชนะชัย ส้าหรับกลุ่มที่มาจากอดีตพรรคไทยรักษาชาติ 
อาทิ นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ และน.ส.อรุณี กาสยานนท์ ขณะที่คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทายาทนักการเมือง อาทิ นายนพ ชี
วานันท์ และนายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดนายภูมิธรรม เวชยชัย แกน
น้าพรรคอีกด้วย 
 ส่วนกรณีที่นายประเสริฐได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคนั้น เนื่องจากแกนน้าพรรคมองว่า ส.ส.อีสานใน
พรรคนั้นมีอยู่หลายกลุ่ม หากเอาคนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นเป็นเลขาธิการพรรค ก็อาจจะท้าให้เกิดการกระทบกระทั่ง
กันได้ อีกท้ังนายประเสริฐก็ไม่ถือว่าเป็นคนของกลุ่มไหนชัดเจน รวมทั้งยังเป็นคนที่มีความประนีประนอม ซึ่งน่าจะท้าให้
ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายด้วย. 
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798635 
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ไทยรัฐออนไลน์1 ต.ค. 2563 16:46 น. 
เผยโฉม "ใครเป็นใคร" 24 กก.บริหาร ผู้กุมบังเหียน พรรคเพื่อไทย ชุดใหม่ 
 
 
 
 
 
 
เปิดโฉมหน้า 24 คณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย ชุดใหม่ สมพงษ์ กลับมาน้าทัพ งานนี้ ใครเป็นใคร หน้าตาเป็น
อย่างไร ภายหลังพรรคเพื่อไทย นัดประชุมใหญ่ ถ่ายเลือด เลือกตั้ง กก.บห.พรรคใหม่ในวันนี้  
 วันที่ 1 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังทราบผลการเลือกตั้ง ผู้ได้รับเลือก เป็น 24 คณะกรรมการ
บริหารพรรคเพ่ือไทย ชุดใหม่ ต้องยอมรับว่า คอการเมืองหลายคน พอได้ยินชื่อผู้ได้เป็น 1 ใน กก.บริหารพรรคเพ่ือไทย 
อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อ จนถึงขั้นอาจ "นึกหน้าค่าตา" ไม่ออกกันเลยทีเดียว  
 วันนี้ ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้รวบรวม 24 ขุนพล พรรคเพ่ือไทย ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ มาให้ได้ชมกัน เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลา เราไปดูกันเลยดีกว่า  
คณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย 
หัวหน้าพรรค 
1. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ว่ากันว่าเป็นสายตรง "บ้านจันทร์ส่องหล้า" ตัวจริง การันตี ไม่มีใครมีคุณสมบัติเหมาะสมกว่า
นี้อีกแล้ว เลยได้กลับมานั่งหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย รอบ 2 ตามคาด  
รองหัวหน้าพรรค จ้านวน 10 คน ได้แก่ 
2. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 3. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 4. นายชูศักดิ์ ศิรินิล 5. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 6. นายยุทธพงศ์ 
จรัสเสถียร 7. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 8. นายสุทิน คลังแสง 9. นายไชยา พรหมา 10. พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ 11. 
นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด 
เลขาธิการพรรค 
12. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  ส.ส.นครราชสีมา มานั่งเก้าอ้ีแม่บ้านพรรค (เลขาธิการพรรคคนใหม่) แทน น.อ.อนุ
ดิษฐ์ นาครทรรพ ที่ "ไขก๊อก" ไป หลังคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประกาศ ลาออกจากประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรค  
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รองเลขาธิการพรรค จ้านวน 5 คน ได้แก่ 
13. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม 14. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ 15. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล 16. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย 
17. นายนพ ชีวานันท์ 
เหรัญญิกพรรค 18. น.ส.ธีรรัตน์ ส้าเร็จวาณิชย์ 
นายทะเบียนพรรค 19. นายจักรพงษ์ แสงมณี 
โฆษกพรรค 20. น.ส.อรุณี กาสยานนท์ 
กรรมการบริหารพรรค จ้านวน 4 คน ได้แก่ 
21. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 22. นายสรวงศ์ เทียนทอง 23. นายองอาจ วงษ์ประยูร 24. นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1942739 
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วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 15:17 น. 
คาดร่างแก้รธน.ฉบับ "iLaw" เข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาพ.ย.นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการประธานสภาฯคาดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนจะบรรจุเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาในเดือนพ.ย.นี้ 
หลังกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น 
 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสภาฯ ได้
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน ( iLaw) จ้านวน 101,450 คนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้
เวลาตรวจสอบเพียง 8 วัน จากวันที่ยื่น 22 ก.ย.-30 ก.ย. จากกรอบเวลาในการตรวจสอบ 45 วัน และวันนี้ทางส้านัก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งข้อมูลเลขบัตรประชาชนของผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปยังกรมการปกครอง เพ่ือ
ด้าเนินการตรวจสอบว่ารายชื่อดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญหรือไม ่
 หลังจากกรมการปกครองตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะส่งกลับมายังสภาฯ จากนั้นจะประกาศรายชื่อทาง
เว็บไซด์ของสภาฯ และตรวจสอบรายชื่อได้จากส้านักเลขาธิการสภาฯรวมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อแต่ละคน เพ่ือ
ตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ และการคัดค้าน ซึ่งข้ันตอนตรงนี้ใช้เวลา 30 วัน หากตรวจสอบเรียบร้อยประธานรัฐสภาก็บรรจุ
เข้าไปในระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภาภายใน 15 วัน 
 นายสมบูรณ์ กล่าวด้วยว่าร่างของภาคประชาชนคงจะสามารถบรรจุเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาในเดือน พ.ย.
นี้ เชื่อว่าร่างกฎหมายเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนจะสามารถน้าเขาสู่การพิจารณาได้ทันกับฉบับที่ส.ส.เสนอเข้า
มาก่อนหน้า เพราะท้ัง 6 ญัตติที่เสนอมาก่อนหน้านี้ ยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของกรรมาธิการยังไม่ได้รับหลักการ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634469 
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02 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06:49 น.      
'นิพิฏฐ์'ยกประสบการณ์ตัวเองศาลฎีกายกค าร้องฟ้องกลับ กกต. ไม่ง่าย 
   
 
 
 
 
 
 
 
02ต.ค.63-นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตผู้สมัครส.ส.พัทลุง และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ความเห็นผ่าน
เฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่อง ใบส้ม กับ กกต. มีเนื้อหาดังนี้ 
 เรื่อง กกต.ให้ใบส้ม อดีตส.ส. เชียงใหม่ ต่อมาศาลฎีกายกค้าร้อง การจะฟ้องกลับกกต.ไม่ง่ายครับ เพราะ
กกต.เป็นองค์กรอิสระมีกฎหมายคุ้มครองความเป็นอิสระเต็มที่ เปรียบเหมือนมี"ผนังทองแดงก้าแพงเหล็ก" คุ้มครอง 
การเอาผิดไม่ง่ายหรอก หากไม่ได้ความว่ามีความประมาทเลินเล่อหรือมีเจตนาทุจริต และการสืบเจตนาทุจริตนี่ ยาก
ครับ!! โดยทั่วไปแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานชัด เอาผิดยากมาก มนุษย์ในองค์กรอิสระทุกองค์กร จึงต้องเป็นคนดีจริงๆ ถ้า
ไม่ดีก็ท้าบ้านเมืองพังพินาศทั้งระบบ 
 การฟ้องร้ององค์กรอิสระ ถ้าใครสนใจจะศึกษาเป็นตัวอย่าง คอยดูคดีที่ผมฟ้องอาญา กกต.ที่ศาลอาญา
ทุจริตกลางดีกว่า ตอนนี้ ศาล(ผู้พิพากษา) ถอนตัวไปชุดหนึ่งแล้ว ต้องมีการแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาชุดใหม่ขึ้นมา
พิจารณาเพราะในองค์คณะเก่า ผู้พิพากษาท่านหนึ่งเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของกกต. ที่มาจากศาลฎีกา กระบวนการ
พิจารณาของศาลก็ดีอย่างนี้แหละครับ  ถ้าเกี่ยวข้องกับจ้าเลย ทางใดทางหนึ่ง ก็ต้องถอนตัวเพราะไม่อาจพิจารณา
พิพากษาคดีเพ่ือยังให้เกิดความยุติธรรมได้ คดีก็เลื่อนไปเดือนหน้า 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79266 
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วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 07.49 น. 
‘นิพิฏฐ์’ฟันฉับ ‘ผนังทองแดงก าแพงเหล็ก’คุ้มครอง ปม‘ใบส้ม’ฟ้องกลับ กกต.ไม่ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ตุลาคม 2563 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป .) 
โพสต์ความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่อง “ใบส้ม กับ กกต.” มีเนื้อหาดังนี้... 
ใบส้ม กับ กกต. 
 เรื่องกกต.ให้ใบส้ม อดีตส.ส. เชียงใหม่ ต่อมาศาลฎีกายกค้าร้อง การจะฟ้องกลับกกต.ไม่ง่ายครับ เพราะ
กกต.เป็นองค์กรอิสระมีกฎหมายคุ้มครองความเป็นอิสระเต็มที่ เปรียบเหมือนมี  “ผนังทองแดงก้าแพงเหล็ก” คุ้มครอง 
การเอาผิดไม่ง่ายหรอก หากไม่ได้ความว่ามีความประมาทเลินเล่อหรือมีเจตนาทุจริต และการสืบเจตนาทุจริตนี่ ยาก
ครับ!!  โดยทั่วไปแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานชัด เอาผิดยากมาก มนุษย์ในองค์กรอิสระทุกองค์กร จึงต้องเป็นคนดีจริงๆ 
ถ้าไม่ดีก็ท้าบ้านเมืองพังพินาศท้ังระบบ 
 การฟ้องร้ององค์กรอิสระ ถ้าใครสนใจจะศึกษาเป็นตัวอย่าง คอยดูคดีที่ผมฟ้องอาญากกต.ที่ศาลอาญา
ทุจริตกลางดีกว่า ตอนนี้ ศาล(ผู้พิพากษา) ถอนตัวไปชุดหนึ่งแล้ว ต้องมีการแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาชุดใหม่ขึ้นมา
พิจารณาเพราะในองค์คณะเก่า ผู้พิพากษาท่านหนึ่งเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของกกต. ที่มาจากศาลฎีกา 
กระบวนการพิจารณาของศาลก็ดีอย่างนี้แหละครับ ถ้าเกี่ยวข้องกับจ้าเลย ทางใดทางหนึ่ง ก็ต้องถอนตัวเพราะไม่อาจ
พิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือยังให้เกิดความยุติธรรมได้ คดีก็เลื่อนไปเดือนหน้า 
*โปรดแสดงความเห็นทางวิชาการ ด้วยความระมัดระวัง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/522345 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/522345
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2 ตุลาคม 2563 
ยกค าร้อง 'ใบส้ม' ฟ้องกลับ 'กกต.' ไม่ง่าย 
 
 
  
 
 
 
 
"นิพิฏฐ์" ยกประสบการณ์ฟ้องกลับ กกต.ไม่ง่าย เทียบ "ผนังทองแดงก าแพงเหล็ก" คุ้มครอง 
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตผู้สมัครส.ส.พัทลุง และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว เรื่อง ใบส้ม กับกกต. มีเนื้อหาดังนี้ 
 เรื่อง กกต.ให้ใบส้ม อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ต่อมาศาลฎีกายกค้าร้อง การจะฟ้องกลับกกต. ไม่ง่ายครับ เพราะ
กกต .เป็นองค์กรอิสระมีกฎหมายคุ้มครองความเป็นอิสระเต็มที่  เปรียบเหมือนมี  "ผนังทองแดงก าแพง
เหล็ก" คุ้มครอง การเอาผิดไม่ง่ายหรอก หากไม่ได้ความว่ามีความประมาทเลินเล่อหรือมีเจตนาทุจริต  และการสืบ
เจตนาทุจริตนี่ ยากครับ!! โดยทั่วไปแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานชัด เอาผิดยากมาก มนุษย์ในองค์กรอิสระทุกองค์กร จึง
ต้องเป็นคนดีจริงๆ ถ้าไม่ดีก็ท้าบ้านเมืองพังพินาศทั้งระบบ 
 การฟ้องร้ององค์กรอิสระ ถ้าใครสนใจจะศึกษาเป็นตัวอย่าง คอยดูคดีที่ผมฟ้องอาญา กกต.ที่ศาล
อาญาทุจริตกลางดีกว่า ตอนนี้ ศาล(ผู้พิพากษา) ถอนตัวไปชุดหนึ่งแล้ว ต้องมีการแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาชุดใหม่
ขึ้นมาพิจารณา เพราะในองค์คณะเก่า  ผู้ พิพากษาท่านหนึ่งเคยเป็นผู้ ใต้บังคับบัญชาของ  กกต .ที่มาจากศาล
ฎีกา กระบวนการพิจารณาของศาลก็ดีอย่างนี้แหละครับ ถ้าเกี่ยวข้องกับจ้าเลย ทางใดทางหนึ่ง ก็ต้องถอนตัวเพราะไม่
อาจพิจารณาพิพากษาคดเีพ่ือยังให้เกิดความยุติธรรมได้ คดีก็เลื่อนไปเดือนหน้า 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900515 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900515
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2 ตุลาคม 2563 - 11:12 น. 
"สุรพล" ขีดเส้นตาย กกต. 15 วัน คืนสิทธิ์ ส.ส.  
 
 
 
 
 
 
"สุรพล" ขีดเส้นตาย กกต. 15 วัน คืนสิทธิ์ ส.ส.  โยน ศาลฯชี้ชัดเป็นซองท าบุญ ไม่เข้าข่ายหาเสียง  ลั่น พ้นก าหนด
หากยังนิ่ง เตรียมฟ้อง ม.157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 2 ต.ค.2563  อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย นายสุรพล เกียรติไชยากร เข้ายื่น
หนังสือถึงคณะกรรมาการการเลือกตั้ง เพ่ือขอความเป็นธรรมหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีค้าพิพากษายกค้าร้อง
กรณี กกต.ให้ใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 ว่า กกต. ต้อง
รับผิดชอบและคืนสิทธิ์ให้ตนเนื่องจากคะแนนที่ชนะการเลือกตั้ง 52,165 คะแนน มาจากประชาชน โดยการตัดสินของ 
กกต.นั้นขาดความเท่ียงธรรมและความยุติธรรม ไม่รอบคอบไม่เป็นมาตราฐาน เร่งรีบ โดยการวินิจฉัยนั้นใช้เวลาเพียงแค่ 
3 ชั่วโมง ส่งเรื่องมาจากจังหวังเชียงใหม่ มาท่ี กกต. กลาง และไม่มีการสอบพยานเพิ่ม   
 ทั้งนี้  จากค้าพิพากษาของศาลได้ระบุชัดว่าการใส่ซองท้าบุญไม่ใช่ลักษณะของการหาเสียง และไม่ได้ระบุ
ว่าใบส้มที่ กกต.ให้ถูกหรือผิด จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้ กกต.คืนสิทธิ โดยให้เวลา กกต.เพียง 15 วันในการ
ด้าเนินการพิจารณาว่าจะคืนสิทธิให้ตนหรือไม่  นอกจากนี้ หาก กกต.ยังไม่พิจารณาคืนสิทธิให้ตน ตนก็จะด้าเนินการ
ฟ้องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157  
 ขณะที่ทนายความของนายสุรพล นายปกป้อง กลับวิเศษ กล่าวถึงเอกสารส้านวน ว่ากกต. พิจารณาให้ใบ
ส้มเพียงวันเดียวโดยไม่ได้เปิดอ่านเอกสารข้างในที่ กกต.เชียงใหม่ส่งมาให้กกต. กลาง แต่ใช้วิธีรับฟังการรายงานส้านวน 
กกต.เชียงใหม่เท่านั้น และวินิจฉัยทันที ถือว่ากกต.ใช้ดุลพินิจไม่รอบคอบที่มีผลต่อการตัดสิทธิทางการเมือง จึงขอให้ 
กกต.คืนสิทธิตามข้อเรียกร้องของตน แต่อย่างไรก็ตามก็จะด้าเนินการเอาผิด กกต. อย่างแน่นอนฐานใช้ดุลยพินิจโดยมิ
ชอบ  
พร้อมกันนี้ นายปกป้อง ยังย้้าอีกว่า แม้ไม่มีข้อกฎหมาย ระบุชัดเจนว่าให้ กกต.คืนต้าแหน่ง ส.ส.ได้ แต่ตามหลัก เมื่อ
ศาลฎีกาฯชี้แล้ว ก็สามารถอ้างอิงหลักการและข้อกฎหมายข้างเคียงมาคืนสิทธิให้ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/445007 

https://www.komchadluek.net/news/politic/445007
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2 ต.ค. 2563-11:16 น. 
สุรพล ให้เวลา กกต. 15 วัน คืนสิทธิ ส.ส. ไม่ท าฟ้องแน่ แฉเร่งรีบสอบ-ไม่รอบคอบ 
 
 
 
 
 
 
 
สุรพล ให้เวลา กกต. 15 วัน คืนสิทธิส.ส. ไม่ท าฟ้องแน่ แฉเร่งรีบสอบ-ไม่รอบคอบ 
 กรณี ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ยกค้าร้องของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่แจกใบส้มและตัดสิทธิ์
ความเป็นส.ส. จากกรณี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ถวายปัจจัยพระสงฆ์ท่ี จ.เชียงใหม่ จ้านวน 
2,000 บาท 
 ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 2 ต.ค. ที่ส้านักงาน กกต. นายสุรพล พร้อมทนายความ เดินทางเข้ายื่นค้าร้อง
ถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือขอความเป็นธรรม 
 นายสุรพล กล่าวว่า สิ่งที่ กกต.ท้าขาดความเที่ยงธรรม และ ยุติธรรม ไม่มีการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา รับฟัง
ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว ไม่สอบสวนด้วยความรอบคอบ มีความเร่งรีบ ท้าให้เกิดความเสียหายกับการเลือกตั้ง ความ
ผิดพลาดครั้งนี้ เป็นความบกพร่อง ทั้ง กกต.ส่วนกลาง และ กกต.เชียงใหม่ 
 "ตนเองให้เวลา กกต. 15 วัน เพื่อทบทวน และ คืนสิทธิความเป็น ส.ส.ให้ตนเอง ตามกระบวนการ หาก 
ภายใน 15 วันนี้ ยังไม่มีความคืบหน้า ตนเองจะหารือทีมทนายความ เพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยเฉพาะ 
มาตรา 157 กกต. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่" นายสุรพล กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5029430 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5029430
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg
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 2 ตุลาคม 2020 - 11:46 
 “สุรพล” ยืน่ กกต.ขอความเป็นธรรม 
"สุรพล" ยื่น กกต.ขอความเป็นธรรม หลังศาลตัดสินไม่ผิดใบส้ม ให้เวลา 15 วันคืนสิทธิ ส.ส. หากไม่ท า ฟ้องเอาผิด 
ม.157 
 
 
 
 
 
 
 นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทยเข้ายื่นหนังสือถึงคณะ 
กรรมาการการเลือกตั้งเพ่ือขอความเป็นธรรมหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีค้าพิพากษายกค้าร้องกรณีกกต.ให้ใบส้ม 
หรือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 ว่า กกต.ต้องรับผิดชอบและคืน
สิทธิให้ตนเนื่องจากคะแนนที่ชนะการเลือกตั้ง 52,165 คะแนน มาจากประชาชน โดยการตัดสินของกกต.นั้นขาดความ
เที่ยงธรรมและความยุติธรรม ไม่รอบคอบไม่เป็นมาตรฐาน เร่งรีบ โดยการวินิจฉัยนั้นใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชั่วโมง ส่งเรื่อง
มาจากจังหวังเชียงใหม่ มาท่ีกกต.กลาง และไม่มีการสอบพยานเพิ่ม 
 ทั้งนี้จากค้าพิพากษาของศาลได้ระบุชัดว่าการใส่ซองท้าบุญไม่ใช่ลักษณะของการหาเสียง และไม่ได้ระบุว่า
ใบส้มที่กกต.ให้ถูกหรือผิด จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กกต.คืนสิทธิ โดยให้เวลากกต.เพียง 15 วัน ในการด้าการ
การพิจารณาว่าจะคืนสิทธิให้ตนหรือไม่ นอกจากนี้ หากกกต.ยังไม่พิจารณาคืนสิทธิให้ตน ตนก็จะด้าเนินการฟ้องปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 
 ขณะที่นายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความของนายสุรพล กล่าวถึงเอกสารส้านวน ว่า กกต.พิจารณาให้ใบ
ส้มเพียงวันเดียวโดยไม่ได้เปิดอ่านเอกสารข้างในที่กกต.เชียงใหม่ส่งมาให้กกต.กลาง แต่ใช้วิธีรับฟังการรายงานส้านวน
กกต.เชียงใหม่เท่านั้น และวินิจฉัยทันที ถือว่ากกต.ใช้ดุลพินิจไม่รอบคอบที่มีผลต่อการตัดสิทธิทางการเมือง จึงขอให้
กกต.คืนสิทธิตามข้อเรียกร้องของตน แต่อย่างไรก็ตามก็จะด้าเนินการเอาผิด กกต.อย่างแน่นอนฐานใช้ดุลยพินิจโดยมิ
ชอบ 
 พร้อมกันนี้ นายปกป้อง ยังย้้าอีกว่า แม้ไม่มีข้อกฎหมาย ระบุชัดเจนว่าให้กกต.คืนต้าแหน่งส.ส.ได้ แต่ตาม
หลัก เมื่อศาลฎีกาฯชี้แล้ว ก็สามารถอ้างอิงหลักการและข้อกฎหมายข้างเคียงมาคืนสิทธิให้ได้ 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_786345/ 
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ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 11.48 น. 
"สุรพล"ให้เวลา"กกต."15วัน ทบทวนคืนต าแหน่ง"ส.ส." 
“สุรพล”บุกกกต. จี้ให้เวลา15 วัน  ทบทวนคืนต าแหน่ง ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ ชี้เม่ือคดีถึงที่สุดโดยยกหลักพื้นฐาน
สามารถทบทวนมติได้ ขู่หากไม่ด าเนินการจะแจ้งความด าเนินคดี ขอ กกต.มีความชัดเจน ไม่อยากเห็น “เลขาฯ-
รองเลขาฯ” ช่วยแก้ต่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เวลา 10.00 น. ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสุรพล เกียรติไชยากร 
อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย  เข้ายื่นค้าร้องต่อ กกต.ขอให้ทบทวนการให้ใบส้ม และคืนสิทธิการเป็น 
ส.ส.ให้กับตนเอง  หลังศาลฎีกามีค้าพิพากษายกฟ้องในคดีท่ี กกต.ขอให้ศาลพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร  และให้นาย
สุรพลชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่   โดยนายสุรพล กล่าวว่า การที่ศาลมีค้าพิพากษาแสดงว่าสิ่งที่กกต.
ปฏิบัติกับตนถือว่าขาดความเที่ยงธรรมและยุติธรรม  ที่ กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225  ว่าการวินิจฉัยของ กกต.ถือ
เป็นที่สุดนั้น   แต่อย่าลืมว่าในบทบัญญัติดังกล่าวก้าหนดว่าการวินิจฉัยของ กกต.ต้องสุจริตและเที่ยงธรรม   ค้าว่าสุจริต
ตนเห็นว่ามีความหมายว่า กกต.ต้องมีความรอบคอบในการพิจารณาวินิจฉัย และไม่ท้าให้ เกิดความเสียหายในการ
เลือกตั้ง  ค้าว่ายุติธรรมหมายความว่า กกต.จะต้องมีการสืบสวน สอบสวน  ตามที่กฎหมายก้าหนด แต่สิ่งที่กกต.ท้าใน
คดีนี้ กลับมีการเร่งรีบวินิจฉัยโดยที่ส้านวนถูกส่งมาจาก กกต.เชียงใหม่ ถึงส้านักงาน กกต.ในเวลา 10.02 น.  ของวันที่ 
23 เมษายน 2562  กกต.ก็พิจารณาเลยในเวลา 15.00 น. ของวันเดียวกัน  ทั้งที่ในส้านวนมีหลายเรื่อง จึงจ้าเป็นต้องมา
เรียกร้องขอความเป็นธรรม ขอให้ กกต.ทบทวน  โดยให้เวลากับ กกต. 15 วัน ถ้ายังไม่มีการด้าเนินการใดๆ ก็จะให้ทีม
ทนายพิจารณาในเรื่องการด้าเนินการฟ้อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 
 “กกต.อ้างรัฐธรรมนูญ มาตรา 225 ว่าค้าวินิจฉัยของ กกต.เป็นที่สิ้นสุด ค้าว่าสิ้นสุดต้องสิ้นสุดด้วยความ
ถูกต้อง แต่นี้ศาลฎีกายกค้าร้อง ก็หมายความว่าให้ผมบริสุทธิ์ หมายความว่าที่ผ่านมาเท่ากับว่า กกต.ไม่สุจริตและเที่ยง
ธรรม วินิจฉัยผิดพลาด ดังนั้นใบส้มที่ให้ไว้  ถือว่าเป็นโมฆะ  ทั้ง กกต.กลาง และ กกต.เชียงใหม่ ไม่มีความรอบคอบ 
พิจารณาด้วยความเร่งรีบ เมื่อผมไม่ผิดกกต.ก็ต้องคืนสิทธิประโยชน์ให้กับผม  และคืนความเป็นส.ส.ของผมให้กับพ่ีน้อง
เขต 8 เชียงใหม่” นายสุรพล กล่าว 
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 ด้านนายปกป้อง  กลับวิเศษ  ทนายความของนายสุรพล กล่าวว่าการที่ กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 
225  ว่าค้าวินิจฉัยของ กกต.เป็นที่สุด และคงจะท้าอะไรไม่ได้ จริงๆไม่ใช่   เพราะการจะอ้างเช่นนั้นได้  การพิจารณา
ของ กกต.ต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมาย  แต่ในกรณีนี้ศาลได้มีค้าวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมาย ว่าการด้าเนินการ
สืบสวน ไต่สวน ก่อนให้ใบส้ม  ก็ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนของ กกต.เอง  และ กกต.ชุดนี้ก็เก่ง
มาก  จะวินิจฉัยใบส้มก็ไม่อ่านทั้งที่ตามระเบียบก้าหนดว่าก่อนที่จะวินิจฉัยจะต้องมีการศึกษาส้านวน 3-7 วัน  แต่ กกต.
เมื่อได้รับส้านวนในเวลา 10.02 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2562  ก็ประชุมเรื่องนี้ในเวลา 15.00 น.  จากที่เริ่มประชุม
เมื่อบ่าย 13.30 น.   รายงานประชุมบ่งชี้ว่า กกต.ไม่อ่านส้านวนเลย   แต่เชื่อค้าบอกเล่าของ กกต.เชียงใหม่ที่ขึ้นเครื่อง
มาชี้แจง  เมื่อพิจารณาเสร็จก็รีบลงมติ  ถึงขนาดที่ กกต.บางท่านไม่ได้เขียนชื่อของนายสุรพลลงในใบลงมติด้วยซ้้า 
 “ความจริงการที่จะประหารชีวิตนักการเมืองสักคน ก็ควรที่อ่านส้านวนสักหน่อยหรือไม่ ระเบียบก็เขียนไว้
ชัดว่าต้องมีการศึกษาส้านวน 3-7 วัน   และนี้เป็นการให้ใบส้มใบ  แต่นี่ใช้เวลาในการพิจารณาเพียงไม่ก่ีชั่วโมง  การจะ
ให้ใบส้มคนแรกของประเทศท้าการอย่างนี้หรือ  จากข้อมูลจึงท้าให้เรามั่นใจว่ากรณีนี้ไม่เป็นที่สุด เพราะไม่ได้ท้าตามที่
กฎหมายก้าหนด” นายปกป้อง  
 นายปกป้อง ยังกล่าวว่า ตอนที่ยื่นต่อศาลฎีกา กกต.ยังเอาข้อเท็จจริงนอกส้านวนมาเขียนอ้าง โดยอ้างว่า
นายสุบิน ทองก้อนสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การว่าหลังพระได้รับซองเงินจากนายสุรพลแล้ว   นายสุบินเขียนชื่อนายสุรพลลง
บนซองเงิน  นายสุรพล อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้คัดค้าน   แต่ข้อเท็จจริงในการไต่สวนมีเพียงว่า เมื่อพระได้รับซอง
แล้ว  นายสุรพลก็ได้เดินทางกลับ  และไม่มีพยานคนใดเห็นว่านายสุรพล อยู่ในเหตุการณ์  ซึ่งศาลก็รับฟังข้อเท็จจริงเป็น
เช่นนี้  จากการที่ศาลฎีกามีค้าพิพากษาเช่นนี้  จึงอยากให้ กกต.ทบทวนเสียก่อน  เพราะ กกต.ถือเป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ จึงอยากให้ กกต.วางบรรทัดฐานว่าเมื่อวินิจฉัยผิดก็แก้ไขได้  แต่หากเพิกเฉยและยังคงให้เลขาฯ หรือรองเลขาฯ 
กกต.  ออกมาชี้แจงได้เพียงเท่านี้ก็ต้องด้าเนินการไปตามกฎหมาย   เพราะเวลานี้นายสุรพล ได้รับการกดดันจากพ่ีน้อง
เขต 8  เชียงใหม่ ต้องได้กลับมาเป็น ส.ส.   ส่วนตัวเห็นว่าแม้กฎหมายจะไม่ได้เขียนชัดว่าให้ กกต.สามารถทบทวน
ได้  แต่ส่วนตัวเห็นว่าการกระท้านั้นมันถึงที่สุดและถูกลบล้างไปแล้ว ก็น่าจะยึดกฎหมายพ้ืนฐานทั่วไป  เฉกเช่นเดียวกับ
ระเบียบทางการปกครองที่หากมีความผิดพลาดก็แก้ไขได้ 
 “เมื่อข้อเท็จจริงใดที่ผิดพลาดก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้   ด้วยตัวผู้ที่ออกค้าสั่ง โดยหลักพ้ืนฐาน เราใช้
หลักพ้ืนฐานในกรณีนี้  เหมือนกับที่ กกต.อ้างว่าถึงที่สุด เพราะการถึงที่สุดตามความเป็นจริงแล้ว  ตามมาตรา 224  ค้า
ว่าถึงที่สุดหมายความว่าเป็นที่สุดในกระบวนการตอนนั้น   หมายความว่าคุณจะไปขอคุ้มครองชั่วคราว หรือไม่อุทธรณ์
ค้าสั่ง เพ่ือให้ตัวเองไปเลือกตั้งท้าไม่ได้  และเรื่องนี้ถึงแม้ไม่มีกฎหมายเฉพาะ แต่สามารถใช้หลักพ้ืนฐานได้” ทนายความ
กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798759 
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วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - 12:00 น. 
“สุรพล”บุก กกต.ให้เวลา 15 วัน ทบทวนคืนต าแหน่งส.ส. ชี้ ค าพิพากษาชัด ใบส้มโมฆะ 
 
 

 

 
 
 
 
“สุรพล” บุก กกต. ขอความเป็นธรรม ให้เวลา 15 วัน ทบทวนคืนต าแหน่งส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ ลั่น หากไม่
ด าเนินการแจ้งความเอาผิดแน่ ด้านทนายความ อัดการลงโทษประหารชีวิตนักการเมือง ควรอ่านส านวนให้
รอบคอบ ไม่ใช่เร่งรัดวินิจฉัยคดี ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสุรพล เกียรติไชยา
กร อดีตผู้สมัครส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย เข้ายื่นค้าร้องต่อกกต.เพ่ือขอให้ทบทวนการให้ใบส้ม และคืนสิทธิ
การเป็นส.ส.ให้กับตนเอง หลังศาลฎีกามีค้าพิพากษายกฟ้องในคดีที่กกต.ขอให้ศาลพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครและ
ให้นายสุรพล ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยนายสุรพล กล่าวว่า การที่ศาลมีค้าพิพากษาดังกล่าวนั้น
แสดงว่าสิ่งที่กกต.ปฏิบัติกับตนถือว่าขาดความเที่ยงธรรมและยุติธรรม ที่กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่าการวินิจฉัย
ของกกต.ถือเป็นที่สุดนั้น แต่อย่าลืมว่าในบทบัญญัติดังกล่าว ก้าหนดว่าการวินิจฉัยของกกต.ต้องสุจริตและเที่ยงธรรม ค้า
ว่าสุจริต ตนเห็นว่ามีความหมายว่ากกต.ต้องมีความรอบคอบในการพิจารณาวินิจฉัยและไม่ท้าให้เกิดความเสียหายใน
การเลือกตั้ง ค้าว่ายุติธรรมหมายความว่ากกต.จะต้องมีการสืบสวน สอบสวน ตามที่กฎหมายก้าหนด แต่สิ่งที่กกต.ท้าใน
คดีนี้ กลับมีการเร่งรีบวินิจฉัยโดยที่ส้านวนถูกส่งมาจากกกต.เชียงใหม่ ถึงส้านักงานกกต.ในเวลา 10.02 น.ของวันที่ 23 
เมษายน 2562 กกต.ก็พิจารณาเลยในเวลา 15.00 น.ของวันเดียวกัน จึงจ้าเป็นต้องมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม ขอให้
กกต.ทบทวน โดยให้เวลากับกกต. 15 วัน ถ้ายังไม่มีการด้าเนินการใดๆ ก็จะให้ทีมทนายพิจารณาในเรื่องการด้าเนินการ
ฟ้อง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 
 “กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่าค้าวินิจฉัยของกกต.เป็นที่สิ้นสุด ค้าว่าสิ้นสุดต้องสิ้นสุดด้วยความ
ถูกต้อง แต่เมื่อศาลฎีกายกค้าร้อง ผมบริสุทธิ์ หมายความว่าที่ผ่านมากกต.ไม่สุจริต และเที่ยงธรรม วินิจฉัยผิดพลาด 
ดังนั้น ใบส้มที่ให้ไว้ ถือว่าเป็นโมฆะ ทั้งกกต.กลาง และกกต.เชียงใหม่ ไม่มีความรอบคอบ พิจารณาด้วยความเร่งรีบ เมื่อ
ผมไม่ผิด กกต.ก็ต้องคืนสิทธิประโยชน์ ให้กับผม และคืนความเป็นส.ส.ของผมให้กับพี่น้องเขต 8 เชียงใหม่ “ นายสุรพล 
กล่าว 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/19%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88%E0%B8%B5.jpg
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 ด้านนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความของนายสุรพล กล่าวว่า การที่กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่า
ค้าวินิจฉัยของกกต.เป็นที่สุด และคงจะท้าอะไรไม่ได้ จริงๆไม่ใช่ เพราะการจะอ้างเช่นนั้นได้การพิจารณาของกกต.ต้อง
เป็นไปตามหลักของกฎหมาย แต่ในกรณีนี้ศาลได้มีค้าวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมาย ว่าการด้าเนินการสืบสวน ไต่สวน 
ก่อนให้ใบส้ม ก็ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวน ของกกต.เอง และกกต.ชุดนี้ก็เก่งมาก จะวินิจฉัยใบ
ส้ม ก็ไม่อ่านทั้งที่ตามระเบียบก้าหนดว่าก่อนที่จะวินิจฉัยจะต้องมีการศึกษาส้านวน 3-7 วัน แต่กกต.เมื่อได้รับส้านวนใน
เวลา 10.02 น. วันที่ 23 เมษายน 2562 ก็ประชุมเรื่องนี้ในเวลา 15.00 น.จากที่เริ่มประชุมเมื่อบ่าย 13.30 รายงาน
ประชุมบ่งชี้ว่ากกต.ไม่อ่านส้านวนเลย แต่เชื่อค้าบอกเล่าของกกต.เชียงใหม่ที่ ขึ้นเครื่องมาชี้แจง เมื่อพิจารณาเสร็จก็รีบ
ลงมติ ถึงขนาดท่ีกกต.บางท่านไม่ได้เขียนชื่อของนายสุรพล ลงในใบลงมติด้วยซ้้า 
 “ความจริงการที่จะประหารชีวิตนักการเมืองสักคน ก็ควรที่อ่านส้านวนสักหน่อยหรือไม่ ระเบียบก็เขียนไว้
ชัดว่าต้องมีการศึกษาส้านวน 3-7 วัน และนี้เป็นการให้ใบส้มใบ แต่ใช้เวลาในการพิจารณาเพียงไม่ก่ี ชม.การจะให้ใบส้ม
คนแรกของประเทศท้าการอย่างนี้หรือ จากข้อมูลจึงท้าให้เรามั่นใจว่ากรณีนี้ไม่เป็นที่สุด เพราะไม่ได้ท้าตามที่กฎหมาย
ก้าหนด” 
 นายปกป้อง กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตอนที่ยื่นต่อศาลฎีกา กกต.ยังเอาข้อเท็จจริงนอกส้านวน มาเขียนอ้าง
ว่า นายสุบิน ทองก้อนสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การว่าหลังพระได้รับซองเงินจากนายสุรพลแล้ว นายสุบิน เขียนชื่อนายสุรพล 
ลงบนซองเงิน นายสุรพล อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้คัดค้าน แต่ข้อเท็จจริงในการไต่สวนมีเพียงว่า เมื่อพระได้รับซองแล้ว 
นายสุรพล ก็ได้เดินทางกลับ และไม่มีพยานคนใดเห็นว่านายสุรพล อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งศาลก็รับฟังข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ 
จากการที่ศาลฎีกามีค้าพิพากษาเช่นนี้ จึงอยากให้กกต.ทบทวน เพราะกกต.ถือเป็นสถาบันหลักของประเทศ จึงอยากให้
กกต.วางบรรทัดฐานว่าเมื่อวินิจฉัยผิดก็แก้ไขได้ แต่หากเพิกเฉยและยังคงให้เลขาฯหรือรองเลขาฯ ออกมาชี้แจงได้เพียง
เท่านี้ก็ต้องด้าเนินการไปตามกฎหมาย เพราะเวลานี้นายสุรพล ได้รับการกดดันจากพ่ีน้องเขต 8 เชียงใหม่ ต้องได้
กลับมาเป็นส.ส. อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นว่า แม้กฎหมายจะไม่ได้เขียนแน่ชัดว่าให้กกต.สามารถทบทวนได้ แต่ส่วนตัว
เห็นว่าการกระท้านั้นมันถึงที่สุดและถูกลบล้างไปแล้ว ก็น่าจะยึดกฎหมายพ้ืนฐานทั่วไป เฉกเช่นเดียวระเบียบทางการ
ปกครองที่หากมีความผิดพลาดก็แก้ไขได้ 
   
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2375805 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2375805


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

73 

 

 
 
 
 
วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 12.03 น. 
งานหิน!‘สุรพล’ขีดเส้นตาย15วัน‘กกต.’ทบทวนคืนต าแหน่ง ส.ส.ขู่อืดเจอแจ้ง ม.157 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานเข้า“สุรพล”ให้เวลากกต.15 วัน ทบทวนคืนต าแหน่งส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ เชื่อเม่ือคดีถึงที่สุดจะสามารถ
ทบทวนมติได้ แต่หากไม่ด าเนินการจะแจ้งความด าเนินคดี ขอ7กกต.ชัดเจน ไม่อยากเห็น “เลขา-รองเลขา” ช่วย
แก้ต่าง 
 เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสุรพล 
เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัครส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย  และนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความ ได้เดินทางมา
เข้ายื่นค้าร้องต่อ กกต. ขอให้ทบทวนการให้ใบส้มและคืนสิทธิการเป็นส.ส.ให้กับตนเอง หลังจากศาลฎีกามีค้าพิพากษา
ยกฟ้องในคดีที่กกต.ขอให้ศาลพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครและให้นายสุรพล ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้ง
ใหม่ 
 โดยนายสุรพล กล่าวว่า การที่ศาลมีค้าพิพากษาดังกล่าวนั้น แสดงว่าสิ่งที่ กกต. ปฏิบัติกับตนถือว่าขาด
ความเที่ยงธรรมและยุติธรรม ที่กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่าการวินิจฉัยของกกต.ถือเป็นที่สุด แต่อย่าลืมว่า ใน
บทบัญญัติดังกล่าว ก้าหนดว่าการวินิจฉัยของ กกต. ต้องสุจริตและเที่ย งธรรม ค้าว่า"สุจริต"ตนเห็นว่ามีความหมายว่า
กกต.ต้องมีความรอบคอบในการพิจารณาวินิจฉัยและไม่ท้าให้เกิดความเสียหายในการเลือกตั้ง ค้าว่ายุติธรรม 
หมายความว่า กกต.จะต้องมีการสืบสวน สอบสวน ตามที่กฎหมายก้าหนด แต่สิ่งที่กกต.ท้าในคดีนี้ กลับมีการเร่งรีบ
วินิจฉัยโดยที่ส้านวนถูกส่งมาจาก กกต. เชียงใหม่ ถึงส้านักงานกกต.ในเวลา 10.02น.ของวันที่ 23 เม.ย. 2562 กกต.ก็
พิจารณาในเวลา 15.00น.ของวันเดียวกัน ทั้งท่ีในส้านวนมีหลายเรื่อง จึงจ้าเป็นต้องมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม ขอให้
กกต.ทบทวน โดยให้เวลากับกกต. 15 วัน ถ้ายังไม่มีการด้าเนินการใดๆ ก็จะให้ทีมทนายพิจารณาในเรื่องการด้าเนินการ
ฟ้อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 
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 “กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่าค้าวินิจฉัยของกกต. เป็นที่สิ้นสุด ค้าว่าสิ้นสุดต้องสิ้นสุดด้วยความ
ถูกต้อง แต่นี้ศาลฎีกายกค้าร้อง ก็หมายความว่าผมบริสุทธิ์ ซึ่งที่ผ่านมาเท่ากับว่ ากกต.ไม่สุจริต และเที่ยงธรรม วินิจฉัย
ผิดพลาด ดังนั้นใบส้มที่ให้ไว้ ถือว่าเป็นโมฆะ ทั้งกกต.กลาง และกกต.เชียงใหม่ ไม่มีความรอบคอบ พิจารณาด้วย
ความเร่งรีบ เมื่อผมไม่ผิด กกต.ก็ต้องคืนสิทธิประโยชน์ให้กับผม และคืนความเป็นส.ส.ของผมให้กับพ่ีน้องเขต 8 
เชียงใหม่” นายสุรพล กล่าว 
 ด้านนายปกป้อง กล่าวว่า  การที่กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่าค้าวินิจฉัยของ กกต.เป็นที่สุด และคง
จะท้าอะไรไม่ได้นั้นจริงๆไม่ใช่ เพราะการจะอ้างเช่นนั้นได้ การพิจารณาของกกต. 
 ต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมาย แต่ในกรณีนี้ศาลได้มีค้าวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมาย ว่าการ
ด้าเนินการสืบสวน ไต่สวน ก่อนให้ใบส้ม ก็ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวนของกกต.เอง และกกต.
ชุดนี้ก็เก่งมากจะวินิจฉัยใบส้มก็ไม่อ่าน ทั้งที่ตามระเบียบก้าหนดว่าก่อนที่จะวินิจฉัยจะต้องมีการศึกษาส้านวน 3-7 วัน 
แต่กกต.เมื่อได้รับส้านวนในเวลา 10.02 น. วันที่ 23 เม.ย.2562 ก็ประชุมเรื่องนี้ในเวลา 15.00 น. จากรายงานประชุม
บ่งชี้ว่ากกต.ไม่อ่านส้านวนเลย แต่เชื่อค้าบอกเล่าของกกต. เชียงใหม่ที่ขึ้นเครื่องมาชี้แจง เมื่อพิจารณาเสร็จก็รีบลงมติ 
ถึงขนาดที่กกต.บางท่านไม่ได้เขียนชื่อของนายสุรพล ลงในใบลงมติด้วยซ้้า 
  “ความจริงการที่จะประหารชีวิตนักการเมืองสักคน ก็ควรที่จะอ่านส้านวนสักหน่อยหรือไม่ ระเบียบก็เขียน
ไว้ชัดว่า ต้องมีการศึกษาส้านวน 3-7 วัน และนี้เป็นการให้ใบส้ม แต่ใช้เวลาในการพิจารณาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ทั้งที่เป็นการ
พิจารณาให้ใบส้มคนแรกของประเทศท้ากันอย่างนี้หรือ จากข้อมูลจึงท้าให้เรามั่นใจว่า กรณีนี้ไม่เป็นที่สุด เพราะไม่ได้ท้า
ตามท่ีกฎหมายก้าหนด” ทนายความ กล่าว 
  นอกจากนี้ ตอนที่ยื่นต่อศาลฎีกา กกต. ยังเอาข้อเท็จจริงนอกส้านวน มาเขียนอ้างว่า นายสุบิน ทองก้อน
สิงห์ ผู้ใหญ่บ้านให้การว่า หลังพระได้รับซองเงินจากนายสุรพลแล้ว นายสุบิน เขียนชื่อนายสุรพล ลงบนซองเงิน นายสุ
รพล อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้คัดค้าน แต่ข้อเท็จจริงในการไต่สวนมีเพียงว่า เมื่อพระได้รับซองแล้ว นายสุรพล ก็ได้
เดินทางกลับ และไม่มีพยานคนใดเห็นว่านายสุรพล อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งศาลก็รับฟังข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ จากการที่ศาล
ฎีกามีค้าพิพากษาเช่นนี้ จึงอยากให้ กกต. ทบทวนเสียก่อน เพราะกกต. ถือเป็นสถาบันหลักของประเทศจึงอยากให้
กกต.วางบรรทัดๆชฐานว่า เมื่อวินิจฉัยผิดก็แก้ไขได้ แต่หากเพิกเฉยและยังคงให้เลขาฯหรือรองเลขาฯ ออกมาชี้แจงได้
เพียงเท่านี้ก็ต้องด้าเนินการไปตามกฎหมาย เพราะเวลานี้นายสุรพล ได้รับการกดดันจากพ่ีน้องเขต 8  เชียงใหม่ ต้องได้
กลับมาเป็นส.ส. อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นว่า แม้กฎหมายจะไม่ได้เขียนแน่ชัดว่าให้กกต.สามารถทบทวนได้ แต่ส่วนตัว
เห็นว่า การกระท้านั้นมันถึงที่สุดและถูกลบล้างไปแล้ว ก็น่าจะยึดกฎหมายพ้ืนฐานทั่วไป เฉกเช่นเดียวระเบียบทางการ
ปกครองที่หากมีความผิดพลาดก็แก้ไขได้ 
  “เมื่อข้อเท็จจริงใดที่ผิดพลาดก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ด้วยตัวผู้ที่ออกกค้าสั่ง โดยหลักพ้ืนฐาน เราใช้
หลักพ้ืนฐานในกรณีนี้ เหมือนกับที่กกต. อ้างว่าถึงที่สุด เพราะการถึงที่สุดตามความเป็นจริงแล้ว ตามมาตรา 224 ค้าว่า
ถึงที่สุดหมายความว่าเป็นที่สุดในกระบวนการตอนนั้น หมายความว่าคุณจะไปขอคุ้มครองชั่วคราว หรือไม่อุทธรณ์ค้าสั่ง 
เพ่ือให้ตัวเองไปเลือกตั้งท้าไม่ได้ เรื่องนี้ถึงแม้ไม่มีกฎหมายเฉพาะ แต่สามารถใช้หลักพ้ืนฐานได้” ทนายความ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/522409 

https://www.naewna.com/politic/522409
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2 ต.ค. 2563 12:27    
 “สุรพล” ขีดเส้นตาย 15 วัน กกต. ทบทวนคืนต าแหน่ง ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ ค าพิพากษาชัด ใบส้มโมฆะ 
 
 
 
 
 
 
 
“สุรพล” ให้เวลา กกต.15 วัน ทบทวนคืนต าแหน่ง ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ เชื่อแม ้รธน.ก าหนดค าวินิจฉัยเป็นที่สุดแต่
ถ้าผิดพลาดต้องแก้ไขได้ ขู่เพิกเฉยเจอฟ้อง 157 ด้านทนายชี้ค าพิพากษาศาลฎีกาชัด กกต.ท าผิดทุกขั้นตอนก่อน
แจกใบส้ม 
 วันนี้ ( 2 ต.ค.) นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัครส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย เข้ายื่นค้าร้อง
ต่อกกต.ขอให้ทบทวนการให้ใบส้ม และคืนสิทธิการเป็นส.ส.ให้กับตนเอง หลังศาลฎีกามีค้าพิพากษายกฟ้องในคดีที่กกต.
ขอให้ศาลพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครและให้นายสุรพล ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยนายสุรพล 
กล่าวว่า การที่ศาลมีค้าพิพากษาดังกล่าว แสดงว่าสิ่งที่กกต.ปฏิบัติกับตนถือว่าขาดความเที่ยงธรรมและยุติธรรม ที่กกต.
อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่าการวินิจฉัยของกกต.เป็นที่สุดนั้น อย่าลืมว่าในบทบัญญัติดังกล่าว ก็ก้าหนดว่าการวินิจฉัย
ของกกต.ต้องสุจริตและเที่ยงธรรม ค้าว่าสุจริต มีความหมายว่ากกต.ต้องมีความรอบคอบในการพิจารณาวินิจฉัยและไม่
ท้าให้เกิดความเสียหายในการเลือกตั้ง ค้าว่ายุติธรรมหมายความว่ากกต.จะต้องมีการสืบสวน สอบสวน ตามที่กฎหมาย
ก้าหนด แต่สิ่งที่กกต.ท้าในคดีนี้ กลับมีการเร่งรีบวินิจฉัยโดยที่ส้านวนถูกส่งมาจากกกต.เชียงใหม่ ถึงส้านักงานกกต.ใน
เวลา 10.02น.ของวันที่ 23 เม.ย. 2562 กกต.ก็พิจารณาเลยในเวลา 15.00ของวันเดียวกัน ทั้งที่ในส้านวนมีหลายเรื่อง 
จึงจ้าเป็นต้องมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม ขอให้กกต.ทบทวน โดยให้เวลากับกกต. 15 วัน ถ้ายังไม่มีการด้าเนินการ
ใดๆ ก็จะให้ทีมทนายพิจารณาในเรื่องการด้าเนินการฟ้อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 
 “กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่าค้าวินิจฉัยของกกต. เป็นที่สิ้นสุด ค้าว่าสิ้นสุดต้องสิ้นสุดด้วยความ
ถูกต้อง แต่นี้ศาลฎีกายกค้าร้อง ก็หมายความว่าให้ผมบริสุทธิ์ หมายความว่าที่ผ่านมาเท่ากับว่ากกต.ไม่สุจริต และเที่ยง
ธรรม วินิจฉัยผิดพลาด ดังนั้นใบส้มที่ให้ไว้  ถือว่าเป็นโมฆะ ทั้งกกต.กลาง และกกต.เชียงใหม่ ไม่มีความรอบคอบ 
พิจารณาด้วยความเร่งรีบ เมื่อผมไม่ผิดกกต.ก็ต้องคืนสิทธิประโยชน์ ให้กับผม และคืนความเป็นส.ส.ของผมให้กับพี่น้อง
เขต 8 เชียงใหม่ “ 
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 ด้านนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความของนายสุรพล กล่าวว่า การที่กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่า
ค้าวินิจฉัยของกกต.เป็นที่สุด และคงจะท้าอะไรไม่ได้นั้น จริงๆไม่ใช่ เพราะการจะอ้างเช่นนั้นได้การพิจารณาของกกต.
ต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมาย แต่ในกรณีนี้ศาลได้มีค้าพิพากษาในประเด็นข้อกฎหมาย ว่าการด้าเนินการสืบสวน ไต่
สวน ก่อนให้ใบส้ม ก็ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสืบสวนไต่สวน ของกกต.เอง และกกต.ชุดนี้ก็เก่งมาก จะวินิจฉัย
ใบส้มก็ไม่อ่านส้านวนทั้งที่ตามระเบียบก้าหนดว่าก่อนที่จะวินิจฉัยจะต้องมีการศึกษาส้านวน 3-7 วัน แต่กกต.เมื่อได้รับ
ส้านวนในเวลา 10.02 น. วันที่ 23 เม.ย.2562 ก็ประชุมเรื่องนี้ในเวลา 15.00น.จากที่เริ่มประชุมเมื่อ13.30 รายงาน
ประชุมบ่งชี้ว่ากกต.ไม่อ่านส้านวน แต่ไผเชื่อค้าบอกเล่าของกกต.เชียงใหม่ที่ขึ้นเครื่องมาชี้แจง เมื่อพิจารณาเสร็จก็รีบลง
มติ ถึงขนาดที่กกต.บางท่านไม่ได้เขียนชื่อของนายสุรพล ลงในใบลงมติด้วยซ้้า 
 “ความจริงการที่จะประหารชีวิตนักการเมืองสักคน ก็ควรที่อ่านส้านวนสักหน่อยหรือไม่ ระเบียบก็เขียนไว้
ชัดว่าต้องมีการศึกษาส้านวน 3-7 วัน และนี่เป็นการให้ใบส้มใบกลับใช้เวลาในการพิจารณาเพียงไม่ก่ีชม. การจะให้ใบส้ม
คนแรกของประเทศท้าการอย่างนี้หรือ จากข้อมูลจึงท้าให้เรามั่นใจว่ากรณีนี้ไม่เป็นที่สุด เพราะไม่ได้ท้าตามที่กฎหมาย
ก้าหนด" 
 นอกจากนี้ตอนที่ยื่นต่อศาลฎีกา กกต.ยังเอาข้อเท็จจริงนอกส้านวน มาเขียนอ้างว่า นายสุบิน ทองก้อน
สิงห์ ให้การว่าหลังพระได้รับซองเงินจากนายสุรพลแล้ว นายสุบิน เขียนชื่อนายสุรพล ลงบนซองเงิน นายสุรพล ซึ่งอยู่ใน
เหตุการณ์ก็ไม่ได้คัดค้าน แต่ข้อเท็จจริงในการไต่สวนมีเพียงว่า เมื่อพระได้รับซองแล้ว นายสุรพล ก็ได้เดินทางกลับ และ
ไม่มีพยานคนใดเห็นว่านายสุรพล อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งศาลก็รับฟังข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ มีค้าพิพากษาว่านายสุรพลไม่ผิด 
จึงอยากให้กกต.ทบทวนเสียก่อน เพราะกกต.ถือเป็นสถาบันหลักของประเทศ ก็อยากให้กกต.วางบรรทัดฐานว่าเมื่อ
วินิจฉัยผิดก็แก้ไขได้ แต่หากเพิกเฉยและยังคงให้เลขาฯหรือรองเลขาฯ ออกมาชี้แจงได้เพียงเท่านี้ก็ต้องด้าเนินการไป
ตามกฎหมาย เพราะเวลานี้นายสุรพล ได้รับการกดดันจากพ่ีน้องเขต 8 เชียงใหม่ ว่าต้องได้กลับมาเป็นส.ส. อย่างไรก็
ตาม ส่วนตัวเห็นว่า แม้กฎหมายจะไม่ได้เขียนแน่ชัดว่าให้กกต.สามารถทบทวนได้ แต่ส่วนตัวเห็นว่าการกระท้านั้นมันถึง
ที่สุดและถูกลบล้างไปแล้ว ก็น่าจะยึดกฎหมายพ้ืนฐานทั่วไป เฉกเช่นเดียวระเบียบทางการปกครองที่หากมีความ
ผิดพลาดก็แก้ไขได้ 
 “เมื่อข้อเท็จจริงใดที่ผิดพลาดก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ด้วยตัวผู้ที่ออกค้าสั่ง โดยหลักพ้ืนฐาน เราใช้
หลักพ้ืนฐานในกรณีนี้ เหมือนกับที่กกต. อ้างว่าถึงที่สุด เพราะการถึงที่สุดตามความเป็นจริงแล้ว ตามมาตรา 224 ค้าว่า
ถึงที่สุดหมายความว่าเป็นที่สุดในกระบวนการตอนนั้น หมายความว่าคุณจะไปขอคุ้มครองชั่วคราว หรือไม่อุทธรณ์ค้าสั่ง 
เพ่ือให้ตัวเองไปเลือกตั้งท้าไม่ได้ เรื่องนี้ถึงแม้ไม่มีกฎหมายเฉพาะ แต่สามารถใช้หลักพ้ืนฐานได้” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000100753 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000100753
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2 ตุลาคม 2563 12:38 น.   
“สุรพล” ขีดเส้นกกต. 15 วัน ทบทวนคืนต าแหน่งส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ หากไม่ด าเนินการจะแจ้งความด าเนินคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สุรพล” ขีดเส้นกกต. 15 วัน ทบทวนคืนต าแหน่งส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ เชื่อเม่ือคดีถึงท่ีสุดโดยหลักพื้นฐาน สามารถ
ทบทวนมติได้ หากไม่ด าเนินการจะแจ้งความด าเนินคดี ขอกกต.ชัดเจนไม่อยากเห็น “เลขาฯ-รองเลขาฯ” ช่วยแก้
ต่าง 
 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร
ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย เข้ายื่นค้าร้องต่อกกต.ขอให้ทบทวนการให้ ใบส้ม และคืนสิทธิการเป็นส.ส.ให้กับ
ตนเอง หลังศาลฎีกามีค้าพิพากษายกฟ้องในคดีที่กกต.ขอให้ศาลพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครและให้นายสุรพล ชดใช้
ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยนายสุรพล กล่าวว่า การที่ศาลมีค้าพิพากษาดังกล่าวนั้น แสดงว่าสิ่งที่กกต.
ปฏิบัติกับตนถือว่าขาดความเที่ยงธรรมและยุติธรรม ที่กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่าการวินิจฉัยของกกต.ถือเป็น
ที่สุดนั้น แต่อย่าลืมว่าในบทบัญญัติดังกล่าว ก้าหนดว่าการวินิจฉัยของกกต.ต้องสุจริตและเที่ยงธรรม ค้าว่าสุจริต ตนเห็น
ว่ามีความหมายว่ากกต.ต้องมีความรอบคอบในการพิจารณาวินิจฉัยและไม่ท้าให้เกิดความเสียหายในการเลือกตั้ง ค้าว่า
ยุติธรรมหมายความว่ากกต.จะต้องมีการสืบสวน สอบสวน ตามที่กฎหมายก้าหนด แต่สิ่งที่กกต.ท้าในคดีนี้ กลับมีการเร่ง
รีบวินิจฉัยโดยที่ส้านวนถูกส่งมาจากกกต.เชียงใหม่ ถึงส้านักงานกกต.ในเวลา 10.02น.ของวันที่ 23 เม.ย. 2562 กกต.ก็
พิจารณาเลยในเวลา 15.00 น. ของวันเดียวกัน ทั้งที่ในส้านวนมีหลายเรื่อง จึงจ้าเป็นต้องมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม 
ขอให้กกต.ทบทวน โดยให้เวลากับกกต. 15 วัน ถ้ายังไม่มีการด้าเนินการใดๆ ก็จะให้ทีมทนายพิจารณาในเรื่องการ
ด้าเนินการฟ้อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 
 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201002/5f2a2cea314ca003ae22ed64b272292b8b89f48fea398f15ff945a42694751af.jpg?itok=P1okA7Vk
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 “กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่าค้าวินิจฉัยของกกต. เป็นที่สิ้นสุด ค้าว่าสิ้นสุดต้องสิ้นสุดด้วยความ
ถูกต้อง แต่นี้ศาลฎีกายกค้าร้อง ก็หมายความว่าให้ผมบริสุทธิ์ หมายความว่าที่ผ่านมาเท่ากับว่ากกต.ไม่สุจริต และเที่ยง
ธรรม วินิจฉัยผิดพลาด ดังนั้นใบส้มที่ให้ ไว้ ถือว่าเป็นโมฆะ ทั้งกกต.กลาง และกกต.เชียงใหม่ ไม่มีความรอบคอบ 
พิจารณาด้วยความเร่งรีบ เมื่อผมไม่ผิดกกต.ก็ต้องคืนสิทธิประโยชน์ ให้กับผม และคืนความเป็นส.ส.ของผมให้กับพี่น้อง
เขต 8 เชียงใหม่ “ นายสุรพล กล่าว 
 ด้านนายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความของนายสุรพล กล่าวว่า การที่กกต.อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ว่า
ค้าวินิจฉัยของกกต.เป็นที่สุด และคงจะท้าอะไรไม่ได้ จริงๆไม่ใช่ เพราะการจะอ้างเช่นนั้นได้การพิจารณาของกกต.ต้อง
เป็นไปตามหลักของกฎหมาย แต่ในกรณีนี้ศาลได้มีค้าวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมาย ว่าการด้าเนินการสืบสวน ไต่สวน 
ก่อนให้ใบส้ม ก็ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวน ของกกต.เอง และกกต.ชุดนี้ก็เก่งมาก จะวินิจฉัยใบ
ส้มก็ไม่อ่านทั้งที่ตามระเบียบก้าหนดว่าก่อนที่จะวินิจฉัยจะต้องมีการศึกษาส้านวน 3-7 วัน แต่กกต.เมื่อได้รับส้านวนใน
เวลา 10.02 น. วันที่ 23 เม.ย.2562 ก็ประชุมเรื่องนี้ในเวลา 15.00น.จากที่เริ่มประชุมเมื่อบ่าย 13.30 น. รายงาน
ประชุมบ่งชี้ว่ากกต.ไม่อ่านส้านวนเลย แต่เชื่อค้าบอกเล่าของกกต.เชียงใหม่ที่ขึ้นเครื่องมาชี้แจง เมื่อพิจารณาเสร็จก็รีบ
ลงมติ ถึงขนาดท่ีกกต.บางท่านไม่ได้เขียนชื่อของนายสุรพล ลงในใบลงมติด้วยซ้้า 
 “ความจริงการที่จะประหารชีวิตนักการเมืองสักคน ก็ควรที่อ่านส้านวนสักหน่อยหรือไม่ ระเบียบก็เขียนไว้
ชัดว่าต้องมีการศึกษาส้านวน 3-7 วัน และนี้เป็นการให้ใบส้มใบ แต่นี่ใช้เวลาในการพิจารณาเพียงไม่กี่ชม. การจะให้ใบ
ส้มคนแรกของประเทศท้าการอย่างนี้หรือ จากข้อมูลจึงท้าให้เรามั่นใจว่ากรณีนี้ไม่เป็นที่สุด เพราะไม่ได้ท้าตามที่
กฎหมายก้าหนด” 
 นอกจากนี้ตอนที่ยื่นต่อศาลฎีกา กกต.ยังเอาข้อเท็จจริงนอกส้านวน มาเขียนอ้างว่า นายสุบิน ให้การว่า
หลังพระได้รับซองเงินจากนายสุรพลแล้ว นายสุบิน เขียนชื่อนายสุรพล ลงบนซองเงิน นายสุรพล อยู่ในเหตุการณ์และ
ไม่ได้คัดค้าน แต่ข้อเท็จจริงในการไต่สวนมีเพียงว่า เมื่อพระได้รับซองแล้ว นายสุรพล ก็ได้เดินทางกลับ และไม่มีพยาน
คนใดเห็นว่านายสุรพล อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งศาลก็รับฟังข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ จากการที่ศาลฎีกามีค้าพิพากษาเช่นนี้ จึง
อยากให้กกต.ทบทวนเสียก่อน เพราะกกต.ถือเป็นสถาบันหลักของประเทศจึงอยากให้กกต.วางบรรทัดฐานว่าเมื่อวินิจฉัย
ผิดก็แก้ไขได้ แต่หากเพิกเฉยและยังคงให้เลขาฯหรือรองเลขาฯ ออกมาชี้แจงได้เพียงเท่านี้ก็ต้องด้าเนินการไปตาม
กฎหมาย เพราะเวลานี้นายสุรพล ได้รับการกดดันจากพ่ีน้องเขต 8 เชียงใหม่ ต้องได้กลับมาเป็นส.ส. อย่างไรก็ตาม 
ส่วนตัวเห็นว่า แม้กฎหมายจะไม่ได้เขียนแน่ชัดว่าให้กกต.สามารถทบทวนได้ แต่ส่วนตัวเห็นว่าการกระท้านั้นมันถึงที่สุด
และถูกลบล้างไปแล้ว ก็น่าจะยึดกฎหมายพ้ืนฐานทั่วไป เฉกเช่นเดียวระเบียบทางการปกครองที่หากมีความผิดพลาดก็
แก้ไขได้ 
 “เมื่อข้อเท็จจริงใดที่ผิดพลาดก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ด้วยตัวผู้ที่ออกกค้าสั่ง โดยหลักพ้ืนฐาน เราใช้
หลักพ้ืนฐานในกรณีนี้ เหมือนกับที่กกต. อ้างว่าถึงที่สุด เพราะการถึงที่สุดตามความเป็นจริงแล้ว ตามมาตรา 224 ค้าว่า
ถึงที่สุดหมายความว่าเป็นที่สุดในกระบวนการตอนนั้น หมายความว่าคุณจะไปขอคุ้มครองชั่วคราว หรือไม่อุทธรณ์ค้าสั่ง 
เพ่ือให้ตัวเองไปเลือกตั้งท้าไม่ได้ เรื่องนี้ถึงแม้ไม่มีกฎหมายเฉพาะ แต่สามารถใช้หลักพ้ืนฐานได้” ทนายความกล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/186649 

https://siamrath.co.th/n/186649
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2 ต.ค. 2563 
"สุรพล"ขีดเส้นตาย15วันกกต.คืนสิทธิ์ผู้แทนฯหากไม่เตรียมฟ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สุรพล เกียรติไชยากร" ขีดเส้นตาย กกต. 15 วัน คืนสิทธิ์ ส.ส. หากไม่เตรียมฟ้องตามมาตรา 157 ขณะที่ "ปกป้อง 
กลับวิเศษ" ย้ าแม้ไม่มีกฎหมายระบุชัด แต่เม่ือศาลฎีกาฯชี้แล้ว ก็สามารถอ้างอิงหลักการและข้อกม.ข้างเคียงมา
ใช้ได้ 
 (2 ตุลาคม 2563) นายสุรพล เกียรติไชยากรอดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทยได้เข้ายื่น
หนังสือถึงคณะกรรมาการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอความเป็นธรรมหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีค้าพิพากษายกค้า
ร้องกรณี กกต.ให้ใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 โดยขอ 
กกต. ต้องรับผิดชอบและคืนสิทธิ์ให้ตน 
 ทั้งนี้ เนื่องจากคะแนนที่ชนะการเลือกตั้ง 52,165 คะแนน มาจากประชาชน โดยการตัดสินของ กกต.ขาด
ความเที่ยงธรรมและความยุติธรรม ไม่รอบคอบไม่เป็นมาตราฐาน เร่งรีบ โดยการวินิจฉัยนั้นใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชั่วโมง ส่ง
เรื่องมาจากจ.เชียงใหม่ มาท่ี กกต. กลาง และไม่มีการสอบพยานเพิ่ม 
 อย่างไรก็ตาม จากค้าพิพากษาของศาลได้ระบุชัดว่า การใส่ซองท้าบุญไม่ใช่ลักษณะของการหาเสียง และ
ไม่ได้ระบุว่าใบส้มที่ กกต.ให้ถูกหรือผิด จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรม ให้ กกต.คืนสิทธิ์ โดยให้เวลา กกต.เพียง 15 วัน 
ในการด้าเนินการพิจารณาว่าจะคืนสิทธิให้หรือไม่ 
 "หาก กกต.ยังไม่พิจารณาคืนสิทธิ์ให้ ผมก็จะด้าเนินการฟ้องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 157" นายสุรพล กล่าว 
 ขณะที่นายปกป้อง กลับวิเศษทนายความของนายสุรพล กล่าวว่า เอกสารส้านวน กกต. พิจารณาให้ใบส้ม
เพียงวันเดียว โดยไม่ได้เปิดอ่านเอกสารข้างในที่ กกต.เชียงใหม่ ส่งมาให้กกต.กลาง แต่ใช้วิธีรับฟังการรายงานส้านวน 
กกต.เชียงใหม่เท่านั้น และวินิจฉัยทันที ถือว่า กกต.ใช้ดุลพินิจไม่รอบคอบที่มีผลต่อการตัดสิทธิทางการเมือง จึงขอให้ 
กกต.คืนสิทธิตามข้อเรียกร้องของตน อย่างไรก็ตาม ก็จะด้าเนินการเอาผิด กกต. อย่างแน่นอนฐานใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ 
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 "แม้ไม่มีข้อกฎหมาย ระบุชัดเจนว่าให้ กกต.คืนต้าแหน่ง ส.ส.ได้ แต่ตามหลัก เมื่อศาลฎีกาฯชี้แล้ว ก็
สามารถอ้างอิงหลักการและข้อกฎหมายข้างเคียงมาคืนสิทธิให้ได้" นายปกป้อง กล่าว 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378798659?utm_source=homepage&utm_medium=internal_r
eferral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378798659?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378798659?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 
สุรพล ให้เวลา กกต. 15 วัน คืนสิทธิส.ส. ไม่ท าฟ้องแน่ แฉเร่งรีบสอบ-ไม่รอบคอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณี ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ยกค าร้องของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่แจกใบส้มและตัดสิทธิ์ความ
เป็นส.ส. จากกรณี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ถวายปัจจัยพระสงฆ์ที่ จ.เชียงใหม่ จ านวน 
2,000 บาท 
 ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 2 ต.ค. ที่ส้านักงาน กกต. นายสุรพล พร้อมทนายความ เดินทางเข้ายื่นค้าร้อง
ถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือขอความเป็นธรรม 
 นายสุรพล กล่าวว่า สิ่งที่ กกต.ท้าขาดความเที่ยงธรรม และ ยุติธรรม ไม่มีการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา รับฟัง
ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว ไม่สอบสวนด้วยความรอบคอบ มีความเร่งรีบ ท้าให้เกิดความเสียหายกับการเลือกตั้ง ความ
ผิดพลาดครั้งนี้ เป็นความบกพร่อง ทั้ง กกต.ส่วนกลาง และ กกต.เชียงใหม่ 
 “ตนเองให้เวลา กกต. 15 วัน เพื่อทบทวน และ คืนสิทธิความเป็น ส.ส.ให้ตนเอง ตามกระบวนการ 
หาก ภายใน 15 วันนี้ ยังไม่มีความคืบหน้า ตนเองจะหารือทีมทนายความ เพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยเฉพาะ 
มาตรา 157 กกต. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” นายสุรพล กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_353353 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_353353
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/7466-scaled.jpg
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วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 
เพจศูนย์วิจัยกฎหมายฯม.ดัง ย้ า กกต. อีกรูปธรรมของรัฐธรรมนูญวิปริต 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เพจศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่ง หรือเดิมชื่อเพจ “ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้โพสต์ข้อความต่อการท้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หลังเกิดกรณีศาลยกฟ้อง ใบส้ม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทยเมื่อไม่นานมานี้ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อการท้าหน้าที่
ขององค์กรอิสระดังกล่าว โดยเพจระบุว่า 
กกต. คืออีกรูปธรรมหนึ่งของรัฐธรรมนูญวิปริต 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยความหวังว่าจะเป็นองค์กรที่เข้ามาท้า
หน้าที่ในการบริหารงานการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่ต่อสู้แข่งขันในทาง
การเมือง การออกแบบโครงสร้างจึงท้าให้องค์กรไม่อยู่ภายใต้การก้ากับของระบบราชการ เพ่ือไม่ให้ถูกครอบง้าจากผู้มี
อ้านาจทางการเมืองในห้วงเวลานั้น ๆ 
 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนทางการเมืองในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ กกต. กลายเป็นองค์กรที่ตก
ไปอยู่ภายการควบคุมของระบอบอ้านาจนิยมอย่างเต็มที่ กกต. ชุดปัจจุบันซึ่งถือก้าเนิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 และ
ถูกคัดเลือกจาก สนช. ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร ย่อมมีผลต่อความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. เป็นอย่างมาก 
 การปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. นับตั้งแต่การจัดการเลือกตั้ง การบริหารงานเกี่ยวกับการลงคะแนน การยุบ
พรรคการเมือง การตรวจสอบพรรคการเมือง ฯลฯ ล้วนแต่เต็มไปด้วยค้าถามที่ไม่เคยมีค้าชี้แจงอย่างชัดเจนให้เป็นที่
เข้าใจได้ต่อสาธารณชน การยุบพรรคอนาคตใหม่อย่างรวดเร็วในขณะที่พรรคการเมืองอ่ืน ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า รวมถึง
ผลการตัดสินที่แตกต่างกันแม้จะมีสาเหตุที่ใกล้เคียงกัน ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงความไร้มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/120715217_2525832924332931_4448868230337129096_n.png
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 กรณีการแจก “ใบส้ม” ให้กับสุรพล เกียรติไชยากร แต่ต่อมาได้ถูกยกฟ้องจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง 
อันหมายความว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ได้ส่งผลให้บุคคลที่ไม่ได้กระท้าความผิดต้องถูกตัดสิทธิจากการเป็น ส.ส. 
รวมถึงสิทธิของประชาชนที่ลงคะแนนเลือกบุคคลดังกล่าวเป็น ส.ส. ก็ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงไปด้วยเช่นกัน โดยที่
ไม่ได้มีค้าอธิบายอื่นใดนอกจากการยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 การลงโทษบุคคลโดยปราศจากความผิดถือเป็นหลักการพ้ืนฐานส้าคัญของระบบกฎหมายสมัยใหม่ แต่
นอกจาก คสช. ซึ่งใช้อ้านาจอย่างฉ้อฉลมาอย่างยาวนานแล้ว กกต. ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ก็เป็นอีกองค์กรที่สามารถ
ท้าให้เกิดสิ่งที่ชวนให้ต้องตระหนกได้เป็นอย่างมากว่าในสังคมแห่งนี้สามารถลงโทษบุคคลและ “เป็นที่สุด” ได้ ต่อให้
ไม่ได้กระท้าความผิดก็ตาม 
 แม้การปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ในหลายครั้งที่ผ่านมา จะถูกประเมินว่าปราศจากมาตรฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่, ไม่มีความโปร่งใส, รวมถึงการใช้อ้านาจที่ผิดพลาดอย่างส้าคัญ แต่ก็จะพบว่าไม่มีกระบวนการทางกฎหมายที่จะ
สามารถท้าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของต้องมีความรับผิดเกิดขึ้นแต่อย่างใด การท้าหน้าที่ผิดพลาดของ กกต. จึงเกิดขึ้นซ้้าแล้ว
ซ้้าอีกราวกับว่าองค์กรดังกล่าวนี้มีสถานะอยู่เหนือการเมือง ไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 แน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมิใช่เป็นผลมาจากความดี ความเลว ความโง่เขลา ในเชิงปัจเจกบุคคลเท่านั้น 
ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของ กกต. เป็นผลมาจากการออกแบบตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ท้าให้บรรดาองค์กรจ้านวน
มากแปรสภาพไปเป็นองค์กรเทวดา กล่าวคือเป็นองค์กรที่แทบจะไม่มีความสัมพันธ์ใดกับประชาชน ในขณะที่อ่ิมหมีพี
มันกับค่าตอบแทนจ้านวนมากจากภาษีของประชาชน 
กกต. คืออีกรูปธรรมอันหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่าท้าไมรัฐธรรมนูญ 2560 จึงควรต้องถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วและรอบด้าน 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_353337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_353337
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2 ตุลาคม 2563 12:21 น.   
 “บิ๊กป้อม” โว พปชร. มีชื่อชิงผู้ว่าฯ กทม. 10 คน ปัดดีล“ชัชชาติ” ให้หลีกทาง ย้อนสื่อชงให้ทะเลาะกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เวลา 11.30 น. ที่ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และรองหัวหน้าพรรค พปชร. เข้าพบ เพ่ือหารือเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ว่า สื่ออย่างรู้ท้าไม ยังไม่ต้องรู้ เพราะเดี๋ยวก็รู้ 
 เมื่อถามว่า ตอนนี้พรรคพลังประชารัฐมีรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แล้วหรือยัง พล.อ.ประวิตร ตอบสวน
กลับมาทันทีว่า มี 10 คน เมื่อถามว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ถือเป็น 1 
ใน 10 หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ผมไม่รู้ จ้าไม่ได้” เมื่อถามถึงคุณสมบัตรของพล.ต.อ.จักรทิพย์ ถือว่าเพียบพร้อม
หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ยิ้มแย้มก่อนถามสื่อว่า “คุณว่าไง คุณเลือกหรือเปล่า” 
 เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประวิตร ประสานให้พล.ต.อ.จักรทิพย์ พูดคุยกับนายชัชชาติ 
สิทธิพันธุ์ อดีตแกนน้าพรรคเพ่ือไทย เพ่ือหลีกทางให้ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี ไม่เคยคุย เมื่อถามย้้าว่า พล.อ.
ประวิตร เป็นผู้ประสานเพ่ือให้นายชัชชาติ หลบ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนจะไปประสานให้นายชัชชาติ หลบได้
อย่างไร เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล สื่อถามเช่นนี้ท้าให้คนทะเลาะกันนี่หว่า ที่มีข่าวออกมาถือเป็นการพูดกันไปเรื่อย 
ให้ตนทะเลาะกับคนอ่ืนเท่านั้น ยืนยันไม่มี 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/186644 
 
 
 
 
 

https://code.nytive.com/click/?x=7fgXSsszSV3VhfN_ATlfVqiHP8lNlFYmUxu-qHD36_6NACJeV5wYsbHZHwqAUmoQSyDr4pFR_JDXTXlnJdjjohjgR5ep6YsK7qtmptyMoJRiWZkjX1i_oN5Ig89xRZ_weVcLpnQRw1Yn0GIhs624o8oYse0Ag79fOh7_q1HSj4WTeUtob0B8M36o8w6ebO-8LBsiIrEf_SxIcZRBtkS_NxEP5RGnFM_8YnJexONKW0o0HmmfaDeSPA_acyXm5oN_dNDx6DLgxQROibwq5ikyy0pxu229v888f2RydncXbo1ifuRhhon8tIn45nZF5kIhzsTJh9bOl6EBh3kqrSxb5xY9yzDvOklkXG7px96c_ZYxYFKARw-N48J1APE2wVhzPwKATLVsuSB0JQclMyhCza8mlVBYskjS6E-KQvA4gS903WHmyi36kUCfbIZxKzjQlba-L2HzG0fU0K5cpnFi5_LLfqornY99
https://code.nytive.com/click/?x=7fgXSsszSV3VhfN_ATlfVqiHP8lNlFYmUxu-qHD36_6NACJeV5wYsbHZHwqAUmoQSyDr4pFR_JDXTXlnJdjjohjgR5ep6YsK7qtmptyMoJRiWZkjX1i_oN5Ig89xRZ_weVcLpnQRw1Yn0GIhs624o8oYse0Ag79fOh7_q1HSj4WTeUtob0B8M36o8w6ebO-8LBsiIrEf_SxIcZRBtkS_NxEP5RGnFM_8YnJexONKW0o0HmmfaDeSPA_acyXm5oN_dNDx6DLgxQROibwq5ikyy0pxu229v888f2RydncXbo1ifuRhhon8tIn45nZF5kIhzsTJh9bOl6EBh3kqrSxb5xY9yzDvOklkXG7px96c_ZYxYFKARw-N48J1APE2wVhzPwKATLVsuSB0JQclMyhCza8mlVBYskjS6E-KQvA4gS903WHmyi36kUCfbIZxKzjQlba-L2HzG0fU0K5cpnFi5_LLfqornY99
https://siamrath.co.th/n/186644
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201002/945f4b11ebed77a8806d3a3c9b93fbe829cdd05cd424141f8b0e5678185430d2.jpg?itok=zVP5FIOm
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วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 12.26 น. 
‘บิ๊กป้อม’โวมี 10 ชื่อ สเปกถูกใจเล็งส่งชิง ‘ผู้ว่าฯกทม.’ อุบไต๋‘บิ๊กแป๊ะ’แคนดิเดต 
 
 
 
  
 
 
 
“บิ๊กป้อม” โวมี10 คน สเปกถูกใจ เล็งส่งชิงผู้ว่าฯกทม. อุบตอบชื่อ “บิ๊กแป๊ะ” แคนดิเดต ปัด ล็อบบี้ “ชัชชาติ” 
หลีกทางสนามกทม. 
 เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาตัวบุคคลเพื่อส่งลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 
ว่า สื่ออยากจะรู้ท้าไม ยังไม่ต้องรู้ เดี๋ยวก็รู้ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรค พปชร.วางตัวบุคคลที่จะลงสมัครชัดเจนแล้วหรือยัง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “มีแล้ว 
10 คน” มีเยอะเลยที่มีคุณสมบัติเด่น ก็อยู่ในใจทั้ง 10 คน 
 ต่อข้อถามว่าพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร.ถือว่าอยู่ ใน 10 รายชื่อด้วยหรือไม่ พล.อ.ประวิตร 
กล่าวว่า “ผมไม่รู้ จ้าไม่ได้” 
 เมื่อถามย้้าว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ถือว่ามีคุณสมบัติเด่นหรือไม่ รองนายกฯกล่าวย้อนว่า แล้วสื่อว่ายังไง ต้อง
ไปถามเขาดู เพราะยังไม่ได้คุยกัน 
 เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพล.อ.ประวิตร เป็นผู้ประสานพูดคุยกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.คมนาคม 
หลีกทางให้พรรค พปชร. ทาง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี ไม่เคยคุยเรื่องนี้ ไปเอาที่ไหนมา บ้าหรือตนจะไปคุยได้
อย่างไรเพราะเป็นเรื่องสิทธิของบุคคล สื่อถามอย่างนี้ถามให้ทะเลาะกัน ส่วนที่บอกว่าเป็นรายงานข่าว ใครเป็นคน
รายงาน ให้บอกชื่อมาก็พูดกันไปเรื่อย จะให้ตนไปทะเลาะกับคนได้อย่างไร ยืนยันว่าไม่มี 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/522412 
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ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 12.35 น. 
"บิ๊กป้อม"โว พปชร. มีผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. 10 คน  
“ประวิตร” โว พปชร. มีผู้สมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. 10 คน อุบทาบ “บิ๊กแป๊ะ” ปัดดีล “ชัชชาติ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  และ
รองหัวหน้าพรรคพปชร. เข้าพบ เพ่ือหารือเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ว่า “สื่ออยากรู้ท้าไม ยังไม่ต้องรู้  เดี๋ยวก็
รู้” 
 เมื่อถามว่าตอนนี้พรรคพปชร.มีรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แล้วหรือยัง  พล.อ.ประวิตร ตอบสวนกลับทันที 
ว่า มี 10 คน เมื่อถามต่อว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ถือเป็น 1 ใน 10 
หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ผมไม่รู้ จ้าไม่ได้” 
 เมื่อถามถึงคุณสมบัติของพล.ต.อ.จักรทิพย์ ถือว่าเพียบพร้อมหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ยิ้ มแย้มก่อนถาม
ย้อนกลับว่า “คุณว่าไง คุณเลือกหรือเปล่า” เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประวิตร ประสานให้พล.ต.อ.
จักรทิพย์ พูดคุยกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตแกนน้าพรรคเพ่ือไทย เพ่ือหลีกทางให้ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า  “ไม่มี ไม่
เคยคุย” 
 เมื่อถามย้้าว่า พล.อ.ประวิตร เป็นผู้ประสานเพ่ือให้นายชัชชาติ หลบใช่หรือไม่  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า 
ตนจะไปประสานให้นายชัชชาติ หลบได้อย่างไร  ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล  สื่อถามเช่นนี้ท้าให้คนทะเลาะกัน  ที่มีข่าว
ออกมาถือเป็นการพูดกันไปเรื่อย ให้ตนทะเลาะกับคนอ่ืนเท่านั้น ยืนยันไม่มี 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798766 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/798766
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2 ตุลาคม 2563 1:05 pm 
หน.พปชร.มี 10 ชื่อในใจส่งชิงผู้ว่าฯ กทม. 
 
 
 
 
 
 
 
ท าเนียบฯ 2 ต.ค.- พปชร. เตรียมนัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของพรรค สัปดาห์หน้าคุยเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  ด้าน 
หน.พปชร. เผย มี 10 รายชื่อในใจ  ปฏิเสธคุย “ชัชชาติ” หลีกทางให้  “จักรทิพย์” ลงผู้ว่าฯ กทม. ต าหนิสื่อฯ 
“ถามให้ทะเลาะกันนี่หว่า” 
 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีรายชื่อผู้ที่เหมาะสม
ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในนามของพรรคพลังประชารัฐแล้ว 10 คน แต่ไม่ขอเปิดเผยว่ามีใครบ้าง เนื่องจากจ้า
ไม่ได้  พร้อมปฏิเสธข่าวแกนน้าพรรคไปหารือนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ เพ่ือให้หลีกทางให้ผู้สมัครของพรรค 
เพราะการลงสมัครเป็นสิทธิส่วนบุคคล และต้าหนิสื่อฯ ว่า “ถามแบบนี้ท้าให้ทะเลาะกันนี่หว่า  พูดไปเรื่อยจะถามให้ผม
ทะเลาะกับใคร”   
 ขณะที่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้า  พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเรียกประชุมผู้บริหารพรรค โดยเฉพาะภาค  กทม. หารือ
แนวทางการส่งผู้สมัครชิงต้าแหน่งผู้ว่าฯ กทม.   
 เมื่อถามว่า มี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ อยู่ในรายชื่อด้วยหรือไม่ นาย
พุทธิพงษ์ กล่าวว่า ต้องดูว่าท่านสนใจจริงหรือไม่  ยอมรับว่ามีการคุยกันตามประสาพ่ีน้อง และคนเคยท้างานร่วมกัน 
ส่วนบทสรุปจะเป็นอย่างไร คงต้องรอดู เพราะต้องดูมติพรรค และหัวหน้าพรรคก็คงเป็นหลัก โดยพิจารณาถึง
ยุทธศาสตร์พรรค และแนวทางการขับเคลื่อน กทม.ของพรรค 
 ต่อข้อถามว่า จะสามารถสู้กับคู่แข่งอย่าง นายชัชชาติ  ได้หรือไม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า พรรคพลังประชา
รัฐเป็นพรรคหลักของรัฐบาล เรามั่นใจว่าคนที่ส่ง ต้องมีศักยภาพ ดูแลปัญหาของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างดี    ส่วนต้องคุย
กับพรรคประชาธิปปัตย์หรือไม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ต้องคุยว่าแต่ละพรรคมีมติแบบไหน  แนวคิดอย่างไร  ต้องดูว่า
อะไรเข้ากันได้ก็มาคุยกัน และว่า การลงสมัครแข่งขันกันเป็นเรื่องปกติ  .- ส้านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-552819 

https://tna.mcot.net/politics-552819
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2 ตุลาคม 2563 12:17 น.    
 “พุทธิพงษ์” แย้มสัปดาห์หน้าชัดเจน รายช่ือชิงผู้ว่าฯ กทม. เชื่อเทียบชั้น “ชัชชาติ” แน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เวลา 11.25 น. ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พป
ชร. เป็นประธาน ถึงความพร้อมของพรรค พปชร. ในการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า ในสัปดาห์หน้า
หัวหน้าพรรค พปชร. จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ถึงแนวทางการคัดเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 
โดยมีแนวทางว่าจะส่งผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ และจะส่งใคร หรือหากไม่ส่ง จะมีแนวทางอย่างไรต่อไป อาทิ การสนับสนุนผู้
ที่มีความรู้ความสามารถ และมีแนวทางใกล้เคียงกับพรรค พปชร. หากเขาอาจจะลงอิสระ ทางพรรคจะพิจารณาว่าหาก
สนับสนุนแล้วจะได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ อีกทั้งทางพรรคจะดูว่าเป็นเครือข่ายกันหรือไม่ และจะสนับสนุนในแนวทาง
ใด ยืนยันว่าพรรค พปชร. มีคนเหมาะสมที่จะลงชิงผู้ว่าฯ กทม. หลายคน ซึ่งขณะนี้ก้าลังพูดคุยกันอยู่ ทั้งอยากให้ลงใน
นามพรรค พปชร. และลงเป็นแนวร่วม ซึ่งเราก็ต้องดูต่อไปว่าท้าได้มากน้อยเพียงใด โดยจะดูทั้งจังหวะ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และความเหมาะสมประกอบกัน 
 เมื่อถามว่า ในรายชื่อคนที่เหมาะสมจะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. มีชื่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้
บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รวมอยู่ด้วยหรือไม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ต้องไปดูว่าท่านมีความสนใจจริงหรือไม่ 
ที่ผ่านมายอมรับว่าเคยท้างานร่วมกันและพูดคุยกันบ้าง ตามประสาพ่ีน้อง แต่จะสรุปแบบไหนอย่างไรให้รอดูมติของ
พรรค และการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค พปชร. เป็นหลักว่า ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครของพรรค พป
ชร. จะเป็นอย่างไร 
 เมื่อถามว่า ผู้สมัครของพรรค พปชร. จะสามารถต่อสู้กับนายชัชชาติ ได้หรือไม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า 
พรรค พปชร. เป็นพรรคการเมืองหลักของรัฐบาล หากเราตัดสินใจอย่างไรก็ต้องมีความมั่นใจ คนที่เราส่งจะต้องมี
ศักยภาพแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และปัญหาน้้าท่วม ให้พ่ีน้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้เป็นอย่างดี 
เราต้องหาคนที่มีความสามารถ ความตั้งใจ และพร้อมจะปรับตัวตลอดเวลา ซึ่งพรรค พปชร. เป็นแกนหลักของรัฐบาล
หากเราสนับสนุนใครหรือส่งใครก็ต้องมั่นใจว่าจะชนะ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201002/eb7ea34460ac101df9dc1e5ed37ffdba53c16fd6f446e6191e9dbff1e4751797.jpg?itok=ONPSE8_z
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 เมื่อถามว่า จะต้องพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก่อนการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ 
กทม. หรือไม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ก็ต้องดูเพราะทุกพรรคก็มีความหวังและความตั้งใจที่อยากจะส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ 
กทม. ก็ต้องมาคุยกันว่าแต่ละพรรคมีมติอย่างไร เพราะทุกพรรคมีเงื่อนไขและแนวทางในการหาผู้ว่าฯ กทม. ที่แตกต่าง
กัน ก็ต้องดูว่าอะไรที่เข้ากันได้ก็ต้องมาคุยกัน หากมีความจ้าเป็นตามแนวทางประชาธิปไตย ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องลง
สมัครแข่งขันกันถือเป็นเรื่องปกติ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/186639 
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ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. 
พุทธิพงษ์"เผยสัปดาห์หน้าชัดเคาะคนชิงผู้ว่า กทม.   
"เสี่ยบี"เผยสัปดาห์หน้าชัดเคาะตัวแทนพรรคชิงผู้ว่าฯ กทม. ชี้ 2 แนวทางส่งในนามพรรค-สนับสนุนแบบเครือข่าย 
รับต้องคุย ปชป.ก่อน หากไม่มีทางเลือกก็ต้องส่งแข่งเป็นเรื่องปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ในฐานะประธาน
ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐ กล่าวภายหลังการหารือร่วมพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ถึงกรณีการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า จะเกิดความ
ชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า โดยหัวหน้าพรรคจะเชิญประชุมผู้บริหารพรรค และในส่วนของกทม.ถึงแนวทางว่าจะส่งใคร
หรือจะส่งหรือไม่ โดยแนวทางที่ 1 จะหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม เป็นตัวแทนของพรรค และส่วน
ที่ 2 เป็นคนที่มีความสามารถแต่ต้องการลงสมัครแบบอิสระ จะเป็นในลักษณะการสนับสนุนหรือเป็นเครือข่าย ซึ่งขณะนี้
เองมีหลายคนที่ได้มีการทาบทามและพูดคุยกันอยู่แต่ต้องขอดูความเหมาะสม และแต่ละแนวทางมีความเป็นไปได้มาก
น้อยขนาดไหน 
 เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่มีรายชื่อของพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ เป็น
แคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐนั้น นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ต้องไปดูว่ามีความสนใจจริงหรือไม่ โดยที่ผ่านมามีการ
ท้างานด้วยกันก็มีการพูดคุยกันตามประสาพ่ีน้องเป็นเรื่องปกติ ส่วนจะสรุปแบบไหนอย่างไรขอให้รอดูมติของพรรคด้วย 
ซึ่งหัวหน้าพรรคจะเป็นผู้ตัดสินว่ายุทธศาสตร์ของพรรคจะเป็นเช่นไรในการขับเคลื่อน กทม. ขอให้รอดูเร็วๆนี้ 
 เมือ่ถามว่ามั่นใจว่าผู้สมัครของพรรคจะสามารถต่อสู้กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.คมนาคม นายพุทธิ
พงษ์ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองหลักของรัฐบาล ตนคิดว่าในทุกมิติไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไร คนที่
ส่งจะมีศักยภาพดูแลแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี ซึ่งกรุงเทพฯเองก็เปลี่ยนแปลงไปทุก
วันมีปัญหาใหม่ใหม่เกิดขึ้นทั้งอากาศพีเอ็ม 2.5 รถติดน้้าท่วม การพัฒนาความทันสมัยมาสู่เมืองต้องหาคนที่มีความตั้งใจ 
มีความสามารถและพร้อมที่จะปรับตัวตลอดเวลา ซึ่งไม่ว่าจะส่งใครหรือสนับสนุนใครต้องได้รับชัยชนะ 
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 ส่วนจะต้องมีการคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้น นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า 
จะต้องคุยเพราะมีความพร้อมและความตั้งใจที่อยากจะส่งตัวแทนผู้ว่าฯเหมือนกัน ต้องมาคุยกันว่าแต่ละพรรคมีมติ
อย่างไร ซึ่งแต่ละพรรคเองก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และแต่ละพรรคมีแนวคิดแนวทางที่จะหาผู้สมัครมาลงผู้ว่าฯที่
แตกต่างกัน อะไรเข้ากันได้ก็ต้องมาคุยกันหากมีความจ้าเป็นในแนวทางของประชาธิปไตยและไม่มีทางเลือกก็ต้องส่ง
แข่งขันกันเป็นเรื่องปกติ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798765 
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2 ต.ค. 2563 13:23 น. 
พุทธิพงษ์ เผย สัปดาห์หน้าชัด พปชร.ส่งผู้ว่าฯ กทม.โวเทียบชั้น 'ชัชชาติ' 
 
 
 
 
 
 
 
พุทธิพงษ์ รมว.ดีอีเอส เผย ประชุมกก.บห.สัปดาห์หน้า ชัดเจน ส่งผู้ว่าฯ กทม. โว เทียบชั้น 'ชัชชาติ' แน่ ด้าน 'บิ๊ก
ป้อม' เผย มีตัวเลือก 10 คน ไม่บอก 'จักรทิพย'์ ติดโผ ปัดดีล 'ชัชชาติ' หลีกทาง ย้อนสื่อชงให้ทะเลาะกัน 
 เมื่อเวลา 11.25 น. วันที่ 2 ต.ค. ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้ สัมภาษณ์ภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธาน ถึงความพร้อมของพรรค พปชร. ในการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ใน
สัปดาห์หน้า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปชร. จะเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค (กก.บห.) ถึงแนวทางการคัดเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. โดยมีแนวทางว่า จะส่งผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ และจะ
ส่งใคร หรือหากไม่ส่ง จะมีแนวทางอย่างไรต่อไป เช่น การสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีแนวทางใกล้เคียง
กับพรรคพปชร. หากเขาอาจจะลงอิสระ ทางพรรคจะพิจารณาว่า หากสนับสนุนแล้วจะได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ อีก
ทั้งทางพรรคจะดูว่าเป็นเครือข่ายกันหรือไม่ และจะสนับสนุนในแนวทางใด ยืนยันว่า พรรคพปชร. มีคนเหมาะสมที่จะ
ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. หลายคน ซึ่งขณะนี้ก้าลังพูดคุยกันอยู่ ทั้งอยากให้ลงในนามพรรค พปชร. และลงเป็นแนวร่วม ซึ่งเราก็
ต้องดูต่อไปว่าท้าได้มากน้อยเพียงใด โดยจะดูทั้งจังหวะ ระเบียบ ข้อบังคับ และความเหมาะสมประกอบกัน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ในรายชื่อคนที่เหมาะสมจะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. มีชื่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจิ นดา อดีตผู้
บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รวมอยู่ด้วยหรือไม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ต้องไปดูว่า ท่านมีความสนใจจริงหรือไม่ 
ที่ผ่านมายอมรับว่า เคยท้างานร่วมกันและพูดคุยกันบ้าง ตามประสาพ่ีน้อง แต่จะสรุปแบบไหนอย่างไรให้รอดูมติของ
พรรค และการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค พปชร. เป็นหลักว่า ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครของพรรค พป
ชร. จะเป็นอย่างไร 
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 ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้สมัครของพรรค พปชร. จะสามารถต่อสู้กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้หรือไม่ นายพุทธิ
พงษ์ กล่าวว่า พรรคพปชร. เป็นพรรคการเมืองหลักของรัฐบาล หากเราตัดสินใจอย่างไร ก็ต้องมีความม่ันใจ คนที่เราส่ง
จะต้องมีศักยภาพแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และปัญหาน้้าท่วม ให้พ่ีน้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ได้เป็นอย่างดี เราต้องหาคนที่มีความสามารถ ความตั้งใจ และพร้อมจะปรับตัวตลอดเวลา ซึ่งพรรค พปชร. เป็นแกน
หลักของรัฐบาล หากเราสนับสนุนใครหรือส่งใครก็ต้องมั่นใจว่าจะชนะ 
 เมื่อถามว่า จะต้องพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก่อนการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ 
กทม. หรือไม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ก็ต้องดูเพราะทุกพรรคก็มีความหวังและความตั้งใจที่อยากจะส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ 
กทม. ก็ต้องมาคุยกันว่าแต่ละพรรคมีมติอย่างไร เพราะทุกพรรคมีเงื่อนไขและแนวทางในการหาผู้ว่าฯ กทม. ที่แตกต่าง
กัน ก็ต้องดูว่าอะไรที่เข้ากันได้ก็ต้องมาคุยกัน หากมีความจ้าเป็นตามแนวทางประชาธิปไตย ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องลง
สมัครแข่งขันกันถือเป็นเรื่องปกติ 
 ต่อมาเวลา 11.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เข้าพบเพ่ือหารือเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ว่า สื่ออยากรู้
ท้าไม ยังไม่ต้องรู้ เพราะเดี๋ยวก็รู้ 
 เมื่อถามว่า ตอนนี้พรรคพปชร. มีรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แล้วหรือยัง พล.อ.ประวิตร ตอบสวนกลับมา
ทันทีว่า มี 10 คน เมื่อถามว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. ถือเป็น 1 ใน 10 หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า 
“ผมไม่รู้ จ้าไม่ได้” เมื่อถามถึงคุณสมบัติของพล.ต.อ.จักรทิพย์ ถือว่าเพียบพร้อมหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ยิ้มแย้มก่อนถาม
สื่อว่า “คุณว่าไง คุณเลือกหรือเปล่า” 
 เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประวิตร ประสานให้พล.ต.อ.จักรทิพย์ พูดคุยกับนายชัชชาติ 
สิทธิพันธุ์ อดีตแกนน้าพรรคเพ่ือไทย เพ่ือหลีกทางให้ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ไม่มี ไม่เคยคุย" เมื่อถ ามย้้าว่า พล.อ.
ประวิตร เป็นผู้ประสานเพ่ือให้นายชัชชาติ หลบ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ผมจะไปประสานให้นายชัชชาติ หลบได้
อย่างไร เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล สื่อถามเช่นนี้ท้าให้คนทะเลาะกันนี่หว่า ที่มีข่าวออกมาถือเป็นการพูดกันไปเรื่อย 
ให้ผมทะเลาะกับคนอ่ืนเท่านั้น ยืนยันไม่มี" 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1943370 
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วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 13:13 น. 
สถานีคิดเลขท่ี 12 : เทศกาลใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานีคิดเลขท่ี 12 : เทศกาลใหญ่ 
 ถือเป็นข่าวดี ที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย แจ้งความคืบหน้าของการเลือกตั้งท้องถิ่น  
กล่าวคือ จะมีการประชุมร่วมของ กกต.กับมหาดไทย ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เพ่ือซักซ้อมความพร้อมต่างๆ มท.1 จะน้าผล
หารือเข้า ครม. จากนั้น กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง เริ่มจากเลือกตั้ง อบจ.พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประมาณเดือน 
ธ.ค. ส่งท้ายปี 2563 ส่วนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และท้องถิ่นอ่ืนๆ รวม อบต. จะตามมาในปี 2564 ก้าหนดเลือกตั้ง ธ.ค. 
ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ น่าจะช่วยลดความเงียบหงอยของเศรษฐกิจการเมืองหลังโควิด และสร้างสีสันและความสะพัด
มากมายแน่นอน กกต.อาจจะต้องรับบทหนัก และหวังว่า คงไม่เกิดกรณีอย่างที่เชียงใหม่ เขต 8 ที่ท้าให้ นายสุรพล 
เกียรติไชยากร แห่งพรรคเพ่ือไทย กลายเป็น ส.ส.นอกสภาไป องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือ อปท. มีอยู่ 7,852 แห่งทั่ว
ประเทศ ประกอบด้วย อบจ., เทศบาล, อบต., ผู้ว่าฯกทม. ผู้ว่าฯพัทยา 
ทั้งหมดโดนดองเค็มหวานเปรี้ยวครบสูตร มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว นับจากรัฐประหาร 2557 เป็นต้นมา 
 ไม่มีการเลือกตั้ง ถ้าหมดวาระก็ให้รักษาการ ไม่หมดวาระก็ท้า หน้าที่ ไปตามปกติ  ทั้งหมดนี้คือ 
ประชาธิปไตยในระดับฐานรากของประเทศ ที่ใช้ระบบเลือกตั้ง ให้ประชาชนเลือกฝ่ายบริหารและสภาท้องถิ่น เข้ามา
ดูแลปกครองตนเอง และบริหารงานแก้ปัญหากันเอง การที่ไม่มี อปท. มาท้างาน ผลเป็นอย่างไร ทุกคนรับรู้สัมผัสได้ด้วย
ตนเอง ชาวกรุง ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ลองเหลียวมองสภาพต่างๆ รอบตัว แล้วเปรียบเทียบดู จะเห็นความ
แตกต่าง แน่นอนว่า เมื่อเป็นการเลือกตั้ง ทุกพรรค ทุกกลุ่มการเมือง จะต้องแข่งขันกันอาสาเสนอตัวต่อเจ้าของสิทธิ
เลือกตั้ง เชื่อว่าตอนนี้ สังคมของแต่ละจังหวัด ไหวตัวรับรู้กันแล้วว่า เทศกาลการเมืองส้าคัญ ที่จะมีผลต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ ใกล้จะมาถึง ส่วนใน กทม. ก็รับรู้กันแล้วว่า นักการเมืองคนไหนบ้าง ที่ตระเตรียมตัวอยู่ ไม่ว่าจะเป็น นายชัชชาติ 
สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคมในรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย ที่จะลงอิสระไม่สังกัดพรรค, พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ที่เพ่ิงพ้น
หน้าที่ ผบ.ตร.หมาดๆ รวมถึงสตรีแกร่งอีกหลายท่าน อาทิ นวลพรรณ ล่้าซ้า นักธุรกิจและนักกิจกรรมสังคมชื่อดัง ไป
จนถึง ทยา ทีปสุวรรณ สายเลือดตระกูลการเมือง ฯลฯ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88.jpg
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 การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความแตกต่างจากเลือกตั้งระดับชาติ ประชาชนเจ้าของสิทธิรู้ดีว่า คะแนนเสียง
ในมือ  
ควรจะกาให้ใคร เบอร์ไหน ก่อนหย่อนลงหีบเลือกตั้ง 
 บรรดาผู้อาสา ไม่ว่าจะเป็น พลังประชารัฐโดยลุงป้อม , เพ่ือไทยยุคปรับปรุงใหม่, คณะก้าวหน้ายุคคนรุ่น
ใหม่, ภูมิใจไทยยุคเบ่งบาน, ปชป.ที่ก้าลังทวงคืนความยิ่งใหญ่ และพรรค-กลุ่มอ่ืนๆ ล้วนได้เปรียบ-เสียเปรียบกันคนละ
แบบ 
แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น ต้องผ่านด่าน ครม.ในไม่กี่วันนี้ไปก่อน 
วรศักดิ์ ประยูรศุข 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2373607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/article/news_2373607


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

96 

 

 

 
 
เมื่อ 1 ต.ค. 2563   
สรุปปม กกต. แจก "ใบส้ม" ตัดสิทธิผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย ลงเลือกตั้ง 
 หลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง  "ยกค้าร้อง" ขอเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 'สุ
รพล เกียรติไชยากร' อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ได้ร้องขอ สิ่งที่ตามมาคือ ค้าถามถึงความเป็นธรรมต่อผู้สมัคร ส.ส.เพ่ือไทย ที่ถูกเขี่ยออกจากการสนามการเลือกตั้ง และ
น้าไปสู่ค้าถามถึงความถูกต้องชอบธรรมของการเลือกตั้งในปี 2562 ที่อยู่ภายใต้กติกาและผู้บังคับใช้กติกาที่มีคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ก้าหนด เพ่ือให้เข้าใจประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราขอสรุปสิ่งที่คุณควรรู้อย่าง
น้อย 11 ข้อ ดังนี้ 
 1. หลังการรัฐประหาร ปี 2557 คสช. ประกาศโรดแมปไปสู่การเลือกตั้งว่าจะต้องจัดท้าร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ให้เสร็จก่อนจะไปสู่การเลือกตั้ง โดย คสช. ได้ตั้งคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาถึง 2 ชุด แต่ชุดที่ท้าภารกิจ
ให้คสช. ได้อย่างลุล่วง คือ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่น้าโดย 'มีชัย ฤชุพันธุ์' 
 2. ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ก้าหนดให้ กรธ. ต้องไปจัดท้าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ้านวน 
10 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 
และวิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. จากนั้นจึงส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช. เป็นผู้
เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  
 3. ภายใต้ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ร.ป.กกต.) ได้ก้าหนดให้มีการสรรหาคัดเลือก กกต. 
ชุดใหม่ และผู้ที่ให้การเห็นชอบ กกต. ทั้งชุดก็คือ สนช. และในขณะเดียวกัน พ.ร.ป.กกต. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส.) ก็ให้อ้านาจใหม่ที่เรียกว่า "ใบส้ม" หรือ อ้านาจระงับสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งไว้ชั่วคราว ไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท้าการอันเป็นเหตุให้การ
เลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 
 4. การใช้อ้านาจตาม "ใบส้ม" จะส่งผลต่อทั้งพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง กล่าวคือ ถ้าผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ใดทุจริตการเลือกตั้งและเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส. ให้ กกต. สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
โดยผู้สมัครที่ถูกแจกใบส้มจะถูกตัดสิทธิไม่สามารถลงเลือกตั้งใหม่ได้ อีกท้ัง ถ้าผู้สมัครที่ก่อเหตุทุจริตการเลือกตั้งไม่ชนะ
การเลือกตั้ง ให้คะแนนที่ผู้สมัครผู้นั้นได้ไม่ถูกน้าไปค้านวณที่นั่ง ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ ให้กับพรรคการเมือง  
 5. 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมกกต. มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 'สุรพล' ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เพ่ือไทย
ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี โดยให้เหตุผลว่า พฤติการณ์ของ 'สุรพล ' เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (2) เสนอให้ สัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่า
โดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิวัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด และเนื่องจาก 
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สุรพล ชนะการเลือกตั้ง จึงต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยที่พรรคเพ่ือไทยไม่สามารถส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใด ซึ่งผล
การเลือกตั้งใหม่ ท้าให้ "ศรีนวล บุญลือ" ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคอนาคตใหม่ ได้เข้าสู่สภา 
 6. สุรพล' ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีดังกล่าวว่า ตนได้เดินทางน้าเงินจ้านวน 
2,000 บาท และ นาฬิกา 1 เรือนไปถวายพระ ซึ่งท่านอยู่ในงานผ้าป่า ซึ่งสัปดาห์ที่แล้ว กกต.จังหวัดเชียงใหม่ได้เรียก
สอบเรื่องนี้ ตนก็ได้พาพยาน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ไปยืนยันว่า วันดังกล่าวตนไม่ได้ไปหาเสียงแต่ไปถวายปัจจัยส่วนตัวให้กับ
พระครูบาสาม เพราะท้าเทียนให้ตน เราบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดอะไร 
 7. 29 กันยายน 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีค้าพิพากษาให้ยกค้าร้องของ กกต. กรณีขอเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 'สุรพล' และให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั้ง โดยระบุว่า สุรพล
ไม่ได้กระท้าความผิดตามข้อกล่าวหา จาก ข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านถวายเงินจ้านวน 2,000 
บาท แก่พระครู เพื่อเป็นการสื่อให้ชาวบ้านเข้าใจว่าผู้คัดค้านได้บริจาคเงินสมทบให้แก่กองผ้าป่าสามัคคีของหมู่บ้าน เพื่อ
จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีการให้เงิน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน 
 8. หลังค้าพิพากษา เกิดกระแสว่า กกต. จะด้าเนินการอย่างไรต่อไปกับสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น ศรีนวล บุญลือ 
ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะการเลือกตั้งซ่อม จะยังมีสถานะหรือไม่ หรือจะให้ สุรพล กลับมาเป็น ส.ส.ตาม
คะแนนที่ได้รับโดยชอบ 
 9. 30 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี 'สุรพล' ว่า รัฐธรรมนูญ 
มาตรา 225 วรรคสอง ก้าหนดให้การวินิจฉัยของ กกต. ก่อนการประกาศผลให้ถือเป็นที่สุด ดังนั้น ในส่วนของ กกต. ถือ
ว่าสิ้นสุดแล้ว สถานะ ส.ส. ก็คงจะไม่ได้คืน เพราะกฎหมายเขียนให้ค้าวินิจฉัยของ กกต. ถือเป็นที่สุด 
 10. ค้าถามท่ีตามมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว คือ ความชอบธรรมของการเลือกตั้งในปี 2562 ที่ให้คสช. เป็น
ทั้งผู้เขียนกติกา และเป็นผู้สรรหาผู้บังคับใช้กติกา ซึ่งสุดท้ายกลายเป็น "ความไม่ชอบธรรมคู่ขนาน" และส่งผลต่อความ
เป็นธรรมส้าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คัดค้านการสืบทอดอ้านาจของคสช. 
 11. อย่างไรก็ดี การป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ จ้าเป็นจะต้องแก้ไข พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.กกต. 
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ก้าหนดเงื่อนไขว่า การจะแก้ไขกฎหมายในระดับ พ.ร.ป. จ้าเป็นจะต้องใช้ที่ประชุมร่วมของ
รัฐสภา หมายความว่า การจะแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จ้าเป็นจะต้องค้านึงถึงเสียงของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจากการ
สรรหาและคัดเลือกโดยคสช. อีกทั้ง กระบวนการแก้ไข พ.ร.ป. ทั้งสองฉบับจ้าเป็นจะต้องรับฟังรับฟังความคิดเห็นของ
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้องก่อน  
 
อ้างอิง : https://ilaw.or.th/node/5754 
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2 ต.ค. 2563-00:01 น. 
ใบตองแห้ง - ยุบ กกต.เถอะ 
 
 
 
 
 
 
 
 ยุบ กกต.เถอะ - ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้อง กกต. ที่หลังแจก “ใบส้ม” ตัดสิทธิชั่วคราว สุรพล 
เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.เพ่ือไทย ผู้ชนะเลือกตั้งเขต 8 เชียงใหม่ ฐานถวายเงินพระ 2,000 บาท แล้วจัดเลือกตั้งใหม่ 
ได้ศรีนวล บุญลือ กกต.ก็ยื่นค้าร้องต่อศาล ให้ตัดสิทธิถาวร พร้อมให้ชดใช้ค่าเลือกตั้งใหม่ 
 ปรากฏว่าศาลวินิจฉัย ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าท้าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ยกค้าร้อง ไม่ต้องจ่ายค่าเลือกตั้ง
ใหม่ แล้ว กกต.รับผิดชอบอะไร กับการตัดสิทธิสุรพล จนไม่ได้เป็น ส.ส. กับการท้าลายคะแนนเลือกตั้งของประชาชนผู้
เป็นเจ้าของอ้านาจ 52,165 คน ซึ่งไม่ได้เลือกเพราะถวายเงินพระ แถมยังเสียเงินภาษีจัดเลือกตั้งใหม่ฟรีๆ เพื่อให้ศรีนวล
ได้เข้าสภา ก่อนจะย้ายพรรค  
 กกต.ใช้อ้านาจผิดๆ อย่างไรก็ได้ ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 225 ให้อ้านาจ กกต. หาก 
“เชื่อได้ว่า” ทุจริตก็แจกใบส้มได้ทันที โดยค้าสั่ง กกต.เป็นที่สุด แม้ศาลตัดสินยกค้าร้อง ก็ไม่คืนเก้าอ้ี ส.ส.ให้ โดย กกต.
ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะอ้างได้ว่าสุจริต นี่คือองค์กรเทวดา 7 อรหันต์ สามารถใช้ความเชื่อท้าลายสิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชน เป็นใหญ่กว่าเจ้าของอ้านาจอธิปไตย สมมติ กกต.แจกใบส้ม 20-30 คน พลิกผลเลือกตั้งให้พรรคหนึ่งพรรคใด
ชนะขาด แม้ศาลตัดสินภายหลังว่าไม่ผิด ก็เปลี่ยนผลไม่ได้ ไม่มีใครท้าอะไร กกต.ได้  แล้วจะปล่อยให้ใช้อ้านาจอย่างนี้
ตลอดไปหรือไร 
 องค์กรอิสระก้าเนิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งแม้เป็นประชาธิปไตยที่สุด ก็ยังติดกับดัก “คนดีย์” 
สถาปนาอ้านาจที่ 4 เล่นงานนักการเมืองชั่ว โดยเพ้อฝันว่าจะมีอรหันต์ลอยมานั่ง จึงให้อ้านาจยิ่งกว่าศาล ลัด
กระบวนการยุติธรรม เช่น คิดว่านักการเมืองมันเลว มันมีอิทธิพล จึงต้องตัดสินด้วยศาลชั้นเดียว ใช้ระบบไต่สวน ยึด
ส้านวน ป.ป.ช.เป็นหลัก สันนิษฐานว่ามันผิดไว้ก่อน ให้มันเป็นฝ่ายหักล้างข้อหา ถ้าแก้ไม่ตก คุกสถานเดียว 
 กกต.ในรัฐธรรมนูญ 40 ต้นฉบับก๊อบจากอินเดีย เป็นองค์กรกลางจัดการเลือกตั้ง ที่ดูแลการหาเสียงของ
พรรคการเมือง ไม่ให้รัฐบาลเอาเปรียบฝ่ายค้าน มีอ้านาจสั่งย้ายข้าราชการ แล้วถ้าเขตไหนมีการทุจริตอื้อฉาว ก็มีอ้านาจ
สั่งเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) แต่ไม่มีอ้านาจแจกใบส้มใบแดงใบด้า 
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การเลือกตั้งใหญ่ที่สุดในโลก ผู้มีสิทธิ 900 ล้านคน ใช้ประธาน 1 คน กรรมการ 2 คน เจ้าหน้าที่ 300 คน 
 แต ่กกต.ไทยต่อเติมให้อ้านาจศักดิ์สิทธิ์ จนก้าวล่วงอ้านาจประชาชน แล้วก็ขยายองค์กรใหญ่โต มีพนักงาน
ลูกจ้างราว 2,500 คน เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ มีเงินเพ่ิม 4,000 มีเงินส่งเสริมประสิทธิภาพ ขั้นต่้า 3,500 ขึ้นไป 
ต้าแหน่งระดับสูง เช่น ผอ.ส้านัก ผอ.กกต.จังหวัด มีร้อยกว่าคน เงินเดือนเงินประจ้าต้าแหน่งขั้นสูงสุด 1 แสนกว่าบาท 
ทั้งท่ีใช้ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ครู ต้ารวจ ฯลฯ จัดเลือกตั้ง 
 กกต.ใช้งบประมาณปีละ 3 พันกว่าล้าน ไม่รวมงบจัดเลือกตั้ง เงินประธานองค์กรอิสระ 81,920 บาท 
กรรมการ 80,540 บาท เงินประจ้าต้าแหน่ง 50,000 - 42,500 บาท โดย พ.ร.บ.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2560 ยัง
เพ่ิมค่ารับรองเหมาจ่ายให้เท่าเงินประจ้าต้าแหน่ง ไม่นับรถประจ้าต้าแหน่ง พร้อมคนขับ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขา (ซึ่ง
ตั้งลูกก็ได้) 
 องค์กรอิสระไทยคือขุนนางเทวดา ต้องมีหน้าตาศักดิ์ศรี นั่งรถฝรั่งหรูๆ มาพิทักษ์อัตลักษณ์ไทยเลือกตั้ง 62 
กกต.มีผลงานอะไรบ้าง นอกจากจับธนาธรถือหุ้นสื่อ ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ ก็แจกใบส้มสุรพล 1 คน ใบเหลืองกรุงศรี
วิไล 1 คน ใบด้า ส.ส.สอบตก 1 คน ที่เหลือจับใครไม่ได้เลย ทั้งที่มีเรื่องร้องเรียนมากมาย นั่นคือผลงานกรรมการ 7 คน 
พนักงาน 2,500 คน งบ 3 พันกว่าล้าน เป็นการเลือกตั้งที่จับทุจริตได้น้อยที่สุด ซ้้าเครดิตตกต่้า โดนประชาชน 8 แสน
คนเข้าชื่อไล่ 
 ยุบเสียเถอะ ใช้แค่องค์กรจัดเลือกตั้งที่เป็นกลาง มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน 100-200 คน ไม่มีที่ไหนในโลก
ให้อ้านาจเทวดา “เชื่อได้ว่า” ตัดสิน ส.ส.ที่ประชาชนเลือกมา ถ้าสงสัยว่าทุจริต ก็ต้องขึ้นศาลตามกระบวนการปกติ 
พิสูจน์ได้ว่าทุจริตก็ติดคุก  
 องค์กรอิสระไทยมาจากวิธีคิดจิตนิยมปรัชญาตะวันออก เชื่อว่าปราบโกงต้องใช้เทวดา เชื่อว่าคนดีจะลอย
มาจากข้าราชการแก่ๆ แล้วให้อ้านาจมากๆ จัดการคนชั่ว ต่างจากประชาธิปไตยตะวันตก ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมี
อคติ รักโลภโกรธหลง ใครมีอ้านาจมากก็ Abuse อ้านาจได้ จึงต้องกระจายตรวจสอบถ่วงดุล 
 รัฐธรรมนูญ 40 ผิดตั้งแต่ต้น แม้เอาองค์กรอิสระไปโยง ส.ว.เลือกตั้ง พอฝ่ายอนุรักษนิยมเชื่อว่าทักษิณ
แทรกแซงก็รัฐประหาร เปลี่ยนไปยึดโยง ส.ว.สรรหา แล้วรัฐประหาร 57 รัฐธรรมนูญ 60 ก็ตั้งองค์กรอิสระจาก สนช. 
ส.ว.แต่งตั้ง กลายเป็นยึดโยงรัฐประหารสืบทอดอ้านาจ 
 องค์กรอิสระ “อ้านาจที่สี่” จึงต้องรื้อล้างให้หมด ยุบตั้งใหม่ ลดอ้านาจ กลับไปตัดสินด้วยกระบวนการ
ยุติธรรมปกติ เลิกใช้การยุบพรรคตัดสิทธิด้วยคุณสมบัติหรือการตีความ ท้าลายเจตนารมณ์ประชาชนผู้เลือกตั้ง จนโกรธ
แค้นลุกฮือมาแล้วหลายครั้ง 
แต่แน่นอน ฝ่ายที่ใช้องค์กรอิสระเป็นเครื่องมือ ไม่ยอมให้แก้รัฐธรรมนูญหรอก 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5028834 
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วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - 09:05 น. 
09.00 INDEX บทบาท การน า โดย เพื่อไทย เพื่อบริหารจัดการ รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
09.00 INDEX บทบาท การน า โดย เพื่อไทย เพื่อบริหารจัดการ รัฐธรรมนูญ 
 เหตุใดจึงต้องมีการเชื้อเชิญให้ฝ่ายค้านเข้าร่วม ไม่ว่าจะมาจาก พล. อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่าจะมา
จากแกนน้าคนส้าคัญจาก 250 ส.ว.ในการพิจารณาขั้น “กรรมาธิการ” ค้าตอบไม่มีอะไรสลับซับซ้อน เพราะต้องการ
สร้างความชอบธรรม ต้องการให้องค์ประกอบการพิจารณามีความสมบูรณ์  
 แม้จะมีกรรมาธิการจาก 250 ส.ว. แม้จะมีกรรมาธิการจากพรรคร่วมรัฐบาลที่น้าโดยพรรคพลังประชารัฐ 
แต่ความสมบูรณ์จะมีไม่ได้หากไม่มีฝ่ายค้าน ความสมบูรณ์ของ “คณะกรรมาธิการ” สัมพันธ์กับ “ความชอบธรรม” 
ในทางการเมืองอย่างแนบแน่น ค้าปฏิเสธจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกล 
ไม่ว่าจะเป็นพรรคเสรีรวมไทย จึงเริ่มเปล่งพลานุภาพ อย่างน้อยก็ปรากฏเป็น”ต้าหนิ” ภายในความขับเคลื่อน 
ความคึกคักอันเคยมีในพรรคพลังประชารัฐจึงลดลง ความคึกคักอันเคยมีใน 250 ส.ว.จึงลดลง 
 ประเด็นอยู่ที่บทบาทของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะด้าเนินไปอย่างมีลักษณะอันเป็นกัมมันตะมากน้อยเพียงใด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรค เพ่ือไทยอันถือว่าเป็นผู้น้าของฝ่ายค้าน การปรับโครงสร้างภายในพรรคเพ่ือไทยเป็นจังหวะ
ก้าวที่ถูกต้องอย่างยิ่ง แต่ที่ส้าคัญก็คือการเคลื่อนขบวนอย่างรวดเร็ว  สภาพการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันไม่ยินยอมให้
การด้าเนินการเป็นไปในแบบเรื่อยๆมาเรียงๆ ด้านหนึ่ง พรรคเพ่ือไทยจ้าเป็นต้องปรับกระบวนการภายในของตน แต่อีก
ด้านหนึ่ง ภายในการปรับนั้นต้องแสดงให้เห็นว่าได้ยอมรับต่อจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ผ่านมาว่าอยู่ตรงไหน เพ่ือที่จะ
ประสานกับพรรคฝ่ายค้านอ่ืนๆอย่างเป็นฝ่ายรุก เป็นฝ่ายกระท้า  โดยมีเป้าหมายอยู่ที่กระบวนการบริหารจัดการ 
“รัฐธรรมนูญ” จะปล่อยให้พรรคพลังประชารัฐกับ 250 ส.ว.กระท าไปตามอ าเภอใจมิได้ 
 พรรคเพื่อไทยต้องชิงความเป็นผู้น้าให้กลับมาอยู่ในมือโดยร่วมประ สานอย่างใกล้ชิดกับพรรคก้าวไกล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นว่า ด้วยการบริหารจัดการ นั่นก็คือ บริหารจัดการด้านความคิด ด้านการเมือง เพราะว่า
การน้าอย่างแท้จริงมิได้อยู่ที่ “จ้านวน” หากแต่อยู่ที่ประเด็นในทางความคิดอันแปรเป็นการปฏิบัติในทางรูปธรรม และ
ที่ส าคัญคือต้องร่วมกับ “ก้าวไกล” อย่างเป็นเอกภาพ 
 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2375546 
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2 ตุลาคม 2563 
ประชามติ รธน. 'หม่ืนล้าน' เพื่อใคร? 
 
 
  
 
 
 
วุฒิสภาก าลังยื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการเล่นกับกระแสสังคมที่ต้องการแก้ปัญหาปากท้องก่อนการแก้ปัญหา
การเมือง 
 ถึงจะเพ่ิงประชุมคณะกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจ านวน 6 ฉบับก่อนรับ
หลักการ เป็นนัดแรกแต่ก็เป็นนัดแรกที่เต็มไปด้วยความดุเดือดไม่น้อย โดยเฉพาะท่าทีของส.ว.ทีุ่ต้องการให้มีการท้า
ประชามติสอบถามความคิดเห็นของประชาชนก่อนสภาจะพิจารณาในวาระที่ 1 ด้วยการอ้างค้าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญท่ี 18-22/2555 โดยค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีสาระส้าคัญพอสังเขป ดังนี้  
 "ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายยึดหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ที่รัฐธรรมนูญจะต้องก าหนด
วิธีการหรือกระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากกฎหมายทั่วไป การตรารัฐธรรมนูญ 
2550 เป็นกระบวนการที่ได้ผ่านการลงประชามติของผู้ใช้อ านาจอธิปไตย คือ ประชาชนโดยตรง ประชาชนจึงเป็นผู้
สถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้" 
 "ดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 แม้จะเป็นอ านาจของรัฐสภาก็ตาม แต่การแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 291 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ได้มาโดยการลงประชามติของประชาชน ก็ควรที่จะให้ประชาชนผู้มีอ านาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ หรือรัฐสภาจะใช้อ านาจใน
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ก็เป็นความเหมาะสมและเป็นอ านาจของรัฐสภาที่จะด าเนินการ
ดังกล่าวนี้ได้ ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา 291" 
 การอ้างค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของส.ว. เป็นการอ้างที่ไม่ถูกและไม่ผิดเสียทีเดียว แน่นอนว่าในเชิง
หลักการควรจะต้องมีการท้าประชามติเพ่ือฟังเสียงประชาชน ซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ก็ได้รับรองหลักการที่ว่า
นี้ไว้แล้วด้วยการให้ท้าประชามติภายหลังร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านรัฐสภา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้จุดบอดของ
รัฐธรรมนูญ2550 ดังนั้น การชักแม่น้้าทั้ง 5 ของส.ว.จึงมีแอบแฝงด้วยนัยทางการเมืองมากกว่าจะให้น้้าหนักในทาง
วิชาการ 
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 ทั้งนี้ หากใช้แนวทางของส.ว.เท่ากับว่าจะเกิดการท้าประชามติอย่างน้อยสองครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การท้า
ประชามติก่อนสภารับหลักการและครั้งที่ 2 ภายหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่เพียงเท่านี้ อาจ
มีครั้งที่ 3 หากมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบจากสภาร่างรัฐธรรมนูญและ
รัฐสภา 
 การท้าประชามติครั้งหนึ่งนั้นต้องใช้งบประมาณราว 4000-5000 ล้านบาท ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เคยบอกต่อสาธารณะ พูดง่ายๆหากท้าประชามติสองครั้งรัฐบาลต้องเตรียมงบ
ประมณ 1 หมื่นล้านบาท หรืออาจจะแตะ 15,000 ล้านบาทหากมีการท้าประชามติถึงสามครั้ง 
 ตัวเลขงบประมาณกว่าหมื่นล้านบาทที่ออกมานั้นแน่นอนว่ากระแสส่วนใหญ่ย่อมไม่เห็นด้วย เพราะควร
เอาเงินจ้านวนนี้ไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าปัญหาการเมือง ส.ว.มองเกมออกมาว่าถ้าเล่นกับกระแสท้านองนี้ 
โอกาสที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกลากออกไปย่อมมีความเป็นไปได้มากขึ้น ยิ่งท้าให้ส.ว.มีสถานะทางการเมืองที่มั่นคง
มากขึ้น 
 ทั้งนี้ ต้องบอกว่าท่าทีของส.ว.ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนและหลังวันที่ 19 ก.ย. เปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็น
หลังมือ โดยก่อนจะเกิดการชุมนุม 19 ก.ย. บรรดาส.ว.หลายคนต่างมีท่าทีอ่อนลงและยอมให้มีการแก้ไข แต่ทันทีที่ภาพ
ของการชุมนุมเป็นไปในทางลบและไม่ได้สร้างพลังกดดันทางการเมืองมากนัก ท้าให้ส.ว.เริ่มกลับมาแข็งกร้าวในเรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญมากข้ึน จนเป็นที่มาของการกล้าเสนอให้ท้าประชามติร่างรัฐธรรมนูญก่อนเข้าสภา 
 ดังนั้น การเดินเกมของส.ว.จึงไม่ต่างอะไรกับการเขียนภาพเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญยังไม่มีความจ าเป็นในเวลานี้ โดยมีเป้าประสงค์แอบแฝงเพื่ออยู่ในอ านาจต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900416 
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วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - 12:10 น. 
บทน า : กรณีเขต 8 เชียงใหม่ 
 

 

 
 
 
 
บทน า : กรณีเขต 8 เชียงใหม่ 
 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค้าร้องคดี นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรค
เพ่ือไทย ซึ่งถูก กกต.กล่าวหาว่า ให้เงินท้าบุญ 2 พันบาท ระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง ขัดต่อกฎหมาย จึงให้ใบส้มและเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง จากนั้นจัดเลือกตั้งใหม่ นางศรีนวล บุญลือ ผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ ได้เป็น ส.ส. โดยศาลระบุว่า การ
กระท้าของนายสุรพลไม่เป็นความผิด นายสุรพลได้เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท ขณะที่แวดวง
การเมืองต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.เผยว่า ได้รายงานให้ กกต.ทั้ง 7 คนทราบผลค้าพิพากษาของศาล 
กรณีที่นายสุรพลจะฟ้องเรียก 70 ล้านบาท ก็เป็นสิทธิของนายสุรพล กกต.จะชี้แจงว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 225 วรรคสอง 
ให้การวินิจฉัยของ กกต.ถือเป็นที่สุด ในส่วนของ กกต.ถือว่าสิ้นสุดแล้ว การที่ยื่นศาลไปเป็นการขอให้ศาลพิจารณาเรื่อง
ของการเพิกถอนสิทธิสมัคร ศาลก็มองว่าไม่เจตนา ซึ่งไม่ตรงกับความเห็นของ กกต. แต่ว่ากระบวนการในการวินิจฉัย
ชอบทุกอย่าง และศาลก็เห็นด้วยกับการให้ใบส้มของ กกต. การตัดสิทธิหรือใบส้ม 1 ปี ขณะนี้ครบเวลาแล้ว สถานะ 
ส.ส.ก็คงจะไม่ได้คืน กฎหมายเขียนอย่างนี้ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ไม่กล้าให้ใบส้ม 
 ประเด็นส้าคัญที่ควรทบทวน น่าจะเป็นไปตามที่นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
ประธานฝ่ายกฎหมายพรรค ชี้ว่า การให้อ้านาจ กกต.ออกใบส้ม เอาผู้สมัครออกจากเวทีการเลือกตั้ง โดยให้เป็นที่สุด 
เท่ากับให้ กกต.ใช้อ้านาจกึ่งตุลาการ เพิกถอนสิทธิผู้สมัคร ในอดีตอ้านาจเหล่านี้รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งยกให้
ศาล โดยเห็นว่า กกต.ไม่ควรจะใช้อ้านาจทั้งการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยชี้ขาดได้ในตัวเอง จากความเห็นของนายชูศักดิ์ 
ถือเป็นปัญหาอ้านาจหน้าที่ของ กกต.อีกประเด็นหนึ่ง ที่กฎหมายก้าหนดไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกท่ีท้าให้เกิด
การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือน มี.ค.2562 ซึ่งน่าจะต้องมีการทบทวนอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในขณะที่ก้าลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และจะมีการใช้กฎหมายเลือกตั้งกันอีกหลาย
วาระโอกาส 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2373629 
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