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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 
 

สยามรัฐออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 

     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ให้
สัมภาษณ์ ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 
จังหวัดล าปาง ว่า กกต.ประจ าจังหวัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
หลักฐาน และข้อเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งจะส่งให้กับ กกต.ชุดใหญ่ได้พิจารณา
ภายในสัปดาห์หน้า อาจยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนได้ว่า มีการทุจริต
เกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่จะเป็นข้อมูลมาประกอบเพ่ือให้ กกต.พิจารณาว่า 
จะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ไปก่อนได้
หรือไม่  
     อย่างไรก็ตาม หากหลักฐานที่น าเสนอ กกต. ยังไม่สมบูรณ์ ก็ยังมีเวลา
เพียงพอที่จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ เนื่องจากตาม
กรอบเวลาการท างานของ กกต. จะมีเวลา 60 วัน ในการประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้ง นับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้ง 

5 
6 
7 
8 
9 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "เรืองไกร" ยกเคส ยบุ "ทษช." ฟัน "พปชร." หลังเทียบเชิญ "ประวิตร" 10 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ ร้อง กกต. ยุบพปชร.ปมเทียบเชญิ 'บิ๊กป้อม' ที่มูลนิธิปา่รอยต่อฯ 12 
3 บ้านเมืองออนไลน์ "4 กุมาร" เผ่นจาก "พปชร." หยดุบทบาทการเมือง  13 
4 แนวหน้าออนไลน์ ภารกิจจบแลว้! ‘4 กุมาร’ ประกาศลาออกสมาชิก พปชร.  14 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปิดต านาน '4 กุมาร' ลาออก พปชร. ยันไม่คิดตั้งพรรคใหม ่ 15 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ลั่นต าแหน่ง 'รฐัมนตร'ี เรื่องของนายกฯ - ย้ าลาออก พปชร. วนันี้ 17 
7 MGR ออนไลน์ ครม.รับทราบร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ แทน “กรุงศรีวิไล” 18 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ครม.รับทราบร่าง พ.ร.ฎ. เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทน  

"กรุงศรีวิไล สุทินเผือก" 
19 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ ครม. รับทราบร่าง พรฎ.เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการเขต 5 20 
10 มติชนออนไลน์ ครม.รับทราบร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ 21 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
11 สยามรัฐออนไลน์ "ครม." รับทราบร่าง พ.ร.ฎ. เลือกตั้งซ่อม ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5  22 
12 ประชาชาติธุรกิจ เคาะเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ แทน “กรุง ศรีวิไล” 23 
13 แนวหน้าออนไลน์ ‘ครม.’รับทราบร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5  24 
14 Mcot ออนไลน์ ครม. รับทราบร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ   25 
15 Mcot ออนไลน์ กลุ่มไทยยั่งยืน หารือ กกต.เตรียมตั้งพรรคการเมือง   26 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ ร้องจัด ลต.ซ่อมปากน้ าวันอาทิตย์ หวั่นต้องลางานเสียสิทธิวันหยุด 27 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ ก้าวไกลส่ง 'อิศราวุธ' ลงชิงชัย เลือกตั้งสมุทรปราการเขต 5 28 
18 ไทยรัฐออนไลน์ ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ 29 
19 Mcot ออนไลน์ ขอ กกต. จัดเลือกตั้งสมุทรปราการวันอาทิตย์ 30 
20 แนวหน้าออนไลน์ อดีตพรรคเล็กรวมตัวหารือ กกต.เตรียมตั้ง 'ไทยยั่งยืน' 31 
21 มติชนออนไลน์ องค์กรแรงงานยานยนต์ฯ ร้อง กกต. ขอให้จัดเลือกตั้งซ่อม

สมุทรปราการ เป็นวันอาทิตย์ 
32 

22 ไทยรัฐออนไลน์ “ก้าวไกล” เคาะแล้ว ส่ง “พีท อิศราวุธ” ลงเลือกตั้งซ่อมปากน้ า เขต 5 33 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ก้าวไกล' ส่ง 'พีท อิศราวุธ' ลงชิงชัยเลือกตั้งสมุทรปราการ เขต 5 34 
24 มติชนออนไลน์ ก้าวไกลเคาะส่ง ‘พีท อิศราวุธ ณ น่าน’ ลงชิงเลือกตั้งซ่อม

สมุทรปราการ เขต 5 
35 

25 แนวหน้าออนไลน์ ระเบิดศึก 'ปากน้ า'! 'ก้าวไกล' ปรับแผน เคาะส่ง'พีท อิศราวุธ' ชิงเก้าอ้ี 
ส.ส.เขต 5 

36 

26 Mcot ออนไลน์ พรรคก้าวไกลส่ง อิศราวุธ ลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 37 
27 MGR ออนไลน์ องค์กรแรงงานฯ ร้อง กกต.เลือกตั้งซ่อมปากน้ าวันอาทิตย์  38 
28 MGR ออนไลน์ ก้าวไกลส่ง “อิศราวุธ ณ นา่น” ชิงซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ 39 
29 แนวหน้าออนไลน์ วัดบารมี 'บิ๊กป้อม'! ประเดิมงานแรก ตั้ง กก.สรรหาผู้สมัคร ส.ส.รักษาเก้าอ้ี

เขต 5 ปากน้ า 
40 

30 คมชัดลึกออนไลน์ ด่วน ! 'ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ' ประกาศ 'ยุติบทบาท กับ พรรคก้าวไกล' 41 
31 มติชนออนไลน์ ด่วน! ‘ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ’ ประกาศยุติบทบาทกับพรรคก้าวไกล 42 
32 ไทยรัฐออนไลน์ บิ๊กแดงแจงเกษียณแน่ ไม่ต่ออายุ ขอเซ็ตซีโร่ตวัเอง 43 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
33 สยามรัฐออนไลน์ "ตรัยวรรธน์" ประกาศ ยุติบทบาทกับพรรคก้าวไกล  49 
34 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิษณุ'ไฟเขียว 'ธนาธร' เคลื่อนไหว หนุนเลือกตั้งท้องถิ่นได้ 50 
35 INN ออนไลน์ พปชร. ขู่ฟ้องกลับ”เรืองไกร”ร้องยุบพรรค 51 
36 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ ประกาศตัดขาด 'พรรคก้าวไกล' 52 
37 เนชั่นออนไลน์ จ่ายหัวละ 300 บาท ปูดหลักฐานซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อม 'ล าปาง' 53 
38 สยามรัฐออนไลน์ "ก้าวหน้า" ชวนคนรุ่นใหม่แสดงพลังผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น 54 
39 เนชั่นออนไลน์ ด่วน! 4 กุมารแถลงลาออก สมาชิกพลังประชารัฐวันนี้ 56 
40 มติชนออนไลน์ ด่วน! ‘4 กุมาร’ อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์ แถลงลาออก  57 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ งุ่นง่าน หงุดหงิด ชื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในทาง การเมือง 58 
2 เนชั่นออนไลน์ สภาล่ม 3 ครั้ง นับถอยหลังถึงวัน ‘ยุบสภา’ 60 
3 สยามรัฐออนไลน์ ดึงเกมปรับ ครม. ยื้อเวลารอเปลี่ยนแผน 62 
4 สยามรัฐออนไลน์ ต้องไม่มีคอร์รัปชัน 63 
5 ข่าวสดออนไลน์ คะแนนนิยม 65 
6 ข่าวสดออนไลน์ ก้าวของ ก้าวหน้า เบื้องหน้า เงิน 7 ล้านกว่า ตัดสินที่ หลักฐาน 66 
7 คมชัดลึกออนไลน์ ปรับ ครม.ชี้ชะตา "ลุงตู่" 67 
8 ไทยรัฐออนไลน์ โพล-โหรกับการเมือง 69 
9 มติชนออนไลน์ ธนาธร ปิยบุตร และพรรณิการ์ พ้ืนที่ กระสุนตกใหม่ การเมือง 70 
10 Spring news 

ออนไลน์ 
แฉคลิปซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล าปางเขต 4 71 
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กกต.เผยสัปดาห์หน้าชัดเจนรับรองผลเลือกตั้ง เขต 4 ล าปาง 
 สยามรัฐออนไลน์  9 กรกฎาคม 2563 12:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภาษณ์ ถึงความคืบหน้าในการ
ตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จังหวัดล าปาง ว่า กกต.ประจ าจังหวัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน 
และข้อเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งจะส่งให้กับ กกต.ชุดใหญ่ได้พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า อาจยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนได้ว่า 
มีการทุจริตเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่จะเป็นข้อมูลมาประกอบเพ่ือให้ กกต.พิจารณาว่า จะสามารถประกาศรับรองผล การ
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จ.ล าปางไปก่อนได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากหลักฐานที่น าเสนอกกต. ยังไม่สมบูรณ์ ก็ยังมีเวลา
เพียงพอที่จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากตามกรอบเวลาการท างานของ กกต. จะมีเวลา 60 วัน 
ในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้ง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการนั้น ได้ประสาน
ไปยังรัฐบาล เพ่ือขอให้ออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยก าหนดวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 9 ส.ค. ตามท่ีระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ ก็ข้ึนอยู่กับมติของ กกต.ที่จะพิจารณา 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/168312 
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"จรุงวิทย์"เผยสอบทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปางยังไม่เสร็จ 
พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"จรุงวิทย์" เผย สอบทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปางอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักฐาน ส่วนเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 
เป็น9 ส.ค.หรือไม่ข้ึนอยู่กับมติ กกต.   
 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่รัฐสภา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภาษณ์ 
ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4จ.ล าปาง ว่า กกต.ประจ าจังหวัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลหลักฐาน และข้อเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งจะส่งให้กับ กกต.ชุดใหญ่ได้พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า อาจยังไม่สามารถ
ระบุได้ชัดเจนได้ว่า มีการทุจริตเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่จะเป็นข้อมูลมาประกอบ 
 เพ่ือให้ กกต.พิจารณาว่า จะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จ.ล าปางไปก่อนได้
หรือไม่  อย่างไรก็ตาม หากหลักฐานที่น าเสนอกกต. ยังไม่สมบูรณ์ ก็ยังมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากตามกรอบเวลาการท างานของ กกต. จะมีเวลา 60 วัน ในการประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง นับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้ง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการนั้น ได้ประสานไปยัง
รัฐบาล เพ่ือขอให้ออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย
ก าหนดวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 9 ส.ค. ตามท่ีระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ ก็ข้ึนอยู่กับมติของ กกต.ที่จะพิจารณา 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/783934 
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สัปดาห์หน้าชัด! กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งเขต4ล าปางได้หรือไม่ 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่รัฐสภา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ว่า กกต.ประจ าจังหวัดอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน และข้อเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งจะส่งให้กับ กกต.ชุดใหญ่ได้พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า อาจยัง
ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่จะเป็นข้อมูลมาประกอบเพ่ือให้กกต.พิจารณาว่าจะ
สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ไปก่อนได้หรือไม่ 
 อย่างไรก็ตาม หากหลักฐานที่น าเสนอ กกต.ยังไม่สมบูรณ์ ก็ยังมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากตามกรอบเวลาการท างานของ กกต.จะมีเวลา 60 วัน ในการประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง นับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้ง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ นั้น ได้ประสานไปยัง
รัฐบาล เพ่ือขอให้ออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่
ก าหนดวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 9 ส.ค.นี้ ตามท่ีระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ ก็ข้ึนอยู่กับมติของ กกต.ที่จะพิจารณา 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/504230 
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9 ก.ค. 2020 11:55:04 
คาดสัปดาห์หน้าชัดประกาศผลเลือกตั้งล าปางได้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
รัฐสภา 9 ก.ค.-เลขาธิการ กกต. เผยรอข้อมูลเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปางจาก กก.จังหวัด สัปดาห์หน้ารู้ประกาศ
รับรองผลได้หรือไม่ ส่วนเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ รอ พ.ร.ฎ.จัดเลือกตั้งประกาศในราชกิจจาฯ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ
ทุจริตการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 จังหวัดล าปาง ว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมดของกกต.
ประจ าจังหวัด ซึ่งจะส่งให้กกต.ชุดใหญ่พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า อาจยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนได้ว่ารทุจริตเกิดขึ้น
จริงหรือไม่ แต่จะเป็นข้อมูลมาประกอบเพ่ือให้กกต.พิจารณาว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 จังหวัด
ล าปางไปก่อนได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากหลักฐานที่น าเสนอกกต.ยังไม่สมบูรณ์ ยังมีเวลาเพียงพอที่จะรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากตามกรอบเวลาการท างานของกกต.จะมีเวลา 60 วันในการประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง นับแต่วันเลือกตั้ง 
 ส่วนการจัดการเลือกตั้งส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ได้ประสานไปยัง
รัฐบาลเพ่ือขอให้ออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วน
วันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 9 สิงหาคม ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับมติของกกต.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง  :  https://www.mcot.net/viewtna/5f06a328e3f8e40af145d717 
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เลขาฯ กกต. เผยสัปดาห์ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง เขต 4 ล าปางได้หรือไม่ 
เผยแพร่: 9 ก.ค. 2563 12:31   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จังหวัด
ล าปาง ว่า กกต.ประจ าจังหวัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน และข้อเท็จจริงเตรียมส่งให้กับ กกต.ชุด
ใหญ่ได้พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า จะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้หรือไม่ 
 วันนี้ (9 ก.ค.) ที่รัฐสภา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ถึงความ
คืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จังหวัดล าปาง ว่า กกต.ประจ าจังหวัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลหลักฐาน และข้อเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งจะส่งให้กับ กกต.ชุดใหญ่ได้พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า อาจยังไม่สามารถ
ระบุได้ชัดเจนได้ว่า มีการทุจริตเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่จะเป็นข้อมูลมาประกอบเพ่ือให้ กกต.พิจารณาว่า จะสามารถ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จังหวัดล าปางไปก่อนได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากหลักฐานที่น าเสนอกกต. 
ยังไม่สมบูรณ์ ก็ยังมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากตามกรอบเวลาการท างาน
ของ กกต. จะมีเวลา 60 วัน ในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้ง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการนั้น ได้ประสาน
ไปยังรัฐบาล เพ่ือขอให้ออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยก าหนดวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 9 ส.ค. ตามท่ีระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ ก็ข้ึนอยู่กับมติของ กกต.ที่จะพิจารณา 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000070292 
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9 กรกฎาคม 2563 12:27 น.   

"เรืองไกร" ยกเคส ยุบ "ทษช." ฟัน "พปชร." หลังเทียบเชิญ "ประวติร" นั่งหัวหน้าพรรค 
 

 
เรืองไกร ยกเคส ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ฟันพลังประชารัฐ หลังเทียบเชิญประวิตร นั่งหัวหน้าพรรคที่มูล

นิธีป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง 
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 เวลา 11.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 

อดีต ส.ว. ยื่นหนังสือขอให้ กกต.พิจารณาเพ่ือส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยแกนน าพรรค ไปเทียบเชิญพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มูลนิธิป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด ให้มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อ่ืนอาจเข้าข่ายผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 วรรค 
1  (2) โดยได้เทียบเคียงกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติ   ซึ่งศาลมองว่าเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื่องจากข้อห้ามของมูลนิธิ ข้อ2.7 ก าหนดว่า
ห้ามใช้มูลนิธินี้ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งต่อมานายไพบูลย์ ได้ระบุว่าได้ไปเทียบเชิญพลเอกประวิตร ที่มูลนิธิป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด จริง โดยได้มีการโชว์ภาพตามที่ปรากฏในสื่อ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา และได้มีการเลือกพลเอก
ประวิตรให้เป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ถือเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้มูลนิธิ  จึงมาร้องต่อกกต.ให้
วินิจฉัยกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) ว่าเป็นการกระท าอาจเป็นปฏิปักษ์หรือไม่ 

“มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ห้ามท ากิจกรรมทางการเมือง ซึ่งข้อ2.7ยังอยู่ และนักการเมืองจะอ้างว่าไม่รู้
กฎหมายนั้นไม่ได้  เพราะแต่ละคนท าไมไม่ไปท าเนียบรัฐบาล หรือที่ท าการใหม่ของพรรค แต่นี้กลับไปใช้พ้ืนที่ของมูลนิธิ 
การเข้าออกอยู่ดีๆคงไม่มีใครขับรถ จะต้องมีการนัดหมาย นั้นแสดงว่ามีเจตนา แต่เจตนาท่านอาจจะรีบ รีบจนลืมข้อ
กฎหมาย”นายเรืองไกร กล่าว   

ซึ่งในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของเจตนานั้นได้บัญญัติชัดเจนว่า “เพียงอาจเป็นปฏิปักษ์ก็ต้องห้าม
แล้ว หาจ าเป็นต้องมีเจตนาประสงค์ต่อผล หรือต้องรอให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงขึ้นจริงเสียก่อนหรือไม่ อีกทั้งค าว่าอาจ
เป็นปฏิปักษ์ในทางกฎหมายเป็นเงื่อนไขทางภาวะวิสัย ไม่ข้ึนกับเจตนา หรือความรู้สึกส่วนตัวของผู้ประท า ว่าจะเกิดผล
เป็นปฏิปักษ์จริงหรือไม่ หากแต่ต้องดูตามพฤติการณ์แห่งการกระท านั้นๆ ว่าในความคิดของวิญญูชนคนทั่วๆไปรับรู้ได้
“ ซึ่งตนก็เห็นว่ากรณีนี้ อาจเป็นปฏิปักษ์โดยชัดเจน แต่แปลกใจที่กกต.เพิกเฉย ต่างจากกรณีการด าเนินการยุบพรรค

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200709/e693e85308a4ad8f699fac20658248120fb954359ff293e936155de882c07800.jpg?itok=61VXk5VQ
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ไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ ตนจึงยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบ เรื่องนี้พร้อมกับกรณีพลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา 
ส.ว. ที่เข้ามาแทรกแทรงพรรคการเมือง ล็อบบี้กรรมการบริหารพรรคให้ลาออก ซึ่งได้ยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้ แต่กกต.ยัง
ไม่เรียกมาให้ถ้อยค า 

อย่างไรก็ตามหาก กกต.พบว่ามีความผิดขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค และตัดสิทธิทางการเมืองกับ
กรรมการบริหารพรรค เหมือนกรณีพรรคไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ ก็จะส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคชุด
รักษาการในขณะนั้นมีความผิด ส่วนพลเอกประวิตร ที่ในขณะนั้นยังไม่มีสถานะก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย   

นายเรืองไกร กล่าวถึงกรณีที่ไพบูลย์ ระบุว่าจะฟ้องร้องกลับตนนั้น ว่า จะฟ้องก็ยินดีเพราะหลักฐานที่เอามายื่น
ต่อกกต.ก็น ามาจากพรรคพลังประชารัฐ เชื่อว่ากกต.จะใช้เวลาไม่นานเพราะภาพหลักฐานก็ปรากฏตามสื่ออยู่แล้ว 

ส่วนกรณีที่กลุ่ม 4 กุมาร ของพรรคพลังประชารัฐ เตรียมลาออก ตนมองว่าควรที่จะลาออก เพราะเป็นคนที่
ก่อตั้งพรรคมา โดยขณะนั้นยอมสละโอกาสในการลงสมัครส.ส. แต่ยังท าหน้าที่รับมนตรีต่อ จนพรรคชนะการเลือกตั้ง 
และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่กลับมีการน านักเลือกตั้งเข้ามาแทน ซึ่งหากตนเป็น 4 กุมาร ตนก็อยู่ไม่ได้ หากเห็นว่า
การลาออกมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองก็ขอให้ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ เพราะไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง และเชื่อว่า
หากมีการยุบสภา หรือครบวาระก็จะมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นถ้าอยากท างานทางการเมืองก็ควร
รีบลาออก แล้วไปตั้งพรรคใหม่ และบอกให้ประชาชนรับรู้           
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168304 

 

 

  

https://siamrath.co.th/n/168304
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พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.55 น. 

ร้อง กกต. ยุบพปชร.ปมเทียบเชิญ 'บิ๊กป้อม' ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ 
 

 
 
 
 
“เรืองไกร”ร้องกกต.ยุบพปชร. ปมเทียบเชิญ “บิ๊กป้อม” นั่งหัวหน้าพรรคที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ยกเคส ทษช.

เทียบ เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง หนุน “4 กุมาร” ลาออกไปตั้งพรรคใหม่ 
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. ยื่นหนังสือ

ขอให้ กกต.พิจารณาเพ่ือส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
พร้อมด้วยแกนน าพรรค ไปเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ให้มา
เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อ่ืนอาจเข้าข่ายผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 วรรค 1  (2) โดยได้เทียบเคียงกับ
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติ  ซึ่งศาลมองว่าเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื่องจากข้อห้ามของมูลนิธิ ข้อ2.7 ก าหนดว่าห้ามใช้มูลนิธินี้ด าเนิน
กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งต่อมานายไพบูลย์ ได้ระบุว่าได้ไปเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จริง 
โดยได้มีการโชว์ภาพตามที่ปรากฏในสื่อ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา และได้มีการเลือกพลเอกประวิตรให้เป็นหัวหน้า
พรรคเมื่อวันที่27 มิ.ย. ถือเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้มูลนิธิ  จึงมาร้องต่อกกต.ให้วินิจฉัยกฎหมายพรรค
การเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) ว่าเป็นการกระท าอาจเป็นปฏิปักษ์หรือไม ่

“มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ห้ามท ากิจกรรมทางการเมือง ซึ่งข้อ2.7ยังอยู่ และนักการเมืองจะอ้างว่าไม่รู้
กฎหมายนั้นไม่ได้ เพราะแต่ละคนท าไมไม่ไปท าเนียบรัฐบาล หรือที่ท าการใหม่ของพรรค แต่นี้กลับไปใช้พ้ืนที่ของมูลนิธิ 
การเข้าออกอยู่ดีๆคงไม่มีใครขับรถ จะต้องมีการนัดหมาย นั้นแสดงว่ามีเจตนา แต่เจตนาท่านอาจจะรีบ รีบจนลืมข้อ
กฎหมาย”นายเรืองไกร กล่าว  

นายเรืองไกร กล่าวว่า ในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของเจตนานั้นได้บัญญัติชัดเจนว่า “เพียงอาจ
เป็นปฏิปักษ์ก็ต้องห้ามแล้ว หาจ าเป็นต้องมีเจตนาประสงค์ต่อผล หรือต้องรอให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงขึ้นจริงเสียก่อน
หรือไม่ อีกทั้งค าว่าอาจเป็นปฏิปักษ์ในทางกฎหมายเป็นเงื่อนไขทางภาวะวิสัย ไม่ขึ้นกับเจตนา หรือความรู้สึกส่วนตัว
ของผู้ประท า ว่าจะเกิดผลเป็นปฏิปักษ์จริงหรือไม่ หากแต่ต้องดูตามพฤติการณ์แห่งการกระท านั้นๆ ว่าในความคิดของ
วิญญูชนคนทั่วๆไปรับรู้ได้“ ซึ่งตนก็เห็นว่ากรณีนี้ อาจเป็นปฏิปักษ์โดยชัดเจน แต่แปลกใจที่กกต.เพิกเฉย ต่างจากกรณี
การด าเนินการยุบพรรคไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ ตนจึงยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบ เรื่องนี้พร้อมกับกรณีพล
เอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา ส.ว. ที่เข้ามาแทรกแทรงพรรคการเมือง ล็อบบี้กรรมการบริหารพรรคให้ลาออก ซึ่งได้ยื่นเรื่องไป
ก่อนหน้านี้ แต่กกต.ยังไม่เรียกมาให้ถ้อยค า. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783950 

https://www.dailynews.co.th/politics/783950
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วันพฤหัสบดี ท่ี 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.31 น. 

"4 กุมาร" เผ่นจาก "พปชร." หยุดบทบาทการเมือง ท าหน้าที่ฝ่ายบริหารอย่างเดียว 
 
  
 
 
 

 
 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00น. ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว นายอุตตม สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน  นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม อดีตรองหัวหน้า
พรรค และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ อดีตกรรมการบริหารพรรค ได้แถลงลาออกจากการเป็น
สมาชิกพรรคพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นายอุตตม  กล่าวว่า ตอนตั้งพรรคและร่วมบริหารเพ่ือมุ่งหวังให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นายกรัฐมนตรี 
ซึ่งส าเร็จลุล่วงไปแล้ว แม้ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ แต่ยังท าหน้าที่ในครม.ตามที่นายกฯมอบหมายต่อไป พร้อมท า
หน้าที่เพื่อพ่ีน้องประชาชนต่อไป  

นายสนธิรัตน์  กล่าวว่า ก่อนที่เราเดินมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ เราไม่ใช่นักการเมือง แต่ต้องการมา
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี มาตอนนี้บทบาททางการเมืองย่อมเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ไม่มีความยึด
ติด ซึ่งเราจะตั้งใจท าหน้าตามท่ีเราได้รับมอบหมายต่อไป 

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ถามว่ า ตั้ ง พรรคหรื อกลุ่ ม กา ร เมื อ ง  น าย อุตตม  ตอบว่ า ยั ง ไม่ มี แนวคิ ดนี้  ขอท า ง าน 
          เมื่อถามว่าคุยกับนายกฯในเรื่องนี้หรือไม่ นายอุตตม ตอบว่า เป็นเรื่องในพรรค ไม่ใช่เรื่องในการบริหารเมื่อถาม
ว่าคุยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพปชร. หรือไม่ นายอุตตม ตอบว่า แถลงวันนี้ก็คงรับรู้โดยทั่วไปแล้วนาย
สนธิรัตน์ ชี้แจงเสริมว่า ขอท าหน้าที่ทีละเรื่อง วันนี้ขอยุติในพรรคพปชร. และท าหน้าที่ฝ่ายบริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
ต่อไป 

   
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/198458 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/168330 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/198458
https://siamrath.co.th/n/168330
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วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.36 น. 

ภารกิจจบแล้ว! ‘4 กุมาร’ ประกาศลาออกสมาชิก พปชร. แต่นั่งรมต.ต่อ 

 
 

 ‘4กุมาร’ลาออก! ประกาศไขก๊อก-หยุดภารกิจการเมืองในพปชร. แต่ยังเป็น รมต.ต่อ เรื่องปรับ ครม.เป็น
อ านาจนายกฯ ประกาศภารกิจเรา 4 คนบรรลุแล้ว 

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 “กลุ่ม 4 กุมาร” ในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประกอบด้วย นาย
อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน , นาย
สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม อดีตรองหัวหน้าพรรค และนายกอบศักดิ์ 
ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ อดีตกรรมการบริหารพรรค แถลงลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลั งประชารัฐ (พป
ชร.) ที่โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว เบื้องต้นได้ประกาศหยุดภารกิจการเมืองในพรรคแล้ว 

 
นายอุตตม กล่าวว่า ยังไม่มีความคิดเรื่องการเมืองในขณะนี้ การปรับเปลี่ยนภายในเป็นเรื่องเข้าใจกันได้ ส่วน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี โดยวันนี้ถือว่าเราได้แถลงอย่างเป็นทางการ วันข้างหน้าก็เป็นเรื่อง
ของวันข้างหน้า เราไม่ได้คาดการณ์อะไร เชื่อว่าทีมบริหารใหม่จะพาพรรค พปชร เดินต่อไปได้ 

“เรามีเจตนาสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลายอย่างท่ีเกิดขึ้น หลายคนมาจากหลายสาย ภารกิจของเรา 
4 คนก็ถือว่าได้บรรลุแล้ว จึงคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะในการหยุดภารกิจในพรรค แต่ยังเป็น รมต. ต่อไป” นายอุตตม 
กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/504238
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09 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:21 น.      

 ปิดต านาน '4 กุมาร' ลาออก พปชร. ยันไม่คิดตั้งพรรคใหม่ ขอท าหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุด 
   

 
9 ก.ค.63 - ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กลุ่ม “4 กุมาร” ประกอบด้วย นายอุตตม สาว

นายน รมว.คลัง อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน อดีตรมว.
พลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อดีตรองหัวหน้าพรรค และ นายก
อบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตกรรมการบริหารพรรคพปชร. แถลงลาออกจากการเป็นสมาชิก
พรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการ 

นายอุตตม กล่าวว่า การท างานร่วมกับพรรคมา 2 ปี ถือว่าภารกิจน าพาพรรคเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล ก้าวข้าม
ปัญหาต่างๆได้ส าเร็จ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และเวลานี้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว จึงขอยุติ
บทบาทในทางการเมืองกับพรรคพปชร.ที่มีผู้บริหารพรรคชุดใหม่เข้ามาท าหน้าที่ต่อไป ส าหรับพวกตนจะเดินหน้าท า
หน้าที่ฝ่ายบริหารในต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี  และยังไม่ได้มีความคิดที่จะไปตั้งกลุ่มหรือพรรค
การเมือง การแถลงวันนี้เป็นเรื่องของพรรคไม่ใช่ฝ่ายบริหาร ส่วนการจะปรับเปลี่ยนต าแหน่งใดๆในอนาคตเป็นเรื่องที่
เข้าใจกันได้ โดยขึ้นอยู่กับนายกฯ เวลานี้ขอท าหน้าที่อย่างเต็มที่ หากจะมีการปรับเปลี่ยนในครม.ถือเป็นเรื่องของนายก
ฯ ทั้งนี้พวกเราท าปัจจุบันบันให้เต็มที่ วันข้างหน้าเป็นเรื่องของวันข้างหน้า 

ด้านนายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เราไม่ได้ยึดติดกับต าแหน่ง และแยกแยะบทบาทในพรรคพปชร.กับฝ่ายบริหารใน
ฐานะรัฐมนตรี โดยจะท าหน้าที่ให้ถึงที่สุด ส่วนอนาคตเป็นดุลพินิจของนายกฯ ไม่ไปก้าวล่วงเพราะอยู่นอกขอบเขตการ
ตัดสินใจ และท่ีผ่านมาพวกตนเป็นส่วนหนึ่งของพปชร.แม้จะไม่เคยท างานการเมือง แต่ก็สร้างพรรคจนเป็นแกนน าจัดตั้ง
รัฐบาล และอยากให้พรรคเข้มแข็งเดินหน้าเป็นสถาบันการเมืองต่อไป และสายใยความผู้พันกับสมาชิกจะไม่หายไป และ
ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยังเป็นครอบครัวกัน ไม่ได้ขัดแย้งกัน และเคยพูดเสมอว่าไม่ถอดใจ การมาท างานการเมือง
คือความเสียสละ ท าหน้าที่ให้ดีตราบใดที่มีหน้าที่จะท าให้ไม่ได้ยึดต าแหน่งหรือหวังอะไร ทั้งนี้ก่อนตัดสินใจลาออกจาก
สมาชิกพรรค ได้บอกกล่าวกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แล้ว ซึ่งท่านให้ก าลังใจในการท างาน แต่
ไม่ได้แนะน าอะไรเพราะท่านเคารพการตัดสินใจของพวกเรา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้ง 4 คนที่ร่วมงานกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาตั้งแต่
สมัยคสช. และต่อมาได้ประกาศลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562 เพ่ือมาท างานการเมืองเต็มตัว น า
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ทีมหาเสียงเลือกตั้ง ส่งผลให้พรรค พปชร.สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ส าเร็จ จนกระท่ังถูกแรงกดดันจากแกนน าพรรคให้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการบริหารพรรค โดยให้กรรมการบริหารลาออก น าไปสู่การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อ
วันที่ 27 มิ.ย.2563 ลงมติเลือก พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยไม่มีชื่อทั้ง 
4 คน ร่วมในกรรมการบริการพรรคชุดใหม่ จ านวน 34 คน 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70931 
 

 

 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/70931
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9 กรกฎาคม 2563 

ลั่นต าแหน่ง 'รัฐมนตรี' เรื่องของนายกฯ - ย้ าลาออก พปชร. วันนี ้
 

 
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางออกจากที่ประชุม

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 โดยได้กล่าวถึงกรณีท่ีกลุ่ม 4 กุมาร
จะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ว่า ให้ไปรอรับฟังการแถลงข่าวเที่ยงวันนี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
ลาดพร้าว ซึ่งการลาออกครั้งนี้เป็นเพียงการลาออกจากสมาชิกพรรค ส่วนต าแหน่งรัฐมนตรีนั้นเป็นหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรี 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888533 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/441271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888533
https://www.thansettakij.com/content/441271
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เผยแพร:่ 8 ก.ค. 2563 14:56   ปรับปรุง: 8 ก.ค. 2563 15:33   

ครม.รับทราบร่าง พ.ร.ฎ.เลอืกตั้งซ่อมสมุทรปราการ แทน “กรุงศรีวไิล” 

 
 
โฆษกรัฐบาลเผย ครม.รับทราบร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทน “กรุงศรีวิไล” 

วันนี้ (8 ก.ค.) เวลา 13.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.
สมุทรปราการ เขต 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 ก.ค.นี้ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อมและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ... 
หลังจากที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
 
อำ้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9630000069950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000069950
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8 กรกฎาคม 2563 

ครม.รับทราบร่าง พ.ร.ฎ. เลือกตั้งซอ่ม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทน  
"กรุงศรีวิไล สุทินเผือก" 

 

 
 

เมื่อวนัที่ 8 ก.ค.63 ที่ท  ำเนียบรฐับำล นำงนฤมล ภิญโญสินวฒัน ์โฆษกประจ ำส ำนกันำยกรฐัมนตรี แถลงผลกำรประชุม
คณะรฐัมนตร(ีครม.)วำ่ ครม.เห็นชอบรำ่งพระรำชกฤษฎีกำเลอืกสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร จ.สมทุรปรำกำร เขต 5 แทนต ำแหนง่ทีว่ำ่ง 
โดยคำดวำ่จะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 12 ก.ค.นี ้ โดยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ จะเป็นผูก้  ำหนดวนัเลอืกตัง้ซอ่มและประกำศอยำ่งเป็น
ทำงกำรตอ่ไป 

 ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนวำ่ ส ำหรบักำรเลือกตัง้จงัหวดัสมทุรปรำกำร เขตเลือกตัง้ที่ 5 แทนต ำแหนง่ที่วำ่ง พ.ศ. .... หลงัจำกที่ศำล
ฎีกำมีค ำพิพำกษำเมื่อวนัที่ 30 มิ.ย.63 ใหม้ีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรจงัหวดัสมทุรปรำกำร เขตเลือกตัง้ที่ 5 แทนนำยก
รุงศรวีิไล สทุินเผือก 

 

อำ้งองิ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888402 

พีพี
ทีวีhttps://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%99/12899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888402
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พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.51 น. 

ครม. รับทราบร่าง พรฎ.เลอืกตั้งซ่อมสมุทรปราการเขต 5 

 
 
ครม.รับทราบร่างพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทน “กรุงศรีวิไล” 
 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขต 
5 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่  12ก.ค.นี้  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นผู้ก าหนดวัน
เลือกตั้งซ่อมและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
หลังจากที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก....  
 
อ้างอิง :  https://www.dailynews.co.th/politics/783773 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/783773
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วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 14:14 น. 

ครม.รับทราบร่าง พ.ร.ฎ.เลอืกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 ก.ค. เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร. ฎ.) เลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขต 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 
2563 ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อมและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ…. 
หลังจากที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2258579 
นิวส์ทรูดอทเน็ท : https://news.trueid.net/detail/n3jNe86qXrx3 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2258579
https://news.trueid.net/detail/n3jNe86qXrx3
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89.jpg
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 8 กรกฎาคม 2563 14:27 น.   

"ครม." รับทราบร่างพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทน “กรุงศรีวิไล” 
 

 
 
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขต 
5 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12ก.ค.นี้ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นผู้ก าหนดวัน
เลือกตั้งซ่อมและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
หลังจากท่ีศาลฎีกามีค าพิพากษาเม่ือวันที่ 30 มิ.ย.63 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนนายกรุง ศรีวิไล สุทินเผือก 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168097 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/168097
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วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 14:49 น. 

เคาะเลอืกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ แทน “กรุง ศรีวิไล” 

 
 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) มีมติรับทราบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต
เลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ จากนี้ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 ภายหลังครม.เห็นชอบร่างพ.ร.ฎ.ดังกล่าวในวันนี้แล้ว คาดว่าร่างพ.ร.ฎ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่ 12 
กรกฎาคม 2563 และกกต.จะก าหนดวันเลือกตั้งและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป 
 ทั้งนี้ กกต. ได้เสนอร่างพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่ 5 
แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. หลังจากที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2563 ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่แทนนายกรุง ศรีวิไล สุทินเผือก 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-488089 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-488089
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วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.05 น. 

‘ครม.’รับทราบร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทน ‘กรุงศรีวิไล’ 

 
 
กรุงศรีวิไล ร่างพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการg-95 ครม. กกต. 
  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00น.ที่ท าเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จ.สมุทรปราการ เขต 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคาดว่า จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12ก.ค.นี้  โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อมและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
หลังจากที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
เขตเลือกตั้งที่ 5 แทน นายกรุง ศรีวิไล สุทินเผือก 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/504040
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8 ก.ค. 2020 15:13:19 

 ครม. รับทราบร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ   
 

 
 
 
ท าเนียบรัฐบาล 8 ก.ค.-ที่ประชุมครม.รับทราบร่างพ.ร.ฎ.ให้จัดเลือกตั้งส.ส.จ สมุทรปราการ เขต 5 แทนต าแหน่งที่
ว่าง 
 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่
ประชุมครม.รับทราบร่างพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ  
 “หลังจากศาลฎีกามีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่แทนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก จากนี้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไป” โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f05801fe3f8e40af8461133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5f05801fe3f8e40af8461133
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8 ก.ค. 2020 15:14:47 

 กลุ่มไทยย่ังยืน หารือ กกต.เตรียมตั้งพรรคการเมือง   
 

 
 
ส านักงาน กกต. 8 ก.ค.- กลุ่มไทยยั่งยืน หารือ กกต.เตรียมตั้งพรรค  ม่ันใจนโยบายไม่ร่วมฝั่งซ้าย-ขวา แต่เป็น
พรรคของประชาชนทั้งประเทศ   
 นายภัทรณุกูล เอ่งฉ้วน ว่าที่หัวหน้ากลุ่มไทยยั่งยืน พร้อมคณะ เข้าสอบถามรายละเอียดการจดจัดตั้งพรรค
การเมืองกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือเตรียมขอจดจัดตั้งพรรคไทยยั่งยืน จากนั้นกล่าวว่า การจัดตั้งพรรค
ของเรานั้นเพราะต้องการจะรับใช้ประเทศ  และต้องการเห็นประชาชนทุกคนมีกินมีใช้ ที่ผ่านมาหลาย ๆ คนตกงาน 
ประสบเรื่องเงินไม่พอใช้จ่าย  ส่วนชื่อพรรคไทยยั่งยืนนั้นคือเราทุกคนรักประเทศไทย อยากให้ประชาชนคนไทยมีสวัสดิ
ภาพที่ยั่งยืน การรวมตัวกันของพวกเราในครั้งนี้เพ่ือที่จะอยากเข้ามาดูแลประชาชนในเรื่องปากท้อง ที่ดินท ากิน และ
สวัสดิการทุกอย่าง 
 เมื่อถามว่าการมาตั้งพรรคใหม่นี้  มีฝ่ายค้านหรือรัฐบาลมาทาบทามให้ไปร่วมหรือไม่ นายภัทรณุกูล  กล่าวว่า 
ตอนนี้ยังไม่มีใคร และเราไม่มีนโยบายที่จะไปร่วมกับฝั่งซ้ายหรือขวาใด ๆ ทั้งสิ้น เรามีจุดยืนที่ชัดเจนแล้ว  แต่ในส่วนนี้
เรายังไม่กล้าที่จะไปบอกว่าเราเป็นพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่  ซึ่งต่อไปเราอาจจะกลายเป็นพรรคใหญ่ที่สุดในประเทศก็
เป็นไปได้  โดยมีภาคประชาชนมาร่วมด้วย ส่วนจะมีผู้มีชื่อเสียงมาเป็นสมาชิกพรรคด้วยหรือไม่ ยังไม่ขอเปิดเผย  แต่มี
แน่นอน  รอให้เราได้ประชุมพรรคก่อน ซึ่งจะมีข้ึนภายใน 3 เดือน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคไทยยั่งยืนใช้โลโก้ เป็นรูปคนอยู่ในกรอบของหัวใจสีเขียว  หมายถึงความรัก ความ
สามัคคีของคนไทยในชาติ .-ส านักข่าวไทย    
อ้างอิง :     https://www.mcot.net/viewtna/5f058077e3f8e40af846113f 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5f058077e3f8e40af846113f
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พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.37 น. 

ร้องจัด ลต.ซ่อมปากน้ าวันอาทิตย์ หวั่นต้องลางานเสียสิทธิวันหยุด 

 
 
 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.  ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภา
องค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการกกต. ขอให้พิจารณาก า หนดวันออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5  แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นวันอาทิตย์ โดยนายมานิตย์ กล่าวว่า 
หลังจากที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ แทนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นเหตุให้ กกต. ก าหนดวัน
เลือกตั้งส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ส.ส.พ้นจากต าแหน่ง ซึ่งวันสุดท้ายของระยะเวลาตรงกับ
วันที่ 14 ส.ค. โดยตนขอเรียนว่าภายใต้กรอบเวลา แม้จะมีวันพุธที่ 12 ส.ค. ที่เป็นวันแม่แห่งชาติ โดยตรงกับ
วันหยุดราชการตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดวันหยุดราชการประจ าปี ลงวันที่ 24 พ.ค.2562 ซึ่ง
ก าหนดในตอนท้ายว่า ส่วนการก าหนดให้เป็นวันหยุดประจ าปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป แสดงให้เห็นว่า ประกาศส านักนายกฯมีผลบังคับผูกพันต่อหน่วยงานของ
รัฐเท่านั้น มิได้ผลบังคับผูกพันต่อภาคแรงงานแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติของผู้ประกอบการเอกชนส่วนใหญ่ 
ยังคงให้วันที่ 12 ส.ค.เป็นวันท างานของลูกจ้าง 
 นายมานิตย์ กล่าวอีกว่า หากก าหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันท างานของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ย่อมเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการตัดสินใจลางานเพ่ือไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 12 
ส.ค. ซึ่งก าหนดเวลาลงคะแนนเสียงตั้งแต่ 08.00-17.00น. โดยเป็นเวลาท าการของสถานประกอบการเอกชน จึงขอให้
กกต.ก าหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันหยุดที่ประชาชนที่ท างานในองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีจ านวนมาก สามารถมาใช้ สิทธิ
เลือกตั้งได้สะดวก โดยไม่ต้องลางาน จึงสมควรก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ ที่อยู่ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. – 14 ส.ค. 
 นอกจากนี้ บางคนบ้านอยู่ในเขต 5 ก็จริง แต่เวลาท างานนั้นไปท างานที่จ.ชลบุรี จ.ระยอง ไม่สามารถกลับมาไป
ใช้สิทธิได้ ซึ่งเป็นปัญหาของพวกเรา ถ้าก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันหยุดนักขตฤกษ์วันหยุดข้าราชการแรงงานก็ยังท างาน
กันตามปกติ ถ้าจะให้ไปท างานแล้วกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ยืนยันว่าไม่สะดวก แต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์จะดีที่สุด. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783811 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/783811
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พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.40 น. 

ก้าวไกลส่ง 'อิศราวุธ' ลงชิงชัย เลือกตั้งสมุทรปราการเขต 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคาะแล้ว “ก้าวไกล” ส่ง “อิศราวุธ” ลงชิงชัยเลือกตั้งสมุทรปราการเขต 5 พร้อมตั้ง “อ านาจ สถาวรฤทธิ์” เป็น
ผู้อ านวยการการเลือก 
 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ได้พิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งพรรคก้าวไกลเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาตามกระบวนการ โดยมี 1.นายอิศราวุธ ณ น่าน และ 2.
ตรัยวรรธ์ อ่ิมใจ โดยกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเสียงส่วนใหญ่ เห็นว่า นายอิศราวุธ มีศักยภาพเหมาะสมที่สุดที่จะ
น าพาก้าวไกลชนะศึกเลือกตั้งนี้ได้ เพราะพ้ืนเพเป็นคน จ. สมุทรปราการแต่ก าเนิด เกิดและโตในพ้ืนที่ และมารดาเป็น
ชาวสมุทรปราการ ทั้งนี้ในปัจจุบันนายอิศราวุธ เป็นนักธุรกิจในพ้ืนที่อ.บางบ่อ จึงรู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างดี นอกจากการลง
มติส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลยังมีมติแต่งตั้งนายอ านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่
ปรึกษาฝ่ายการเมืองของหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้เป็นผอ.การเลือกตั้งซ่อม จ.สมุทรปราการ เขต 5 ด้วย. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783812 
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8 ก.ค. 2563 15:48 น. 

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซอ่ม ส.ส.สมุทรปราการ แทน “กรุงศรีวิไล” 

 
 
ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ตามที่ กกต. เสนอ แทนต าแหน่ง “กรุงศรีวิไล สุ
ทินเผือก” หลังโดนใบเหลืองจากกรณีใส่ซองงานศพ 

วันที่ 8 ก.ค. 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ ครม. รับทราบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ 
ซึ่งหลังจากนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 ทั้งนี้ กกต. ได้เสนอร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
หลังจากท่ีศาลฎีกามีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่แทน 
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ที่โดนใบเหลืองจากกรณีบุคคลใกล้ชิดน าเงินใส่ซองช่วยเหลืองานศพ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1884797 
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8 ก.ค. 2020 15:57:14      

ขอ กกต. จดัเลือกตั้งสมุทรปราการวันอาทิตย ์

 
 
ส านักงานกกต. 8 ก.ค.-สภาองค์กรแรงงานฯร้องกกต.จัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการในวันอาทิตย์ ระบุถ้า
เป็นวันหยุดสุดท้ายของกรอบ 45 วัน   คือวันแม่ ซึ่งเป็นวันพุธหรือวันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์ อาจไม่ลางาน 
ท าให้เสียสิทธิ   
 นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยยื่นหนังสือถึง
เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้พิจารณาก าหนดวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ส.ส.จังหวัด
สมุทรปราการ เขต 5  แทนต าแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ หลังจากท่ีศาลฎีกามีค าพิพากษาให้เลือกตั้ง ส.ส.ใหม่แทนนายก
รุงศรีวิไล สุทินเผือก ซึ่งกกต.ต้องก าหนดวันเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ส.ส.พ้นจากต าแหน่ง ซึ่งวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาดังกล่าว ตรงกับวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
 นายมานิตย์ กล่าวว่า ภายใต้กรอบเวลาดังกล่าว แม้จะมีวันพุธที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ ตรงกับ
วันหยุดราชการตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดวันหยุดราชการประจ าปีลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
ซึ่งก าหนดในตอนท้ายว่าการก าหนดให้เป็นวันหยุดประจ าปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป แสดงให้เห็นว่าประกาศส านักนายกฯ มีผลบังคับผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐ
เท่านั้น ไม่มีผลบังคับผูกพันต่อภาคแรงงาน 
 “ในทางปฏิบัติของผู้ประกอบการ เอกชนส่วนใหญ่ให้วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันท างานของลูกจ้าง ถ้าก าหนดวัน
เลือกตั้งตรงกับวันท างาน ย่อมเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการตัดสินใจลางานเพ่ือไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันดังกล่าว ซึ่ง
ก าหนดเวลาลงคะแนนเสียงตั้งแต่ 08.00-17.00 น. เป็นเวลาท าการของสถานประกอบการเอกชน จึงขอให้กกต.ก าหนด
วันเลือกตั้งให้ตรงกับวันหยุดของประชาชนที่ท างานในองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก ให้สามารถไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้สะดวกโดยไม่ต้องลางาน จึงสมควรก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ ที่อยู่ระหว่ างวันที่ 2 ส.ค. – 14 ส.ค. 
เนื่องจากถ้าจะให้แรงงานใช้เวลาว่างหรือปลีกตัวไปใช้สิทธิ์ แล้วกลับมาท างานต่ออาจจะไม่สะดวกนัก นายมานิตย์  
กล่าวว่า ผู้มีสิทธิ์บางคนบ้านอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 5 แต่อาจจะไปท างานที่จังหวัดอ่ืนนอกพ้ืนที่เลือกตั้ง จึงไม่สามารถ
กลับมาไปใช้สิทธิได้ และถ้าก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการ ผู้ใช้แรงงานยังท างาน
ตามปกติ ดังนั้น หากเป็นวันอาทิตย์จะดีท่ีสุด 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f058a6ae3f8e40af145cb5c 

https://www.mcot.net/viewtna/5f058a6ae3f8e40af145cb5c
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วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.01 น. 

อดีตพรรคเล็กรวมตัวหารือ กกต.เตรียมตั้ง 'ไทยยั่งยืน' ชูธงไม่ร่วมฝั่ง'ซ้าย-ขวา' 

 
 
“กลุ่มไทยยั่งยืน”หารือ กกต.เตรียมพร้อมตั้งพรรค ลั่นนโยบายไม่ร่วมฝั่งซ้าย-ขวา เผยหวังเป็นพรรคใหญ่ที่สุดใน
ประเทศโดยมีภาคประชาชนมาร่วมด้วย 
 วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายภัทรณุกูล เอ่งฉ้วน ว่าที่หัวหน้า
พรรคกลุ่มไทยยั่งยืน พร้อมคณะ เข้าสอบถามรายละเอียดการจดจัดตั้งพรรคการเมืองกับ กกต. เพ่ือเตรียมขอจดจัดตั้ง
พรรคไทยยั่งยืน 
 โดยนายภัทรณุกูล กล่าวว่า การรวมตัวกันจัดตั้งพรรคของพวกเราในครั้งนี้เพ่ืออยากจะรับใช้ประเทศและอยาก
เข้ามาดูแลประชาชนในเรื่องปากท้อง ที่ดินท ากิน และสวัสดิการในทุกๆ อย่าง ให้ประชาชนทุกคนมีกินมีใช้ ที่ผ่านมา
หลายคนตกงาน ประสบปัญหาเงินไม่พอใช้จ่าย ส าหรับชื่อพรรคไทยยั่งยืน เราต้องการสื่อความหมายว่า “เราทุกคนรัก
ประเทศไทย อยากให้ประชาชนคนไทยมีสวัสดิภาพที่ยั่งยืน”  ส่วนโลโก้ของพรรคเป็นรูปคนอยู่ในกรอบของหัวใจสีเขียว 
หมายถึงความ สามัคคีของคนไทยในชาติ 
 เมื่อถามว่า มีพรรคฝ่ายค้านหรือรัฐบาลมาทาบทามให้ร่วมงานหรือไม่ นายภัทรณุกูล กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีใคร
และเรามีจุดยืนที่ชัดเจนไม่มีนโยบายที่จะไปร่วมกับฝั่งซ้ายหรือขวาใดๆ ทั้งสิ้น “ขณะนี้เรายังไม่กล้าที่จะไปบอกว่าเรา
เป็นพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่ ซึ่งต่อไปเราอาจจะกลายเป็นพรรคใหญ่ที่สุดในประเทศก็เป็นไปได้โดยมีภาคประชาชน
มาร่วมด้วย ส่วนจะมีใครที่มีชื่อเสียงมาร่วมพรรคด้วยหรือไม่นั้นยังไม่เปิดเผยแต่มีแน่นอน รอให้เราได้ประชุมพรรคก่อน 
ซึ่งจะมีข้ึนภายใน 3 เดือน” 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับนายภัทรนุกูล เอ่งฉ้วน เป็นอดีตสมาชิกพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย และได้แตกตัว
ออกมารวมกลุ่มกับสมาชิกพรรคเล็กอ่ืนๆ เพ่ือมาจัดตั้งพรรคไทยยั่งยืน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504086 
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วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 16:20 น. 

 
องค์กรแรงงานยานยนต์ฯ ร้อง กกต.  
ขอให้จัดเลือกตั้งซอ่มสมุทรปราการ เป็นวันอาทิตย์ 
 
 
สภาองค์กรแรงงานยานยนต์ฯ ร้องเลขาฯกกต. ขอจัดเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ เป็นวันอาทิตย์ ชี้ หากเลือก
วันหยุดสุดท้ายของ 45 วัน อาจเสียสิทธิแรงงานไม่ได้หยุด หว่ันต้องลางานไปกาบัตร 

เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 8 กรกฎาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายมานิตย์ พรหมการีย์
กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการกกต. ขอให้พิจารณาก าหนด
วันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5  แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นวันอาทิตย์ ทั้งนี้ นายมานิตย์ 
กล่าวว่า หลังจากที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ แทนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นเหตุให้ กกต. 
ก าหนดวันเลือกตั้งส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ส.ส.พ้นจากต าแหน่ง ซึ่งวันสุดท้ายของระยะเวลา
ตรงกับวันที่ 14 สิงหาคม โดยตนขอเรียนว่าภายใต้กรอบเวลา แม้จะมีวันพุธที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันหยุดราชการตาม
ประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดวันหยุดราชการประจ าปี ลงวันที่ 24 พ.ค.2562 ซึ่งก าหนดในตอนท้ายว่า 
ส่วนการก าหนดให้เป็นวันหยุดประจ าปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับพิจารณา
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป แสดงให้เห็นว่า ประกาศส านักนายกฯมีผลบังคับผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐเท่านั้น มิได้ผลบังคับ
ผูกพันต่อภาคแรงงานแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติของผู้ประกอบการเอกชนส่วนใหญ่ ยังคงให้วันที่ 12 
สิงหาคมเป็นวันท างานของลูกจ้าง 

นายมานิตย์ กล่าวอีกว่า หากก าหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันท างานของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือตั้งที่ 5 ย่อมเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการตัดสินใจลางานเพ่ือไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 12 
สิงหาคม ซึ่งก าหนดเวลาลงคะแนนเสียงตั้งแต่ 08.00-17.00น. โดยเป็นเวลาท าการของสถานประกอบการเอกชน จึง
ขอให้กกต.ก าหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันหยุดที่ประชาชนที่ท างานในองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีจ านวนมาก สามารถมาใช้
สิทธิเลือกตั้งได้สะดวก โดยไม่ต้องลางาน จึงสมควรก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ ที่อยู่ระหว่างวันที่ 2 – 14 สิงหาคม 

นอกจากนี้ บางคนบ้านอยู่ในเขต 5 ก็จริง แต่เวลาท างานนั้นไปท างานที่จ.ชลบุรี จ.ระยอง ไม่สามารถกลับมาไป
ใช้สิทธิได้ ซึ่งเป็นปัญหาของพวกเรา ถ้าก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันหยุดนักขตฤกษ์วันหยุดข้าราชการแรงงานก็ยังท างาน
กันตามปกติ ถ้าจะให้ไปท างานแล้วกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ยืนยันว่าไม่สะดวก แต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์จะดีที่สุด 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2258886 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2258886
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/105.jpg
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8 ก.ค. 2563 16:30 น. 

“ก้าวไกล” เคาะแล้ว ส่ง “พีท อิศราวุธ” ลงเลือกตั้งซ่อมปากน้ า เขต 5 
 
 
 
 
 
 
กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล เคาะส่ง “พีท อิศราวุธ ณ น่าน” ลงชิงชัย เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 - ตั้ง 
“อ านาจ สถาวรฤทธิ์” เป็น ผอ.การเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 
 วันที่ 8 ก.ค. 2563 คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล พิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งพรรคก้าวไกล เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาตามกระบวนการ โดยมี 1.นายอิศราวุธ ณ น่าน และ 2.
ตรัยวรรธ์ อ่ิมใจ โดยกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเสียงส่วนใหญ่ เห็นว่า นายอิศราวุธ ณ น่าน” หรือ “พีท” มีศักยภาพ
เหมาะสมที่สุด ที่จะน าพาก้าวไกลชนะศึกเลือกตั้งนี้ได้ เพราะพ้ืนเพเป็นคนสมุทรปราการแต่ก าเนิด เกิดและโตในพ้ืนที่ 
และมารดาเป็นชาวสมุทรปราการโดยพื้นเพ ในปัจจุบัน “พีท” ก็นับว่าเป็นคนหนุ่ม เป็นนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของกิจการใน
พ้ืนที่ อ าเภอบางบ่อ ท าให้เป็นผู้รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างดี 
 ในด้านการเมือง พีทเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ชัดเจนว่า ยืนอยู่ฟากฝั่งประชาธิปไตย เขาเข้าร่วมเป็นทีมงาน
ของคณะท างานอดีตพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพรรคอนาคตใหม่ ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค พีทก็
ยังคงเดินทางท างานร่วมกันต่อกับพรรคก้าวไกลอย่างแข็งขัน 
 นอกจากการลงมติส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ยังมีมติแต่งตั้ง 
“อ านาจ สถาวรฤทธิ์” ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ เขต 5 เพ่ือด าเนินการอ านวยการการเลือกตั้งในศึกนี้ เนื่องจากเป็นคนที่มีประสบการณ์สูง ผ่านสนามการ
เลือกตั้งหลายครั้ง รวมถึงการต่อสู้กับการเลือกตั้งสกปรก ต่อสู้กับการโกงโดยวิธีการต่างๆ นานา จึงนับว่า เป็นคนที่
เหมาะสมอย่างยิ่งในการสู้ศึกครั้งนี้ ซึ่งเป็นการลงสนามเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคก้าวไกลหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1884852 
เดอะสแตนดาร์ด : https://thestandard.co/move-forward-party-chose-mp-for-samutprakarn-reelection/ 
สปริงนิวส์ : https://www.springnews.co.th/politics/687871 
ไทยแท็บลอยด์ : https://thaitabloid.com/archives/71155 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1884852
https://thestandard.co/move-forward-party-chose-mp-for-samutprakarn-reelection/
https://www.springnews.co.th/politics/687871
https://thaitabloid.com/archives/71155
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8 กรกฎาคม 2563 303 

'ก้าวไกล' ส่ง 'พีท อิศราวุธ' ลงชิงชัยเลือกตั้งสมุทรปราการ เขต 5 
 
 
 
 
 
 
 
เคาะแล้ว! กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเคาะส่ง “พีท อิศราวุธ ณ น่าน” ลงชิงชัยเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 
5 - ตั้ง “อ านาจ สถาวรฤทธิ์” เป็นผู้อ านวยการ 
 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63  คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล พิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งพรรคก้าวไกลเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาตามกระบวนการ โดยมี 1.นายอิศราวุธ ณ น่าน และ 2.
ตรัยวรรธ์ อ่ิมใจ โดยกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า นายอิศราวุธ ณ น่าน” หรือ “พีท” มีศักยภาพ
เหมาะสมที่สุดที่จะน าพาก้าวไกลชนะศึกเลือกตั้งนี้ได้ เพราะพ้ืนเพเป็นคนสมุทรปราการแต่ก าเนิด เกิดและโตในพ้ืนที่ 
และมารดาเป็นชาวสมุทรปราการโดยพื้นเพ ในปัจจุบัน “พีท” ก็นับว่าเป็นคนหนุ่ม เป็นนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของกิจการใน
พ้ืนที่อ าเภอบางบ่อ ท าให้เป็นผู้รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างด ี
 ในด้านการเมือง พีทเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ชัดเจนว่ายืนอยู่ฟากฝั่งประชาธิปไตย เขาเข้าร่วมเป็นทีมงาน
ของคณะท างานอดีตพรรคอนาคตใหม่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค พีทก็
ยังคงเดินทางท างานร่วมกันต่อกับพรรคก้าวไกลอย่างแข็งขัน 
 นอกจากการลงมติส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลยังมีมติแต่งตั้ง 
“อ านาจ สถาวรฤทธิ์” ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ เขต 5 เพื่อด าเนินการอ านวยการการเลือกตั้งในศึกนี้เนื่องจากเป็นคนที่มีประสบการณ์สูง ผ่านสนามการ
เลือกตั้งหลายครั้ง รวมถึงการต่อสู้กับการเลือกตั้งสกปรก ต่อสู้กับการโกงโดยวิธีการต่างๆ นานา        จึงนับว่าเป็นคนที่
เหมาะสมอย่างยิ่งในการสู้ศึกครั้งนี้ ซึ่งเป็นการลงสนามเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคก้าวไกลหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888433 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888433
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วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 16:16 น.  

ก้าวไกลเคาะส่ง ‘พีท อิศราวุธ ณ น่าน’ ลงชงิเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 
 
 

 
 
 
 

 
 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม คณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคก้าวไกล (ก.ก.) พิจารณาบุคคลตามที่

คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคก้าวไกลเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาตามกระบวนการ โดยมี 
1.นายอิศราวุธ ณ น่าน และ 2.ตรัยวรรธ์ อิ่มใจ โดยกก.บห. พรรคก้าวไกล เสียงส่วนใหญ่เห็นว่า นายอิศราวุธ ณ น่าน 
หรือ พีท มีศักยภาพเหมาะสมที่สุดที่จะน าพาก้าวไกลชนะศึกเลือกตั้งนี้ได้ เพราะพ้ืนเพเป็นคนสมุทรปราการแต่ก าเนิด 
เกิดและโตในพ้ืนที่ และมารดาเป็นชาวสมุทรปราการ ในปัจจุบันนายอิศราวุธเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการในพื้นที่อ าเภอ
บางบ่อ ท าให้เป็นผู้รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างด ี

ด้านการเมือง นายอิศราวุธ เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ชัดเจนว่ายืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตย โดยเข้าร่วมเป็นทีมงาน
ของคณะท างานอดีตพรรคอนาคตใหม่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค นาย
อิศราวุธก็ยังคงท างานกับพรรคก้าวไกล 

นอกจากการลงมติส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว ที่ประชุมคณะกก.บห.พรรคก้าวไกลยังมีมติแต่งตั้ง นายอ านาจ 
สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 
เพ่ือด าเนินการอ านวยการการเลือกตั้งในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นคนที่มีประสบการณ์สูง ผ่านสนามการเลือกตั้งหลายครั้ง 
ทั้งนี้ยังเป็นการลงสนามเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคก้าวไกลหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2258869 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98-%E0%B8%93-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98-%E0%B8%93-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2258869
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98-%E0%B8%93-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98-%E0%B8%93-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98-%E0%B8%93-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98-%E0%B8%93-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98-%E0%B8%93-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98-%E0%B8%93-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98-%E0%B8%93-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

 
วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.20 น. 

ระเบิดศึก 'ปากน้ า'! 'ก้าวไกล' ปรับแผน เคาะส่ง'พีท อิศราวุธ' ชิงเก้าอี้ ส.ส.เขต 5 

 
 
 
 
 
 
 
“ก้าวไกล”เปลี่ยนตัวผู้เล่น ปรับแผนใหม่ เคาะส่ง “พีท อิศราวุธ” หนุ่มนักธุรกิจบางบ่อ ชิงชัยเลือกตั้งส.ส.
สมุทรปราการ เขต 5 
 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคก้าวไกลเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาตามกระบวนการ โดยมี 1.นายอิศราวุธ ณ 
น่าน และ 2.ตรัยวรรธ์ อ่ิมใจ โดยกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า นายอิศราวุธ ณ น่าน หรือ พีท มี
ศักยภาพเหมาะสมที่สุดที่จะน าพาก้าวไกลชนะศึกเลือกตั้งนี้ได้ เพราะพ้ืนเพเป็นคนสมุทรปราการแต่ก าเนิด เกิดและโต
ในพ้ืนที่ และมารดาเป็นชาวสมุทรปราการโดยพ้ืนเพ ในปัจจุบันก็นับว่าเป็นคนหนุ่ม เป็นนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของกิจการใน
พ้ืนที่อ าเภอบางบ่อ ท าให้เป็นผู้รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างดี 
 ในด้านการเมือง พีทเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ชัดเจนว่ายืนอยู่ฟากฝั่งประชาธิปไตย เขาเข้าร่วมเป็นทีมงาน
ของคณะท างานอดีตพรรคอนาคตใหม่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค พีทก็
ยังคงเดินทางท างานร่วมกันต่อกับพรรคก้าวไกลอย่างแข็งขัน 
  นอกจากการลงมติส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลยังมีมติแต่งตั้งนาย
อ านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 
เขต 5 เพ่ือด าเนินการอ านวยการการเลือกตั้งในศึกนี้เนื่องจากเป็นคนที่มีประสบการณ์สูง ผ่านสนามการเลือกตั้งหลาย
ครั้ง รวมถึงการต่อสู้กับการเลือกตั้งสกปรก ต่อสู้กับการโกงโดยวิธีการต่างๆ นานา จึงนับว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ในการสู้ศึกครั้งนี้ ซึ่งเป็นการลงสนามเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคก้าวไกลหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับ ผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ผลปรากฎว่า 1.นายกรุงศรีวิไล สุทิน
เผือก พรรคพลังประชารัฐ ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงมากที่สุด 41,745 คะแนน 2.นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพ่ือ
ไทย 33,007 คะแนน และ 3.อันดับ 3 นายตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ พรรคอนาคตใหม่ 31,430 คะแนน แต่นายตรัยวรรธน์ ก็
ไม่ได้ลงสมัคร โดยพรรคก้าวไกลเปลี่ยนมาเป็นนายอิศราวุธ ลงสมัครส.ส.แทน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504096 
 

https://www.naewna.com/politic/504096
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พรรคก้าวไกลส่ง อิศราวุธ ลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ  
 

 
 
 
กรุงเทพฯ 8 ก.ค.- พรรคก้าวไกล ส่ง “อิศราวุธ ณ น่าน” ลงสนามเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5  สมุทรปราการ   

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล พิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งพรรคก้าวไกลเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาตามกระบวนการ เพ่ือส่งสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 
5 จ.สมุทรปราการ โดยมี 1.นายอิศราวุธ ณ น่าน และ 2.นายตรัยวรรธ์ อ่ิมใจ เข้ารับการสรรหา ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของ
คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล เห็นว่า นายอิศราวุธ ณ น่าน มีศักยภาพเหมาะสมที่สุดที่จะน าพาพรรคก้าวไกล 
ชนะศึกเลือกตั้งนี้ได้ เพราะเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการแต่ก าเนิด เกิดและโตในพ้ืนที่ และมารดาเป็นชาวสมุทรปราการ
โดยพื้นเพ ทั้งนี้ นายอิศราวุธ เป็นนักธุรกิจหนุ่มในพ้ืนที่อ าเภอบางบ่อ 
 นอกจากการลงมติส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลยังมีมติแต่งตั้ง นาย
อ านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งซ่อมด้วย . -ส านัก
ข่าวไทย        
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f059574e3f8e40af8461334 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5f059574e3f8e40af8461334
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องค์กรแรงงานฯ ร้อง กกต.เลือกตั้งซ่อมปากน้ าวันอาทิตย์ หว่ันวันแม่ไมได้หยุด 

 
 วันนี้ (8 ก.ค.) นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ยื่น
หนังสือถึงเลขาธิการ กกต.ขอให้พิจารณาก าหนดวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 
แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นวันอาทิตย์ หลังจากที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ แทนนายกรุงศรีวิไล สุทิน
เผือก เป็นเหตุให้ กกต.ก าหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ ส.ส.พ้นจากต าแหน่ง ซึ่ง
วันสุดท้ายของระยะเวลาตรงกับวันที่ 14 สิงหาคม ตนขอเรียนว่าภายใต้กรอบเวลา แม้จะมีวันพุธที่ 12 ส.ค.ที่เป็นวันแม่
แห่งชาติ โดยตรงกับวันหยุดราชการตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดวันหยุดราชการประจ าปี ลงวันที่ 
24 พ.ค. 2562 ซึ่งก าหนดในตอนท้ายว่า ส่วนการก าหนดให้เป็นวันหยุดประจ าปีของธนาคารและวันหยุดของภาค
แรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป แสดงให้เห็นว่าประกาศส านักนายกฯ มีผลบังคับ
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐเท่านั้น มิได้ผลบังคับผูกพันต่อภาคแรงงานแต่อย่างใด เพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติของ
ผู้ประกอบการเอกชนส่วนใหญ่ยังคงให้วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันท างานของลูกจ้าง หากก าหนดวันเลือกตั้งตรงกับวัน
ท างานของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ย่อมเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการตัดสินใจลา
งานเพ่ือไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งก าหนดเวลาลงคะแนนเสียงตั้งแต่ 08.00-17.00 น. เป็นเวลา
ท าการของสถานประกอบการเอกชน จึงขอให้ กกต.ก าหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันหยุดที่ประชาชนที่ท างานในองค์กร
ภาคเอกชนซึ่งมีจ านวนมากสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้สะดวกโดยไม่ต้องลางาน จึงสมควรก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวัน
อาทิตย์ที่อยู่ระหว่างวันที่ 2-14 ส.ค. ประกอบกับการที่จะให้แรงงานใช้เวลาว่าง หรือปลีกตัวไปใช้สิทธิแล้วกลับมา
ท างานต่อก็อาจจะไม่สะดวกนัก 
 นอกจากนี้ บางคนบ้านอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 5 ก็จริง แต่เวลาท างานนั้นไปท างานที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
หรือนอกพ้ืนที่เลือกตั้ง จึงไม่สามารถกลับมาไปใช้สิทธิได้ เป็นปัญหาของพวกเรา ถ้าก าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ วันหยุดข้าราชการ แรงงานก็ยังท างานกันตามปกติ ถ้าจะให้ไปท างานแล้วกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ยืนยันว่าไม่
สะดวก แต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์จะดีที่สุด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000070055 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000070055
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ก้าวไกลส่ง “อิศราวุธ ณ น่าน” ชิงซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ 

 
 
กรรมการบริหารก้าวไกล ส่ง “อิศราวุธ ณ น่าน” ลงชิงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ ชูรู้จักพื้นที่ อุดมการณ์ชัด 
ตั้ง “อ านาจ สถาวรฤทธิ์” นั่ง ผอ.เลือกตั้ง 
 วันนี้ (8 ก.ค.) มีรายงานว่า คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้พิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคก้าวไกลเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาตามกระบวนการ โดยมี 1. นายอิศราวุธ ณ 
น่าน และ 2. ตรัยวรรธ์ อิ่มใจ เป็นผู้ถูกคัดเลือก ก่อนที่กรรมการบริหารพรรคเสียงส่วนใหญ่เห็นว่านายอิศราวุธมี
ศักยภาพเหมาะสมที่สุดที่จะน าพาพรรคชนะศึกเลือกตั้งนี้ได้ เพราะพ้ืนเพเป็นคนสมุทรปราการแต่ก าเนิด เกิดและโตใน
พ้ืนที่ ในปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของกิจการในพ้ืนที่อ าเภอบางบ่อ ท าให้เป็นที่รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างดี ส่วนในด้าน
การเมืองยังมีอุดมการณ์แน่วแน่ชัดเจน เข้าร่วมเป็นทีมงานของคณะท างานอดีตพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ 
และยังคงเดินทางท างานร่วมกันต่อกับพรรคก้าวไกลอย่างแข็งขัน 
 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งนายอ านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของหัวหน้าพรรคก้าวไกล 
เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 เพ่ือด าเนินการอ านวยการการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นคนที่มี
ประสบการณ์สูง ผ่านสนามการเลือกตั้งหลายครั้ง รวมถึงการต่อสู้กับการเลือกตั้งสกปรก การโกงโดยวิธีการต่างๆ นานา 
จึงนับว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการลงสนามเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคก้าวไกลหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000070068 
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วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 18.11 น. 

วัดบารมี 'บิ๊กป้อม'! ประเดิมงานแรก ตั้ง กก.สรรหาผู้สมัคร ส.ส.รักษาเก้าอี้เขต 5 ปากน้ า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“บิ๊กป้อม”เตรียมนั่งหัวโต๊ะ ประชุม พปชร.นัดแรก เคาะ“คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง”ประเดิมคัดตัว
ลง เลือกตั้งซ่อมเขต 5 ปากน้ า 

เมื่อวันที่  8 กรกฏาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ว่า  พล.อ.ประวิตร  วงษ์
สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ออกหนังสือที่ พปชร.225/2563 ถึงคณะกรรมการบริหารพรรค ผู้แทน
สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด และสมาชิกที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค ด้วย
คณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีมติให้มีการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจ าปีครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 10 ก.ค.นี้  เวลา 
15.00 น. ณ  อาคารส านักงานใหญ่ เลขที่ 547 ถนนรัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร กทม. 
 โดยมีวาระที่ส าคัญคือ การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.63  และมี
การพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน 11 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองจ านวน 4 คน และตัวแทนสมาชิกที่พรรคการเมืองเลือกจ านวน 7 คน มีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณา
และเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ 
 โดยที่ประชมุจะมีกำรเคำะตวับคุคลที่จะลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ซอ่มส.ส.สมทุรปรำกำร เขต 5  หลงัจำกที่นำยกรุงศรวีิไล  สทุิน
เผือก  อดีตส.ส.สมทุรปรำกำร พรรคพลงัประชำรฐั ไดร้บัใบเหลอืง และศำลฎีกำมีค ำสั่งใหเ้ลอืกตัง้ใหม่ 
อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/504133/preview 
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8 กรกฎำคม 2563 - 18:49 น. 

ด่วน ! 'ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ' ประกาศ 'ยุติบทบาท กับ พรรคก้าวไกล' หลังอกหัก 
พรรคไม่ส่งลงสนามเลือกตัง้ซ่อมสมุทรปราการ เขต 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขต 5 'ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ' ประกาศ 'ยุติบทบาท กับ พรรคก้าวไกล' หลังอกหักพรรคไม่ส่งลงสนามเลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ เขต 5 
 8 ก.ค.63 นายตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ อดีตผู้สมัคร ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5  พรรคอนาคตใหม่  โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊กว่า "ผมขอยุติบทบาท กับ พรรคก้าวไกล"  
  ด่วน ! 'ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ' ประกาศ 'ยุติบทบาท กับ พรรคก้าวไกล ' หลังอกหัก พรรคไม่ส่งลงสนามเลือกตั้ง
ซ่อมสมุทรปราการ เขต 5  

โดยก่อนหน้านี้  เป็นที่จับตาว่า นายตรัยวรรธน์  จะได้รับการเสนอเป็นตัวแทนพรรคก้าวไกลให้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งซ่อม ในเขต 5  สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เดิมที่ลงรับเลือกตั้ง ในนามพรรคอนาคตใหม่  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2562  โดยได้รับคะแนน มาเป็นอันดับ 3 ด้วยคะแนน 31,430 คะแนน รองจาก นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก  จากพรรค
พลังประชารัฐ ซึ่งถูกใบเหลือง และ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
 ด่วน ! 'ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ' ประกาศ 'ยุติบทบาท กับ พรรคก้าวไกล' หลังอกหัก พรรคไม่ส่งลงสนามเลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ เขต 5  

ซึ่งในวันนี้ (8 ก.ค.63) คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล พิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง พรรคก้าวไกล เสนอรายชื่อ คือนายตรัยวรรธน์ และ นายอิศราวุธ ณ น่าน  ปรากฏว่า กรรมการบริหาร
พรรคก้าวไกล เสียงส่วนใหญ่เลือกนายอิศราวุธ ด้วยเหตุผลว่าเป็นคนในพ้ืนที่สมุทรปราการ เป็นนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของ
กิจการในพื้นท่ี อ าเภอบางบ่อ 
 

อำ้งอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/436413?adz= 
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วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 21:46 น. 

ด่วน! ‘ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ’ ประกาศยุติบทบาทกับพรรคก้าวไกล 
 

 
 
 
 
 
 
ด่วน! “ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ” ประกาศยุติบทบาทกับพรรคก้าวไกล หลังอกหักไม่ส่งลงเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ  
เขต 5 

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 นายตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์
ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมขอยุติบทบาทกับพรรคก้าวไกล” ทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นคาดว่าอกหัก เพราะพรรค
ก้าวไกลไม่ส่งลงสนามเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 

โดยก่อนหน้านี้มีการจับตาว่า นายตรัยวรรธน์ จะได้รับการเสนอเป็นตัวแทนพรรคก้าวไกลให้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งซ่อม ในเขต 5 สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เดิมที่ลงรับเลือกตั้ง ในนามพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2562 โดยได้รับคะแนน มาเป็นอันดับ 3 ด้วยคะแนน 31,430 คะแนน รองจาก นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก จากพรรค
พลังประชารัฐ ซึ่งถูกใบเหลือง และ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย แต่ล่าสุด คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 
พิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคก้าวไกล เสนอรายชื่อ คือนายตรัยวรรธน์ และ นาย
อิศราวุธ ณ น่าน ปรากฏว่า กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล เสียงส่วนใหญ่เลือกนายอิศราวุธ ด้วยเหตุผลว่าเป็นคนใน
พ้ืนที่สมุทรปราการ เป็นนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของกิจการในพ้ืนที่ อ าเภอบางบ่อ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2259301 
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9 ก.ค. 2563 05:25 น. 

บิ๊กแดงแจงเกษียณแน่ ไม่ต่ออายุ ขอเซ็ตซีโร่ตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
บิ๊กตู่เดินสายพบส่ือ องค์ประชุมสภาล่ม! ‘อุตตม’ ยังยึด ปธ.งบ ครม.โอเค กม.คู่ชีวิต เพศเดียวกัน-สมรส 

บิ๊กตู่” เผยรับสั่งให้รัฐบาลดูแลประชาชนดีที่สุด “บิ๊กแดง” เหน็บฝ่ายค้านค้านได้ทุกเรื่อง ประกาศลั่น ไม่ต่อ
อายุราชการ จบภารกิจต้องเซ็ตซีโร่ตัวเอง พร้อมส่งธงต าแหน่งให้ ผบ.ทบ.คนต่อไป ย้อนถามจ าเป็นอะไรต้องต่ออายุ โผ
ทหารส่งถึงมือ ผบ.สส.แล้ว “บิ๊กป้อม” ยักไหล่ใส่ “เรืองไกร” ร้องยุบ พปชร. “ธนาธร” ไม่สน “เอ๋” ร้องสอบจริยธรรม 
เดินหน้าท างานต่อ เอาจริงตัดงบกองทัพจัดซื้ออาวุธแน่ กมธ.งบฯเลือก “อุตตม” นั่ง ปธ. “ธนาธร” ที่ปรึกษา สภาฯงาม
หน้าอีก ล่มซ้ าซาก 53 ส.ส.ซีกรัฐบาลโดดร่มขณะถกรายงานแผนปฏิรูปประเทศ พท.โวยท าเหมือนสภาฯแค่ตรายาง ขู่
มาตรการต่อไปวอล์กเอาต์ 
 เกมการเมืองน่าจับตา หลังเกิดกระแสข่าวจะมีการต่ออายุราชการให้ ผบ.ทบ.ออกไปอีก 1 ปี แต่ล่าสุด พล.อ.
อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. แถลงยืนยันว่าจะไม่ต่ออายุราชการแน่นอน ประกาศเมื่อจบภารกิจบทบาทก็เซ็ตซีโร่ตัวเอง 
พร้อมส่งธงต าแหน่งให้ ผบ.ทบ.คนต่อไป 
 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ค. ที่ห้องโถงตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น าคณะเข้าพบ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เพ่ือรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันซื้อดอกบานชื่น เนื่องใน 
“วันเมตตาปัญญาอ่อน” จากนัน้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข น าคณะ ผู้บริหารกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เสนอผลงานภาพถ่าย “วิถีชีวิตใหม่กระตุ้นคนไทยใส่ใจสุขอนามัย-เว้นระยะห่าง” ต่อมา
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ น าคณะ เข้าพบนายกฯเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 
“พาณิชย์เทใจ ใส่กระชัง ปลากะพงสามน้ า @สงขลา” พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอบคุณภาคเอกชนที่ช่วยเหลือรัฐบาล
บรรเทาความเดือดร้อนพ่ีน้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สร้างรายได้ท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนตามหลัก
แนวคิด “รวมไทย สร้างชาติ” และน าเสิร์ฟในที่ประชุม ครม. อาทิ สเต๊กปลากะพงข้าวหอมมะลิ แกงเหลืองปลากะพง 
“บิ๊กตู”่ เผยรับสั่งให้ดูแล ปชช.ดีที่สุด 

ต่อมาเวลา 12.25 น. พล.อ.ประยุทธ์แถลงหลังประชุม ครม.ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแส
รับสั่งเน้นย้ าเรื่องความรัก ความสามัคคี รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดูแลเรื่องความเป็น
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ธรรม ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ท าให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพให้ดีที่สุด บริหารจัดการทุกอย่างให้ได้ในทุกมิติ ส่วน
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้รัฐบาลมีแผนงานโครงการลงไปดูแลให้สอดคล้องกับงบฯที่มีอยู่ต ามความ
เหมาะสม ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของน้ า ป่า การกักเก็บน้ า พระองค์ทรงให้ความสนพระทัยใน
เรื่องเหล่านี้มาก และมี พระราชกระแสรับสั่งอีกเรื่องคือประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเป็นอัตลักษณ์ เราทุกคนควรภูมิใจ
และต้องรักษาประวัติศาสตร์ชาติไทยไว้ให้ได ้
ท่องบทอย่าปลุกความขัดแย้ง 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้เราต้องเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ว่ารัฐบาล ข้าราชการ ธุรกิจ เอกชนท างานร่วมกัน 
หลายคนเองยังมีความต้องการไม่มีวันสิ้นสุด เป็นธรรมดาของมนุษย์ตนเข้าใจ แต่ต้องนึกถึงด้วยว่าที่ผ่านมาเราได้อะไรไป
แล้วบ้าง เราทราบดีว่างบฯมีแค่ไหน ต้องจัดล าดับความเร่งด่วนแผนงานโครงการ วันนี้หลายอย่างเดินหน้าไม่ได้ด้วย
ความไม่เข้าใจ หรือบิดเบือน ช่วงนี้ประชาชนล าบากในการด ารงชีวิต รัฐบาลก็ล าบากในการบริหาร แต่ขอให้เวลารัฐบาล
ท างานบ้าง เน้นย้ าการให้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงต้องพูดด้วยว่าสิ่ งที่ท าไปแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์อะไร ยืนยันใน
เจตนารมณ์ต้องไปด้วยกันด้วยความรัก ความสามัคคี สร้างไทยให้เข้มแข็ง 
เปิดยุทธศาสตร์เดินสายพบส่ือ 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า ช่วงบ่ายวันเดียวกันหลังการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์มีก าหนดนัดพบ
บรรณาธิการบริหารสื่อในเครือโพสต์พับลิชชิ่งเป็นที่แรก เพ่ือรับฟังมุมมองขับเคลื่อนประเทศในวิธีการท างานแบบ New 
Normal ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่คนไทยและประเทศไทยของเราควรให้ความส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน และ
ปัจจัยที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความส าเร็จ ทั้งนี้ ทีมงานนายกฯ ได้ประสานไปยังกอง
บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ 10 ฉบับ โดยคิวถัดไปจะเป็นทีมผู้บริหารเครือไทยรัฐกรุ๊ป เดลินิวส์ เครือเนชั่น เครือมติชนกรุ๊ป 
เครือผู้จัดการตามล าดับ แต่ยังไม่มีก าหนดนัดพบสื่อมวลชนประเภทอื่น 
ประกาศลั่นไม่ต่ออายุราชการ 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวจะต่ออายุราชการ พล.อ.อภิรัชต์ตอบพร้อมกับหัวเราะในล าคอว่า จากใจตนที่ถามตัวเอง
อยู่เสมอว่า เราเป็นทหารอาชีพ และแนวทางการรับราชการถูกก าหนดไว้ชัดเจนว่าต้องเกษียณอายุราชการ บางคน
พยายามไปขุดคุ้ยว่ามีอยู่ 2 คนประสบความส าเร็จในการต่ออายุราชการ ซึ่งไม่ใช่ อย่าไปสร้างกระแส ในส่วนของตน
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม และระเบียบการเกษียณอายุราชการ รวมถึง ผบ.เหล่าทัพทุกคนที่จะ
เกษียณอายุราชการ “วันนี้เราคุยกันในการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ได้หารือกันว่าข่าวพวกนี้ไม่ใช่ข่าวเชิงสร้างสรรค์ จะท า
ให้เกิดความขัดแย้ง ผมมองแล้วไม่มีสาระ ไม่มีข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้น และวันที่ 30 ก.ย. ผมก็ส่งธงต าแหน่ง ผบ.ทบ.และ
ถือว่าหมดภาระหน้าที่ก็จบภารกิจในการเป็น ผบ.ทบ.” 
ย้อนจ าเป็นอะไรต้องต่ออายุ 

เมื่อถามว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีความจ าเป็นต้องต่ออายุราชการ พล.อ.อภิรัชต์ย้อนถามว่า มีความจ าเป็น
อะไรที่ต้องต่ออายุราชการ บ้านเมืองก็สงบเรียบร้อย มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้น อยากให้เอาความจริงมาสู้กัน อย่าพูดเพียง
ท่อนเดียวแล้วเอาไปขยายความ เมื่อถามว่ารู้สึกไม่สบายใจอะไรหรือไม่ในช่วงใกล้เกษียณ พล.อ.อภิรัชต์ตอบว่าไม่มี 
ในช่วงรับราชการได้ท าทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าดีที่สุดกับกองทัพและประเทศชาติ ที่ส าคัญการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่จะมารับหน้าที่ต่อต้องท าหน้าที่นี้สืบสานต่อไป ไม่ว่า
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จะเป็นเหล่าทัพใด ในเดือน ส.ค.จะแถลงผลงานหลายเรื่อง ว่าสายตรง ผบ.ทบ.เป็นอย่างไร ตนจะสรุปให้ฟังว่า
กองทัพบกได้ท าอะไรไปบ้างแล้ว เราเป็นองค์กรที่มีระเบียบวินัย เมื่อค าพูดคือนายพูดไปแล้วก็ต้องท า ก าลังพลเมื่อได้รับ
ค าสั่งก็ต้องปฏิบัติ ใครผิดต้องลงโทษ ใครไม่ดีก็ลงโทษย้ายปลด 
โผทหารส่งถึงมือ ผบ.สส.แล้ว 

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการจัดท าบัญชีโยกย้ายนายทหารประจ าปี ผบ.ทบ.ตอบว่ า ขณะนี้บัญชีโยกย้าย
นายทหารอยู่ที่ ผบ.ทหารสูงสุด หารือกันในที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพยังไม่ก าหนดวันเวลาส่งรายชื่อ แต่เชื่อว่าทุกเหล่าทัพ
จะมองบุคคลที่มีความเหมาะสมมาท างานต่อในทุกต าแหน่ง ไม่ใช่เพียงต าแหน่ง ผบ.เหล่าทัพอย่างเดียว เมื่อถามว่า แต่
ละเหล่าทัพได้หารือร่วมกันหรือไม่ว่าจะให้ใครขึ้นมา พล.อ.อภิรัชต์ตอบว่า ในแต่ละเหล่าทัพต้องพิจารณาและเสนอ ยัง
ต้องผ่านคณะกรรมการกองทัพไทย ต้องไปที่ส านักปลัดกลาโหม ยังเหลืออีกหลายขั้นตอน เมื่อถามว่ามีการจับตาหลัง
เกษียณจะไปท าอะไร พล.อ.อภิรัชต์ตอบว่า ขอให้ จ้องกันต่อไปว่าจะไปท าอะไร 
จบภารกิจต้องเซ็ตซีโร่ตัวเอง 

เมื่อถามว่า ผบ.ทบ.คนใหม่จะดูแลสถานการณ์ต่อจากนี้ได้หรือไม่ พล.อ.อภิรัชต์ตอบว่า จะไปรู้แทน คนที่จะมา
เป็น ผบ.ทบ.หรือไม่ ขอให้ไปรอถามในวันที่ 1 ต.ค.ก็แล้วกัน ส่วนสถานการณ์ในอนาคตจะเกิดความวุ่นวายหรือไม่นั้น 
ยังมองไม่เห็นว่าจะเกิดความวุ่นวายอย่างไร หรือมีอะไร นายกฯก็บริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใส และให้ความ
เป็นธรรม ที่ส าคัญมีความเด็ดขาดโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 พวกเราควรชื่นชม ในขณะทั่วทั้งโลกชื่นชมทีม
แพทย์ ความมีวินัยของคนไทยซึ่งแตกต่างจาก ประเทศอ่ืน หากถามว่าข้างหน้าจะเกิดอะไร ตนไม่ทราบ เพราะไม่รู้ 
สถานการณ์ทุกอย่างเป็นลักษณะ 

วันต่อวัน เดือนต่อเดือน ไม่สามารถไปคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือคนที่จะมาเป็น ผบ.ทบ.จะท าอะไร
อย่างไร แต่โดยส่วนตัวเมื่อจบภารกิจบทบาทก็เซ็ตซีโร่ตัวเอง เมื่อถามว่าหากนายกฯขอให้มาช่วยงานท างานเพ่ือ
ประเทศชาติและสังคม พล.อ.อภิรัชต์ตอบว่า นายกฯคงไม่ท าอย่างนั้น และตนคงไม่เข้ามามีบทบาทอะไร อย่าลืมว่า
นายกฯมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
“บิ๊กป้อม” ยักไหล่ร้องยุบ พปชร. 

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณี
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เตรียมยื่นเรื่องร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้
ยุบพรรค พปชร. เนื่องจากปรากฏภาพกรรมการบริหารพรรคหลายคนไปเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตรขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค 
โดยใช้สถานที่ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ที่อยู่ในพ้ืนที่เขตทหาร ถือว่าเป็นการขัดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ที่
อาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า “ก็แล้วแต่เขา แล้วแต่กฎหมาย” เมื่อถามย้ าว่า 
วันที่ 10 ก.ค.นี้ จะเดินทางไปประชุมใหญ่วิสามัญพรรค พปชร. หรือไม่ พล.อ.ประวิตรปฏิเสธที่จะตอบค าถามดังกล่าว 
“เอ”๋ ร้องสอบจริยธรรมก้าวไกล 

ช่วงเที่ยงที่รัฐสภา น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึงประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้พิจารณาสอบจริยธรรมพรรค
ก้าวไกล กรณีเสนอชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร่วมเป็น กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ น.ส.ปารีณากล่าวว่า 
แม้การกระท าดังกล่าวจะไม่ขัดกับกฎหมาย แต่เป็นการกระท าที่ขาดจริยธรรม เพราะนายธนาธรถูกตัดสิทธิทางการเมือง 
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และยังมีคดีความค้างอยู่ และเคยเป็น กมธ.งบประมาณปี 2563 แล้วลาออก แต่กลับน าเอกสารประกอบการประชุมไป
บิดเบือนต่อสาธารณะ โดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ถือว่าขาดจรรยาบรรณและจริยธรรม ผู้สื่อข่าวย้อน
ถามว่าแล้วกรณีของนายวราเทพ รัตนากร อดีต รมช.คลัง ที่เคยถูกศาลพิพากษาจ าคุกแต่รอลงอาญา และถูกตัดสิทธิ
ทางการเมือง พปชร.ยังเสนอชื่อเป็น กมธ.ได้ น.ส.ปารีณาตอบว่า หากใครติดใจสามารถยื่นตรวจสอบได้ แต่มองว่านาย
วราเทพไม่มีพฤติกรรมบิดเบือนเช่นนายธนาธร 
“ธนาธร” ไม่สนเดินหน้าท างานต่อ 

ขณะที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 กล่าวว่า จะท าหน้าที่อย่างเต็มที่ ส่วนที่มีผู้ไปยื่นให้ตรวจสอบเรื่องจริยธรรมนั้น 
ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ ยืนยันว่าส่วนตัวไม่มีอะไรเสียหาย สามารถด าเนินการได้ แค่ถูกตัดสิทธิลงสมัครรับ
เลือกตั้ง แต่ยังคงมีสิทธิในฐานะพลเมืองที่จะท าหน้าที่ โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นทางเศรษฐกิจและการเมือง ส่วน
การแสดงความเห็นต่อการจัดท าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณที่มา จากภาษีประชาชน ต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์ให้มี
ประสิทธิภาพ ยอมรับว่ามีความกังวลว่าหากใช้งบฯแบบเดิมๆอาจเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ 
พท.โวยสภาฯตรายางปฏิรูปอืด 

เมื่อเวลา 12.45 น. ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.2562) ปรากฏว่าพอเริ่มเข้าสู่วาระ
การพิจารณา ส.ส.ฝ่ายค้านที่ขึ้นสลับกันอภิปรายท้วงติงรายงานการปฏิรูปที่ไม่มีความคืบหน้า พร้อมขอให้ถอนรายงาน
ฉบับนี้ออกไปก่อน โดยนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การจะให้รัฐสภาเป็นสภาตรายาง
สะสมแต้มในสิ่งที่รัฐบาลเสนอมา ทั้งท่ีไม่มีอะไรคืบหน้า พวกตนรับไม่ได้ที่มาแค่ท าเพ่ือให้เกิดความชอบธรรมกับรัฐบาล 
หากไม่ถอนรายงานออกไปพวกตนไม่สามารถพิจารณาได้ จึงจะขอมติให้ตรวจสอบองค์ประชุม วันนี้ขอเอาจริง ท าให้
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ที่ท าหน้าที่ประธานการประชุม ต้องกดออดสัญญาณเรียก ส.ส.ที่อยู่นอกห้องเข้ามา
แสดงตน เนื่องจากช่วงเวลานั้นมี ส.ส.ซีกรัฐบาลอยู่ในห้องประชุมน้อยมาก 
“ครูมานิตย์” สวด ส.ส.รบ.โหรงเหรง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเกิดความวุ่นวายโกลาหล เมื่อบรรดา ส.ส.ซีกรัฐบาลต้องรีบวิ่งเข้าห้องประชุมกด
ไมค์แสดงตนกันจ้าละหวั่น และพากันขอเวลาประธานให้รออีกพักใหญ่ๆ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าว
ว่า มีการประชุม กมธ.ไม่ต่ ากว่า 30 คณะ และเตรียมการประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2564 
เป็นนัดแรก จึงขอให้นายครูมานิตย์ถอนการนับองค์ประชุมออกด้วย แต่นายครูมานิตย์ไม่ยอมถอนและลุกขึ้นตอบโต้ว่า 
เรื่องนี้ฝ่ายค้านรับไม่ได้จริงๆ เป็นเรื่องใหญ่ที่ท าไว้ให้เด็กรุ่นหลัง อยากเห็น ครม.และเพ่ือน ส.ส.มาช่วยกันติติง เพ่ือการ
ปฏิรูปให้ทันกับยุคปัจจุบัน ตนไม่ใช่คนเกเรแต่ยืนยันให้มีการนับองค์ประชุม 
สุดท้ายนับองค์ประชุมก็ล่มจนได้ 

ด้านนายชวนยืนยันว่า “ไม่มีใครต าหนินายครูมานิตย์ ท่านมีสิทธิ์เสนอนับองค์ประชุม จากนั้นนายชวนกดออด
อีกครั้ง ขณะที่ ส.ส.ซีกรัฐบาลพยายามดึงเกมขอให้รอคนที่ก าลังเดินทางมา โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เสนอให้นับองค์ประชุมด้วยวิธีขานชื่อ แต่นายชวนไม่อนุญาตพร้อมกล่าวว่า “ผมให้เวลา
ขนาดนี้แล้ว ถ้ายังไม่ครบก็คงต าหนิใครไม่ได้” จากนั้นนายชวนได้สั่งปิดการแสดงตน และให้นับองค์ประชุม ผลปรากฏ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

ว่าองค์ประชุมมีเพียง 231 เสียง จาก 487 เสียง ถือว่าองค์ประชุมไม่ครบ ท าให้นายชวนต้องสั่งปิดการประชุมทันทีใน
เวลา 13.05 น. หลังเปิดประชุมได้แค่ครึ่งชั่วโมง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า จากการตรวจสอบ พบว่า มี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ได้แสดงตนจ านวนทั้งสิ้น 53 
คน แบ่งเป็นพรรคพลังประชารัฐ 27 คน พรรคประชาธิปัตย์ 16 คน พรรคภูมิใจไทย มี 4 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท 2 คน 
พรรคชาติไทยพัฒนา 2 คน ขณะที่มี ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมแสดงตนเป็นองค์ ประชุม เป็นพรรคก้าวไกล 6 คน พรรคเพ่ือไทย 
3 คน 
“ช่อ” ฉะเล่นการเมืองราคาต่ า 

อีกเรื่อง น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า กล่าวว่า จะเดินหน้าฟ้องร้องด าเนินคดีกับนพ.วรงค์ เดช
กิจวิกรม อดีตผู้บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่ออกมากล่าวหาความไม่โปร่งใสในการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ตามโครงการเมย์เดย์ เมย์เดย์ ว่า ขอตั้งค าถามกลับไปยัง นพ.วรงค์ว่า หากไม่มีตัวตนจริง
จะสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้อย่างไร ขอเรียกร้องให้ นพ.วรงค์ น าหลักฐานที่กล่าวอ้างมาเปิดเผย และยืนยันว่าคณะ
ก้าวหน้าได้แสดงความโปร่งใสไปหมดแล้ว มีการแสดงสเตตเมนต์ สลิปการโอนเงิน หากมีข้อสงสั ยพร้อมจะชี้แจงและ
ยินดีให้ตรวจสอบ เรื่องทั้งหมดจะชัดเจนขึ้นเมื่อกระบวนการขึ้นสู่ชั้นศาล ทีมกฎหมายของคณะก้าวหน้าจะไปแจ้งความ
ด าเนินคดีกับ ร.ต.บุญเกื้อ ปุสสเทโว อดีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ออกมากล่าวหาเรื่องนี้ ขอย้ าว่ายินดีให้ตรวจสอบ 
และแสดงหลักฐานทั้งหมดไปแล้ว ไม่ว่าใครก็ตามไม่ควรถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยเกมการเมืองราคาต่ าอย่างนี้ ไม่มีการลงทุน
ใดๆ ผลักภาระให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องพิสูจน์ตัวเองจากค าพูดลอยๆ 
 ต่อมาที่ศาลอาญา น.ส.พรรณิการ์ วานิช เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ว่าที่ ร.ต.บุญเกื้อ ปุสสเทโว อดีตผู้ช่วย ส.ส.พรรค
ภูมิใจไทย เป็นจ าเลยในข้อหาหมิ่นประมาท, หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 
328 พร้อมเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท 
“วรงค์” ท้าเหยงแน่จริงฟ้องเลย 

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือช่อ เปิดเผย
รายละเอียดการโอนเงินให้ 15 รายชื่ออวตาร ในโครงการเมย์เดย์ เมย์เดย์ ที่คณะก้าวหน้าด าเนินการ ว่ามีหรือไม่มีจริง 
และ น.ส.พรรณิการ์ควรฟ้องตน เพ่ือจะได้ใช้กระบวนการยุติธรรมตรวจสอบความโปร่งใสโครงการดังกล่าว ตนยินดีจะ
ได้พิสูจน์เรื่องต่างๆให้โปร่งใส เพราะปัญหาทั้งหมดเกิดจากคณะก้าวหน้าที่มีความผิดพลาดในการสะกดชื่อบุคคลผิด 
และไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ส่วนที่ระบุว่าท าการเมืองราคาต้นทุนต่ า ขอให้คุณช่อกลับไปทบทวนดูด้วยว่า ใครกันแน่ที่
ใช้การเมืองต้นทุนต่ ากว่ากัน 
ครม.ไฟเขียวเลือกซ่อมปากน้ า 

ที่ท าเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกฯ แถลงว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบร่าง 
พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามที่ส านักงาน คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) เสนอ หลังศาลฎีกามีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขต
เลือกตั้งที่ 5 อีกครั้งเพราะนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ได้ใบเหลืองแต่มีสิทธิ
ลงสมัครได้อีกครั้ง 
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ก้าวไกลส่ง “อิศราวุธ” ลงชิงชัย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลมีมติเสียงส่วนใหญ่ ให้นายอิศราวุธ ณ น่าน ลงสมัครรับ
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 โดยเห็นว่านายอิศราวุธมีศักยภาพเหมาะสมที่สุดที่จะน าพาก้าวไกลชนะศึก
เลือกตั้งนี้ได้ เพราะพ้ืนเพเป็นคนสมุทรปราการแต่ก าเนิด เกิดและโตในพื้นที่ มารดาเป็นชาวสมุทรปราการ เป็นนักธุรกิจ
หนุ่มเจ้าของกิจการในพ้ืนที่ อ.บางบ่อ คนในพ้ืนที่รู้จักเป็นอย่างดี ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งนายอ านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่
ปรึกษาฝ่ายการเมืองหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงผ่านสนาม
เลือกตั้งมาหลายครั้ง 
ส่งคลิปหลักฐานโกงให้ กกต.ล าปาง 

ที่ส านักงาน กกต.จังหวัดล าปาง พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสรีรวม
ไทย น าพยาน 2 แม่ลูก ซึ่งเป็นหญิงอายุ 56 ปี และชายอายุ 20 ปี ที่ระบุว่าเป็นผู้ถ่ายคลิปการซื้อเสียงใน อ.เถิน ในการ
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 ที่ผ่านมา เข้าพบ กกต.ล าปาง พล.ต.ท.วิศณุกล่าวว่า พบหลักฐานการซื้อสิทธิขายเสียง
แทบทุกอ าเภอ วันนี้น าตัวผู้ที่ถ่ายคลิปการซื้อเสียงให้ กกต.ล าปางไต่สวน จากการสอบถามผู้ที่ ถ่ายคลิปทราบว่า วันที่ 
18 มิ.ย. หัวคะแนนในพ้ืนที่นัดชาวบ้านไปรับเงินที่ป่าช้าแห่งหนึ่ง ใน ต.ล้อมแรด อ.เถิน ชาวบ้านรู้ข่ าวต่างมากันจ านวน
มาก หัวคะแนนจึงยกเลิกการแจกเงิน แจ้งว่าจะไปแจกที่บ้านแทน คลิปช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเช้าวันที่ 19 มิ.ย. และผู้ที่
ถ่ายคลิปเห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ยุติธรรม แอบตั้งกล้องมือถือถ่ายไว้ ขณะนี้ยอมรับว่าเป็นห่วงในด้านความปลอดภัย
ของผู้ถ่ายคลิปเช่นกัน แต่แนะน าให้ไปแจ้งความไว้แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1885111 
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"ตรัยวรรธน"์ ประกาศ ยุติบทบาทกับพรรคก้าวไกล หลังชวดลงชิงเก้าอี้ สส.เขต 5 
สมุทรปราการ 
   
  
 
 
 
 
 
ตรัยวรรธ์ อ่ิมใจ  ก้าวไกล  เลือกตั้งซ่อมสส.เขต 5 สมุทรปราการ 
 จากกรณีคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ได้มีมติตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคก้าว
ไกล เสนอชื่อ นายอิศราวุธ ณ น่าน นักธุรกิจ เป็นผู้สมัคร ส.ส.เลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปราการ แทนนายตรัยวรรธ์ อ่ิม
ใจ อดีตผู้พรรคอนาคตใหม ่

ความเคลื่อนไหวล่าสุด นายตรัยวรรธ์ อ่ิมใจ อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก
ระบุว่าผมขอยุติบทบาทกับพรรคก้าวไกล 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168219 
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พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.03 น. 

'วิษณ'ุไฟเขียว 'ธนาธร' เคลื่อนไหว หนุนเลือกตั้งท้องถิ่นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“วิษณุ”ชี้“ธนาธร”เคลื่อนไหวเลือกตั้งท้องถิ่นได้ แม้โดนตัดสิทธิทางการเมือง แต่ลงสมัครเองไม่ได้ เหตุมีลักษณะ
ต้องห้าม 

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งท่ีถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิทางการ
เมือง 10 ปี ว่า  ตนไม่มีความเห็น เพราะไม่ทราบเรื่อง  ลงสมัครรับเลือกตั้งเองไม่ได้ เพราะเป็นลักษณะและคุณสมบัติ
ต้องห้าม แต่เคลื่อนไหวและสนับสนุนได้ ไม่มีอะไรห้าม เป็นการใช้สิทธิในฐานะประชาชนพลเมืองทั่วไป   
 เมื่อถามว่านายธนาธรสามารถออกไปเชิญชวนหรือรณรงค์ให้มาเลือกผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นได้หรือไม่ น าย
วิษณุ กล่าวว่า ได้ พลเมืองดีเขาก็ท ากันอย่างนั้น เมื่อถามย้ าว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ก็ไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ 
นายวิษณุ กล่าวว่า ใช่....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783837 
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พปชร. ขู่ฟ้องกลับ”เรืองไกร”ร้องยุบพรรค 
 
 
 
 
 
 
 
"ไพบูลย์" ม่ันใจ พปชร.ไม่ได้ท าผิด พรป.พรรคการเมืองตามท่ี "เรืองไกร" จะยื่นฟ้อง รับจะแก้ข้อบังคับเพิ่มรอง
หัวหน้าพรรคอีก ยังอุบรายชื่อ 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บญัชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยกับส านักข่าวINN ถึง
กรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย เตรียมยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยุบ
พรรคพลังประชารัฐ ว่าการท่ีนายเรืองไกร ไปยื่นร้องโดยที่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน หรือข้อกฎหมายที่ชัดเจน ถือว่าสุ่มเสี่ยง ซึ่ง
ทางพรรคจะมีการตรวจสอบ พิจารณาด าเนินคดีกับนายเรืองไกร หากตรวจสอบพบว่าเป็นการยื่นที่มีเจตนาที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย พ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 101 หรือกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวข้องต่อไป แต่ในส่วนของพรรคนั้น ม่ันใจว่าไม่
มีการกระท าที่มีปัญหาทางกฎหมายอย่างที่นายเรืองไกร จะยื่นฟ้องอย่างแน่นอน 
 ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความคืบหน้าการจัดสัดส่วนรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายไพบูลย์ กล่าวว่า พรรคจะมี
การแก้ไขข้อบังคับเพ่ิมเติมให้มีรองหัวหน้าพรรคจากเดิมไม่เกิน 9 คน เป็น ไม่เกิน 10 คน เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจของ
พรรค และครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ส่วนจะมีบุคคลใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวพรรคแต่เพียงผู้เดียว 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_718003/ 
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อดีตผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ ประกาศตัดขาด 'พรรคก้าวไกล' ฉุนถูกเขี่ยทิ้งเลือกตั้งซ่อม 
 
   
 
 
 
 
 
 

9 ก.ค.63 - นายตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการเขต 5 พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่าน
เฟซบุ๊กว่า "ผมขอยุติบทบาทกับพรรคก้าวไกล" ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร
พรรคก้าวไกล พิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคก้าวไกล เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ามาตามกระบวนการ โดยมี 1.นายอิศราวุธ ณ น่าน และ 2.ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า นาย
อิศราวุธ ณ น่าน หรือ พีท มีศักยภาพเหมาะสมที่สุดที่จะน าพาก้าวไกลชนะศึกเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ได้ เพราะพ้ืนเพเป็นคน
สมุทรปราการแต่ก าเนิด และเติบโตในพ้ืนที่ โดยมีมารดาเป็นชาวสมุทรปราการ ปัจจุบันนายอิศราวุธเป็นนักธุรกิจ
เจ้าของกิจการในพ้ืนที่อ าเภอบางบ่อ ท าให้เป็นผู้รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างด ี
 ส าหรับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 นายตรัยวรรธน์ เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในพ้ืนที่เขต 5 จ.
สมุทรปราการ ในนามพรรคอนาคตใหม โดยได้รับคะแนนเป็นอันดับ 3 ด้วยคะแนน 31,430 คะแนน รองจากนายกรุง
ศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 1 ได้ 41,745 คะแนน ซึ่งถูกใบเหลือง และ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรค
เพ่ือไทย อันดับ 2 ได้ 33,007 คะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70901 
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9 กรกฎาคม 2020 เวลา 7:48 

จ่ายหัวละ 300 บาท ปูดหลักฐานซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อม 'ล าปาง' 
  
 
 
 
 
 
 
"สมชัย" เตรียมแฉหลักฐานจ่ายหัวละ 300 บาท มัดซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปางวันนี้ 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการ
การเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟสบุ๊คระบุว่า การซื้อเสียงที่ เขต 4 ล าปางไม่ได้เกิดเพียงพ้ืนที่เดียว แต่กระจายครบทุกอ าเภอ 
โดย อ.เสริมงามหนักที่สุด และ อ.แม่พริก มีรายงานน้อยที่สุด ตัวเลขยืนยันราคาซื้อเสียงเกือบร้อยเปอร์เซนต์ตรงกันคือ 
หัวละ 300 บาท   
 จนถึงวันนี้ พฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.30 น. มีคนรายงานเข้ามารวม 102 ราย  และมีคนที่ให้ชื่อและ
การติดต่อกลับพร้อมเป็นพยาน 25 ราย 
 วันนี้ เวลา 14.00 น. ที่ห้อง 414 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง ส.ส.) ผมจะแถลงข่าวและส่งข้อมูลทั้งหมดให้ พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เพ่ือสังเคราะห์และน าส่งเป็นหลักฐานเพ่ิมเติมไว้ที่ กกต.กลาง หลังจากมีการไปร้อง
คัดค้านบางเรื่องท่ี สนง.กกต.จังหวัดล าปางแล้ว สื่อมวลชนเชิญมาฟังเล็กเชอร์พร้อม powerpoint ละเอียดยิบนะครับ 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13187?line= 
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"ก้าวหน้า" ชวนคนรุ่นใหม่แสดงพลังผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น 
   
 
 
 

 
 
 
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ 

กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เดินทางไปจังหวัดล าพูน เพ่ือรับฟังปัญหาจากชาวบ้านที่อ าเภอเวียงหนองล่อง พบปะ
ประชาชนเพื่อพูดคุยถึงแนวทางการท างานเพ่ือเดินหน้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น และท ากิจกรรมเดินแจกหน้ากากอนามัยที่
ตลาดสดหนองดอก โดยมีพ่อค้าแม่ขายในตลาดให้ความสนใจและเข้ามาเล่าถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 เป็นจ านวนมาก 
 ชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าว่า หนองล่องเป็นหนองน้ าสาธารณะมีเนื้อที่ประมาณ 59 ไร่ ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน
มาตั้งแต่อดีต เดิมทีหนองน้ านี้เจ้าผู้ครองเมืองล าพูนเป็นผู้ดูแลและรักษา ชาวบ้านไปจับปลาท ามาหากินทุกปี ต่อมาได้
มอบหมายให้ก านันต าบลวังผางในสมัยนั้นดูแลรักษาแทน แต่เมื่อผู้เจ้าครองล าพูนเสียชีวิตลงไปก านันก็ได้ไปแจ้ง
ครอบครองที่ดินที่ยึดถือรวมทั้งหนองน้ าไปเป็นของตนและขอออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3) โดยข้อ
เรียกร้องของชาวบ้านคือต้องการให้ เพิกถอน น.ส.3 ที่ออกทับหนองน้ าสาธารณะ เพ่ือให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 ปิยบุตร แสงกนกกุล เล่าให้พ่ีน้องฟังว่าปัญหาที่ดินในประเทศไทยมีอยู่หลายพ้ืนที่ เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญเพราะ
ที่ดินคือปัจจัยพื้นฐานในการผลิตของชาวบ้าน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต หากไม่มีที่ดิน ก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ
ที่จะผลิตหรือหารายได้ อย่างที่พ่ีน้องเล่าให้ฟังว่าเคยเข้าไปจับปลาท ามาหากินได้ แต่เมื่อมีการไปพิสูจน์ออกเอกสารว่า
ที่ดินนี้เป็นของคนอ่ืน ปลานั้นก็ไม่ใช่ของเราไปด้วย 
 “ผมสังเกตปัญหาที่ดินในประเทศไทยวมีจุดร่วมกันอยู่คือสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม ท าไมส าหรับพี่น้องจึงยากล าบากเหลือเกินที่จะมีที่ดินเพ่ือท ามาหากิน แต่เหตุใดกับบางกลุ่มบางคน
มีที่ดินจนสุดลูกหูลูกตา แต่กับพ่ีน้องที่จ าเป็นต้องมีที่ดินเพ่ือด ารงชีวิตเพียงนิดเดียวกลับได้มาอย่างยากล าบาก อีกเรื่อง
คือสะท้อนปัญหารัฐราชการของประเทศไทย เช่น เปลี่ยนผู้ว่าฯ ไปหลายคน ยื่นหนังสือไปหลายรอบแต่สุดท้ายเรื่องก็ยัง
ไม่ไปไหน หรือบางทีพ่ีน้องตกลงกับผู้ว่าฯ ไว้แบบหนึ่ง พอวันหนึ่งเปลี่ยนคนก็ต้องมาเจรจากันใหม่อีก จึงเกิดความไม่
มั่นคงแน่นอนในสถานะถือครองที่ดิน ตรงนี้เนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาที่ดิน ส่วนมากเป็นการแก้ไขเป็นกรณีๆ ไป ไม่
เคยแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างภาพใหญ่เลย การรณรงค์ที่ส าคัญคือต้องท าให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าใจว่าปัญหาที่ดินเป็น
ปัญหาร่วมเชิงโครงสร้างของทุกคนไม่ใช่ปัญหาของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น” ปิยบุตร กล่าว 
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 หลังจากนั้นชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนที่เวียงหนองล่องได้พาแกนน าคณะก้าวหน้าเดินส ารวจพื้นที่ที่
มีปัญหา 

ต่อมาช่วงเวลา 15.00 น. มีการจัดวงพูดคุยถึงแนวทางการท างานเพ่ือเดินหน้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นกับพ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นที่ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กล่าวว่า “คณะก้าวหน้ามีนโยบายการท างานการเลือกตั้งท้องถิ่นหลักๆ 
สองข้อคือไม่ใช้เงินและไม่ใช้อิทธิพล เราต้องการท างานอยู่บนความต้องการของท้องถิ่นจริงๆ หลายคนอาจบอกว่าจะ
เป็นไปได้อย่างไร เพราะการเมืองท้องถิ่นเข้มข้นมาก แต่เราเคยท ามาแล้วในการเลือกตั้ง ระดับชาติและเชื่อว่าเราจะท า
ได้อีก ครั้งนี้เราจะเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นกับคณะก้าวหน้าก็สามารถสมัครเข้ามาได้ เราเปิด
กว้างให้กับทุกคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับคณะก้าวหน้า อาทิ ความเชื่อมั่นในประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน หลักความ
เสมอภาค ฯลฯ นอกจากนั้นเราต้องการให้คนที่เติบโตในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่นเอง ออกแบบ
ความต้องการเอง รวมถึงสามารถจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมได้ เช่นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เป็น
ต้น” 
 ด้านเลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวว่า “เราต้องการให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ก าหนดตัวผู้บริหารที่จะมาตัดสินใจ
เรี่องที่จะกระทบกับชีวิตของเขา เราอยากรณรงค์ให้คนหนุ่มสาวที่ออกจากพ้ืนที่ไปท างาน ไปเรืยนหนังสือ ไปประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน ให้กลับมาแสดงพลังเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองผ่านการลง
สมัครรับเลือกตั้ง หรือเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งแล้วกลับมากากบาทออกเสียงเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตน เพราะแท้จริงแล้ว
ประชาธิปไตยเริ่มได้จากระดับฐานรากก็คือในระดับท้องถิ่น นี่คือประชาธิปไตยท่ีอยู่หน้าประตูบ้านของท่าน ใกล้ตัวที่สุด 
จึงอยากให้พ่ืน้องประชาชนคอยติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่ของตนเอง” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168234 
 
 
 
 
 

  

https://siamrath.co.th/n/168234
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9 กรกฎาคม 2020 เวลา 10:14 

ด่วน! 4 กุมารแถลงลาออก สมาชิกพลังประชารัฐวันนี้ 
 
 
 
 
 
 
"กลุ่ม 4 กุมาร" นัดแถลงลาออกสมาชิกพลังประชารัฐ เที่ยงวันนี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 12.00 น.วันนี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา กลุ่ม 4 กุมารในพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งประกอบด้วย 1.
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
3.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม อดีตรองหัวหน้าพรรค และ 4.
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ อดีตกรรมการบริหารพรรค จะร่วมแถลงลาออกจากการเป็นสมาชิก
พรรคพลังประชารัฐ ส่วนต าแหน่งรัฐมนตรีในโควตาพรรค พปชร.ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกฯ ต่อจากนี้   

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกลุ่ม 4 กุมาร ภายใต้การน าของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษณ์ รองนายกฯ 
ประกอบด้วย นายอุตตม นายสนธิรัตน์ นายสุวิทย์ และนายกอบศักดิ์ หลังจากถูกตัดออกจากทีมกก.บห.พรรคพลัง
ประชารัฐ ก่อนหน้านี้ได้มีการประเมินอนาคตทางการเมืองหลังจากนี้ว่ ามี 4 ทางเลือก 1.ลาออกจากพรรค พปชร. 2.
ลาออกจากรัฐมนตรี 3.ตั้งพรรคใหม่ 4.ยุติบทบาททางการเมือง โดยจะพิจารณาว่า หากมีแนวโน้มถูกปรับออกจาก ครม.
จะยื่นใบออกจาก พปชร.ก่อนการปรับ เพ่ือไปตั้งกลุ่มการเมืองใหม่ ซึ่งมีโอกาสต่อยอดไปสู่การตั้งการเมืองในอนาคต 

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.นายสุวิทย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) กรณีที่ระบุว่า 3 กุมารจะ
นัดคุยกันว่า เพราะเราเป็นคู่กรณี ถ้ามีโอกาสก็ต้องคุยกัน ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องสปิริต เรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน ก่อน
หน้านี้พวกตนคือ 4 กุมารลาออกจากรัฐบาล คสช.เพ่ือไปตั้งพรรคใหม่ เป็นอารมณ์ของการที่มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน 
การตัดสินใจจะไม่ใช้อารมณ์ และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ แต่เป็นเรื่องภายในพรรค 4 
กุมารเป็นกรรมการบริหาร แต่นายสมคิดเป็นอาจารย์ของตน และให้การสนับสนุน 4 กุมารมาตลอดก็แล้วแต่ท่าน 
 จากนั้นวันที่ 28 มิ.ย.นายสุวิทย์ โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก เป็นภาพวาดแรเงารูปนกเกาะบนกิ่งไม้ และมีข้อความว่า 
"นกไม่เคยกลัวกิ่งไม้หัก มันไม่เคยเชื่อใจในกิ่งไม้ แต่เชื่อใจในปีกของตัวเอง" 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/advertise/13193?line= 
 
  

https://www.nationweekend.com/content/advertise/13193?line
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วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 - 10:29 น. 

ด่วน! ‘4 กุมาร’ อุตตม-สนธิรตัน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์ แถลงลาออก เที่ยงวันน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีรายงานแจ้งว่า ในเวลา 12.00 น. วันนี้ (9 ก.ค.) ทีม “4 กุมาร” จะ
แถลงลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ที่โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว 

ส าหรับ 4 รัฐมนตรี ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังและอดีตหัวหน้าพรรค , นายสนธิรัตน์ สนธิจิ
รวงศ์ รมว.พาณิชย์ อดีตเลขาธิการพรรค, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรองหัวหน้าพรรค 
และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2259543 
ขำ่วทีเ่ก่ียวขอ้ง : https://www.naewna.com/politic/504207 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/168330 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/948E39CC-8977-48C3-8656-F88DC92FF299.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/948E39CC-8977-48C3-8656-F88DC92FF299.jpeg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2259543
https://www.naewna.com/politic/504207
https://siamrath.co.th/n/168330
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/948E39CC-8977-48C3-8656-F88DC92FF299.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/948E39CC-8977-48C3-8656-F88DC92FF299.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/948E39CC-8977-48C3-8656-F88DC92FF299.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/948E39CC-8977-48C3-8656-F88DC92FF299.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/948E39CC-8977-48C3-8656-F88DC92FF299.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/948E39CC-8977-48C3-8656-F88DC92FF299.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/948E39CC-8977-48C3-8656-F88DC92FF299.jpeg
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วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น. 

รายงาน :  

งุ่นง่าน หงุดหงิด ชื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในทาง การเมือง 
 

 

 
การออกโรงของ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. ในการต้านยันการเข้าเป็นกรรมาธิการวิสามัญของ 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตามข้อเสนอของพรรคก้าวไกล 

ทรงความหมาย 
ทรงความหมายเหมือนกับการออกโรงเล่นงานการรับบริจาคเงินกว่า  7 ล้านบาทของคณะก้าวหน้าและ น.ส.

พรรณิการ์ วานิช ไม่ว่าจะมาจาก ส.ส. “สอบตก” ไม่ว่าจะมาจาก “หมอ” นักการเมือง ทรงความหมายเหมือนกับการ
ที่สถาบันทางการเมืองบางแห่งน าเอา ป้าอุ ๊หฤทัย ออกมาช าแหละบทบาทของ 

ค า ผกา เมื่อแจกแจงลักษณะแห่ง “สลิ่ม” เพราะปรากฏการณ์เหล่านี้เท่ากับเป็น “หินลองทอง” เป็นหินลอง
ทองตรวจสอบ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหินลองทองตรวจสอบ น.ส.พรรณิการ์ วานิช เป็นหินลองทอง
ตรวจสอบ ค า ผกา ในทางการเมือง 

ทองแท้ย่อมทนทานต่อการพิสูจน์ 
แม้ว่าการออกโรงของ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม จะได้รับการขานรับจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ แห่งพรรค

พลังประชารัฐ อย่างมี “กัมมันตะ” กระนั้น การออกโรงของ 2 พ่ีน้องตระกูล “ปริศนานันทกุล” ก็เข้ม 
“สิ่งที่น่าละอายไม่ใช่การเสนอชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ่งที่น่าละอายคือทัศนคติติดลบและคับแคบมากกว่า มี
กฎหมายหรือข้อบังคับใดห้ามผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นกรรมาธิการหรือ” เป็นข้อสังเกตจาก นายภราดร ปริศนา
นันทกุล เช่นเดียวกับที่ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล โพสต์ “ผมไม่แน่ใจว่าใครน่าละอายกว่ากัน หากท่านอยากเห็น
การเมืองแบบใหม่ก็ต้องหยุดพฤติกรรมการเมืองแบบเก่า เริ่มจากตัวเรา ตัวท่าน เลยครับ” เป็นค าถามถึงรากฐานการ
เป็น ส.ว.ของ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม เป็นค าถามถึงรากฐานการเป็น ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ไปโดยอัตโนมัติ 

ด าเนินไปในแบบ “ยืมหอกสนองคืน” ครบถ้วนกระบวนยุทธ์ 
ความเป็นจริงที่ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม หรือแม้กระทั่ง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ มองข้ามไม่ว่าจะโดยเจตนา

หรือไม่รู้ก็ตาม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เคยเป็น  “กรรมาธิการ” มาแล้ว ในห้วงแห่งการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พรรคอนาคตใหม่ก็เคยเสนอชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ทั้งๆ ที่

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-8-763.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-8-763.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-8-763.jpg
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-8-763.jpg
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ต้องค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ทุกอย่างจึงเหมือนกับที่ 2 พ่ีน้องตระกูล “ปริศนานันทกุล” จาก
อ่างทอง สรุปอย่างรวบรัด นั่นก็คือ ไม่มีกฎหมายข้อใดห้ามมิให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการ ยิ่งกว่านั้น 
การเป็นกรรมาธิการของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็โดดเด่น ใครที่ติดตามบทบาทของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ใน
การติดตามเงิน “นอก” งบประมาณของกระทรวงกลาโหมในห้วงที่ผ่านมาย่อมเห็นอย่างเด่นชัด 

คนเก่งๆ อย่างนี้มีคุณค่ายิ่งต่อสภาผู้แทนราษฎร 
มีคนจ านวนหนึ่งหงุดหงิดต่อบทบาทและการเคลื่อนไหวของ  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร 

แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช เหมือนที่เคยหงุดหงิดต่อชื่อ “ทักษิณ” ชื่อ “ยิ่งลักษณ์” ค าถามก็คือ สามารถลบ
ชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร สามารถลบชื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกไปจากสังคมไทยได้หรือไม่ 
ค าถามนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รู้ดีที่สุด 
 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2258040 
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 9 กรกฎาคม 2020 เวลา 0:00 

สภาล่ม 3 ครั้ง นับถอยหลังถึงวัน ‘ยุบสภา’ 

 
 
ภาพสภาล่มที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 คือ หนึ่งกระจกสะท้อนเสถียรภาพภายในรัฐบาล 
'สภาล่ม' กลายเป็น NEW NORMALของสภาผู้แทนราษฎรในยุค 'ชวน หลีกภัย' ภายหลังเพ่ิงเกิดเหตุการณ์สภาล่ม

เป็นครั้งที่ 3 โดยสองครั้งก่อนหน้านี้เกิดระหว่างการพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการกระท า 
ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อ านาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44 เมื่อวันที่ 27 
และ 28 พ.ย. 2562 

เหตุการณ์สภาล่มในอดีตที่ผ่านมายังพอเข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเสถียรภาพภายในรัฐบาลเอง เพราะเวลา
นั้นรัฐบาลยังมีเสียงในสภาค่อนข้างปริ่มน้ า จนเคยเกิดสถานการณ์ท่ีรัฐบาลแพ้โหวตฝ่ายค้านมาแล้ว แต่ส าหรับสภาล่มครั้งที่ 
3 นี้นับเป็นเรื่องที่ไม่อาจให้อภัยได้ เนื่องจากรัฐบาลในวันนี้ไม่ได้มีเสียงกระท่อนกระแท่นเหมือนในอดีต คนที่ต้องรับผิดชอบ
ในเรื่องนี้ไปเต็มๆ คือ 'วิรัช รัตนเศรษฐ' ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ในฐานะผู้ควบเสียงของรัฐบาล 
ความประมาทและหละหลวมไม่กวดขันให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยสถานการณ์ของสภาฯเมื่อวันที่ 
8 ก.ค.มีแววว่าจะไปไม่ตลอดรอดฝั่งมาแล้ว ภายหลังกว่าที่สภาฯจะเข้าสู่ระเบียบวาระได้ต้องใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง เพราะมี
ส.ส.มาลงชื่อไม่ครบเป็นองค์ประชุม 

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้วิปรัฐบาลชะล่าใจ คือ ระเบียบวาระการประชุมสภาเมื่อวานนี้มีแต่เพียงแต่การรับรายงานความ
คืบหน้าการปฏิรูป และรายงานประจ าปีของหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย ซึ่งเป็นแค่วาระเพ่ือให้สภาฯรับทราบเท่านั้น โดยไม่
จ าเป็นต้องลงมติ จึงเป็นชนวนเหตุให้ส.ส.ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการประชุมในห้องประชุมสภาฯเป็นหลัก จนท าให้สภาล่ม
และกลายเป็นตราบาปครั้งที่สาม พลิกดูบัญชีรายชื่อส.ส.ที่ใช้สิทธิแสดงตนในที่ประชุมสภาฯ พบว่ามีส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
หายไปถึง 27 คน ตัวเลขสองหลักที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ เพราะด้านหนึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าภายในพรรค
พลังประชารัฐเองยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการอยู่พอสมควร 

โดยมีการประเมินถึงการคุมเสียงในสภาว่าจริงๆแล้วสภาฯควรจะล่มเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่าง
การพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณพ.ศ.2564 ที่ส.ส.ฝ่ายค้านกล่าวกลางที่ประชุมสภาฯเพ่ือขอนับองค์ประชุม แต่ตอนนั้น
พรรคเพ่ือไทยไม่ได้เอาจริงถึงขั้นมีการเสนอญัตติและมีส.ส.ยกมือรับรอง เพราะต้องการเรียกร้องให้รัฐมนตรีและส.ส.รัฐบาล
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เข้าร่วมประชุมสภาฯเพ่ือฟังการอภิปรายของฝ่ายค้าน ไม่ใช่ปล่อยให้ฝ่ายค้านพูดอยู่ฝ่ายเดียวท่ามกลางห้องประชุมที่แทบจะ
มีแต่เก้าอ้ีว่าง ไม่เพียงเท่านี้ ภาพของสภาล่มที่เพ่ิงเกิดขึ้นยังเป็นหนึ่งกระจกสะท้อนถึงเสถียรภาพภายในพรรคร่วมรัฐบาล
ด้วย เพราะมีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ถึง 16 คนที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย ยิ่งเป็นการตอกย้ าว่าการคุมเสียงของฝ่ายรัฐบาลมี
ปัญหาแล้วจริงๆ 

เมื่อมองย้อนกลับไปถึงการอภิปรายงบประมาณพ.ศ.2564ในวาระที่ 1 ที่เพ่ิงผ่านไป ปรากฏว่า ‘พรรคประชาธิปัตย์’ 
เป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดท างบประมาณที่ไม่ประสิทธิภาพของรัฐบาลแบบตรงไปตรงมา
ชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีของ ‘สาทิตย์ วงศ์หนองเตย’ ที่ระบุในท านองว่ารัฐบาลจัดท างบประมาณ 2564  ไม่ใช่การจัดท า
งบประมาณในภาวะฉุกเฉิน  หรือจะเป็นการอภิปรายของ ‘กนก วงษ์ตระหง่าน’ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งได้ย้ าว่าการท า
งบประมาณ 2564 ยังไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชน 

ต้องยอมรับว่ายิ่งนานวันความบาดหมางและรอยร้าวของพรรคร่วมรัฐบาลจะร้าวลึกยากต่อการประสานให้เข้ากันไป
ได้ทุกที เพราะข้อเรียกร้องของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากพรรคพลัง
ประชารัฐมากนัก อีกทั้งความไม่ลงรอยต่อการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบางคนในคณะรัฐมนตรีที่มีผลงานไม่เข้าตา ซึ่ง ‘พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ก็ไม่อาจสามารถท าได้เต็มที่ เนื่องจากยังต้องปิดตาข้างเดียวและ
อาศัยพ่ึงพากันไปก่อน จึงไม่แปลกที่ ‘สมคิด จาตุศรีพิทักษ์’ ผู้เคยผ่านการท างานมาทั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้งและรัฐบาล
ทหาร จะพูดเปรียบเปรยถึงการยุบสภาของประเทศสิงคโปร์ บนพื้นฐานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับรัฐบาล เพราะรู้ดีว่า
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้เป็นการยากที่รัฐบาลจะไปได้ตลอดรอดฝั่ง แม้ว่าจะมีเสียงบ่านจากส.ส.ภายในพรรคพลังประชารัฐ
ที่ไม่เห็นด้วยกับรองนายกฯสมคิดก็ตาม 

ด้วยสภาพที่เกิดขึ้นเวลานี้สภาผู้แทนราษฎรคงจะไม่ได้หยุดล่มไว้ที่สามครั้งเท่านั้น แต่มีแนวโน้มที่อาจจะ
เพิ่มขึ้นอีกด้วย และยิ่งสภาล่มมากเท่าไหร พล.อ.ประยุทธ์ จะกลายเป็นจุดทัวร์ลงทันที ทั้งๆที่ต้นเหตุไม่ได้มาจากนายกฯ
ด้วยซ้ า และนั่นเองอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ‘การยุบสภาฯ’ จะเป็นตัวช่วยยุติปัญหาทั้งหมด 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/special_article/13175?line= 
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9 กรกฎาคม 2563 00:10 น. 

ดึงเกมปรับ ครม. ยื้อเวลารอเปลี่ยนแผน 
 

 
 
เมื่อความเคลื่อนไหวทางการเมือง เริ่มเปลี่ยนทิศ ปรับโหมด จากที่ปมประเด็นร้อนการปรับครม. เริ่มซาลง 

ภายหลังจากที่ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังไม่ยอม "ส่ง
สัญญาณ" ว่าจะปรับครม. เมื่อไหร่ 

ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย สองพรรคหลัก ในพรรคร่วมรัฐบาลจึงกลับมาอยู่ในความสงบ 
หลังจากที่ประเมินแล้วว่า "ข้อเสนอ" ที่เคยยื่นไปถึงนายกฯประยุทธ์ ก่อนหน้านี้ว่า จะไม่ขอคืนกระทรวงในโควต้าของ
พรรคคืนกลับไป แล้วไปเกลี่ยคืนให้กับพรรคพลังประชารัฐ อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เมื่อมีการโหมโรงเรื่องการปรับครม.ก็มี
ข่าวแว่วว่า พรร คภูมิใจไทย อาจจะขอเพ่ิมเก้าอ้ีรัฐมนตรี เนื่องจากมีส.ส.เพ่ิม เพราะส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่ ได้พากัน
ย้ายมาซบพรรคจ านวนไม่น้อย 

เมื่อพรรคภูมิใจไทย ขยับ พรรคร่วมรัฐบาล พรรคอื่นๆก็เริ่มส่งสัญญาณ จะขอปรับเปลี่ยนที่นั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรี ใน
ครม.บ้าง ! อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ระอุ เข้มข้นในแนวรบอ่ืน กระแสการปรับครม.ก็เริ่มแผ่ว
ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องค านึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐ ที่ "กลุ่มสี่กุมาร" 
ภายใต้การดูแลของ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" รองนายกรัฐมนตรี ถูกรุกไล่อย่างหนัก จนต้องเสียเก้าอ้ีหลักในพรรค และส่อ
แววว่าอาจจะต้องลุกจากเก้าอ้ีรัฐมนตรี ตามมาอีกช็อต 

ดังนั้น ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่เบรคเกมปรับครม. จะยิ่งกลายเป็นการสุมไฟให้เกิด "ศึกใน" พรรคพลังประชารัฐ 
ผสมปนเปไปกับปัญหาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งอาจไม่ใช่แค่ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย กว่าที่พล.อ.
ประยุทธ์ จะเริ่มเปิดเกมรุกปรับครม. รอบใหม่นั้น มีความเป็นไปได้ว่าต้องรอให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ในวาระ 2-3ให้เรียบร้อยก่อน จนแน่ใจว่าทุกอย่างจะ
เดินหน้าได้ต่อไปโดยไม่มีปัญหา เรื่องการบริหารจัดการตามมา และนั่นย่อมหมายความว่า กว่าที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
ฯ 2564 จะผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ จะต้องใช้เวลายาวไปจนถึงเดือนก.ย.ในห้วงระยะนี้ มีโอกาสที่สถานการณ์
ทางการเมืองจะพลิกผัน เปิดทางให้นายกฯ เป็นฝ่าย "กุมความได้เปรียบ" ก าหนดเกมการเล่น มากกว่าที่ก าลังเป็นอยู่ ! 
เพราะอย่างน้อยที่สุด การตัดสินใจปรับครม. ในฐานะผู้น ารัฐบาลจากนี้ต้องเป็นการปรับเพ่ือดึงกระแสความนิยมกลับ 
คืนมา ไปพร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด อย่างรุนแรง 

ดังนั้นทุกการตัดสินใจเพ่ือปรับครม. ของพล.อ.ประยุทธ์ ในรอบหน้าจึงต้องด าเนินไปบนความมั่นใจว่าจะต้อง
เป็นการรบที่มีแต่ชัยชนะ เหมือนกับที่เพ่ิงยืนระยะสู้กับไวรัสโควิด จนได้รับเสียงชื่นชมดังท่ัวสารทิศ ! 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168209 
  

https://siamrath.co.th/n/168209
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200709/8a1f0b972eeb093fdf5682f855e19b5abdd041077bc9931f72c30c3e99e45d96.jpg?itok=6HS8PtAA


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

63 

 

 
9 กรกฎาคม 2563 00:10 น.   

ต้องไม่มีคอร์รัปชัน 

 
 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 ในวาระที่ 1 แล้วด้วยคะแนนเสียง 273 เสียง ไม่เห็นชอบ 200 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง เป็นสัญญาณบวก
ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 

ในด้านการเมือง รัฐบาลเดินหน้าต่อโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ขณะที่คะแนนเสียงสนับสนุนรัฐบาล มีความ
เป็นเอกภาพ ไม่เกิดปัญหาการแตกแถว หรือประลองก าลัง แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีและยุบ
สภาออกมาก็ตาม  

ในด้านเศรษฐกิจ มีงบประมาณออกมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านการลงทุนภาครัฐ โดยโครงการต่างๆแม้จะ
มีการก่อหนี้ใหม่เพ่ิมขึ้นก็ตาม นั่นจึงท าให้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ได้รับการจับตาเป็นพิเศษในการจัดสรร
ลงไปให้ตรงจุด กระจายและลดความเหลื่อมล้ า เช่นเดี ยวกับการออกพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวงเงิน 1 ล้านล้านบาท ยิ่งในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเผชิญมรสุมหลายลูกที่ผ่านมา หลาย
ภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีการปิดกิจการ และเลิกจ้าง แม้แต่องค์กรลูกของหน่วยงานราชการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเองก็ไม่รอดพ้น โดยเฉพาะต้องไม่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน 

อย่างไรก็ตาม เพจเฟซบุ๊กของ ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) น าผล
วิจัยทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สก.สว. ในโครงการสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน 

เรื่อง �ราชการไทยไร้คอร์รัปชัน: การส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการแจ้งเบาะแสการทุจริต  จัดท าโดย 1. ผศ.
ดร. วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ ม.สงขลานครินทร์ 2. ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด ม.หอการค้าไทย, มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือ
ศึกษาเหตุและปัจจัยที่ท าให้ข้าราชการตัดสินใจว่าจะร้องเรียนหรือไม่ เมื่อพบเห็นคอร์รัปชันในหน่วยงานของตน 

ทั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ จากผลวิจัยพบว่า ข้าราชการส่วนกลาง ร้อยละ 36 เคยพบเห็นการทุจริตในหน่วยงาน
ของตน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว (ร้อยละ 55.73) รองลงมาเป็นเรื่องการออกใบเสร็จเกิน
ราคาจริง (ร้อยละ 10.79) การเรียกเงินใต้โต๊ะจากประชาชน (ร้อยละ 6.37) การทุจริตเรื่องการเลื่อนต าแหน่ง (ร้อยละ 
6.31) และการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ (ร้อยละ 5.82) 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200708/c885d5b93f82fcc0f041337a9ab0a975fa7d0d2b5a5d20364993a72afdb05cf1.jpg?itok=46rgFaOk
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ขณะที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 21.6 เคยพบการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเอา
ทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว (ร้อยละ 41.67) รองลงมาเป็นเรื่องการเรียกรับเงินจากผู้รับเหมา (ร้อยละ 24.36) และ
การสมยอมราคาหรือการฮ้ัวประมูล (ร้อยละ 7.69) และการออกใบเสร็จเกินราคาจริง (6.41%) 
ทั้งนี้ เราเห็นว่าจากผลวิจัยดังกล่าว เป็นข้อมูลส าคัญที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องหามาตรการในการเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตเกิดขึ้น เพราะจะเป็นการซ้ าเติมสถานการณ์วิกฤติของ
ประเทศ และสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน กระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองอย่างรุนแรงได ้
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168126 
  

https://siamrath.co.th/n/168126
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9 ก.ค. 2563-00:10 น. 

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ :  
คะแนนนิยม 

 
 
 
คะแนนนิยม - ส านักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลส ารวจล่าสุดถึงการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆ ของประเทศ พบว่าร้อยละ 56.9 ยังให้การสนับสนุน ขณะที่
ร้อยละ 43.1 ไม่สนับสนุน 

เมื่อถามถึงการเลือกตั้งในปี 2560 เลือกส.ส. จากพรรคการเมืองใด พบว่า ร้อยละ 18.9 ระบุพรรคเพื่อ
ไทย, ร้อยละ 16.6 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ , ร้อยละ 15.1 ระบุ พรรคอนาคตใหม่, ร้อยละ 11.7 ระบุพรรค
ประชาธิปัตย์ และร้อยละ 7.2 ระบุ พรรคภูมิใจไทย 

แต่เมื่อถามว่าจะลงคะแนนเลือกส.ส.ของพรรคการเมืองใด ถ้าหากวันนี้มีการเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 
16.7 เลือกพรรคก้าวไกล เพิ่มจากพรรคอนาคตใหม่เล็กน้อย รองลงมาคือร้อยละ 15.7 ระบุพรรคเพื่อไทย ซึ่ง
ลดลงมาเล็กน้อยเช่นกัน 

ถือเป็นพรรคการเมืองอันดับต้นๆ ที่ประชาชนฝากความหวัง  อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าในส่วนของ
พรรคร่วมรัฐบาลนั ้น ถ้าหากมีการเลือกตั ้งในวันนี ้ จะเลือกส.ส.จากพรรคใด พบร้อยละ 8.7 ระบุพรรค
ประชาธิปัตย์ และร้อยละ 8.3 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 6.0 ระบุพรรคภูมิใจไทย 

เมื่อเทียบจากผลการส ารวจการเลือกตั้งเมื่อปี 2560 พบว่าพรรคที่มีคะแนนเสียงอันดับ 1 อันดับ 2 และ
อันดับ 3 ที่ร่วมรัฐบาลกัน ต่างก็มีคะแนนเสียงลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ  
แม้ว่าประชาธิปัตย์จะน าผลส ารวจที่พบว่าพรรคตัวเองมีคะแนนน าพรรคร่วมรัฐบาลอื่น ไปใช้อ้างอิงว่าได้รับ
ความนิยมเหนือพรรคอ่ืน 

แต่โดยรวมแล้ว ผลส ารวจพบว่าคะแนนต่างก็ลดลงไปทั้ง 3 พรรคร่วมรัฐบาล ก่อนหน้านี้ อีสานโพล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่าการเลือกตั้งในภาคอีสาน ทั้งสนามใหญ่คือการเลือกตั้งทั่วไป และการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น พบว่าโอกาสของผู้ลงสมัครในสังกัดพรรคเพื่อไทย มีโอกาสได้รับชัยชนะมากกว่าพรรคอ่ืน  

แต่คะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลก็มิได้น้อยหน้า เป็นรองแต่เพีย งพรรคเพื่อไทย และพรรคพลังประชา
รัฐเท่านั้น ซึ่งการท าหน้าที่ในสภา โดยเฉพาะการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2564 ถือว่าเข้าตาชาวบ้าน 

ปัจจุบันการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งในสื่อออนไลน์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ ถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างมาก 

พรรคการเมืองใด ส.ส.คนไหน มีพฤติกรรมเช่นใด จุดยืนเป็นอย่างไร อยู ่ข้างใคร ในสายตา
ประชาชน ส่วนหนึ่งสะท้อนจากผลการส ารวจของส านักโพล  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4457923 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4457923
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/AAA-7.jpg
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9 ก.ค. 2563-00:50 น. 

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง :  

ก้าวของ ก้าวหน้า เบื้องหน้า เงิน 7 ล้านกว่า ตัดสินที ่หลักฐาน 
 

 
 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ก้าวของ ก้าวหน้า เบื้องหน้า เงิน 7 ล้านกว่า ตัดสินที่ หลักฐาน 
ก้าวของ ก้าวหน้า เบื้องหน้า เงิน 7 ล้านกว่า : แรกท่ีเห็นบทบาท นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รุกไล่คณะก้าวหน้า

ก็ชวนให้หวาดเสียว หวาดเสียวแทนคณะก้าวหน้า หวาดเสียวแทน  น.ส.พรรณิการ์ วานิช ว่าอาจมีชะตากรรมไม่
แตกต่างไปจากที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยโดนมาแล้วโดนมาแล้วในกรณีโครงการจ าน าข้าวยิ่ง นพ.วรงค์ เดชกิจ
วิกรม ระบุว่าได้รับความ ร่วมมือจากคนที่เคยช่วยท างานในโครงการรับจ าน าข้าว ขุดเอารายชื่อ 15 รายชื่อมาเปิดเผย 
แฟนานุแฟนของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ยิ่งระทึกใจ เพราะว่ากรณีเมย์เดย์ปะทุขึ้นในสถานการณ์ ฌอน บูรณะหิรัญ 
การรุกไล่ของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เรียกเสียงเชียร์จากคอการเมืองที่ต้านพรรคอนาคตใหม่ ต่อต้านคณะก้าวหน้า 
อย่างชนิดสนั่นฟ้าสะเทือนดิน สื่อในเครือข่าย“พลังประชารัฐ”ก็ออกมาชโย โห่ร้อง 

ความนิ่งเงียบของคณะก้าวหน้า ความนิ่งเงียบของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ยิ่งสร้างความอกสั่นขวัญหายให้กับ
บรรดาแฟนานุแฟนคล้ายกับอยู่ในสภาวะ"ตั้งรับ"มากกว่าจะเป็นฝ่าย"รุก"เอาคืน แต่แล้วเมื่อพ้นจากการหยุดยาว 
คณะก้าวหน้าก็เริ่มขยับพร้อมกับ “แถลงการณ์” ท่วงท านองของคณะก้าวหน้ามาพร้อมกับข้อความยาวเหยียด และที่
ส าคัญเป็นอย่างมากคือหลักฐาน การท าธุรกรรมกับเงินกว่า 7 ล้านบาทที่ได้รับบริจาค เรียกว่าออกมาพร้อมกับหลักฐาน
ผ่าน “แบงก์ไทยพาณิชย์” เป็นการโยนสลิป โยนสเตตเมนต์อันเป็นธุรกรรมระหว่างคณะก้าวหน้ากับธนาคารครบ
สมบูรณ์โดยไม่จ าเป็นต้องแจกแจงจ านวน 15 รายชื่ออันอีกฝ่ายอ้างว่าไม่ได้มีการโยน ค าตอบจะอยู่ที่“สเตตเมนต์”
ค าตอบจะอยู่ท่ี “ศาล” 

เมื่อทุกอย่างอยู่ที่หลักฐานของ “ธนาคาร” เมื่อทุกอย่างไปอยู่ที่ “ศาล” ก็เป็นหน้าที่ของทั้ง 1 คณะก้าวหน้า 
และ 1 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม จะต้องไปเผชิญหน้ากัน ณ เบื้องหน้าตุลาการว่าหลักฐานของใครจะจริง ของใครจะเท็จ 
นี่มิได้เป็นเรื่องของ"โวหาร"หากเป็นเรื่อง"ข้อเท็จจริง" 
  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4463484  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4463484
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/JJ-2.jpg
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9 กรกฎาคม 2563 - 01:28 น. 

ปรับ ครม.ชี้ชะตา "ลุงตู่" 

 
 

ปรับ ครม.เกิดขึ้นแน่ในเวลาอันใกล้นี้และจะเป็นการ"ปรับใหญ่"โดยเป้าอยู่ที่เก้าอ้ีรัฐมนตรีของพรรคแกน
น ารัฐบาล"พรรคพลังประชารัฐ"การปรับ ครม.ครั้งนี้หากนายกฯท าได้ไม่ดี ค านึงถึงแต่โควต้าการเมือง คงนับถอย
หลังสู่การยุบสภาเลือกตั้งใหม่ได้เลยและอาจไม่ได้กลับมาอีก 

นาทีนี้ถึงอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ต้องปรับ ครม.แน่และการปรับ ครม.ครั้งนี้จะ
เป็นการก าหนดทิศทางทางการเมืองของประเทศและของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าจะเดินไปทางไหน และการปรับ ครม. ครั้ง
นี้จะเป็นการ"ปรับใหญ่"  เหตุผลหนึ่งที่ท าให้ต้องปรับ ครม.เพราะ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคฯ ทางพรรครวมพลังประชาชาติไทย  จึงเสนอชื่อ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ต่อนายกฯเข้าไปแทน 

อีกเหตุผลหนึ่งคือ ความแตกแยกของพรรคพลังประชารัฐ แบ่งออกเป็นหลายขั้วและเต็มไปด้วย"นักเลือกตั้ง" 
ตั้งแต่แรก สภาพของพรรคพลังประชารัฐจะปล่อยไปเรื่อยๆ ไม่จัดการบริหารไม่ได้  แม้ว่า พล.อ.ประวิตร จะขึ้นเป็น
หัวหน้าพรรคก็ยังไม่จบ จึงต้องปรับ ครม. เพ่ือจัดสมดุลย์ภายในพรรคพลังประชารัฐกันใหม่ และการปรับครม.ครั้งนี้ 
ไม่ใช่ "ปรับเล็ก" มิเช่นนั้นก็คงปรับ ครม.ไปนานแล้ว แต่นี่ปล่อยให้เวลาทอดไปเรื่อยๆ เพ่ือรอ "ปรับใหญ่"ทีเดียว ซึ่ง
เกี่ยวพันกับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ปี 2564 ด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านสภาวาระแรกขั้นรับ
หลักการจึงถึงเวลาที่จะปรับ ครม.กันเสียที โดยปรับ ครม.ภายในเดือนนี้ (กรกฎาคม) เพราะปล่อยไปนานยิ่งวุ่นวาย   

การ  "ปรับใหญ่ "  ครั้ งนี้ ส่ วนมากเป็น เก้ า อ้ี "รั ฐมนตรี "  โควต้ าของ "พรรคพลั งประชารั ฐ "  ทั้ งสิ้ น   
อย่างคนที่มีรายชื่อว่าน่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรี ก็คือนายอนุชา นาคาศัย  ซึ่งเพ่ิงเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคน
ใหม่,นายสุชาติ ชมกลิ่น ซึ่งคุมเสียง ส.ส.ภาคกลาง รวมทั้งมีชื่อของนายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  อดีต รมช.คมนาคม 
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  สมัยแรก ส่วนกลุ่มที่น่าจะถูกปรับออกก็น่าจะเป็น"กลุ่มสี่กุมาร" แต่บางคนอาจจะได้อยู่ต่อ 
อย่ า ง เ ช่ น  นาย อุตตม  ส า วน ายน  รมว . คลั ง  ซึ่ ง มี ภ าพของก า ร เป็ นนั ก วิ ช า ก า รและภาพคนท า ง าน 
ส่วนพรรคร่วมรัฐบาล อย่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยจะปรับรัฐมนตรีหรือไม่ ไม่ใช่อยู่ที่นายกฯ แต่ขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจของพรรคทั้งสองซึ่งทั้งพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ส่วนพรรคภูมิใจ
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ไทย ได้กระทรวงคมนาคม,กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงการท่องเที่ยว ไปดูแล พอใจอยู่แล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่ คงไม่ปรับ
รัฐมนตรีในส่วนของตน 

ส าหรับการปรับ ครม.ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์  ต้องไม่สนใจโควต้าทางการเมือง ปรับให้ดี ค านึงถึงคุณภาพ และ
เสียงของชาวบ้าน แม้จะต้องค านึงถึงคณิตศาสตร์ทางการเมืองอยู่บ้างและถ้าปรับ ครม.แล้วมีการป่วนตามมา ก็ยุบสภา 
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะว่าถ้าปรับ ครม.ครั้งนี้ ประชาชนชื่นชมและคนที่เข้ามาใน ครม. มีศักยภาพในการท างาน 
รัฐบาลอยู่ยาว แต่ถ้าคิดถึงแต่โควต้าการเมืองเสียง"ยี้"จะตามมา และแม้ว่าความนิยมในรัฐบาลระยะหลังดีขึ้นหลังจากคุม
การระบาด "โควิด-19" โดย ออก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ดึงอ านาจมาอยู่ที่นายกฯและเอาอยู่ แต่ประชาชนไม่พอใจรัฐบาลใน
เรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ค่าครองชีพ ราคาพืชผลเกษตรตกต่ า ปัญหาเศรษฐกิจประชาชนไม่พอใจมาตลอด 3-4 ปี ซึ่งมี 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ    

ดังนั้นปรับ ครม.แล้ว รัฐบาลต้องท างานเข้าตาประชาชนด้วย นั่นคือเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าได้ทีมเศรษฐกิจ
เหมือนเดิม ก็อาจจะคิดเหมือนเดิม 

การปรับ ครม.เที่ยวนี้ อย่าคิดว่าตอนนี้เสียงในสภาของรัฐบาลเข้มแข็งแล้วจะเอาอยู่ ประวัติศาสตร์ก็บอก
มาแล้วว่าหากรัฐบาลไหนประชาชนไม่สนับสนุน ต่อให้เสียงในสภาท่วมท้นแค่ไหน ก็อยู่ยาก และจากการส ารวจโพล
ล่าสุดออกมาว่า ขณะนี้ประชาชนเห็นว่ายังหาคนเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ถึง 44% ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก 
ดังนั้นหากปรับ ครม.เที่ยวนี้ท าไม่ดี ท าให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ในที่สุดและต้องยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ พล.อ. ประยุทธ์ อาจ
หมดสิทธิ์กลับมาเป็นนายกฯ ก็เป็นได้ 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/scoop/436443?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%88
%E0%B8%B2%E0%B8%A7 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/436443?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://www.komchadluek.net/news/scoop/436443?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://www.komchadluek.net/news/scoop/436443?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://www.komchadluek.net/news/scoop/436443?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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9 ก.ค. 2563 05:03 น. 

โพล-โหรกับการเมือง 

 
ผลการส ารวจความเห็นประชาชน โดยส านักโพล กลายเป็นวิวาทะทางการเมือง ระหว่างพรรคเพื่อไทย 

(พท.) กับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โฆษก พท.ระบุว่าคะแนนนิยมของ พปชร. ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ แต่ท าไม
ชนะเลือกตั้งที่ล าปาง มีวิธีบริหารจัดการด้วยวิธีพิเศษหรือและโดนสวนกลับว่า อย่าบิดเบือนดูถูกประชาชน 

ต้องยอมรับว่า ผลโพลที่ออกมาค่อนข้างถี่ ของส านักวิจัยซูเปอร์โพลกับนิด้าโพล แม้แต่ประชาชนทั่วไปก็
ค่อนข้างสับสน ผลซูเปอร์โพลที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม เมื่อถามประชาชนว่าถ้าเลือกตั้งกันในวันนี้จะเลือกพรรค
ใด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกพรรคก้าวไกล ร้อยละ 16.7 รองลงไปร้อยละ 15.7 เลือก พท. 
รองลงไปอีกร้อยละ 8.7 เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ตามด้วย พปชร. ร้อยละ 8.3 และพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 6.0 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพลชี้แจงว่า คะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์กับ พปชร.ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ แต่ผล
การส ารวจท าให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นปลื้ม เพราะมีคะแนนนิยมน าหน้าพรรคร่วมรัฐบาล เป็นความปล้ืมใจในคะแนน
นิยม แค่ร้อยละ 8.7 ส่วนพรรคที่มีคะแนนนิยมสูงสุดได้แค่ร้อยละ 16.7 สอดคล้องกับผลการส ารวจของนิด้าโพล เมื่อ
ถามว่า สนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี มีถึงร้อยละ 44.06 หาผู้ที่ เหมาะสมไม่ได้ รองลงไปร้อยละ 25.47 
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
จากผลโพลครั้งนี้ มีเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ว่าประเทศไทยขณะนี้ นอกจากจะมีวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 และมหาวิกฤติทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีวิกฤติขาดแคลนผู้น าทางการเมืองที่ประชาชนยอมรับและศรัทธา ต่างจากนิด้า
โพลเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่คนส่วนใหญ่ร้อยละ 31.42 สนับสนุนนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนายกฯ ตามด้วย 
พล.อ.ประยุทธ์ (23.74%) มีเพียง 17.32% ที่ยังหาคนที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ การส ารวจคราว
เดียวกันพบว่าคนส่วนใหญ่ (30.27%) สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ รองลงไปได้แก่ พรรคเพ่ือไทย และ พปชร. แต่
หลังจากท่ีพรรคอนาคตใหม่โดนยุบ และนายธนาธรโดนพ้น ส.ส.การเมืองไทยก็เปลี่ยน 
แม้จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะปัญหาขาดผู้น าทางการเมือง เพราะคนส่วนใหญ่หาผู้ที่เหมาะสมไม่ได้ และ
นิด้าโพลส ารวจพบว่า คนส่วนใหญ่เรียกร้องให้ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี แสดงว่าไม่เป็นสุขกับรัฐบาลปัจจุบัน ต้องติดตามดู
กันต่อไปนายกรัฐมนตรีจะท าตามโพล หรือเชื่อโหร คมช. เชียร์ให้อยู่ต่อไปชั่วกาลนานเทอญ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1884579  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1884579
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วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 - 09:12 น. 

ธนาธร ปิยบุตร และพรรณิการ์ พ้ืนที่ กระสุนตกใหม่ การเมือง 
 

 
 
ไม่ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล ไม่ว่า น.ส.พรรณิการ์ วานิช ล้วนด ารงอยู่ใน

สถานะแห่ง “สายล่อฟ้า” ทางการเมือง พลันที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปรากฏตัวในฐานะ “กรรมาธิการ” ก็ถูก
ต่อต้าน พลันที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ออกเดินสาย ไม่ว่าจะไปปรากฏตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะไป
ปรากฏตัวในภาคเหนือ ขบวนต่อต้านก็เริ่มจัดแถว พลันที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ออกมาร้องเมย์เดย์ เมย์เดย์ ใน
สถานการณ์ “เราไม่ทิ้งกัน” บรรดานักการเมืองที่อยากมีที่ยืนในทาง การเมืองก็เริ่มออกโรง 

มาดหมายว่าการเปิด 15 รายชื่อซึ่งคิดว่าเป็น “อวตาร” คือหมัดเด็ดที่จะคว่ าคณะก้าวหน้า คว่ า น.ส.พรรณิการ์ 
วานิช ให้ล้มคว่ าคะม าหงายในทางการเมือง พลันที่มีการเปิด”สเตทเมนต์” ของแบงก์ไทยพาณิชย์ออกมาน้ าเสียงก็เริ่ม
ตะกุกตะกัก ยิ่งเมื่อทั้ง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประสานเข้ากับ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส าทับมาด้วยมาดนิ่มของ 
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ยิ่งท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเปล่งประกาศ 
“ระวังตัวไว้บ้างก็แล้วกัน”เหมือนกับเป็นการเตือน ส.ส.พรรคก้าวไกล เหมือนกับเป็นการ เตือนไปยัง นายพิธา ลิ้มเจริญ
รัตน์ หัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค แต่แท้จริงแล้วเป้าหมายยังเป็น “คณะก้าวหน้า”ปลายหอกยัง
มาดคาดไปยัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช ไม่แปรเปลี่ยน นั่นก็เพราะ นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ได้ไปยืนอยู่ระนาบเดียวกับ นายทักษิณ ชินวัตร โดยสมบูรณ์ โดย น.ส.
พรรณิการ์ วานิช ตีคู่มากับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  

ถามว่าเมื่อยุบพรรคไทยรักไทย ชื่อของ นายทักษิณ ชินวัตร หายไปหรือไม่ ตรงกันข้ามกลับมีชื่อของ น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ทะยานไปอยู่ในสถานะแห่งนายกรัฐมนตรี เมื่อยุบพรรคอนาคตใหม่กลับมีพรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า 
เท่ากับยืนยัน”ทองแท้”ย่อมทนทานต่อ”การพิสูจน์” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2259443 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2259443
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
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08 ก.ค. 2020 - 15:42 น. 

แฉคลิปซื้อเสียงเลือกตัง้ซ่อม ส.ส. ล าปางเขต 4 

 
นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย น า 2 พยานแม่ลูก ที่ถ่ายคลิปซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ล าปาง เขต 4  ที่ อ.
เถิน  มาให้กกต.ล าปางสอบ เผยเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ถ่ายคลิป 

จากกรณีเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4  แทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ล าปาง ที่เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 
20 มิ.ย.2563 ปรากฎว่า นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคพลังประชารัฐ ชนะการเลือกตั้ง ได้  61,914 
คะแนน และรองลงมาคือ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ หมายเลข 2 จากพรรคเสรีรวมไทย ได้ 38,336 คะแนน ตามมาด้วย 
นางสาวปทิตตา ชัยมูลชื่น ผู้สมัครหมายเลข 5 จากพรรคเศรษฐกิจใหม่ 2,465 คะแนน นายอ าพล ค าศรีวรรณ 
หมายเลข 3 ผู้สมัครจากพรรคท้องถิ่นไท 292 คะแนน และ นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ หมายเลข 4 จากพรรคไทรัก
ธรรม ได้ 227 คะแนน 

กระทั่งต่อมานายสมชัย ศรัสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความผ่าน
เฟซบุ๊กว่า “กกต.ต้องไม่เร่งประกาศผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง โดยสรุปใจความได้ว่าวันนี้ (22 มิ.ย.2563) มีโอกาสได้พบกับ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ท่านเพ่ิงกลับมาจาก จ.ล าปาง และน าหลักฐานต่างๆที่รวบรวม
เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งมาให้ผมดูนับสิบชิ้น มีชิ้นหนึ่งเป็นคลิปการซื้อเสียงที่ผมบอกท่านไปว่า เป็นหลักฐานที่
สามารถน าไปร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ กกต.จังหวัด และ กกต.กลางได้” 

คลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. หนึ่งวันก่อนวันเลือกตั้ง เหตุเกิดที่
หมู่ 11 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง มีหัวคะแนนน าเงิน 600 บาท โดยเย็บเป็นชุดๆ
ละ 300 บาท น ามาให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว สามารถระบุชื่อของคนที่แจกเงินได้และมีพยานที่พร้อมให้การกับ
เจ้าหน้าที่ หากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม สามารถให้
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ใบเหลือง ใบแดง หรือใบส้มแล้วแต่กรณี จึงเป็นเรื่องที่ กกต.กลางสมควรมีการไต่สวนและสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีการซื้อ
เสียงเกิดขึ้นในพ้ืนที่จริงหรือไม่ ไม่ควรเร่งรีบประกาศผล 

ล่าสุดเมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 8 ก.ค.ที่ส านักงาน กกต.จังหวัดล าปาง พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย น าสองแม่ลูกซึ่งเป็นหญิงอายุ 56 ปีและชายอายุ 20 ปี 
ซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายคลิป เข้ามาพบเจ้าหน้าที่กกต.ล าปาง เพ่ือท าการไต่สวน 

พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งส.ส.ล าปาง เขต 4 ที่ผ่านมา ทางพรรคพบหลักฐานการซื้อ
สิทธิขายเสียงแทบทุกอ าเภอในเขคเลือกตั้ง ซึ่งที่ผ่านมาทางพรรคได้ยื่นหลักฐานให้ทางกกต.ล าปางแล้ว ส่วนวันนี้ได้น า
ตัวผู้ที่ถ่ายคลิปและแม่ของผู้ที่ถ่ายคลิปมาให้เจ้าหน้าที่กกต.ล าปาง ท าการไต่สวน โดยคลิปดังกล่าวไม่ได้ท าการตกแต่ง
แต่อย่างใด ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ส่งคลิปไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วว่าเป็นคลิปที่ไม่ได้มีการตัดต่อ 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจากการสอบถามผู้ที่ถ่ายคลิปทราบว่าวันที่ 18 มิ.ย.2563 หัวคะแนนในพื้นท่ีนัดชาวบ้าน
ไปรับเงินที่ป่าช้าแห่งหนึ่งซึ่ง ใน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง ซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านแต่ปรากฏว่าชาวบ้านมาจ านวนมาก 
จ านวน 100-200 คนจึงยกเลิกการแจกและจะไปแจกที่บ้านแทน โดยในคลิปช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเช้าในวันที่ 19 มิ.ย.
2563 และผู้ที่ถ่ายคลิปเห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ยุติธรรมจึงแอบตั้งกล้องมือถือถ่ายไว้จึงเป็นไปตามภาพที่เห็น ซึ่งตอนนี้
ยอมรับว่าก็เป็นห่วงในด้านความปลอดภัยของผู้ถ่ายคลิปเช่นกัน แต่ได้ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว 
 
อ้างอิง  https://www.springnews.co.th/politics/687767 

https://www.springnews.co.th/politics/687767

