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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.

สมุทรปราการ เขต 5 
6 

2 แนวหน้าออนไลน์ ประกาศแล้ว! พรฏ.เลือกตั้งใหม่สมุทรปราการ เขต5 กกต. 
จ่อถกเคาะวันบ่ายนี้ 

7 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปราการ 8 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ “เรืองไกร” ยื่น กกต. ส่งศาล รธน.ยุบ “พปชร” ปมเทียบเชญิ “บิ๊กป้อม”  9 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เรืองไกร' ยื่น กกต. ยุบพลังประชารัฐ  11 
3 แนวหน้าออนไลน์ เรืองไกร จองเวร! ยื่น ‘กกต.’ ส่งศาล รธน.ยุบ ‘พปชร.’ ฝืน พรป.พรรคการเมือง 13 
4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “เรืองไกร” ร้อง กกต. เอาผิด พปชร. 15 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ กมธ.บี ้กกต.-ปส.เอาผิด 'ธรรมนัส' คดยีาเสพติด-ขาดคุณสมบตัิ 17 
6 Thai ch8 ออนไลน์ กมธ.ป.ป.ช. บี้เอาผิด "ธรรมนัส" ปมเอ่ียวคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย 19 
7 แนวหน้าออนไลน์ ‘กมธ. ป.ป.ช.’ ไล่บี้ ‘ปส.-กกต.’ เอาผิด ‘ธรรมนัส’ ปมเอ่ียวคดียาเสพติด 21 
8 สยามรัฐออนไลน์ กมธ.ป.ป.ช.สภาฯ ตามบี้ "ปส.-กกต."เอาผิด "ธรรมนัส"เอ่ียวคดียาเสพติด 23 
9 The reporters 

ออนไลน์ 
กรรมาธิการ ป.ป.ช. บี้ กกต. – ปส. เอาผิด ‘ธรรมนัส’ 25 

10 คมชัดลึกออนไลน์ กมธ. พัฒนาการเมือง เตรียมเชญิ "นิพิฏฐ์ - สมชัย" ให้ข้อมูลทุจริตเลือกตั้ง 27 
11 ส านักข่าวไทยออนไลน์ สมชัยส่งข้อมูลทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางให้ กมธ.ป.ป.ช. 28 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สมชัย' หอบหลักฐานอ้างเลือกตั้งซ่อมล าปางส่อทุจริต 30 
13 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ หอบหลักฐานทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปางให้ ‘เสรีพิศุทธ์’ 32 
14 เนชั่นออนไลน์ สมชัย เปิดหลักฐานทุจริตเลือกตั้งล าปาง ผิดกฎหมายชัดเจน 34 
15 PPTV ออนไลน์ “สมชัย” หอบหลักฐาน แฉ ทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง ชี้ ถึงยุบ พปชร. 36 
16 สยามรัฐออนไลน์ “สมชัย” หอบหลักฐานทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง ให ้“เสรีพิศุทธ์” ส่ง กกต.เชือด 37 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สมชัย' หอบหลักฐาน ยื่น 'เสรีพิศุทธิ์' เลือกตั้งล าปางส่อทุจริต 39 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 Sanook ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์-สมชัย" ตั้งโต๊ะแฉทจุริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง 41 
19 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ แฉ เปิดร้องโกงเลือกตั้งล าปาง แค่ 6 วัน คนแจ้ง 104 ราย 42 
20 มติชนออนไลน์ “เรืองไกร” แนะ 4 กุมาร หากอยากท างานการเมืองต่อ ตั้งพรรคใหม่ 43 
21 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "อุตตม" ลั่น ไม่ตั้งพรรคใหม่ อนาคตอยู่ที่ "บิ๊กตู่"  44 
22 ไทยรัฐออนไลน์ "อุตตม" ลั่นอนาคตขึ้นอยู่กับ "นายกฯ" ยันผูกพันทางใจกับ พปชร. 45 
23 เดลนิวส์ออนไลน์ "อุตตม" ยันไม่คิดตั้งพรรคใหม่ พร้อมเดินหน้าท างานเพ่ือชาติ 46 
24 MGR ออนไลน์ อุตตม” ลั่นจะท าตามสัญญา แม้ลาออก พปชร.ขอท างานเต็มที่ 47 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ แผ่นเสียงตกร่อง! 'วัฒนา' ด่าแหลก 'ลุงตู่' ประเคนงบฯ ค้ ายันรัฐบาล 48 
26 แนวหน้าออนไลน์ ‘วัฒนา’ หวด ‘บิ๊กตู่ ’ประเคน 2 รางวัลให้ทหารต ารวจหลังยึดอ านาจ 49 
27 ไทยโพสต์ออนไลน์ โฆษก พท.ฟันธงไม่มีใครรับเผือกร้อนมาเป็น รมต. 50 
28 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือไทย ชี้ "บิ๊กตู่" ต าบลกระสุนตก ตอกลิ่ม 4 กุมาร ออก ยังไม่ขออนุญาต 51 
29 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'อนุสรณ์' ชี้ 'นายกฯ' ก าลังกลายศูนย์กลางพ้ืนที่รับปัญหา 52 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ปรับหัวการเมือง-4 เหล่าทัพ เปลี่ยน ครม.ค้ าอ านาจ “ประยุทธ์ 2/2” 53 

2 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่12 โดย วรศักดิ์ ประยูรศุข : เมื่อสภาล่ม 55 
3 ข่าวสดออนไลน์ คอลัมน์ ใบตองแห้ง : นับถอยหลังแต่มืดมน 57 
4 สยามรัฐออนไลน์ "สี่กุมาร" ซื้อใจ "บิ๊กตู่"!?   59 
5 ข่าวสดออนไลน์ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : สภาล่มอีกแล้ว 61 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา 62 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่เอาจริง 66 
8 มติชนออนไลน์ อ านาจ ปรับ ครม. ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับอ านาจ ‘อ่ืน’ 68 
9 เนชั่นออนไลน์ "4 กุมาร" ปิดฉาก เมื่อผู้น าพรรค "เปิดฉาก" ใหม่ 70 
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กิจกรรมรอบรั้ว  
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วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎหมายกับ 
การพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของประเทศไทย" โดยมีผู้แทนของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พตส.11  
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 704 ส านักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้ง  
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
บรรยายพเิศษ เรือ่ง "กฎหมายกบัการพฒันากระบวนการเลอืกตัง้ของประเทศไทย" 
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กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
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วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บรรยาย เรื่อง "บทบาทของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง กับการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง" ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) ณ ห้องประชุม 704 ส านักงานคณะกรรรมการ  
การเลือกตั้ง 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
บรรยาย เรือ่ง "บทบาทของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

กบัการพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้" 
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ข่าวอ้างอิง 
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10 ก.ค. 2563 11:56 น. 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 
 

 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง หลัง “กรุงศรีวิไล” โดนใบเหลือง 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน 
โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และเนื้อหาระบุดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563” 
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง มาตรา 4 
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ทั้งนี้ในท้ายพระราชกฤษฎีกา ระบุเหตุผลในการประกาศใช้ คือ เนื่องด้วยต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ว่างลง ซึ่งมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า 
ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึง
คราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัด
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุ
ของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้. 
อ้างอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/1886271 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/052/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/052/T_0001.PDF
https://www.thairath.co.th/news/politic/1886271
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วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 11.58 น. 

ประกาศแล้ว! พรฏ.เลอืกตั้งใหมส่มุทรปราการเขต5 กกต.จ่อถกเคาะวันบ่ายนี้ 
 

 
 
 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง หลังศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
เนื่องจาก กกต.ให้ใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โดยให้มีผลบังใช้บังคับตั้งแต่วัน
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ประธาน กกต.รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า หลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้นัดประชุมในบ่ายวันนี้ 
เพ่ือก าหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504465 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/504465
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10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:02 น.    

ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปราการ 
 
   

 
 
 
 
 
10 ก.ค.63 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่  ๕ แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๗๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียก ว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓” 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา ๓ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่๕ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/71025
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วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 - 12:56 น. 

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ส่งศาล รธน.ยุบ “พปชร” ปมเทียบเชิญ “บิ๊กป้อม” นั่งหัวหน้าพรรค 
 

 
 

“เรืองไกร” ยื่น กกต.ส่งศาล รธน.ยุบ “พปชร” ปมเทียบเชิญ “บิ๊กป้อม” นั่งหัวหน้าพรรคโดยใช้สถานที่
มูลนิธิป่ารอยต่อ ชี้เข้าข่ายผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง ยกเคสยุบไทยรักษาชาติเทียบ 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 
อดีตส.ว. ยื่นหนังสือขอให้กกต.พิจารณาเพ่ือส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยแกนน าพรรค ไปเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่
มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ให้มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งอาจเข้าข่ายผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 
92 วรรคหนึ่ง (2) โดยได้เทียบเคียงกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติ   ซึ่งศาลมองว่าเข้าข่าย
เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื่องจากข้อห้ามของมูลนิธิ ข้อ
2.7 ก าหนดว่าห้ามใช้มูลนิธินี้ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งต่อมานายไพบูลย์ ได้ระบุว่าได้ไปเทียบเชิญพล.อ. ประวิตร 
ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จริง โดยได้มีการโชว์ภาพตามที่ปรากฏในสื่อ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา และได้มีการ
เลือกพล.อ.ประวิตรให้เป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ถือเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น จึงมาร้องต่อกกต.ให้
วินิจฉัยกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) ว่าเป็นการกระท าอาจเป็นปฏิปักษ์หรือไม่ 

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

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ซึ่งในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของเจตนานั้นได้บัญญัติชัดเจนว่า  “เพียง
อาจเป็นปฏิปักษ์ก็ต้องห้ามแล้ว หาจ าเป็นต้องมีเจตนาประสงค์ต่อผล หรือต้องรอให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงขึ้นจริง
เสียก่อนหรือไม่ อีกทั้งค าว่าอาจเป็นปฏิปักษ์ในทางกฎหมายเป็นเงื่อนไขทางภาวะวิสัย ไม่ขึ้นกับเจตนา หรือความรู้สึก
ส่วนตัวของผู้กระท าว่าจะเกิดผลเป็นปฏิปักษ์จริงหรือไม่ หากแต่ต้องดูตามพฤติการณ์แห่งการกระท านั้นๆ ว่าในความคิด

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg
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ของวิญญูชนคนทั่วๆไปรับรู้ได้“ ซึ่งตนก็เห็นว่ากรณีนี้ อาจเป็นปฏิปักษ์โดยชัดเจน แต่แปลกใจที่กกต.เพิกเฉย ต่างจาก
กรณีการด าเนินการยุบพรรคไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ ตนจึงยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกับกรณี
พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ส.ว. ที่เข้ามาแทรกแทรงพรรคการเมือง ล็อบบี้กรรมการบริหารพรรคให้ลาออก ซึ่งได้ยื่นเรื่อง
ไปก่อนหน้านี้ แต่กกต.ยังไม่เรียกมาให้ถ้อยค า 
อย่างไรก็ตาม หาก กกต.พบว่ามีความผิดขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค และตัดสิทธิทางการเมืองกับ
กรรมการบริหารพรรค เหมือนกรณีพรรคไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ ก็จะส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคชุด
รักษาการในขณะนั้นมีความผิด ส่วนพล.อ.ประวิตร ที่ในขณะนั้นยังไม่มีสถานะก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวถึงกรณีที่ไพบูลย์ ระบุว่าจะฟ้องร้องกลับตนนั้นว่า จะฟ้องก็ยินดีเพราะหลักฐานที่เอามายื่น
ต่อกกต.ก็น ามาจากพรรคพลังประชารัฐ เชื่อว่ากกต.จะใช้เวลาไม่นานเพราะภาพหลักฐานก็ปรากฏตามสื่ออยู่แล้ว 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2259782 
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09 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:21 น.    

'เรืองไกร' ยื่น กกต. ยบุพลังประชารัฐ ปมใชมู้ลนิธิป่ารอยต่อเชิญ 'บิ๊กป้อม'  
นั่งหัวหน้าพรรค 
 

 
 

9 ก.ค.63 - ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. ยื่น 
หนังสือขอให้ กกต.พิจารณาเพ่ือส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ พร้อมด้วยแกนน าพรรค ไปเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
ให้มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อื่นอาจเข้าข่ายผิด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรค
การเมือง มาตรา 92 วรรค 1 (2) โดยได้เทียบเคียงกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งศาล
มองว่าเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื่องจากข้อห้าม
ของมูลนิธิ ข้อ 2.7 ก าหนดว่าห้ามใช้มูลนิธินี้ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 

ต่อมานายไพบูลย์ ได้ระบุว่าได้ไปเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัดจริง โดยได้มีการโชว์
ภาพตามที่ปรากฏในสื่อ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา และได้มีการเลือกพล.อ.ประวิตรให้เป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 27 
มิ.ย. ถือเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้มูลนิธิ จึงมาร้องต่อกกต.ให้วินิจฉัยกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 92 
วรรคหนึ่ง (2) ว่าเป็นการกระท าอาจเป็นปฏิปักษ์หรือไม่ 

"มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ห้ามท ากิจกรรมทางการเมือง ซึ่งข้อ 2.7 ยังอยู่ และนักการเมืองจะอ้างว่าไม่รู้
กฎหมายนั้นไม่ได้ เพราะแต่ละคนท าไมไม่ไปเทียบเชิญที่ท าเนียบรัฐบาล หรือที่ท าการใหม่ของพรรคพลังประชารัฐ แต่
กลับไปใช้พ้ืนที่ของมูลนิธิ การเข้าออกอยู่ดีๆคงไม่มีใครขับรถ จะต้องมีการนัดหมาย นั้นแสดงว่ามีเจตนา แต่เจตนาท่าน
อาจจะรีบ รีบจนลืมข้อกฎหมาย”นายเรืองไกร กล่าว 

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า ในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของเจตนานั้นได้บัญญัติชัดเจนว่า “เพียงอาจ
เป็นปฏิปักษ์ก็ต้องห้ามแล้ว หาจ าเป็นต้องมีเจตนาประสงค์ต่อผล หรือต้องรอให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงขึ้นจริงเสียก่อน
หรือไม่ อีกทั้งค าว่าอาจเป็นปฏิปักษ์ในทางกฎหมายเป็นเงื่อนไขทางภาวะวิสัย ไม่ขึ้นกับเจตนา หรือความรู้สึกส่วนตัว
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ของผู้ประท า ว่าจะเกิดผลเป็นปฏิปักษ์จริงหรือไม่ หากแต่ต้องดูตามพฤติการณ์แห่งการกระท านั้นๆ ว่าในความคิดของ
วิญญูชนคนทั่วๆไปรับรู้ได“้ 

ตนก็เห็นว่ากรณีนี้ อาจเป็นปฏิปักษ์โดยชัดเจน แต่แปลกใจที่กกต.เพิกเฉย ต่างจากกรณีการด าเนินการยุบพรรค
ไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ ตนจึงยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบ เรื่องนี้พร้อมกับกรณีพล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา 
ส.ว. ที่เข้ามาแทรกแทรงพรรคการเมือง ล็อบบี้กรรมการบริหารพรรคให้ลาออก ซึ่งได้ยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้ แต่กกต.ยัง
ไม่เรียกมาให้ถ้อยค า 

อย่างไรก็ตามหาก กกต.พบว่ามีความผิดขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค และตัดสิทธิทางการเมืองกับ
กรรมการบริหารพรรค เหมือนกรณีพรรคไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ ก็จะส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคชุด
รักษาการในขณะนั้นมีความผิด ส่วนพล.อ.ประวิตร ที่ในขณะนั้นยังไม่มีสถานะก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวถึงกรณีที่ไพบูลย์ ระบุว่าจะฟ้องร้องกลับว่า จะฟ้องก็ยินดีเพราะหลักฐานที่เอามายื่นต่อกกต.
ก็น ามาจากพรรคพลังประชารัฐ เชื่อว่ากกต.จะใช้เวลาไม่นานเพราะภาพหลักฐานก็ปรากฏตามสื่ออยู่แล้ว  ส่วนกรณีที่
กลุ่ม 4 กุมาร ของพรรคพลังประชารัฐ เตรียมลาออก ตนมองว่าควรที่จะลาออก เพราะเป็นคนที่ก่อตั้งพรรคมา โดย
ขณะนั้นยอมสละโอกาสในการลงสมัครส.ส. แต่ยังท าหน้าที่รัฐมนตรีต่อ จนพรรคชนะการเลือกตั้ ง และสามารถจัดตั้ง
รัฐบาลได้ แต่กลับมีการน านักเลือกตั้งเข้ามาแทน ซึ่งหากตนเป็น 4 กุมาร ตนก็อยู่ไม่ได้ หากเห็นว่าการลาออกมี
ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองก็ขอให้ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ เพราะไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง และเชื่อว่าหากมีการยุบ
สภา หรือครบวาระก็จะมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นถ้าอยากท างานทางการเมืองก็ควรรีบลาออก 
แล้วไปตั้งพรรคใหม่ และบอกให้ประชาชนรับรู้ 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70939 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 14.50 น. 

เรืองไกร จองเวร! ยื่น‘กกต.’ส่งศาล รธน.ยุบ‘พปชร.’ฝืน พรป.พรรคการเมืองขัด ‘รธน. ’ 
 

 
 

 “เรืองไกร”จี้กกต.ส่งศาลรธน.ยุบพรรคพลังประชารัฐ ท าผิดพรป.พรรคการเมือง ม.92วรรคหนึ่ง(2)เป็น
ปฎิปักษ์ต่อการปกครอง-เหตุแกนน าไปส่งเทียบเชิญ”บิ๊กป้อม”ที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อฯ ยกเคสยุบทษช.เทียบ -
ระบุ4 กุมารพปชร.ไม่ถูกตัดสิทธิ์ ควรลาออกตั้งพรรคใหม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง เพราะพรรคได้เป็นรบ.แต่น า
นักเลือกตั้งเข้ามาแทน  

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต
ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)  และอดีต สว.  กล่าวว่า ตนมายื่นร้องต่อ กกต. เพ่ือให้ส่งศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า จะมีเหตุต้องยุบพรรคพลังประชารัฐ( พปชร.) และตัดสิทธิทางการเมื องกรรมการพรรคหรือไม่ 
จากกรณีเมื่อวันที่ 22  มิ.ย. ปรากฏภาพกรรมการบริหาร พปชร. หลายคนไป เช่น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล ดร.นฤมล 
ภิญโญสินวัฒน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้ไปยื่นเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ให้มาเป็นหัวหน้าพรรค พปชร. โดยใช้สถานที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด  

ที่ส าคัญจากการให้สัมภาษณ์ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมการบริหาร พปชร. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. เท่ากับได้
ยอมรับว่า มีการไปใช้สถานที่ของมูลนิธิดังกล่าวจริง ซึ่งสอดคล้องกับภาพที่ปรากฏตามสื่อ ซึ่งเป็นภาพของพล.อ.
ประวิตร ที่จับมือกับกรรมการบริหารพรรคหลายคนที่มูลนิธิดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ตนได้ใช้เวลาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไปพอสมควร พบว่า กรณีดังกล่าว อาจเข้าข่ายผิด พรป.พรรคการเมือง ก็อาจมีโทษถึงยุบ
พรรคและตัดสิทธิการเมืองด้วย จึงมาร้องต่อ กกต. เพ่ือให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจของ กกต. 
จะต้องด าเนินการโดยเร็ว  

“การเลือกพลเอกประวิตร ให้เป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. เข้ากรณีความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้
มูลนิธิฯซึ่งมีเขียนไว้ชัดเจนในราชกิจจานุเบกษา ข้อ 2.7 ห้ามด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งผู้ที่ไปส่งเทียบเชิญพลเอก
ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคฯมีทั้งกรรมการบริหารพรรคฯที่พ้นจากต าแหน่ง และกรรมการ บริหารพรรคที่ยังรักษาการ
อยู่  เป็นการใช้สถานที่ไม่ให้ท ากิจกรรมทางการเมือง ซึ่งการเป็นนักการเมืองจะอ้างว่า ไม่รู้กฎหมายนั้นไม่ได้  เพราะแต่
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ละคนท าไมไม่ไปท าเนียบรัฐบาล หรือที่ท าการใหม่ของพรรค แต่นี้กลับไปใช้พ้ืนที่ของมูลนิธิ การเข้าออกอยู่ดีๆคงไม่มี
ใครขับรถ จะต้องมีการนัดหมาย นั้นแสดงว่า มีเจตนา แต่เจตนาท่านอาจจะรีบ รีบจนลืมข้อกฎหมาย”  

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า เทียบกับกรณีเมื่อครั้งที่ตนอยู่พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ถูกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค
ด้วยเหตุผล กระท าผิดพรป.พรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) ว่าอาจเป็นปฏิปักษ์ ซึ่งค าว่า เป็นปฏิปักษ์หรืออาจ
เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง ซึ่งศาลวางค าวินิจฉัยไว้ว่าเรื่องที่กระท าผิดแล้วไม่ต้องมีเจตนาอะไร เพียงแต่สามัญชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เข้าใจก็ถือว่า เข้าข่าย ซึ่งมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 ที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งศาล
ตีความไว้ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ตนจึงมาร้องต่อ กกต. เ พ่ือขอให้ตรวจสอบว่า พรรคพลังประชารัฐและกรรรมการบริหาร
พรรค กระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) 
หรือไม ่

“ในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของเจตนานั้นได้บัญญัติชัดเจนว่า เพียงอาจเป็นปฏิปักษ์ก็ต้องห้ามแล้ว 
หาจ าเป็นต้องมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือต้องรอให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงขึ้นจริงเสียก่อนหรือไม่อีกทั้งค าว่าอาจเป็น
ปฏิปักษ์ในทางกฎหมายเป็นเงื่อนไขทางภาวะวิสัยไม่ขึ้นกับเจตนา หรือความรู้สึกส่วนตัวของผู้กระท าว่าจะเกิดผลเป็น
ปฏิปักษ์จริงหรือไม่หากแต่ต้องดูตามพฤติการณ์แห่งการกระท านั้นๆ ว่าในความคิดของวิญญูชนคนทั่วๆไปรับรู้ได้” นาย
เรืองไกร กล่าว  

นายเรืองไกร กล่าวว่า ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามแนวทางเดิม โดยเห็นว่าเข้าข่ายก็ยุบพรรคพลังประชารัฐตาม
รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ไม่ใช่ตามค าร้องของตน หากกกต.พบว่ามีความผิดขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคและ
ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคทั้งพรรคอนาคต พรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งจะส่งผลกรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชารัฐที่รักษาการท้ัง 34 คน ในขณะนั้น ถูกวินิจฉัยว่าจะตัดสิทธิ์หรือไม่ 

ส าหรับกรณีที่พลเอกประวิตร ระบุว่าหากตนจะฟ้องร้องไม่มีปัญหานั้น นายเรืองไกร กล่าวว่า ขณะที่กลุ่มแกน
น าพปชร.ไปพบพลเอกประวิตร ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯนั้น พลเอกประวิตร ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรค จึงยังไม่มีสถานะเป็น
กรรมการบริหารพรรคในขณะนั้น ซึ่งตนก็ให้ความเป็นธรรมกับพลเอกประวิตร ส่วนกรณีที่นายไพบูลย์ ระบุว่าจะ
ฟ้องร้องกลับตนนั้น หากจะฟ้องก็ยินดีเพราะหลักฐานที่เอามายื่นต่อกกต.ก็น ามาจากพรรคพลังประชารัฐ เชื่อว่ากกต.จะ
ใช้เวลาไม่นานเพราะภาพหลักฐานก็ปรากฏตามสื่ออยู่แล้ว  ทั้งนี้ ตนแปลกใจมากท่ีกกต.ไม่เคลื่อนไหวแตกต่างจากพรรค
ไทยรักษาชาติ ซึ่งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องเด็ดขาดผูกพันทุกองค์กร หากเป็นไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวางแนว
ไว้และกกต.เห็นด้วยก็ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป 

เมื่อถามกรณีที่กลุ่ม 4 กุมารพรรคพลังประชารัฐ เตรียมลาออก นายเรืองไกร กล่าวว่า  ตนมองว่าควรที่จะลาออก 
เพราะเป็นคนที่ก่อตั้งพรรคมา โดยขณะนั้นยอมสละโอกาสในการลงสมัครส.ส. แต่ยังท าหน้าที่รับมนตรีต่อจนพรรคชนะ
การเลือกตั้ง และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่กลับมีการน านักเลือกตั้งเข้ามาแทน “หากผมเป็น 4 กุมาร ผมก็อยู่ไม่ได้ 
หากเห็นว่าการลาออกมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองก็ขอให้ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ เพราะไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 
และเชื่อว่าหากมีการยุบสภา หรือครบวาระก็จะมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น ถ้าอยากท างาน
ทางการเมืองก็ควรรีบลาออก แล้วไปตั้งพรรคใหม่ และบอกให้ประชาชนรับรู้” 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504284 
 

https://www.naewna.com/politic/504284
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“เรืองไกร” รอ้ง กกต. เอาผิด พปชร. 
 

 
         

กกต. 9 ก.ค.-“เรืองไกร” ร้อง กกต.เอาผิด พปชร. หลังใช้มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เชิญ “พล.อ.ประวิตร” นั่ง
หัวหน้าพรรค ถือว่าเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง  เหมือนเช่นที่ กกต.ยุบพรรคไทยรักษาชาติ-อนาคตใหม ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (9 ก.ค.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.ยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาเพ่ือส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) พร้อมด้วยแกนน าพรรค ไปเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 
จังหวัด ให้มาเป็นหัวหน้า พปชร. อาจเข้าข่ายผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 วรรค 1 (2) โดยได้เทียบเคียงกับค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งศาลมองว่าเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื่องจากข้อห้ามของมูลนิธิฯ ข้อ 2.7 ก าหนดว่าห้ามใช้มูลนิธินี้ด าเนิน
กิจกรรมทางการเมือง  ซึ่งต่อมานายไพบูลย์ ระบุว่าได้ไปเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัดจริง โดย
ได้มีการโชว์ภาพตามที่ปรากฏในสื่อเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และได้มีการเลือก พล.อ.ประวิตร ให้เป็นหัวหน้าพรรค 
พปชร. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ถือเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้มูลนิธิฯ จึงมาร้อง กกต.ให้วินิจฉัย
กฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) ว่าเป็นการกระท าอาจเป็นปฏิปักษ์หรือไม่ 

“มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ห้ามท ากิจกรรมทางการเมือง ซึ่งข้อ 2.7 ยังอยู่ และนักการเมืองจะอ้างว่าไม่รู้
กฎหมายนั้นไม่ได้ เพราะแต่ละคนท าไมไม่ไปท าเนียบรัฐบาล หรือที่ท าการใหม่ของพรรค แต่นี่กลับไปใช้พ้ืนที่ของมูลนิธิ
ฯ  การเข้า-ออกอยู่ดี ๆ คงไม่มีใครขับรถเข้าไปได้เลย จะต้องมีการนัดหมาย นั้นแสดงว่ามีเจตนา แต่เจตนาท่านอาจจะ
รีบ  รีบจนลืมข้อกฎหมาย” นายเรืองไกร กล่าว 

นายเรืองไกร กล่าวด้วยว่า ซึ่งในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของเจตนานั้น ได้บัญญัติชัดเจนว่า 
“เพียงอาจเป็นปฏิปักษ์ก็ต้องห้ามแล้ว หากจ าเป็น ต้องมีเจตนาประสงค์ต่อผล หรือต้องรอให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงขึ้น
จริงเสียก่อนหรือไม่  อีกทั้งค าว่าอาจเป็นปฏิปักษ์ในทางกฎหมายเป็นเงื่อนไขทางภาวะวิสัย ไม่ขึ้นกับเจตนา หรือ
ความรู้สึกส่วนตัวของผู้กระท าว่าจะเกิดผลเป็นปฏิปักษ์จริงหรือไม่  หากแต่ต้องดูตามพฤติการณ์แห่งการกระท านั้น ๆ 
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ว่าในความคิดของวิญญูชนคนทั่ว ๆ ไปรับรู้ได้“ ซึ่งตนเห็นว่ากรณีนี้ อาจเป็นปฏิปักษ์โดยชัดเจน  แต่แปลกใจที่ กกต.
เพิกเฉย ต่างจากกรณีการด าเนินการยุบพรรคไทยรักษาชาติและพรรคอนาคตใหม่ ตนจึงยื่นเรื่องให้ กกต.ตรวจสอบเรื่อง
นี้ พร้อมกับกรณี พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ส.ว.ที่เข้ามาแทรกแทรงพรรคการเมือง ล็อบบี้กรรมการบริหารพรรคให้
ลาออก ซึ่งได้ยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้ แต่ กกต.ยังไม่เรียกมาให้ถ้อยค า 

นายเรืองไกร กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม หาก กกต.พบว่ามีความผิด ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค 
และตัดสิทธิทางการเมืองกับกรรมการบริหารพรรค เหมือนกรณีพรรคไทยรักษาชาติและพรรคอนาคตใหม่  ก็จะส่งผลให้
กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการในขณะนั้นมีความผิด ส่วน พล.อ.ประวิตร ที่ในขณะนั้นยังไม่มีสถานะ ก็ต้องให้ความ
เป็นธรรมด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์ ระบุว่าจะฟ้องกลับ ว่า จะฟ้อง ก็ยินดี เพราะหลักฐานที่น ามายื่นต่อ 
กกต. ก็น ามาจาก พปชร. เชื่อว่า กกต.จะใช้เวลาไม่นาน เพราะภาพหลักฐานก็ปรากฏตามสื่ออยู่แล้ว.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f06ccace3f8e40af8462028 
 
 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5f06ccace3f8e40af8462028
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พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.18 น. 

กมธ.บี้ กกต.-ปส.เอาผดิ 'ธรรมนัส' คดียาเสพติด-ขาดคุณสมบตั ิ
  

 
กมธ.ปราบโกงฯ บี้ กกต.-ปส. เอาผิด “ธรรมนัส”ปมเอี่ยวคดียาเสพติด -ขาดคุณสมบัติลงเลือกตั้ง "เลขาฯ

กกต."ชี้หากไม่มีคุณสมบัติจริง ย่ืนกกต. ส่งศาลรธน. วินิจฉัยได้  
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ใน

สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นประธาน ซึ่งได้
เชิญ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด(ผบช.ปส.) และคณะเข้าชี้แจงกรณีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่เก่ียวข้องกับคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลีย  
            โดยนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการฯ พยายามจี้ถามต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด (ปส.) ว่าได้ติดตามรื้อคดีของร.อ.ธรรมนัสให้รับโทษในประเทศหรือไม่กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ซึ่งพล.ต.ท.ชินภัทรชี้แจงว่าเป็นคดีเก่าที่จบไปแล้วและไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตนด ารงต าแหน่ง ผบช.ปส. อีกทั้งคดีนี้ไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากต่างประเทศมาให้ข้อมูล ท าให้ไม่มีการหยิบยกคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ ยืนยันว่า คดีนี้ไม่ได้อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของต ารวจ ปส.ซึ่งการจะขอข้อมูลจากต่างประเทศต้องให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการ 
             ทั้งนี้นายธีรัจชัยได้สอบถามถึงการจัดท าบัญชียาเสพติด โดย พล.ต.อ.ชินภัทร ยืนยันว่า ไม่ได้มีการท าบัญชีไว้ 
และไม่มีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามที่มีกระแสข่าว ส่วนกรณีตรวจสอบคุณสมบัติส.ส.ข อง 
ร.อ.ธรรมนัส เมื่อครั้งลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น ยืนยันว่า ไม่มีการประสานของให้ต ารวจ ปส. ด าเนินการตรวจสอบสถานะ
แต่อย่างใด  
          พล.ต.ท.ชินภัทร ยังกล่าวถึงการท าหน้าที่ของต ารวจ ปส. ปัจจุบันว่าเน้นไปที่การจับกุมเครือข่ายรายใหญ่ เพ่ือ
ขยายผลยึดทรัพย์ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนยาเสพติดรายย่อยเป็นหน้าที่ของต ารวจภูธรด าเนินการจับกุม มีเพียงบางกรณี
เท่านั้นที่ร้องขอให้ต ารวจ ปส. เป็นผู้ด าเนินการ ยืนยันว่าต ารวจ ปส. ท าตามอ านาจหน้าที่อย่างดีที่สุด         
             นอกจากนี้นายธีรัจชัย ยังได้ถามถึงข้อกฎหมายตามมาตรา5 ของพ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534 ที่ระบุว่าแม้กระท าผิดนอกราชอาณาจักรต้องได้รับโทษในราชอาณาจักรด้วยใช่
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หรือไม่ ซึ่งพล.ต.ท.ชินภัทร ชี้แจงว่า ไม่สามารถให้ค าตอบได้ เพราะต้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมาพิจารณา ท าให้ที่
ประชุม น าข้อมูลจากศาลออสเตรเลีย มาให้ต ารวจ ปส. ไปพิจารณา เพื่อด าเนินคดีต่อไป 
            จากนั้นที่ประชุมได้เชิญพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะเข้า
ชี้แจง กรณีการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส ว่าทาง กกต.ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ 
เหตุใดจึงให้เข้ามาท าหน้าที่ ส.ส. โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ชี้แจงยืนยันว่า กกต. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของร.อ.ธรรมนัส 
เช่นเดียวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งรายอื่นนับหมื่นราย โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งให้ 20 หน่วยงานเพ่ือให้ข้อมูลกลับมา 
แต่ยอมรับว่าไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เนื่องจากได้รับแจ้ง
ว่ามีปัญหาในการตอบกลับข้อมูล แต่ป.ป.ส.เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่แล้ว 
         ส่วนกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัสยืนยันในเอกสาร การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
ชี้แจงว่า หากพบว่าร.อ.ธรรมนัสขาดคุณสมบัติจริงก็จะมีความผิดตามมาตรา 151 ของกฎหมายเลือกตั้ง ที่ขณะนี้ กกต. 
ก าลังพิจารณาเอาผิด ส.ส.อยู่หลายคน รวมถึงจะมีความผิดฐานแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งเรื่องของร.อ.ธรรมนัส  
ที่ก าลังเป็นกระแสข่าวอยู่นี้ ยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้  และกรณีที่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของกกต. หาก
กรรมาธิการฯ เห็นว่า ร.อ.ธรรมนัสไม่มีคุณสมบัติ หรือมีความผิดจริงก็ขอให้ยืนยันมายัง กกต. เพ่ือให้วินิจฉัย ซึ่งหาก
กกต.ไต่สวนแล้วเห็นว่ามีความผิด ก็จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป  
        “ส่วนตัวผมเห็นว่าพยานหลักฐานตามที่กรรมาธิการฯ พูดถึงทั้งค าพิพากษาของศาลออสเตรเลียถือว่าโอเคแล้ว”
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว  
          ทั้งนี้นายธีรัจชัยได้แจ้งต่อเลขาธิการ กกต.ว่าหลังจากนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือส่ง
เรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยัง กกต.ให้พิจารณาคุณสมบัติของร.อ.ธรรมนัสต่อไป. 
 
อ้าง : https://www.dailynews.co.th/politics/783959 
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/783959
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 วันท่ีลงข่าว 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:01 น.   

กมธ.ป.ป.ช. บี้เอาผิด "ธรรมนัส" ปมเอี่ยวคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย 
  

 
 

กมธ.ป.ป.ช. บี้ กกต.-ปส. เอาผิด "ธรรมนัส" ปมเอี่ยวคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย ยกกฎหมายด าเนินคดีใน
ไทยได้ด้วย 

(9 ก.ค. 2563) การประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ 
ชอบ สภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ซึ่งมี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน ได้เชิญ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้
บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) และคณะ เข้าชี้แจงกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เก่ียวข้องกับคดียาเสพติดในประเทศออสเตรเลีย 

โดยนายธีรัจชัย พันธุมาศ กรรมาธิการ พยายามจี้ถามต ารวจปราบปรามยาเสพติด ว่า ได้ติดตามและ 
ด าเนินคดี ร.อ.ธรรมนัส ให้รับโทษในประเทศไทยด้วยหรือไม่ เพราะมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เปิดช่องให้สามารถด าเนินการได้ 
ด้าน พล.ต.ท.ชินภัทร ระบุว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีเก่าที่จบไปแล้ว และไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตนด ารงต าแหน่ง อีกท้ังคดีนี้ไม่ได้
รับความร่วมมือจากต่างประเทศในการมาให้ข้อมูล ท าให้ไม่มีการหยิบยกคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ และยืนยันว่า คดีนี้ไม่ได้
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของต ารวจ ปส. ซึ่งการจะขอข้อมูลจากต่างประเทศต้องให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็นฝ่าย
ด าเนินการ 

ซึ่งประเด็นดังกล่าวท าให้มีการโต้คารมกันเล็กน้อย เนื่องจากนายธีรัจชัย ได้พยายามถามข้อกฎหมาย และยัง
สอบถามด้วยว่า ได้ท าประวัติยาเสพติดของ ร.อ.ธรรมนัส ไว้หรือไม่ พล.ต.ท.ชินภัทร ก็ย้ าเหมือนเดิม ว่าไม่ได้จัดท าไว้ 
เพราะเรื่องจบไปแล้ว และปัจจุบันเน้นไปที่การจับกุมเครือข่ายรายใหญ่ เพ่ือขยายผลยึดทรัพย์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนยา
เสพติดรายย่อยเป็นหน้าที่ของต ารวจภูธรด าเนินการจับกุม มีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่ร้องขอให้ต ารวจ ปส. เป็น
ผู้ด าเนินการ ยืนยันว่าต ารวจ ปส. ท าตามอ านาจหน้าที่อย่างดีที่สุด 
จากนั้น ที่ประชุมได้เชิญ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ เข้า ชี้แจง 
กรณีการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส ว่า ทาง กกต. ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ 
เหตุใดจึงให้เข้ามาท าหน้าที่ ส.ส. 
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โดยเลขาธิการ กกต. ยืนยันว่า กกต. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ร.อ.ธรรมนัส เช่นเดียวกับผู้สมัครรายอ่ืนนับหมื่น
ราย โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งให้ 20 หน่วยงานให้ข้อมูล แต่ยอมรับว่าไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เนื่องจากได้รับแจ้งว่า มีปัญหาในการตอบกลับข้อมูล แต่ ป.ป.ส. เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่แล้ว 

ส่วนกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันในเอกสาร สมัคร ส.ส. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนนั้น เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า 
หากพบว่า ร.อ.ธรรมนัส ขาดคุณสมบัติจริงก็จะมีความผิดตามมาตรา 151 ของกฎหมายเลือกตั้ง ที่ขณะนี้ กกต. ก าลัง
พิจารณาเอาผิด ส.ส.อยู่หลายคน รวมถึงจะมีความผิดฐานแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่ งเรื่องของ ร.อ.ธรรมนัส ที่
ก าลังเป็นกระแสข่าวยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ ว่ามีข้อเท็จจริงเพียงใด และกรณีนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของ 
กกต. หากกรรมาธิการเห็นว่า ร.อ.ธรรมนัส ไม่มีคุณสมบัติ หรือมีความผิดจริงก็ขอให้ยืนยันมายัง กกต. เพ่ือให้วินิจฉัย 
ซึ่งหาก กกต. ไต่สวนแล้วเห็นว่ามีความผิด จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป 
 
อ้างอิง : 
 https://www.thaich8.com/news_detail/89906/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-
%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-
%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8
%B4%E0%B8%94-
%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-
%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8
%A7%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0
%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD
%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8
%B5%E0%B8%A2  

https://www.thaich8.com/news_detail/89906/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://www.thaich8.com/news_detail/89906/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://www.thaich8.com/news_detail/89906/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://www.thaich8.com/news_detail/89906/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://www.thaich8.com/news_detail/89906/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://www.thaich8.com/news_detail/89906/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://www.thaich8.com/news_detail/89906/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://www.thaich8.com/news_detail/89906/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://www.thaich8.com/news_detail/89906/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://www.thaich8.com/news_detail/89906/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98-%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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วันพฤหัสบดี ท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.49 น. 

‘กมธ. ป.ป.ช.’ ไล่บี ้‘ปส.-กกต.’ เอาผิด ‘ธรรมนสั’ ปมเอี่ยวคดียาเสพตดิสอ่ขาดคุณสมบัติ 
 

 
 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นประธาน ซึ่งได้เชิญ 
พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) และคณะเข้าชี้แจงกรณีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่เก่ียวข้องกับคดียาเสพติดท่ีประเทศออสเตรเลีย  

โดยนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการฯ พยายามจี้ถามต ารวจปราบปราม
ยาเสพติด (ปส.) ว่าได้ติดตามรื้อคดีของ ร.อ.ธรรมนัสให้รับโทษในประเทศหรือไม่กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งพล.ต.ท.
ชินภัทรชี้แจงว่าเป็นคดีเก่าที่จบไปแล้วและไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตนด ารงต าแหน่ง ผบช.ปส. อีกทั้งคดีนี้ไม่ได้รั บความร่วมมือ
จากต่างประเทศมาให้ข้อมูล ท าให้ไม่มีการหยิบยกคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ ยืนยันว่า คดีนี้ไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ต ารวจ ปส.ซึ่งการจะขอข้อมูลจากต่างประเทศต้องให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการ  

นายธีรัจชัย ยังได้สอบถามถึงการจัดท าบัญชียาเสพติด โดย พล.ต.อ.ชินภัทร ยืนยันว่า ไม่ได้มีการท าบัญชีไว้ และ
ไม่มีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามที่มีกระแสข่าว ส่วนกรณีตรวจสอบคุณสมบัติส.ส.ของ ร.อ.
ธรรมนัส เมื่อครั้งลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น ยืนยันว่า ไม่มีการประสานของให้ต ารวจ ปส. ด าเนินการตรวจสอบสถานะแต่
อย่างใด   

พล.ต.ท.ชินภัทร ยังกล่าวถึงการท าหน้าที่ของต ารวจ ปส. ปัจจุบันว่าเน้นไปที่การจับกุมเครือข่ายรายใหญ่ เพ่ือ
ขยายผลยึดทรัพย์ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนยาเสพติดรายย่อยเป็นหน้าที่ของต ารวจภูธรด าเนินการจับกุม มี เพียงบางกรณี
เท่านั้นที่ร้องขอให้ต ารวจ ปส. เป็นผู้ด าเนินการ ยืนยันว่า ต ารวจ ปส. ท าตามอ านาจหน้าที่อย่างดีที่สุด 

นอกจากนี้นายธีรัจชัย ยังได้ถามถึงข้อกฎหมายตามมาตรา5 ของพ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534 ที่ระบุว่าแม้กระท าผิดนอกราชอาณาจักรต้องได้รับโทษในราชอาณาจักรด้วยใช่
หรือไม่ ซึ่งพล.ต.ท.ชินภัทร ชี้แจงว่า ไม่สามารถให้ค าตอบได้ เพราะต้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมาพิจารณา ท าให้ที่
ประชุม น าข้อมูลจากศาลออสเตรเลีย มาให้ต ารวจ ปส. ไปพิจารณา เพื่อด าเนินคดีต่อไป 

จากนั้นที่ประชุมได้เชิญพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะเข้าชี้แจง 
กรณีการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส ว่าทาง กกต.ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่  เหตุ
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ใดจึงให้เข้ามาท าหน้าที่ ส.ส. โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ชี้แจงยืนยันว่า กกต. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของร.อ.ธรรมนัส 
เช่นเดียวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งรายอ่ืนนับหมื่นราย โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งให้ 20 หน่วยงานเพ่ือให้ข้อมูลกลับมา 
แต่ยอมรับว่า ไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เนื่องจากได้รับแจ้ง
ว่า มีปัญหาในการตอบกลับข้อมูล แต่ป.ป.ส.เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่แล้ว  

ส่วนกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัสยืนยันในเอกสาร การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
ชี้แจงว่า หากพบว่า ร.อ.ธรรมนัสขาดคุณสมบัติจริงก็จะมีความผิดตามมาตรา 151 ของกฎหมายเลือกตั้ง ที่ขณะนี้ กกต. 
ก าลังพิจารณาเอาผิด ส.ส.อยู่หลายคน รวมถึงจะมีความผิดฐานแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งเรื่องของ ร.อ.ธรรมนัส 
ที่ก าลังเป็นกระแสข่าวอยู่นี้ ยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้   และกรณีที่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของ กกต. หาก
กรรมาธิการฯ เห็นว่า ร.อ.ธรรมนัส ไม่มีคุณสมบัติ หรือมีความผิดจริงก็ขอให้ยืนยันมายัง กกต. เพ่ือให้วินิจฉัย ซึ่งหาก 
กกต. ไต่สวนแล้วเห็นว่า มีความผิด ก็จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป  

“ส่วนตัวผมเห็นว่า พยานหลักฐานตามที่กรรมาธิการฯ พูดถึงทั้งค าพิพากษาของศาลออสเตรเลียถือว่าโอเคแล้ว ” 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว    

ทั้งนี้ นายธีรัจชัย ได้แจ้งต่อเลขาธิการ กกต.ว่า หลังจากนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือส่ง
เรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยัง กกต.ให้พิจารณาคุณสมบัติของร.อ.ธรรมนัสต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504306 
 
  

https://www.naewna.com/politic/504306
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9 กรกฎาคม 2563 19:35 น. 

กมธ.ป.ป.ช.สภาฯ ตามบี้ "ปส.-กกต."เอาผดิ "ธรรมนัส"เอี่ยวคดียาเสพติด-ขาดคุณสมบัต ิ
 

 
9ก.ค.2563 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภา

ผู้แทนราษฎร ซึ่งมี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นประธาน ซึ่งได้เชิญ 
พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด(ผบช.ปส.) และคณะเข้าชี้แจงกรณีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่เก่ียวข้องกับคดียาเสพติดท่ีประเทศออสเตรเลีย 

โดยนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการฯ พยายามจี้ถามต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด (ปส.) ว่าได้ติดตามรื้อคดีของร.อ.ธรรมนัสให้รับโทษในประเทศหรือไม่กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ซึ่งพล.ต.ท.ชินภัทรชี้แจงว่าเป็นคดีเก่าที่จบไปแล้วและไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตนด ารงต าแหน่ง ผบช.ปส. อีกทั้งคดีนี้ไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากต่างประเทศมาให้ข้อมูล ท าให้ไม่มีการหยิบยกคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ ยืนยันว่า คดีนี้ไม่ได้อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของต ารวจ ปส.ซึ่งการจะขอข้อมูลจากต่างประเทศต้องให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการ 

นายธีรัจชัย ยังได้สอบถามถึงการจัดท าบัญชียาเสพติด โดย พล.ต.อ.ชินภัทร ยืนยันว่า ไม่ได้มีการท าบัญชีไว้ 
และไม่มีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามที่มีกระแสข่าว ส่วนกรณีตรวจสอบคุณสมบัติส.ส.ของ 
ร.อ.ธรรมนัส เมื่อครั้งลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น ยืนยันว่า ไม่มีการประสานของให้ต ารวจ ปส. ด าเนินการตรวจสอบสถานะ
แต่อย่างใด 

พล.ต.ท.ชินภัทร ยังกล่าวถึงการท าหน้าที่ของต ารวจ ปส. ปัจจุบันว่าเน้นไปที่การจับกุมเครือข่ายรายใหญ่ เพ่ือ
ขยายผลยึดทรัพย์ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนยาเสพติดรายย่อยเป็นหน้าที่ของต ารวจภูธรด าเนินการจับกุม มีเพียงบางกรณี
เท่านั้นที่ร้องขอให้ต ารวจ ปส. เป็นผู้ด าเนินการ ยืนยันว่าต ารวจ ปส. ท าตามอ านาจหน้าที่อย่างดีที่สุด 

นอกจากนี้นายธีรัจชัย ยังได้ถามถึงข้อกฎหมายตามมาตรา5 ของพ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534 ที่ระบุว่าแม้กระท าผิดนอกราชอาณาจักรต้องได้รับโทษในราชอาณาจักรด้วยใช่
หรือไม่ ซึ่งพล.ต.ท.ชินภัทร ชี้แจงว่า ไม่สามารถให้ค าตอบได้ เพราะต้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมาพิจารณา ท าให้ที่
ประชุม น าข้อมูลจากศาลออสเตรเลีย มาให้ต ารวจ ปส. ไปพิจารณา เพื่อด าเนินคดีต่อไป 

จากนั้นที่ประชุมได้เชิญพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะเข้า
ชี้แจง กรณีการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส ว่าทาง กกต.ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200709/dbc465a6ce71c19e14a84ed0c09f70be23ab6ae72b5ca8f2125444600d68d68d.jpg?itok=F7AdsUyG
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เหตุใดจึงให้เข้ามาท าหน้าที่ ส.ส. โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ชี้แจงยืนยันว่า กกต. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของร.อ.ธรรมนัส 
เช่นเดียวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งรายอ่ืนนับหมื่นราย โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งให้ 20 หน่วยงานเพ่ือให้ข้อมูลกลับมา 
แต่ยอมรับว่าไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เนื่องจากได้รับแจ้ง
ว่ามีปัญหาในการตอบกลับข้อมูล แต่ป.ป.ส.เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่แล้ว 

ส่วนกรณีท่ี ร.อ.ธรรมนัสยืนยันในเอกสาร การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
ชี้แจงว่า หากพบว่าร.อ.ธรรมนัสขาดคุณสมบัติจริงก็จะมีความผิดตามมาตรา 151 ของกฎหมายเลือกตั้ง ที่ขณะนี้ กกต. 
ก าลังพิจารณาเอาผิด ส.ส.อยู่หลายคน รวมถึงจะมีความผิดฐานแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งเรื่องของร.อ.ธรรมนัส 
ที่ก าลังเป็นกระแสข่าวอยู่นี้ ยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ และกรณีที่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของกกต. หาก
กรรมาธิการฯ เห็นว่า ร.อ.ธรรมนัสไม่มีคุณสมบัติ หรือมีความผิดจริงก็ขอให้ยืนยันมายัง กกต. เพ่ือให้วินิจฉัย ซึ่งหาก
กกต.ไต่สวนแล้วเห็นว่ามีความผิด ก็จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป 

“ส่วนตัวผมเห็นว่าพยานหลักฐานตามที่กรรมาธิการฯ พูดถึงทั้งค าพิพากษาของศาลออสเตรเลียถือว่าโอเค
แล้ว” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 

ทั้งนี้ นายธีรัจชัยได้แจ้งต่อเลขาธิการ กกต.ว่าหลังจากนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ
ส่งเรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยัง กกต.ให้พิจารณาคุณสมบัติของร.อ.ธรรมนัสต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168437 
 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/168437
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  July 9, 2020 30 

กรรมาธิการ ป.ป.ช. บี้ กกต. – ปส. เอาผิด ‘ธรรมนัส’ ปมเอี่ยวคดียาเสพติด ยกกฎหมายยาเสพ
ติดด าเนินคดีในไทยได้ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) วันนี้ (9 ก.ค. 63) 

ซึ่งมีพลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวสเป็นประธาน ได้เชิญ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยา
เสพติด(ผบช.ปส.) และคณะเข้าชี้แจงกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนายธีรัจชัย พันธุมาศ กรรมาธิการ 
พยายามจี้ถามต ารวจปราบปรามยาเสพติด ได้ติดตามรื้อคดีของร้อยเอกธรรมนัสให้รับโทษในประเทศหรือไม่กรณีเกี่ยว
ข้อกับยาเสพติด 

โดยพล.ต.ท.ชินภัทร ระบุว่าเป็นคดีเก่าที่จบไปแล้ว และไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตนด ารงต าแหน่ง อีกทั้งคดีนี้ไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากต่างประเทศมาให้ข้อมูล ท าให้ไม่มีการหยิบยกคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ และยืนยันว่า คดีนี้ไม่ได้อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของต ารวจ ปส.ซึ่งการจะขอข้อมูลจากต่างประเทศต้องให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการ 

ทั้งนี้ นายธีรัจชัยได้สอบถามถึงการจัดท าบัญชีผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด โดย ผบช.ปส.ยืนยันว่าไม่ได้มีการท าบัญชีไว้ 
และไม่มีชื่อของ ร้อยเอกธรรมนัสเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามที่มีกระแสข่าว ส่วนกรณีตรวจสอบคุณสมบัติส.ส.
ของร้อยเอกธรรมนัส เมื่อครั้งลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น ยืนยันว่า ไม่มีการประสานขอให้ต ารวจ ปส. ด าเนินการตรวจสอบ
สถานะแต่อย่างใด 

พล.ต.ท.ชินภัทร ยังกล่าวถึงการท าหน้าที่ของต ารวจ ปส. ปัจจุบันว่าเน้นไปที่การจับกุมเครือข่ายรายใหญ่ เพ่ือ
ขยายผลยึดทรัพย์ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนยาเสพติดรายย่อยเป็นหน้าที่ของต ารวจภูธรด าเนินการจับกุม มีเพียงบางกรณี
เท่านั้นที่ร้องขอให้ต ารวจ ปส. เป็นผู้ด าเนินการ ยืนยันว่าต ารวจ ปส. ท าตามอ านาจหน้าที่อย่างดีที่สุด 

นอกจากนี้นายธีรัจชัยถามถึงข้อกฎหมายตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ที่ระบุว่าแม้กระท าผิดนอกราชอาณาจักรต้องได้รับโทษในราชอาณาจักรด้วยใช่
หรือไม่ พล.ต.ท.ชินภัทร ระบุไม่สามารถให้ค าตอบได้ เพราะต้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมาพิจารณา ท าให้ที่ประชุม
กรรมาธิการได้น าข้อมูลจากศาลออสเตรเลียให้ต ารวจ ปส. ไปพิจารณา เพื่อด าเนินคดีต่อไป 

จากนั้นที่ประชุมได้เชิญพันต ารวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ
เข้าชี้แจง กรณีการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของร้อยเอกธรรมนัส ว่าทาง กกต.ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
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ครบถ้วนหรือไม่ เหตุใดจึงให้เข้ามาท าหน้าที่ ส.ส. โดยเลขาธิการ กกต. ยืนยันว่า กกต. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติร้อยเอก
ธรรมนัสเช่นเดียวกับผู้สมัครรายอื่นนับหมื่นราย โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งให้ 20 หน่วยงานให้ข้อมูล แต่ยอมรับ
ว่าไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีปัญหา
ในการตอบกลับข้อมูล แต่ ป.ป.ส.เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่แล้ว 

ส่วนกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสยืนยันในเอกสาร สมัคร ส.ส. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนนั้น ต ารวจเอกจรุงวิทย์ กล่าว
ว่าหากพบว่าร้อยเอกธรรมนัสขาดคุณสมบัติจริงก็จะมีความผิดตามมาตรา 151 ของกฎหมายเลือกตั้งที่ขณะนี้ กกต. 
ก าลังพิจารณาเอาผิด ส.ส.อยู่หลายคน รวมถึงจะมีความผิดฐานแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งเรื่องของร้ อยเอก
ธรรมนัสที่ก าลังเป็นกระแสข่าวยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ ว่ามีข้อเท็จจริงเพียงใด และ กรณียังไม่เข้าสู่การ
พิจารณาของกกต. หากกรรมาธิการเห็นว่า ร้อยเอกธรรมนัสไม่มีคุณสมบัติ หรือมีความผิดจริงก็ขอให้ยืนยันมายัง กกต. 
เพ่ือให้วินิจฉัย ซึ่งหากกกต.ไต่สวนแล้วเห็นว่ามีความผิด จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป 

“ส่วนตัวผมเห็นว่าพยานหลักฐานตามที่กรรมาธิการพูดถึงทั้งค าพิพากษาของศาลออสเตรเลียถือว่าโอเค
แล้ว” พลต ารวจเอกจรุงวิทย ์กล่าว 
อย่างไรก็ตาม นายธีรัจชัยได้แจ้งต่อเลขาธิการ กกต.ว่าหลังจากนี้ กรรมาธิการจะรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือส่งเรื่องผ่าน
ประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยัง กกต. ให้พิจารณาคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัสต่อไป 
 
อ้างอิง :  
https://www.thereporters.co/tw-
politics/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b-%e0%b8%9b-%e0%b8%8a-
%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-
%e0%b8%9b%e0%b8%aa/ 
 
 
  

https://www.thereporters.co/tw-politics/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b-%e0%b8%9b-%e0%b8%8a-%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%9b%e0%b8%aa/
https://www.thereporters.co/tw-politics/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b-%e0%b8%9b-%e0%b8%8a-%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%9b%e0%b8%aa/
https://www.thereporters.co/tw-politics/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b-%e0%b8%9b-%e0%b8%8a-%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%9b%e0%b8%aa/
https://www.thereporters.co/tw-politics/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b-%e0%b8%9b-%e0%b8%8a-%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%9b%e0%b8%aa/
https://www.thereporters.co/tw-politics/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b-%e0%b8%9b-%e0%b8%8a-%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%9b%e0%b8%aa/
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9 กรกฎาคม 2563 - 12:55 น. 

กมธ.พัฒนาการเมอืง เตรียมเชิญ "นิพิฏฐ์ - สมชัย" ให้ข้อมูลทุจรติเลือกตั้ง 
 

 
 

กมธ.พัมฯาการเมือง เตรียมเชิญ  "นิพิฏฐ์ - สมชัย" โดยจะเชิญทั้งสองคนเข้ามาให้ข้อมูลกับ
คณะกรรมาธิการ 

9 ก.ค.2563 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย
ติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เริ่มต้นเชิญตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย แตทโดนเบรกด้วยสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ได้เชิญเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย โดยประเด็นปัญหาที่  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีก็ต้องรอสัญญาณจาก กกต. ก่อนซึ่งต้องแบ่งเขตเลือกตั้งให้
เสร็จภายในเดือนนี้ ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้ง 19 จังหวัดแรกเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งในโซนที่มีรัฐบาลมากกว่า ซึ่ง กกต. 
บอกไม่เป็นความจริงและยืนยันว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งจะเสร็จภายในเดือนนี้   แล้วทั้งหมดก็จะกลับไปอยู่ที่
คณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่ง โดยจะมีการติดตามต่อไป 
  ทั้งนี้ นายปดิพัทธ์ ระบุว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ทั่วประเทศจะหนักกว่าปกติ  เพราะว่าไม่ได้จัดมาหลาย
ปี  แต่ข้อกังวลไม่ใช่เรื่องด้านเทคนิคแต่เป็นเรื่องขอบเขตอ านาจว่าท าไมถึงไม่มีอ านาจประกาศการเลือกตั้งทุกเขต  แต่
กลับให้มีการก าหนดก่อนหลัง   ซึ่งควรจะต้องจับตาดู เพราะเกินขอบเขตท่ีกฎหมายให้อ านาจกับคณะรัฐมนตรี มี
อ านาจหน้าที่แค่ประกาศเห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง  แต่การระบุจังหวัดและเขตไม่ใช่อ านาจของคณะรัฐมนตรี  จึงมองว่า
เกี่ยวข้องมีธงให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบของฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือไม่ จึงอยากให้สื่อมวลชนพิจารณาว่าการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นจะต้องเป็นสิทธิ์และไม่ยอมให้มีการแทรกแซง 

นอกจากนี้ นายปดิพัทธ์ บอกว่า กรรมาธิการจะติดตามการท างานของ กกต. ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโปงการทุจริต
เลือกตั้งจังหวัดพัทลุง ที่ร้องโดยนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย และกรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยา
กร อดีต กกต. ส่งหลักฐานการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดล าปาง โดยจะเชิญทั้งสองคนเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการ 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/436480 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/436480
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  9 ก.ค. 2020 15:25:21     

สมชัยส่งข้อมูลทุจรติเลอืกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางให ้กมธ.ป.ป.ช.  
 

 
 
รัฐสภา 9 ก.ค.- “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ส่งข้อมูลทุจริตเลือกตั้งซ่อมส.ส.ล าปางให้ “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” 

เอาผิด แฉ “ร.อ.ธรรมนัส” ตรวจราชการขณะมีกฤษฎีกาเลือกตั้ง-สัญญาว่าจะให้ ชี้ มีความผิดถึงข้ันยุบพรรค 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นข้อมูลการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง

ซ่อมส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และประธานคณะกรรมาธิการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้ กมธ.ป.ป.ช. ตรวจสอบเรื่องนี้ และ
ขอให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ยื่นเรื่องต่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลง
พ้ืนที่เยี่ยมเยียนพ่ีน้องประชาชนในเขตเลือกตั้ง ขณะที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้ว และมีการพูดชัดเจนโดยขอเสียง
สนับสนุนเพื่อให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นผู้แทน เพ่ือช่วยให้มีความรวดเร็วในการน าเสนอโครงการพัฒนา และข้อเรียกร้อง
ให้รัฐสนับสนุนแก้ปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การกระท าของ ร.อ.ธรรมนัส อาจจะเข้าข่ายผิดกรณี
สัญญาว่าจะให้  

ขณะที่นายสมชัย กล่าวว่า เหตุการณ์ทุจริตแบ่งเป็น 4 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1. ข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง 2.
รัฐมนตรี ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค ที่สัญญาว่าจะให้ 3. จ่ายเงินซื้อเสียง และ 4.ให้คนไม่มีสิทธิสวมสิทธิเลือกตั้งแทน
บุคคลอ่ืน ส าหรับการเก็บข้อมูลนั้น จนถึงวันนี้ (9 ก.ค.) มีคนรายงานเรื่องทุจริตเข้ามารวม 102 ราย และมีคนที่ให้ชื่อ
และการติดต่อกลับ พร้อมเป็นพยาน 25 ราย นอกจากนี้ ก็ได้รวบรวมข้อมูลจากสื่อมวลชนด้วย 

นายสมชัย กล่าวว่า กรณีข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง มีทั้งก านัน 25.5% ผู้ใหญ่บ้าน 47.1% 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 37.3% อสม.52% และหัวคะแนนในพ้ืนที่ 64.7% ซึ่งการด าเนินการ ประกอบด้วย ให้ผู้ใหญ่บ้านท า
บัญชีผู้มีสิทธิ์ที่ไม่อยู่ใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง มีการเรียกประชุมชาวบ้าน และให้ผู้สมัคร รัฐมนตรีมาแนะน าตัว ใช้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้ใกล้ชิด แจกเงินตามบ้าน หัวละ 300 บาท รวมถึงน าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ไม่
อยู่ในพื้นท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทน 
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ส่วนเหตุการณ์ที่ ร.อ.ธรรมนัส ลงพื้นที่นั้น ได้ตรวจราชการในพ้ืนที่เขตเลือกตั้ง  ในช่วงที่มีกฤษฎีกาการเลือกตั้ง
แล้ว  ในวันที่ 17 พ.ค.2563 , 6-14 มิ.ย.2563 และ 15 มิ.ย.2563 นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ยังไปตรวจราชการในวันที่ 18 มิ.ย.2563 ด้วย  
ส าหรับโครงการที่สัญญาว่าจะให้ มีทั้งหมด 12 โครงการ อาทิ โครงการสร้างโรงอบสมุนไพร ที่ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.
ล าปาง มูลค่า 16 ล้านบ้าน , โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล าปาง มูลค่า 150 ล้านบาท , 
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าที่บ้านเหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน เป็นต้น ซึ่งนายสมชัย กล่าวว่า เป็นการไปพูดว่าผู้สมัครจะ
ด าเนินการประสานเพ่ือให้เกิดโครงการเหล่านี้ โดยนายสมชัย ได้น าข่าวที่ ร.อ.ธรรมนัส ลงพ้ืนที่ตรวจราชการในเขต
เลือกตั้ง มาเป็นข้อมูล โดยในข่าวระบุว่า มีการรับปากจะท าฝายกั้นน้ าให้ ซึ่งเป็นเรื่องว่า รับปากว่าจะให้ ดังนั้น ต้อง
ติดตามว่า จะใช้เงินงบประมาณจากแหล่งใด เพราะไม่ปรากฎชื่อโครงการเหล่านี้ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 ด้วย 

นายสมชัย กล่าวว่า ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็น 5 วันก่อนวันเลือกตั้ง นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วย
รัฐมนตรี หรือ มือขวาของ ร.อ.ธรรมนัส ลงพ้ืนที่ติดตามงานศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในพ้ืนที่ที่มีการเลือกตั้ง ทั้งที่
เป็นงานของทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ จากนั้น ในวันที่ 18 มิถุนายน พล.อ.ประวิตร ก็ไปลงพ้ืนที่ติดตามปัญหาภัยแล้งในเขต
เลือกตั้งเช่นเดียวกัน ทั้งที่ ล าปางไม่ใช่จังหวัดที่ถูกประกาศว่าประสบภัยแล้ง อีกทั้งยังเชิญ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 อ าเภอ 
มาประชุมพร้อมเพรียงกัน โดยหลังจากการประชุมเสร็จ ได้สั่งการให้ส านักทรัพยากรน้ าภาค 1 กรมทรัพยากรน้ า ท า
แบบรายการใช้ประกอบการของบประมาณเพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล าปาง ซึ่งไม่ปรากฎใน
งบประมาณ 2564 เช่นกัน ต้องติดตามว่า จะใช้งบประมาณจากเงินกู้เพ่ือแก้ปัญหาโควิดหรือไม่ ต่อมาในวันที่ 19 
มิถุนายน ก่อนเลือกตั้งเพียง 1 วัน ผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ ว่า โรงงานผลิตสมุนไพรอยู่ระหว่างการขอ
งบประมาณเพ่ือมาด าเนินการ นับว่า เป็นความผิดกรณีสัญญาว่าจะให้ และใน พ.ร.บ.ส.ส.มาตรา 132 ระบุว่า หาก
กรรมการบริหารพรรคมีส่วนรู้เห็นท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริต ให้ กกต.เสนอค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ยุบพรรค
การเมืองนั้น  

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีการซื้อเสียง พบว่า อ.เสริมงาม ทุจริตมากที่สุด และ อ.แม่พริกน้อยที่สุด ทั้งนี้ 
พบว่า เป็นการซื้อเสียงถึง 97.1% สัญญาว่าจะให้ 17.6% ข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง 55.9% ใช้อิทธิพลข่มขู่ 27.5% 
กรรมการประจ าหน่วยไม่เป็นกลาง 28.4%  

นอกจากนี้ ยังพบการสวมสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด ท าให้การเดินทางกลับ
ภูมิล าเนายากล าบาก แต่จ านวนผู้มาใช้สิทธิกลับใกล้เคียงการเลือกตั้งทั่วไป มีการส ารวจชื่อผู้ไม่สามารถมาใช้สิทธิอย่าง
เป็นระบบ และมีการลงบันทึกประจ าวันว่า ตนเองไม่ได้มาใช้สิทธิแต่มีคนมาใช้สิทธิแทนประมาณ 30 คนที่ ต.ล้อมแรด 
อ.เถิน ซึ่งนายสมชัย ได้เผยแพร่คลิปเสียงสัมภาษณ์บุคคลที่ถูกสวมสิทธิการเลือกตั้งด้วย แต่นายสมชัย ระบุว่า ไม่
สามารถเปิดเผยให้ฟังได้ทั้งหมด ซึ่งคลิปทั้งหมดจะส่งให้กับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพื่อส่งต่อให้ กกต.ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f06d471e3f8e40af8462099 
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พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.59 น. 

'สมชัย' หอบหลักฐานอ้างเลือกตั้งซ่อมล าปางส่อทุจริต 
 

 
 
“สมชัย”หอบหลักฐานยื่น “เสรีพิศุทธิ์”เลือกตั้งซ่อมล าปางส่อทุจริต อ้างขรก.-รมต.ไม่เป็นกลาง-ซื้อเสียง 

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัย
รังสิต เข้ายื่นข้อมูลรายงาน และหลักฐานเหตุทุจริตเลือกตั้ง เขต 4 จ.ล าปาง ต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส ประธาน
กมธ.ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร 

โดยนายสมชัย กล่าวว่า ตนได้ใช้ความรู้ความสามารถในฐานะอดีต กกต. และพีเน็ต ในการออกแบบสอบถาม
ข้อมูลกับประชาชนในพ้ืนที่เลือกตั้ง ซึ่งพบข้อมูลเหตุการทุจริตเลือกตั้งแบ่งเป็น4กลุ่ม ได้แก่ 1.เหตุทุจริตมาจาก
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลาง ซึ่งปรากฎมีผู้ใหญ่บ้าน 47% ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 37% อสม. 52% ก านัน 
25.5% เช่น คอยเดินแจกเงินตามบ้าน หัวละ 300 บาท รวมถึงการให้ผู้ใหญ่บ้านส ารวจท าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อยู่
ใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง เพ่ือน าบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทน ซึ่งล้วนเป็นการกระท าความผิดของข้าราชการท
เจ้าหน้ที่รัฐ ตาม มาตรา 78 มีโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท และถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 

นายสมชัย กล่าวต่อว่า 2.เหตุทุจริตมาจากรัฐมนตรี รวมถึงรองนายกรัฐมนตรี และบางคนเป็นกรรมการบริหาร
พรรค ที่สัญญาว่าจะให้ อาทิ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ที่ไปตรวจราชการในพ้ืนที่เขตเลือกตั้ง ในช่วงที่มี
พระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเลือกตั้งแล้ว โดยรับปากสัญญาว่าจะให้โครงการต่างๆ ถึง 12 โครงการ  ซึ่งไม่ระบุว่าใช้เงิน
งบประมาณส่วนใด และเมื่อตรวจสอบในงบฯ ปี 63 และ 64 ไม่พบว่ามีการเสนอโครงการดังกล่าว จึงขอฝากส.ส.ของ
พรรคเสรีรวมไทยไปตรวจสอบด้วยว่า จะมีการน างบประมาณโควิดมาใช้หรือไม่ 

นอกจากนี้ ในที่ 15 มิ.ย. ซึ่งเป็นช่วง 5 วันก่อนการเลือกตั้ง โดยผู้ช่วยรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส ได้เดินทางมา
ประชุมร่วมกับคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเดินหน้าก่อสร้างอาคารโรง
อบสมุนไพร ซึ่งชัดเจนว่า เป็นการเสนอให้ หรือ สัญญาจะให้ต่อชุมชน เป็นความผิดตามมาตรา 73(2) นอกจากมีโทษถึง
ตัวแล้ว หากกรรมการบริหารกระท าเองย่อมมีโทษถึงขั้นยุบพรรค ตาม มาตรา 132 ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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“ผมยังขอตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนเลือกตั้ง 2 วัน พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้ลงไปประชุมกับ
ข้าราชการที่ศาลาว่าการจังหวัดล าปาง จากนั้น ก็ไปประชุมต่อกับประชาชน และก านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง
ทั้งที่จ.ล าปางไม่ใช่พ้ืนที่ภัยแล้งตามที่ปรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศไว้” นายสมชัย กล่าว 

นายสมชัย กล่าวอีกว่า 3.เหตุทุจริตมาจากกรณีการจ่ายเงินซื้อเสียง ซึ่งจากการส ารวจประชาชนในพ้ืนที่  102 
ราย พบว่า 97 คนให้ข้อมูลตรงกันว่ามีการซื้อเสียง คนละ 300 บาท และใน 102 คนนี้ มี 25 คน พร้อมเป็นพยานให้
การต่อกกต. และ 4.ปัญหาการสวมสิทธิเลือกตั้งแทนบุคคลอื่น  

โดยนายสมชัย ได้เปิดเผยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นหลักฐานการสวมสิทธิในพ้ืนที่เลือกตั้ง เขต 4 จ.ล าปาง พร้อม
กับตั้งค าถามถึงสถานการณ์ที่ประเทศก าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท าให้การเดินทางกลับ
ภูมิล าเนายากล าบาก แต่ท าไมจ านวนผู้มาใช้สิทธิกลับใกล้เคียงการเลือกตั้งทั่วไป นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ประชาชนไป
แจ้งความลงบันทึกประจ าวันว่าถูกสวมสิทธิไปเลือกตั้งแทนอีก 30 ราย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ทั้งส่วนที่เป็น
พยานบุคคล และพยาวัตถุ เราจะส่งไปให้พรรคเสรีรวมไทย เพ่ือให้พรรคส่งไปยัง กตต. เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784001 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/784001


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 - 16:01 น. 

‘สมชัย’ หอบหลักฐานทุจริตเลอืกตั้งซอ่มล าปางให้ ‘เสรีพิศุทธ์’ 
 

 
 
‘สมชัย’ หอบหลักฐานทุจริต ลต.ซ่อมล าปางให้ ‘เสรีพิศุทธ์’ 
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและ

การพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ายื่นข้อมูลรายงานและหลักฐานเหตุทุจริตเลือกตั้ง เขต 4 จ.ล าปาง ต่อ พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียเวส ประธาน กมธ.ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย 

โดยนายสมชัยกล่าวว่า ตนได้ใช้ความรู้ความสามารถในฐานะอดีต กกต.และพีเน็ต ในการออกแบบสอบถาม
ข้อมูลกับประชาชนในพ้ืนที่เลือกตั้ง ซึ่งพบข้อมูลเหตุการทุจริตเลือกตั้งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.เหตุทุจริตมาจาก
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลาง ซึ่งปรากฏมีผู้ใหญ่บ้าน 47% ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 37% อสม. 52% ก านัน 
25.5% เช่น คอยเดินแจกเงินตามบ้าน หัวละ 300 บาท รวมถึงการให้ผู้ใหญ่บ้านส ารวจท าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อยู่
ใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง เพ่ือน าบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทน ซึ่งล้วนเป็นการกระท าความผิดของข้าราชการ
เจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา 78 มีโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท และถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 

นายสมชัยกล่าวต่อว่า 2.เหตุมาจากรัฐมนตรี รวมถึงรองนายกรัฐมนตรี และบางคนเป็นกรรมการบริหารพรรค 
ที่สัญญาว่าจะให้ อาทิ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ไปตรวจราชการในพ้ืนที่เขต
เลือกตั้ง ในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเลือกตั้งแล้ว โดยรับปากสัญญาว่าจะให้โครงการต่างๆ ถึง 12 โครงการ 
อาทิ โครงการสร้างโรงอบสมุนไพร มูลค่า 16 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาบเก็บน้ าแม่ปะ มูลค่า 150 ล้านบาท ซึ่งไม่
ระบุว่าใช้เงินงบประมาณส่วนใด และเมื่อตรวจสอบในงบฯปี’63 และ 64 ไม่พบว่ามีการเสนอโครงการดังกล่าว ซึ่งขอ
ฝาก ส.ส.ของพรรค สร.ไปตรวจสอบด้วยว่าจะมีการน างบประมาณโควิดมาใช้หรือไม่ นอกจากนี้ ในวันที่ 15 มิถุนายน 
ซึ่งเป็นช่วง 5 วันก่อนการเลือกตั้ง โดยผู้ช่วยรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับคณะท างานขับเคลื่อน
ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเดินหน้าก่อสร้างอาคารโรงอบสมุนไพร ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการเสนอ
ให้ หรือ สัญญาจะให้ต่อชุมชน เป็นความผิดตามมาตรา 73(2) นอกจากมีโทษถึงตัวแล้ว หากกรรมการบริหารกระท าเอง
ย่อมมีโทษถึงขั้นยุบพรรค ตามมาตรา 132 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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“ผมยังขอตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนเลือกตั้ง 2 วัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้ลงไปประชุมกับ
ข้าราชการที่ศาลาว่าการจังหวัดล าปาง จากนั้นก็ไปประชุมต่อกับประชาชน และก านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง 
ทั้งท่ีจังหวัดล าปางไม่ใช่พื้นที่ภัยแล้งตามท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศไว้” นายสมชัยกล่าว 

นายสมชัยกล่าวอีกว่า 3.เหตุทุจริตมาจากกรณีการจ่ายเงินซื้อเสียง ซึ่งจากการส ารวจประชาชนในพ้ืนที่ 102 
ราย พบว่า 97 คน ให้ข้อมูลตรงกันว่ามีการซื้อเสียง คนละ 300 บาท และใน 102 คนนี้ มี 25 คน พร้อมเป็นพยานให้
การต่อ กกต. และ 4.ปัญหาการสวมสิทธิเลือกตั้งแทนบุคคลอ่ืน โดยนายสมชัยได้เปิดเผยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นหลักฐาน
การสวมสิทธิในพื้นที่เลือกตั้ง เขต 4 จ.ล าปาง พร้อมกับตั้งค าถามถึงสถานการณ์ที่ประเทศก าลังเผชิญกับการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้การเดินทางกลับภูมิล าเนายากล าบาก แต่ท าไมจ านวนผู้มาใช้สิทธิกลับใกล้เคียงการเลือกตั้ง
ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ประชาชนไปแจ้งความลงบันทึกประจ าวันว่าถูกสวมสิทธิไปเลือกตั้งแทนอีก 30 ราย 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ ทั้งส่วนที่เป็นพยานบุคคล และพยานวัตถุ เราจะส่งไปให้พรรค สร. เพื่อให้พรรค สร.
ส่งไปยัง กตต.เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2260165 
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 9 กรกฎาคม 2020 เวลา 16:14 

สมชัย เปิดหลักฐานทุจริตเลอืกตั้งล าปาง ผิดกฎหมายชัดเจน 

 
สมชัย ส่งหลักฐานทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปางให้ เสรีพิศุทธ์ ชี้ ผิดกฎหมายถึงยุบพรรค 
ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ายื่นข้อมูล

รายงาน และหลักฐานเหตุทุจริตเลือกตั้ง เขต 4 จ.ล าปาง ต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวม
ไทย และประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร 

โดยนายสมชัย กล่าวว่า ตนได้ใช้ความรู้ความสามารถในฐานะอดีต กกต. และพีเน็ต ในการออกแบบสอบถามข้อมูล
กับประชาชนในพ้ืนที่เลือกตั้ง ซึ่งพบข้อมูลเหตุการทุจริตเลือกตั้งแบ่งเป็น4กลุ่ม ได้แก่1.เหตุทุจริตมาจากข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลาง ซึ่งปรากฎมีผู้ใหญ่บ้าน 47% ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 37% อสม. 52% ก านัน 25.5% เช่น คอย
เดินแจกเงินตามบ้าน หัวละ 300 บาท รวมถึงการให้ผู้ใหญ่บ้านส ารวจท าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อยู่ใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง 
เพ่ือน าบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทน ซึ่งล้วนเป็นการกระท าความผิดของข้าราชการทเจ้าหน้ที่รัฐ ตาม มาตรา 
78 มีโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท และถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี  

นายสมชัย กล่าวต่อว่า 2.เหตุทุจริตมาจากรัฐมนตรี รวมถึงรองนายกรัฐมนตรี และบางคนเป็นกรรมการบริหารพรรค 
ที่สัญญาว่าจะให้ ระหว่างตรวจราชการในพ้ืนที่เขตเลือกตั้ง ในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเลือกตั้งแล้ว โดยรับปาก
สัญญาว่าจะให้โครงการต่างๆ ถึง 12 โครงการ อาทิ โครงการสร้างโรงอบสมุนไพร มูลค่า 16 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาบ
เก็บน้ าแม่ปะมูลค่า 150 ล้านบาท ซึ่งไม่ระบุว่าใช้เงินงบประมาณส่วนใด และเมื่อตรวจสอบในงบฯ ปี 2563 และ 2564 ไม่
พบว่ามีการเสนอโครงการดังกล่าว เป็นความผิดตามมาตรา 73(2) ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 
นอกจากมีโทษถึงตัวแล้ว หากกรรมการบริหารกระท าเองย่อมมีโทษถึงขั้นยุบพรรค ตาม มาตรา 132 ของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  

“ผมยังขอตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนเลือกตั้ง 2 วัน พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้ลงไปประชุมกับข้าราชการที่
ศาลาว่าการจังหวัดล าปาง จากนั้น ก็ไปประชุมต่อกับประชาชน และก านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งทั้งที่จังหวัดล าปาง
ไม่ฝช่พ้ืนที่ภัยแล้งตามที่ปรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศไว้” นายสมชัย กล่าว 
นายสมชัย กล่าวอีกว่า 3.เหตุทุจริตมาจากกรณีการจ่ายเงินซื้อเสียง ซึ่งจากการส ารวจประชาชนในพ้ืนที่ 102 ราย พบว่า 97 
คนให้ข้อมูลตรงกันว่ามีการซื้อเสียง คนละ 300 บาท และใน 102 คนนี้ มี 25 คน พร้อมเป็นพยานให้การต่อกกต. และ 4.
ปัญหาการสวมสิทธิเลือกตั้งแทนบุคคลอื่น โดยนายสมชัย ได้เปิดเผยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นหลักฐานการสวมสิทธิในพ้ืนที่
เลือกตั้ง เขต 4 จ.ล าปาง พร้อมกับตั้งค าถามถึงสถานการณ์ที่ประเทศก าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท า
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ให้การเดินทางกลับภูมิล าเนายากล าบาก แต่ท าไมจ านวนผู้มาใช้สิทธิกลับใกล้เคียงการเลือกตั้งทั่วไป นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่
ประชาชนไปแจ้งความลงบันทึกประจ าวันว่าถูกสวมสิทธิไปเลือกตั้งแทนอีก 30 ราย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ทั้ง
ส่วนที่เป็นพยานบุคคล และพยาวัตถุ เราจะส่งไปให้พรรคสร. เพ่ือให้พรรคสร.ส่งไปยัง กตต. เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/index.php/content/politics/13207?utm_source=breakingnews&utm
_medium=internal_referral 
  

https://www.nationweekend.com/index.php/content/politics/13207?utm_source=breakingnews&utm_medium=internal_referral
https://www.nationweekend.com/index.php/content/politics/13207?utm_source=breakingnews&utm_medium=internal_referral
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9 ก.ค. 2563,16:17น. 

 “สมชัย” หอบหลักฐาน แฉ ทุจรติเลือกตั้งซอ่มล าปาง ชี ้ถึงยุบ พปชร. 
“สมชัย” หอบหลักฐาน 49 หน้า พร้อมคลิปเสียง มอบกมธ.ป.ป.ช. ตรวจสอบทุจริตเลือกตั้งซ่อมจ.ล าปาง    

 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หอบหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 

4 จ.ล าปาง จ านวน 49 หน้า พร้อมคลิปเสียงที่เป็นบทสนทนาระหว่างบุคคลที่อ้างว่าถูกสวมสิทธิในการเลือกตั้ง ส่งมอบ
ให้กับพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(กม
ธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้คณะกรรมาธิการร่วมตรวจสอบและส่งเรื่องให้กกต. พิจารณาในกรณีดังกล่าว 

ทั้งนี้หลักฐานให้มียื่นให้กรรมาธิการมีท้ังหมด 4 ประเด็น คือ 
1.ข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง โดยใช้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เดินแจกเงินให้ชาวบ้านหัวละ 300 บาท พร้อม

เรียกชุมนุมชาวบ้าน เพ่ือให้ผู้สมัครและรัฐมนตรีได้แนะน าตัว 
2. กรณีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการบริหาร

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงพ้ืนที่ในเขตเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีการการเลือกตั้งและมีการพูด
ลักษณะสัญญาว่าจะให้ ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษถึงขั้นยุบพรรค 

3.กรณีการซื้อเสียง ที่มีการท าแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็นจากชาวบ้าน 102 คน และพบว่า 93 คน ยอมรับ
ว่ามีการซื้อเสียงเกิดข้ึนจริง 

4.การสวมสิทธิ์การเลือกตั้ง โดยเป็นคลิปเสียงสนทนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ยอมรับว่า ไม่ได้ไปลงคะแนนในวัน
เลือกตั้ง แต่กลับมีชื่อไปขอใช้สิทธิในการลงคะแนนและเปิดเผยด้วยว่า มีคนดูลักษณะเดียวกันที่ 50-60 คน ในหน่วย
เดียว 
  
อ้างอิง : 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94

%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/129089  

  

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/129089
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/129089
https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/07/09/1ba9ccb981.webp


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

  

9 กรกฎาคม 2563 19:30 น.  

“สมชัย” หอบหลักฐานทุจริตเลอืกตั้งซ่อมล าปาง ให้ “เสรีพิศุทธ”์ ส่ง กกต.เชือด
“ธรรมนัส”สัญญาว่าจะให้-ซื้อเสียง โทษหนักถึงข้ันยุบพรรค 
 

 
“สมชัย”หอบหลักฐานทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง ให้ “เสรีพิศุทธ์” ส่งกกต.เชือด“ธรรมนัส” ปมตรวจ

ราชการช่วงกฤษฎีกาเลือกตั้ง-สัญญาว่าจะให้ 12 โครงการ-ซื้อเสียง ชี้ผิดถึงขั้นยุบพรรค 
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นข้อมูลการทุจริตซื้อ

สิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งที่ เขต 4 จ.ล าปาง ต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ประธาน
คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้ กม
ธ.ป.ป.ช. ตรวจสอบเรื่องนี้ และขอให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เพ่ือยื่นเรื่องต่อให้ กกต. 

โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลง
พ้ืนที่เยี่ยมเยียนพ่ีน้องประชาชนในเขตเลือกตั้ง ขณะที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้ว และมีการพูดชัดเจนโดยขอเสียง
สนับสนุนเพื่อให้ผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้แทน เพ่ือช่วยให้มีความรวดเร็วในการน าเสนอโครงการพัฒนาและข้อเรียกร้อง
ให้รัฐสนับสนุนแก้ปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การกระท าของ ร.อ.ธรรมนัส อาจจะเข้าข่ายผิดกรณีสัญญา
ว่าจะให้ 

ขณะที่นายสมชัย ชี้แจงว่า เหตุการณ์ทุจริตแบ่งเป็น 4 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1. ข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง 2.
รัฐมนตรี ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค ที่สัญญาว่าจะให้ 3. จ่ายเงินซื้อเสียง และ 4.ให้คนไม่มีสิทธิสวมสิทธิเลือกตั้งแทน
บุคคลอ่ืน โดยส าหรับการเก็บข้อมูลนั้น จนถึงวันนี้ (9 ก.ค.) มีคนรายงานเรื่องทุจริตเข้ามารวม 102 ราย และมีคนที่ให้
ชื่อและการติดต่อกลับ พร้อมเป็นพยาน 25 ราย นอกจากนี้ ก็ได้รวบรวมข้อมูลจากสื่อมวลชนด้วย 

นายสมชัย กล่าวว่า กรณีข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง มีทั้งก านัน 25.5% ผู้ใหญ่บ้าน 47.1% 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 37.3% อสม.52% และหัวคะแนนในพ้ืนที่ 64.7% ซึ่งการด าเนินการ ประกอบด้วย ให้ผู้ใหญ่บ้านท า
บัญชีผู้มีสิทธิ์ที่ไม่อยู่ใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้ง มีการเรียกประชุมชาวบ้าน และให้ผู้สมัคร รัฐมนตรีมาแนะน าตัว ใช้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้ใกล้ชิด แจกเงินตามบ้าน หัวละ 300 บาท รวมถึงน าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ไม่
อยู่ในพื้นท่ีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200709/cc4ff11345917433c46803900a05b565659ffea09751572791e1ce64ca045d5c.jpg?itok=8-TXvJmv
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ส่วนเหตุการณ์ที่ ร.อ.ธรรมนัส ลงพ้ืนที่นั้น ได้ตรวจราชการในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งในช่วงที่มีกฤษฎีกาการเลือกตั้ง
แล้ว ในวันที่ 17 พ.ค.2563 , 6-14 มิ.ย.2563 และ 15 มิ.ย.2563 นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ยังไปตรวจราชการในวันที่ 18 มิ.ย.2563 ด้วย 

ส าหรับโครงการที่สัญญาว่าจะให้ มีทั้งหมด 12 โครงการ อาทิ โครงการสร้างโรงอบสมุนไพร ที่ ต.แม่มอก อ.
เถิน จ.ล าปาง มูลค่า 16 ล้านบ้าน , โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล าปาง มูลค่า 150 ล้านบาท , 
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าที่บ้านเหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน เป็นต้น ซึ่งนายสมชัย กล่าวว่า เป็นการไปพูดว่าผู้สมัครจ ะ
ด าเนินการประสานเพ่ือให้เกิดโครงการเหล่านี้ โดยนายสมชัย ได้น าข่าวที่ ร.อ.ธรรมนัส ลงพ้ืนที่ตรวจราชการในเขต
เลือกตั้ง มาเป็นข้อมูล โดยในข่าวระบุว่า มีการรับปากจะท าฝายกั้นน้ าให้ ซึ่งเป็นเรื่องว่า รับปากว่าจะให้ ดังนั้น ต้อง
ติดตามว่า จะใช้เงินงบประมาณจากแหล่งใด เพราะไม่ปรากฎชื่อโครงการเหล่านี้ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 ด้วย 

นายสมชัย กล่าวว่า ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็น 5 วันก่อนวันเลือกตั้ง นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วย
รัฐมนตรี หรือ มือขวาของ ร.อ.ธรรมนัส ลงพ้ืนที่ติดตามงานศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในพ้ืนที่ที่มีการเลือกตั้ง ทั้งที่
เป็นงานของทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ จากนั้น ในวันที่ 18 มิถุนายน พลเอกประวิตร ก็ไปลงพ้ืนที่ติดตามปัญหาภัยแล้งในเขต
เลือกตั้งเช่นเดียวกัน ทั้งที่ ล าปางไม่ใช่จังหวัดที่ถูกประกาศว่าประสบภัยแล้ง อีกทั้งยังเชิญ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 อ าเภอ 
มาประชุมพร้อมเพรียงกัน โดยหลังจากการประชุมเสร็จ ได้สั่งการให้ส านักทรัพยากรน้ าภาค 1 กรมทรัพยากรน้ า ท า
แบบรายการใช้ประกอบการของบประมาณเพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล าปาง ซึ่งไม่ปรากฎใน
งบประมาณ 2564 เช่นกัน ต้องติดตามว่า จะใช้งบประมาณจากเงินกู้ เพ่ือแก้ปัญหาโควิดหรือไม่ ต่อมาในวันที่ 19 
มิถุนายน ก่อนเลือกตั้งเพียง 1 วัน ผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ ว่า โรงงานผลิตสมุนไพรอยู่ระหว่างการขอ
งบประมาณเพ่ือมาด าเนินการ นับว่า เป็นความผิดกรณีสัญญาว่าจะให้ และใน พ.ร.บ.ส.ส.มาตรา 132 ระบุว่า หาก
กรรมการบริหารพรรคมีส่วนรู้เห็นท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริต ให้ กกต.เสนอค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ยุบพรรค
การเมืองนั้น 

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีการซื้อเสียง พบว่า อ.เสริมงาม ทุจริตมากที่สุด และ อ.แม่พริกน้อยที่สุด ทั้งนี้ 
พบว่า เป็นการซื้อเสียงถึง 97.1% สัญญาว่าจะให้ 17.6% ข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง 55.9% ใช้อิทธิพลข่มขู่ 27.5% 
กรรมการประจ าหน่วยไม่เป็นกลาง 28.4% นอกจากนี้ ยังพบการสวมสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ อันเนื่องมาจากสถานการณ์
โควิด ท าให้การเดินทางกลับภูมิล าเนายากล าบาก แต่จ านวนผู้มาใช้สิทธิกลับใกล้เคียงการเลือกตั้งทั่วไป มีการส ารวจชื่อ
ผู้ไม่สามารถมาใช้สิทธิอย่างเป็นระบบ และมีการลงบันทึกประจ าวันว่า ตนเองไม่ได้มาใช้สิทธิแต่มีคนมาใช้สิทธิแทน
ประมาณ 30 คนที่ ต.ล้อมแรด อ.เถิน ซึ่งนายสมชัย ได้เผยแพร่คลิปเสียงสัมภาษณ์บุคคลที่ถูกสวมสิทธิการเลือกตั้งด้วย 
แต่นายสมชัย ระบุว่า ไม่สามารถเปิดเผยให้ฟังได้ทั้งหมด ซึ่งคลิปทั้งหมดจะส่งให้กับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพ่ือส่งต่อให้ 
กกต.ต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168436 
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9 กรกฎาคม 2563 

'สมชัย' หอบหลักฐาน ยื่น 'เสรีพิศุทธิ์' เลอืกตัง้ล าปางส่อทุจรติ 
 

  
“สมชัย” หอบหลักฐาน 49 หน้า พร้อมคลิปเสียง ยื่น “เสรีพิศุทธิ์” ตรวจสอบทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

อ้างขรก.-รมต.ไม่เป็นกลาง-ซื้อเสียง 
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63  ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ายื่นข้อมูลรายงาน และหลักฐานเหตุทุจริตเลือกตั้ง เขต 4 จ.ล าปาง ต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมี
ยาเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย และประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร 

โดยนายสมชัย กล่าวว่า ตนได้ใช้ความรู้ความสามารถในฐานะอดีต กกต. และพีเน็ต ในการออกแบบสอบถาม
ข้อมูลกับประชาชนในพื้นท่ีเลือกตั้ง ซึ่งพบข้อมูลเหตุการทุจริตเลือกตั้งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่

1.เหตุทุจริตมาจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลาง ซึ่งปรากฎมีผู้ใหญ่บ้าน 47% ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 37% อสม. 52% ก านัน 25.5% เช่น คอยเดินแจกเงินตามบ้าน หัวละ 300 บาท รวมถึงการให้ผู้ใหญ่บ้าน
ส ารวจท าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อยู่ใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง เพ่ือน าบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทน ซึ่ งล้วน
เป็นการกระท าความผิดของข้าราชการทเจ้าหน้ที่รัฐ ตาม มาตรา 78 มีโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสอง
แสนบาท และถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี  

2.เหตุทุจริตมาจากรัฐมนตรี รวมถึงรองนายกรัฐมนตรี และบางคนเป็นกรรมการบริหารพรรค ที่สัญญาว่าจะให้ 
ระหว่างตรวจราชการในพ้ืนที่เขตเลือกตั้ง ในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเลือกตั้งแล้ว โดยรับปากสัญญาว่าจะให้
โครงการต่างๆ ถึง 12 โครงการ อาทิ โครงการสร้างโรงอบสมุนไพร มูลค่า 16 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาบเก็บน้ าแม่
ปะมูลค่า 150 ล้านบาท ซึ่งไม่ระบุว่าใช้เงินงบประมาณส่วนใด และเมื่อตรวจสอบในงบฯ ปี 2563 และ 2564 ไม่พบว่ามี
การเสนอโครงการดังกล่าว เป็นความผิดตามมาตรา 73(2) ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 
นอกจากมีโทษถึงตัวแล้ว หากกรรมการบริหารกระท าเองย่อมมีโทษถึงขั้นยุบพรรค ตาม มาตรา 132 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว  
“ผมยังขอตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนเลือกตั้ง 2 วัน พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้ลงไปประชุมกับข้าราชการที่

ศาลาว่าการจังหวัดล าปาง จากนั้น ก็ไปประชุมต่อกับประชาชน และก านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งทั้งที่จังหวัด

ล าปางไม่ใช่พื้นที่ภัยแล้งตามท่ีปรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศไว้” นายสมชัย กล่าว 
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3.เหตุทุจริตมาจากกรณีการจ่ายเงินซื้อเสียง ซึ่งจากการส ารวจประชาชนในพ้ืนที่ 102 ราย พบว่า 97 คนให้

ข้อมูลตรงกันว่ามีการซื้อเสียง คนละ 300 บาท และใน 102 คนนี้ มี 25 คน พร้อมเป็นพยานให้การต่อกกต. 

4.ปัญหาการสวมสิทธิเลือกตั้งแทนบุคคลอ่ืน โดยนายสมชัย ได้เปิดเผยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นหลักฐานการสวม
สิทธิในพ้ืนที่เลือกตั้ง เขต 4 จ.ล าปาง พร้อมกับตั้งค าถามถึงสถานการณ์ท่ีประเทศก าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ท าให้การเดินทางกลับภูมิล าเนายากล าบาก แต่ท าไมจ านวนผู้มาใช้สิทธิกลับใกล้เคียงการเลือกตั้งทั่วไป 

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่ประชาชนไปแจ้งความลงบันทึกประจ าวันว่าถูกสวมสิทธิไปเลือกตั้งแทนอีก 30 ราย 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ทั้งส่วนที่เป็นพยานบุคคล และพยานวัตถุ เราจะส่งไปให้พรรคสร. เพ่ือให้พรรคสร.
ส่งไปยัง กตต. เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888606 
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10 ก.ค. 63 (08:23 น.) 

"เสรีพิศุทธ-์สมชัย" ตั้งโต๊ะแฉทุจริตเลือกตั้งซอ่มล าปาง อาจน าไปสูก่ารยุบ "บางพรรค" 

 

 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.) แถลงข่าวเปิดเผยหลักฐานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการซื้อเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งซ้อมเขต 4 จังหวัดล าปาง 
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่อาจน าไปสู่การยุบพรรคการเมืองบางพรรคได้ 

โดยนายสมชัย กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบปัญหาการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง พบว่ามี
การทุจริตมี 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐไม่เป็นกลาง , รัฐมนตรีซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
รวมถึงรองนายกรัฐมนตรี สัญญาว่าจะให้โดย, การจ่ายเงินซื้อเสียง, มีการสวมสิทธิ์ให้บุคคลเข้าไปเลือกตั้งแทน ซึ่งการ
ส ารวจจากประชาชนในพื้นที่พบว่า ผู้ที่ทุจริตส่วนใหญ่เป็นหัวคะแนนและเจ้าหน้าที่รัฐ มีทั้ง อสม. ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยมีการซื้อเสียงมากที่สุดหัวละ 300 บาท 

ส่วนประเด็นที่รัฐมนตรีสัญญาว่าจะให้ พบว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งซ่อม มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่ไปตรวจราชการอยู่หลายครั้ง รวมทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุสรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ที่ลงพ้ืนที่ก่อนการเลือกตั้งเพียง 2 วัน และมีการเรียกนายอ าเภอในเขตพ้ืนที่เลือกตั้งมาพบด้วย และจาก
การลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรีดังกล่าว น ามาสู่การสัญญาสร้างโครงการในพื้นท่ีจังหวัดล าปางมากถึง 12 โครงการ ถือเป็นการ
เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้จากรัฐบาลและพรรคการเมือง และร.อ.ธรรมนัส ยังออกมาให้ข่าวยอมรับว่ามีการเสนอโครงการ
และของบประมาณเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นกรณีนี้เข้าข่ายความผิด 73(2) ตามกฎหมายเลือกตั้ง 

โดยขณะนี้ได้มีการรวบรวมรายชื่อที่พร้อมจะเป็นพยานในการทุจริตเลือกตั้งที่เกิดขึ้นโดยมีถึง 25 คน รวมทั้งสิ้น 
99 กรณีในพื้นที่เขตเลือกตั้ง ถือว่าเป็นการซื้อเสียงกระจายในทุกพ้ืนที่เพ่ือให้เลือกหมายเลขเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการ
เปิดคลิปวิดีโอการสวมสิทธิ์แทนที่ระบุว่ามีผู้ถูกสวมสิทธื์มากถึง 60 ราย 
พร้อมเรียกร้องให้ กกต. ใช้เวลาในการตรวจสอบได้เต็มที่เพราะมีเวลาการประกาศเลือกตั้งได้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม เพ่ือ
กลั่นกรองคนดีเข้าสภา และอย่าให้มีการประกาศก่อนแล้วค่อยมาสอบทีหลังเพราะจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ 
  
อ้างอิง : https://www.sanook.com/news/8204870/ 
 

 

https://www.sanook.com/news/election/
https://www.sanook.com/news/
https://www.sanook.com/news/
http://video.sanook.com/
https://www.sanook.com/news/8204870/
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วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - 10:23 น. 

‘สมชัย’ แฉ เปิดรอ้งโกงเลือกตั้งล าปาง แค่ 6 วัน คนแจ้ง 104 ราย  
พร้อมเป็นพยาน 25 ราย 
 

 
 
สมชัย โชว์ เปิดร้องโกงเลือกตั้งล าปาง แค่ 6 วัน คนร้อง104 ราย พร้อมเป็นพยาน 25 ราย 
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดง

ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดล าปาง เรื่องมหาเทพผู้หลับไหล ระบุว่า 
แค่เปิดรับการแจ้งเหตุการทุจริตเลือกตั้ง เขต 4 จ.ล าปางเพียง 6 วัน ก็มีผู้แจ้งเหตุการซื้อเสียงเข้ามาถึง 104 ราย และมี
คนพร้อมให้การเป็นพยาน 25 คน 

ชี้ให้เห็นว่า การซื้อเสียง การสัญญาว่าจะให้ การวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่รัฐและ การสวมสิทธเลือกตั้ง
กระจายครบในทุกพ้ืนที่ ทุกอ าเภอในเขตเลือกตั้งที่ 4 

หาก กกต. ที่มีทั้งก าลังคนและงบประมาณ มีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งถึง 20 ปี หน าซ้ ายังมี
กระบวนการคัดสรร กกต.จากคุณสมบัติขั้นมหาเทพ ไม่สามารถแม้จะรับรู้เบื้องต้นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในพ้ืนที่
ดังกล่าว ได้แต่พร่ าบ่นค าขวัญขององค์การว่า “สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม” โดยไม่ลืมตามามองถึงปรากฎการณ์การ
ทุจริตเลือกตั้งระดับมหากาพย์ แถมยังจะยกให้การจัดการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ผ่านมา เป็น “ล าปางโมเดล” เพ่ือจัดการ
เลือกตั้งในครั้งต่อๆไป 

คงต้องเปรียบเทียบว่า ฤๅ มหาเทพก าลังหลับไหลในรัตติกาลอันยาวนาน เมื่อไรจะตื่นจากบรรทมมาท าภารกิจ
สร้างการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมสักที 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2260962 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/4-26.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/4-26.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2260962
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/4-26.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/4-26.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/4-26.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/4-26.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/4-26.jpg
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วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 - 13:10 น. 

 “เรืองไกร” แนะ 4 กมุาร หากอยากท างานการเมืองต่อ ตั้งพรรคใหม่ 
 

 
 

 
“เรืองไกร” แนะ 4 กุมาร หากอยากท างานการเมืองต่อ ตั้งพรรคใหม่ 
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายเรืองไกร   ลีกิจวัฒนะ 

อดีต ส.ว. กล่าวกรณีที่กลุ่ม 4 กุมาร ของพรรคพลังประชารัฐ แถลงลาออกว่า ตนมองว่าควรที่จะลาออก เพราะเป็นคน
ที่ก่อตั้งพรรคมา  

โดยขณะนั้นยอมสละโอกาสในการลงสมัคร ส.ส. แต่ยังท าหน้าที่รัฐมนตรีต่อจนพรรคชนะการเลือกตั้ง และ
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่กลับมีการน านักเลือกตั้งเข้ามาแทน 
ซึ่งหากตนเป็น 4 กุมาร ตนก็อยู่ไม่ได้ หากเห็นว่าการลาออกมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองก็ขอให้ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ 
เพราะไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง และเชื่อว่าหากมีการยุบสภา หรือครบวาระก็จะมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่เป็น
จ านวนมาก ดังนั้น ถ้าอยากท างานทางการเมืองก็ควรรีบลาออก แล้วไปตั้งพรรคใหม่ และบอกให้ประชาชนรับรู้ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2259821 

 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A31.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A31.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2259821
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A31.jpg
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A31.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A31.jpg
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10 Jul 2020 00:05 น. 

"อุตตม" ลั่น ไม่ตั้งพรรคใหม่ อนาคตอยู่ที่ "บิ๊กตู่"  

 
 
"อุตตม สาวนายน" โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันไม่ตั้ งพรรคการเมืองใหม่ ระบุ อนาคตการท างานอยู่ที่  

"นายกรัฐมนตรี"  
เมื่อเวลา 22.00 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ(พปชร.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า "ผมจะท าตามสัญญาที่ให้ไว้" 
ทุกท่านคงทราบข่าวเกี่ยวกับการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ ของผมแล้วหลังจากได้แถลงข่าวไปเมื่อเที่ยง

วันนี้ ในการแถลงข่าวมีความชัดเจน ถึงสาเหตุที่ผมได้ตัดสินใจไปในครั้งนี้ และผมก็ขอยืนยันว่า ยังมีความผูกพันทางใจ
กับพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะอดีตหัวหน้าพรรค รวมทั้งเป็นคนหนึ่งที่ร่วมก่อร่างสร้างพรรคนี้ขึ้นมา แต่เมื่อวันนี้พรรค
มีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แล้ว ก็เห็นว่าควรที่จะให้ผู้รับผิดชอบชุดใหม่ ได้ท างานอย่างเต็มที่  

ส าหรับตัวผมแล้ว ในแง่มุมของการท างานเพ่ือบ้านเมืองนั้น ไม่ว่าจะสวมหมวกใบไหน ก็สามารถท าประโยชน์ให้
บ้านเมืองได้ ดังนั้นที่มีหลายคนถามว่า ผมมีความคิดจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือไม่ ผมขอย้ าตรงนี้ว่าไม่มี ขอท างาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ ไม่เคยคิดเรื่องอ่ืน ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 จนส่งผล
ต่อภาวะทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆทั่วโลก เหตุนี้เราจึงไม่มีเวลาแม้แต่นาทีเดียว ที่จะหยุดคิดหยุด
ท า เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากภัยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

สุดท้ายผมขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ และให้โอกาสผมได้
ท างานรับใช้ ผมยังจ าค าพูดที่เคยให้ไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งเลือกตั้ง ว่า ผมจะท างานเพื่อพ่ีน้องประชาชน เพ่ือประเทศชาติอย่าง
เต็มที่เต็มความสามารถ ผมยังรักษาค าพูดนี้อยู่เสมอ ขอบคุณครับ 
 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/441369?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 

https://www.thansettakij.com/home
https://www.thansettakij.com/home
https://www.thansettakij.com/content/politics/441369?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/441369?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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10 ก.ค. 2563 01:00 น. 

"อุตตม" ลั่นอนาคตขึ้นอยู่กับ "นายกฯ" ยันผูกพันทางใจกับ พปชร. 

 
"อุตตม" โพสต์กลางดึก ลั่นไม่วาจะสวมหมวกใบไหนก็ท าประโยชน์ให้บ้านเมืองได้ ยันมีความผูกพันทางใจ

กับพลังประชารัฐ ขอท างานเพื่อประเทศชาติ แม้ลาออกจากพรรค หวังน าไทยพ้นวิกฤติเศรษฐกิจโควิด-19ส่วน
อนาคตเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับนายกฯ  

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก
ส่วนตัว ดร.อุตตม สาวนายน โดยมีข้อความว่า ผมจะท าตามสัญญาที่ให้ไว้ ทุกท่านคงทราบข่าวเกี่ยวกับการลาออกจาก
พรรคพลังประชารัฐ ของผมแล้วหลังจากได้แถลงข่าวไปเมื่อเที่ยงวันนี้ ในการแถลงข่าวมีความชัดเจน ถึงสาเหตุที่ผมได้
ตัดสินใจไปในครั้งนี้ และผมก็ขอยืนยันว่า ยังมีความผูกพันทางใจกับพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะอดีตหัวหน้าพรรค 
รวมทั้งเป็นคนหนึ่งที่ร่วมก่อร่างสร้างพรรคนี้ขึ้นมา แต่เมื่อวันนี้พรรคมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แล้ว ก็เห็นว่าควรที่
จะให้ผู้รับผิดชอบชุดใหม่ ได้ท างานอย่างเต็มที่ 

ส าหรับตัวผมแล้ว ในแง่มุมของการท างานเพ่ือบ้านเมืองนั้น ไม่ว่าจะสวมหมวกใบไหน ก็สามารถท าประโยชน์ให้
บ้านเมืองได้ ดังนั้นที่มีหลายคนถามว่า ผมมีความคิดจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือไม่ ผมขอย้ าตรงนี้ว่าไม่มี ขอท างาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ ไม่เคยคิดเรื่องอ่ืน ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 จนส่งผล
ต่อภาวะทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ทั่ว โลก เหตุนี้เราจึงไม่มีเวลาแม้แต่นาทีเดียว ที่จะหยุดคิด
หยุดท า เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากภัยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

สุดท้ายผมขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ และให้โอกาสผมได้
ท างานรับใช้ ผมยังจ าค าพูดที่เคยให้ไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งเลือกตั้ง ว่า ผมจะท างานเพื่อพ่ีน้องประชาชน เพ่ือประเทศชาติอย่าง
เต็มที่เต็มความสามารถ ผมยังรักษาค าพูดนี้อยู่เสมอ ขอบคุณครับ. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1886016 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1886016
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ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.23 น. 

"อุตตม" ยันไม่คิดตั้งพรรคใหม่ พร้อมเดินหน้าท างานเพื่อชาติ 
“อุตตม” ลั่น จะท าตามสัญญาที่ให้ไว้ ไม่คิดตั้งพรรคใหม่ - พร้อมเดินหน้าท างานเพื่อชาติ สวมหมวกใบไหนก็
ได้ ขึ้นกับนายกฯ  

 
 

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ได้โพสต์เฟซบุ๊ก
ส่วนตัว ถึงการลาออกจากสมาชิกพรรคพปชร.ของ “4 กุมาร” โดยระบุว่า “ผมจะท าตามสัญญาที่ให้ไว้ ทุกท่านคงทราบ
ข่าวเกี่ยวกับการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐของผมแล้ว ในการแถลงข่าวมีความชัดเจน ถึงสาเหตุที่ผมได้ตัดสินใจไป
ในครั้งนี้ และผมก็ขอยืนยันว่า ยังมีความผูกพันทางใจกับพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะอดีตหัวหน้าพรรค รวมทั้งเป็นคน
หนึ่งที่ร่วมก่อร่างสร้างพรรคนี้ขึ้นมา แต่เมื่อวันนี้พรรคมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แล้ว  ก็เห็นว่าควรที่จะให้
ผู้รับผิดชอบชุดใหม่ ได้ท างานอย่างเต็มที ่
  “ส าหรับตัวผมแล้ว ในแง่มุมของการท างานเพ่ือบ้านเมืองนั้นไม่ว่าจะสวมหมวกใบไหนก็สามารถท าประโยชน์ให้
บ้านเมืองได้ ดังนั้นทีม่ีหลายคนถามว่า ผมมีความคิดจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือไม่ ผมขอย้ าตรงนี้ว่าไม่มี ขอท างาน
ในหน้าที่ที่ รับผิดชอบให้ เต็มที่  เต็มประสิทธิภาพ  ไม่ เคยคิดเรื่องอ่ืน  ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไร  ขึ้นอยู่กับ
นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด” นายอุตตม กล่าว 
  นายอุตตม  ระบุต่อว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 จน
ส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆทั่วโลก เหตุนี้เราจึงไม่มีเวลาแม้แต่นาทีเดียว ที่จะ
หยุดคิดหยุดท า เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากภัยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  
“สุดท้ายผมขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐและให้โอกาสผมได้ท างานรับ
ใช้ ผมยังจ าค าพูดที่เคยให้ไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งเลือกตั้ง ว่าผมจะท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน เพ่ือประเทศชาติอย่างเต็มที่เต็ม
ความสามารถ ผมยังรักษาค าพูดนี้อยู่เสมอ ขอบคณุครับ “อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบ ุ
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784060 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/784060
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10 ก.ค. 2563 07:01   

 อุตตม” ลั่นจะท าตามสัญญา แม้ลาออก พปชร.ขอท างานเต็มที่พาไทยพ้นวิกฤต ศก. 

 
 
“อุตตม” โพสต์ “จะท าตามสัญญาที่ให้ไว้” ตั้งแต่ตอนเลือกตั้ง ว่าจะท างานเพื่อประชาชน- 

ประเทศชาติ อย่างเต็มความสามารถ แม้ลาออกจาก พปชร.แล้วก็ตาม ลั่นจะพาไทยพ้นวิกฤตเศรษฐกิจจากพิษโค
วิด-19 

วันนี้ (9 ก.ค. 63) นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้โพสต์ 
เฟซบุ๊ก หลังจากแถลงลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการ ว่า ...ผมจะท าตามสัญญาที่ให้ไว้ 
ทุกท่านคงทราบข่าวเกี่ยวกับการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐของผม  แล้วหลังจากได้แถลงข่าวไปเมื่อเที่ยงวันนี้ ใน
การแถลงข่าวมีความชัดเจน ถึงสาเหตุที่ผมได้ตัดสินใจไปในครั้งนี้ และผมก็ขอยืนยันว่า ยังมีความผูกพันทางใจกับพรรค
พลังประชารัฐ ในฐานะอดีตหัวหน้าพรรค รวมทั้งเป็นคนหนึ่งที่ร่วมก่อร่างสร้างพรรคนี้ขึ้นมา แต่เมื่อวันนี้พรรคมีคณะ
กรรมการบริหารชุดใหม่แล้ว ก็เห็นว่าควรที่จะให้ผู้รับผิดชอบชุดใหม่ ได้ท างานอย่างเต็มที่ ส าหรับตัวผมแล้ว ในแง่มุม
ของการท างานเพ่ือบ้านเมืองนั้น ไม่ว่าจะสวมหมวกใบไหน ก็สามารถท าประโยชน์ให้บ้านเมืองได้  ดังนั้น ที่มีหลายคน
ถามว่า ผมมีความคิดจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือไม่ ผมขอย้ าตรงนี้ว่าไม่มี ขอท างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เต็มที่ 
เต็มประสิทธิภาพ ไม่เคยคิดเรื่องอ่ืน ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 จนส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรง เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก เหตุนี้เราจึงไม่มีเวลาแม้แต่นาทีเดียว ที่จะหยุดคิดหยุดท า เพ่ือให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากภัยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

สุดท้ายผมขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ และให้โอกาส 
ผมได้ท างานรับใช้ ผมยังจ าค าพูดที่เคยให้ไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งเลือกตั้ง ว่า ผมจะท างานเพื่อพ่ีน้องประชาชน เพ่ือประเทศชาติ
อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ ผมยังรักษาค าพูดนี้อยู่เสมอ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000070601 
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10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:34 น.    

 แผ่นเสียงตกร่อง! 'วัฒนา' ด่าแหลก 'ลุงตู่' ประเคนงบฯ ค้ ายันรัฐบาลเผด็จการ 
แต่เป็นภาระประชาชน   

 
 
10 ก.ค.63- นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย จ าเลยคดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ืออาทร โพสต์ข้อความ

ผ่านเฟซบุ๊ก Watana Muangsook ว่าวันนี้จะมีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวันที่สองที่
เป็นเรื่องของสาระ โดยคิวแรกเป็นของกรมบัญชีกลางซึ่งมีหน้าที่ “ก ากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้
เกิดประโยชน์สูงสุด” ที่จะต้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ 

ดูจากกรอบของงบประมาณปี 2564 ประเทศไทยมีรายจ่ายประจ าสูงใกล้เคียงกับรายรับและมีแนวโน้มจะสูงขึ้น
เรื่อยๆ ต้นตอของปัญหามาจากการขยายความเป็นรัฐราชการซึ่งจะเกิดขึ้นทุกครั้งหลังการยึดอ านาจจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องลดขนาดรัฐราชการลง เพ่ือให้มีเงินเหลือใช้ในการพัฒนาประเทศ 
รายจ่ายหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการยึดอ านาจและเป็นภาระแก่งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนคือ การที่พลเอก
ประยุทธ์ประเคนวันเวลาทวีคูณให้กับทหารต ารวจทั่วประเทศภายหลังการยึดอ านาจ และการที่รัฐบาลประยุทธ์ออก
กฎหมายเปิดทางให้ทหารยศพลตรีมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเพ่ือให้ทหารเหล่านี้ได้มาเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ เช่น 
ป.ป.ช. เพื่อค้ ายันรัฐบาลเผด็จการต่อแต่เป็นภาระแก่ประชาชน ผมจึงให้การบ้านกรมบัญชีกลางไปค านวณว่าเฉพาะสอง
รายการนี้เป็นภาระแก่งบประมาณเป็นเงินมากน้อยเท่าไร ได้ค าตอบแล้วจะเรียนให้พ่ีน้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษี
ทราบต่อไปครับ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70997 
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วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 08.38 น. 

‘วัฒนา’ หวด ‘บิ๊กตู่ ’ประเคน 2 รางวัลให้ทหารต ารวจหลังยึดอ านาจ ค้ ายันรบ.เผด็จการ 

 
 
‘วัฒนา’ ไล่หวด ‘บิ๊กตู่’ ประเคนวันเวลาทวีคูณทหารต ารวจ เปิดทางพลตรีฐานะเท่าอธิบดีหลัง ‘ยึดอ านาจ’ 

ค้ ายันรัฐบาลเผด็จการต่อ สร้างภาระประชาชน สั่ง ‘กรมบัญชีกลาง’ ค านวณเป็นภาระแก่งบประมาณเท่าไร 
10 กรกฎาคม 2563 นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้ 

วันนี้จะมีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวันที่สองที่เป็นเรื่องของสาระ โดยคิวแรกเป็นของ
กรมบัญชีกลางซึ่งมีหน้าที่ “ก ากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ที่จะต้องมาชี้แจง
ต่อคณะกรรมาธิการ 

ดูจากกรอบของงบประมาณปี 2564 ประเทศไทยมีรายจ่ายประจ าสูงใกล้เคียงกับรายรับและมีแนวโน้มจะสูงขึ้น
เรื่อยๆ ต้นตอของปัญหามาจากการขยายความเป็นรัฐราชการซึ่งจะเกิดขึ้นทุกครั้งหลังการยึดอ านาจจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องลดขนาดรัฐราชการลง เพ่ือให้มีเงินเหลือใช้ในการพัฒนาประเทศ 

รายจ่ายหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการยึดอ านาจและเป็นภาระแก่งบประมาณท่ีมาจากภาษีของประชาชนคือ การที่พล
เอกประยุทธ์ประเคนวันเวลาทวีคูณให้กับทหารต ารวจทั่วประเทศภายหลังการยึดอ านาจ และการที่รัฐบาลประยุทธ์ออก
กฎหมายเปิดทางให้ทหารยศพลตรีมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเพ่ือให้ทหารเหล่านี้ได้มาเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ เช่น 
ป.ป.ช. เพื่อค้ ายันรัฐบาลเผด็จการต่อ แต่เป็นภาระแก่ประชาชน 

ผมจึงให้การบ้านกรมบัญชีกลางไปค านวณว่าเฉพาะสองรายการนี้เป็นภาระแก่งบประมาณเป็นเงินมากน้อยเท่าไร 
ได้ค าตอบแล้วจะเรียนให้พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีทราบต่อไปครับ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504423 

 
 
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/504423
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10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:43 น.      

 โฆษก พท.ฟันธงไม่มีใครรับเผือกร้อนมาเป็น รมต.อาจกลายเป็นแพะท าศก.เจ๊ง 

 

 

10 ก.ค.63 - นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ระบุ พร้อมปรับครม.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ว่า การลาออกของ 4 กุมาร ชัดเจนว่าอยู่
นอกเหนือการควบคุมของพล.อ.ประยุทธ์ และไม่น่าจะรู้ตัวมาก่อน ขนาดลายังไม่ลา แต่กลับไปขออนุญาตนายสมคิด จา
ตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีแทน สภาพพล.อ.ประยุทธ์ ในขณะนี้ ก าลังกลายเป็นต าบลกระสุนตก ศูนย์กลางพ้ืนที่รับ
ปัญหา ทั้งปัญหาสภาล่ม ที่แม้จะได้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มาเป็นหัวหน้าพรรคแบบนอนมา ก็ไม่ได้ช่วยให้การ
ท างานสภาของพรรคพลังประชารัฐดีขึ้น ผ่านเลือกตั้งซ่อมล าปางเขต 4 มาเกือบเดือน ยังไม่สามารถรับรองผล แถมสุ่ม
เสี่ยงอาจถูกยุบพรรคจากค าร้องที่เชื่อมโยงกับการกระท าของกรรมการบริหารพรรค 4 กุมารลาออกจากการเป็นสมาชิก
พรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ยอมลาออกจากรัฐมนตรี จนท าให้วงประชุมครม.เศรษฐกิจล่ม ต้ องยกเลิกการประชุมหา
แนวทางช่วย SME แบบไม่มีใจท างาน 
นายอนุสรณ์ กล่าวว่า เมื่อทั้ง 4 คนได้แถลงลาออกอย่างชัดเจน เป็นทางการขนาดนี้แล้ว ยิ่งส่งผลในทางจิตวิทยาเชิงลบ
ให้กับพรรคพลังประชารัฐลงไปอีก ท าให้เกิดความรู้สึกร่วมของคนในสังคมที่มองจากภายนอกเข้าไปภายในว่า ในพรรค
พลังประชารัฐอาจมีแต่กลุ่มก๊วนการเมืองที่รุมทึ้งผลประโยชน์จากโครงการและงบประมาณรัฐหรือไม่ เพราะภาพลักษณ์
ของแต่ละคน แต่ละก๊วนที่ออกมา ล้วนท าให้เกิดค าถามกังขาสงสัยจากสังคมแทบทั้งสิ้น 

 “ทางเลือกของพล.อ.ประยุทธ์ เหลือน้อยลงทุกขณะ รัฐมนตรีเก่าก็ยังไม่ยอมลาออก จะชวนคนใหม่มาเป็น
รัฐมนตรีก็ไม่มีใครกล้ารับเผือกร้อน เสร็จนาฆ่าโคถึก อาจกลายเป็นแพะท าเศรษฐกิจเจ๊ง”นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71004 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/504436 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/71004
https://www.naewna.com/politic/504436
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10 ก.ค. 2563 09:55 น. 

เพื่อไทย ชี้ "บิ๊กตู่" ต าบลกระสุนตก ตอกลิ่ม 4 กุมาร ออก ยังไม่ขออนุญาต 

 
โฆษกเพื่อไทย ได้ที ชี้ปัญหารุมเร้า "บิ๊กตู่" กลายเป็นต าบลกระสุนตก ซัด เหลือทางเลือกน้อยลงทุกที ตอกลิ่ม  

4 กุมาร ลาออก ยังไม่ขออนุญาต ท า พปชร.แย่ลงไปอีกolume00:08/00:43Truv  
วันที่ 10 ก.ค. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม ระบุ พร้อมปรับครม.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่า การลาออกของ 4 กุมาร ชัดเจนว่า อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของ พล.อ.ประยุทธ์ และไม่น่าจะรู้ตัวมาก่อน ขนาดลายังไม่ลา แต่กลับไปขออนุญาต นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรีแทน สภาพ พล.อ.ประยุทธ์ ในขณะนี้ ก าลังกลายเป็นต าบลกระสุนตก ศูนย์กลางพ้ืนที่รับปัญหา ทั้ง
ปัญหาสภาล่ม ที่แม้จะได้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มาเป็นหัวหน้าพรรค แบบนอนมา ก็ไม่ได้ช่วยให้การท างานสภา
ของพรรคพลังประชารัฐดีขึ้น ผ่านเลือกตั้งซ่อมล าปาง เขต 4 มาเกือบเดือน ยังไม่สามารถรับรองผล แถมสุ่มเสี่ยงอาจถูก
ยุบพรรค จากค าร้องที่เชื่อมโยงกับการกระท าของกรรมการบริหารพรรค 

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวต่อว่า 4 กุมาร ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ยอมลาออกจาก
รัฐมนตรี จนท าให้วงประชุมครม.เศรษฐกิจ ล่ม ต้องยกเลิกการประชุมหาแนวทางช่วย SME แบบไม่มีใจท างาน เมื่อทั้ง 
4 คน ได้แถลงลาออกอย่างชัดเจน เป็นทางการขนาดนี้แล้ว ยิ่งส่งผลในทางจิตวิทยาเชิงลบให้กับพรรคพลังประชารัฐลง
ไปอีก ท าให้เกิดความรู้สึกร่วมของคนในสังคม ที่มองจากภายนอกเข้าไปภายในว่า ในพรรคพลังประชารัฐ อาจมีแต่
กลุ่มก๊วนการเมืองที่รุมท้ึงผลประโยชน์จากโครงการและงบประมาณรัฐหรือไม่ เพราะภาพลักษณ์ของแต่ละคน แต่ละก๊วนที่
ออกมา ล้วนท าให้เกิดค าถามกังขา สงสัยจากสังคมแทบทั้งสิ้น 

“ทางเลือกของ พล.อ.ประยุทธ์ เหลือน้อยลงทุกขณะ รัฐมนตรีเก่าก็ยังไม่ยอมลาออก จะชวนคนใหม่มาเป็น
รัฐมนตรีก็ไม่มีใครกล้ารับเผือกร้อน เสร็จนาฆ่าโคถึก อาจกลายเป็นแพะ ท าเศรษฐกิจเจ๊ง”นายอนุสรณ์ กล่าว.. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1886167 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1886167
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10 กรกฎาคม 2563 

'อนุสรณ์' ชี้ 'นายกฯ' ก าลังกลายศูนย์กลางพื้นที่รับปัญหา 
 

 
"อนุสรณ์" ชี้ "ประยุทธ์" ก าลังกลายศูนย์กลางพื้นที่รับปัญหา ทางเลือกเหลือน้อยลงทุกขณะ อาจ 

กลายเป็นแพะท าเศรษฐกิจเจ๊ง 
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุ พร้อมปรับ ครม. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ว่า การลาออก
ของ 4 กุมาร ชัดเจนว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของ พล.อ.ประยุทธ์ และไม่น่ าจะรู้ตัวมาก่อน ขนาดลายังไม่ลา แต่
กลับไปขออนุญาต นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แทน สภาพ พล.อ.ประยุทธ์ ในขณะนี้ ก าลังกลายเป็น
ต าบลกระสุนตก ศูนย์กลางพ้ืนที่รับปัญหา ทั้งปัญหาสภาล่มที่แม้จะได้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มาเป็นหัวหน้าพรรค
แบบนอนมา ก็ไม่ได้ช่วยให้การท างานสภาของพรรคพลังประชารัฐดีขึ้น ผ่านเลือกตั้งซ่อมล าปางเขต 4 มาเกือบเดือน ยัง
ไม่สามารถรับรองผล แถมสุ่มเสี่ยงอาจถูกยุบพรรคจากค าร้องที่เชื่อมโยงกับการกระท าของกรรมการบริหารพรรค 4 
กุมารลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ยอมลาออกจากรัฐมนตรี  จนท าให้วงประชุม ครม.เศรษฐกิจ
ล่ม ต้องยกเลิกการประชุมหาแนวทางช่วย SME แบบไม่มีใจท างาน เมื่อทั้ง 4 คนได้แถลงลาออกอย่างชัดเจนเป็น
ทางการขนาดนี้แล้ว ยิ่งส่งผลในทางจิตวิทยาเชิงลบให้กับพรรคพลังประชารัฐลงไปอีก ท าให้เกิดความรู้สึกร่วมของคนใน
สังคมที่มองจากภายนอกเข้าไปภายในว่า ในพรรคพลังประชารัฐอาจมีแต่กลุ่มก๊วนการเมืองที่รุมทึ้งผลประโยชน์จาก
โครงการและงบประมาณรัฐหรือไม่ เพราะภาพลักษณ์ของแต่ละคน แต่ละก๊วนที่ออกมา ล้วนท าให้เกิดค าถามกังขา
สงสัยจากสังคมแทบทั้งสิ้น 

“ทางเลือกของ พล.อ.ประยุทธ์ เหลือน้อยลงทุกขณะ รัฐมนตรีเก่าก็ยังไม่ยอมลาออก จะชวนคนใหม่มาเป็น
รัฐมนตรีก็ไม่มีใครกล้ารับเผือกร้อน เสร็จนาฆ่าโคถึก อาจกลายเป็นแพะท าเศรษฐกิจเจ๊ง” นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888692?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888692?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888692?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 - 11:23 น. 

ปรับหัวการเมือง-4 เหล่าทัพ เปลี่ยน ครม.ค้ าอ านาจ “ประยุทธ์ 2/2” 
 

 

 

 

10 กรกฎาคม 2563 ครบรอบ 1 ปี การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “สมัยที่ 2” 
รวดเร็ว-ร้อนแรง หลังทุ่มสรรพก าลังต่อสู้กับมหันตภัยโควิด-19 

พรรคการเมืองเปลี่ยนหัวหน้า-เลขาธิการพรรค และปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) “เสนอตัว” 
ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ซีอีโอตึกไทยคู่ฟ้า ในการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ 2/2 ก่อนก้าวเข้าสู่รัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ปีที่ 2 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนหลัก 119 เสียง เปลี่ยนหัว-รื้อกลุ่มสมคิด-4 กุมาร “อุตตม สาวนายน-สนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์” เป็นกลุ่มบ้านป่ารอยต่อของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กุมสภาพ-ไร้รอยต่อ 

มีอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค-กลุ่มสามมิตร เป็น “ทัพหน้า” กลุ่มประชาธิปัตย์พลัส เป็น “ทัพหลวง” และ
มุ้งย่อย “ดาวกระจาย” สี่ภาค คุมเสียงข้างมากในรัฐบาล 

หลังจากอัปเปหิ “ก๊กสี่กุมารและพวก” ได้ส าเร็จ ทั้ง 15 ก๊ก “พักรบ” ตกอยู่ใน “สุญญากาศ” การต่อรอง
ต าแหน่งรัฐมนตรี…แต่รอวันปะทุ 

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) หัวแถว-หลังบ้านยังคงหน้าเดิม “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค “เสี่ยโอ๋” 
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ เพิ่มเติมคือ งูเห่า 9 ชีวิต ปาดหน้าเป็นพรรครัฐบาลอันดับสอง 

พรรค 61 เสียง ถึงเวลานี้ยังคงรักษา 8 เก้าอ้ีเสนาบดี “สงวนท่าที” เป็น “เด็กดี” ไม่ต่อรอง-ขอต าแหน่ง
รัฐมนตรีเพิ่ม “นายกฯหนู” พับแผนใส่ลิ้นชัก 

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรค “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” เลขาธิการพรรค “หนัง
เหนียว” แม้ถูกขย่ม-เขย่าจากอดีต ส.ส.-ส.ส.สายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แต่ยังมี “นายหัวชวน” เป็นแบ็กอัพ 

7 รัฐมนตรี 8 เก้าอ้ีในรัฐบาลพรรคร่วมจะ “ท างานหนัก” แต่ “ไม่ปัง” คะแนนนิยมเข้ากระเป๋า “ลุงตู่” โหวต
เตอร์ยังต้องรอดูผลงาน ครม.พรรคประชาธิปัตย์พิสูจน์ฝีมือ 

ยิ่งรัฐธรรมนูญถูกออกแบบมาเพ่ือ พล.อ.ประยุทธ์ “อยู่ยาว” ได้ถึง 2 สมัย เพราะมี ส.ว. 250 คน ในมือ
ประชาธิปัตย์ จึงรับสภาพเป็นพรรคร่วมรัฐบาล-ไม่ชูธงแก้รัฐธรรมนูญเพื่อ “กู้วิกฤตศรัทธา” เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

54 

 

อย่างไรตาม รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เพ่ิงบริหารงานเข้าสู่ปีที่ 2 ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจจากพิษโควิด-
19 ยังคงขึงพืดการเมือง การแก้รัฐธรรมนูญยังคงเป็นวาระท่ีถูก “แช่แข็ง” 

สถานการณ์การน าภายในพรรค-การตามภายในพรรคร่วมรัฐบาลจึงต้องถีบ-ถอย “ไม่เปลี่ยนม้าศึก” กลาง
กระแสน้ าเชี่ยวกราก และเลือดที่พร้อมจะไหลออกจากเส้นเลือดฝอย 

พร้อมกับ “แรงกระเพ่ือม” ของพรรค ทั้งจากคนภายในพรรค-คนภายนอกพรรค ที่ต้องการดึง-ดูด ส.ส.นอก
อุดมการณ์ บอนไซ-ปิดต านานพรรค 7 ทศวรรษ 

ยิ่งพรรคร่วมรัฐบาล 53 เสียง-หล่นไปเป็น “พรรคอันดับสาม” อ านาจต่อรอง-รั้งเก้าอ้ีรัฐมนตรีเกรดเอในรัฐบาล
อ่อนแรง ยิ่งต้องสงบเสงี่ยม-เจียมตัว ตามสไตล์เพ่ือนจุรินทร์-เฉลิมชัย รักษาเนื้อ-รักษาตัวอภิสิทธิ์ไว้ใช้สอยในช่วงที่
การเมืองเข้ามุมอับ 

ขณะที่พรรคขนาดกลาง-ขนาดเล็ก อย่างพรรค 12 เสียง-ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ของ “เสี่ยท็อป” วราวุธ ศิลป
อาชา ยังคงเป็นปึกแผ่น-เป็นเอกภาพ ยึดเก้าอ้ีรัฐมนตรี 2 เหนียวแน่น 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ของ “ลุงก านัน” สุเทพ เทือกสุบรรณ “ช้าแต่ชัวร์” ทันทีที่ “คุณชาย
เต่า” ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ลาออกจากหัวหน้า-สมาชิกพรรคแล้ว สบช่อง-เขย่าโผ เสนอชื่อ “อเนก เหล่าธรรมทัศน์”
เสียบทันที 

ส่วนหัวหน้าพรรคคนใหม่ “สุเทพ” ส่ง “ทนายความคู่บุญ” ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง รักษาการเลขาธิการ-สายตรง
ลุงก านัน ขัดตาทัพ-หัวหน้าพรรคเฉพาะกิจ ก่อนที่ประชุมใหญ่สมัชชาของพรรคจะเลือก กก.บห.ชุดถาวร ในกลางปี”64 
หรือต้นปี”65 

พรรคน้องคนสุดท้อง 3 เสียง-ชาติพัฒนา (ชพ.) ของ “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ประธานที่ปรึกษาพรรค ที่มี “เทวัญ 
ลิปตพัลลภ” เป็นหัวหน้าพรรค หวาดเสียว-โอกาสตกจากเก้าอ้ีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี “มากที่สุด” 

เนื่องจากพรรคน้องใหม่มาแรง-พลังท้องถิ่นไท ของ “ชัช เตาปูน” นายชัชวาลล์ คงอุดม ต้อนเสียงงูเห่าสีส้มเข้า
พรรค-เติมเสียงรัฐบาลจาก 3 เสียง เป็น 5 เสียง เตรียมส่ง “ชื่นชอบ คงอุดม” ลูกชาย ร่วม ครม.ประยุทธ์ 2/2 

การปรับขุมก าลังภายในพรรคของแต่ละพรรค จึงส่งผลต่อการปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 เป็นการ “ปรับเพ่ือไป
ต่อ” โดยการฟอร์มทีมเศรษฐกิจใหม่-ดึงคนหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเพ่ือตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19 

โดยเฉพาะ “โควตากลาง” ของ “พล.อ.ประยุทธ์” ที่ต้อง “วัดใจ” เพราะเป็นเก้าอ้ีของสมคิด-สี่กุมาร ทั้งรอง
นายกรัฐมนตรี-รมว.คลัง-รมว.พลังงาน และ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาจรวมไปถึงกระทรวง
แรงงานของลุงก านันสุเทพ ที่ต้องฟ้ืนฟู-ปั๊มหัวใจแรงงานไทยอย่างหนัก 
 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-488560 

บทความที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2257724 

  

https://www.prachachat.net/politics/news-488560
https://www.matichon.co.th/columnists/news_2257724
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วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 - 12:01 น. 

สถานีคิดเลขที่12 โดย วรศักดิ์ ประยูรศุข : เมือ่สภาลม่ 
 

 
 
 
 
 
เรียกว่าเริ่มมีอาการ 

นักข่าวสภา ส่งข่าวมาว่า เกิดเหตุการณ์สภาล่ม เมื่อวันพุธที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ล าดับเหตุการณ์ ดูเหมือนไม่มี
อะไรมาก เริ่มประชุมเช้าตามปกติ ประธาน ชวน หลีกภัย ขึ้นนั่งบัลลังก์ ช่วงแรก เป็นการปรึกษาหารือของ ส.ส.จากนั้น
เข้าสู่วาระการพิจารณารับทราบต่างๆ 

มาเป็นเรื่องตอนรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือน ต.ค.-ธ.ค.2562) 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ลุกขึ้นอภิปรายว่า ไม่เห็นด้วยกับรายงานการปฏิรูปฉบับดังกล่าว 
เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกลับไปท ารายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย เสนอให้ประธานตรวจสอบองค์ประชุมก่อน เนื่องจากเห็น
ว่ามีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมไม่ครบ 

อีกท้ังการพิจารณาการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ เป็นเรื่องส าคัญ จึงอยากให้สมาชิกท้ัง ส.ส.และ
คณะรัฐมนตรีเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องส าคัญของประเทศด้วย 

นายชวนต้องเรียกสมาชิกแสดงตัว ให้วิปรัฐบาลเรียกบรรดา ส.ส.ที่ไปประชุมกรรมาธิการอ่ืนๆ มาเข้าห้อง
ประชุมเป็นการด่วน 

เวลาผ่านไปพอสมควร ตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่า 231 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมทั้งหมดคือ 
244 คน ไม่สามารถประชุมต่อไปได้ 

ประธานชวนสั่งปิดประชุมในเวลา 13.15 น. 
สาเหตุจริงๆ ที่สภาล่มมาจากอะไร เป็นอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืน ทางวิปรัฐบาลคงทราบดีกว่าใคร และคงจะต้อง

หาวิธีการแก้ไขกันไป 
ที่แน่ๆ ไม่ใช่เรื่องดี เพราะงานหลักของสภา คือการประชุม แน่นอนว่า นอกจากประชุมสภาแล้ว ยังมีประชุม

กรรมาธิการสามัญ วิสามัญ อนุกรรมาธิการ และอ่ืนๆ ควบคู่ไปด้วย 
อย่างระยะนี้ คือการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯปี 2564 ซึ่งจะต้อง

ประชุมยาวไปจนกว่าจะเสร็จเพ่ือเข้าวาระสองและสาม 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

56 

 

เรียกว่างานหนัก ไหนยังต้องลงพ้ืนที่ หรืองานติดต่อ สารพัดอีก แต่เมื่อตัดสินใจ 
ก้าวมาเป็นตัวแทนประชาชนแล้ว ยุ่งยากยังไงก็ต้องบริหารจัดการให้ลงตัว 

เมื่องานหลักเป็นปัญหาอย่างนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของท้ังสภา ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ที่น่าห่วง
มากกว่าคือ รัฐบาล ซึ่งถือเป็นตัวแทนฝ่ายข้างมากจากสภา ประธาน รองประธาน ก็มาจากพรรครัฐบาลทั้งหมด 

ถ้าไม่สามารถดูแลให้สภาด าเนินการประชุมได้ อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เข้าสักวัน เหตุการณ์สภาล่ม นัยยะ
หนึ่ง ถือเป็นสัญญาณเตือนไปยังฝ่ายบริหาร คือรัฐบาลเข้าแล้ว 

ส่วนเตือนว่าอย่างไร เป็นเรื่องท่ีต้องไปถอดรหัสกันเอาเอง 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2259237 
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คอลัมน์ ใบตองแห้ง : นับถอยหลังแต่มืดมน 

 

 

 

 

นับถอยหลังแต่มืดมน - “สี่กุมาร” ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ลาออกจากรัฐมนตรี ยังต้องท าหน้าที่
ภายใต้การน าของประยุทธ์ เพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิด 
 ยืนยันไม่ขัดแย้งกับพรรค แม้ถูกไล่จากหัวหน้า-เลขาธิการ ถามจริงมีใครเชื่อบ้าง เพราะต่างฝ่ายต่างซัดกันหนัก 
ไม่ก่ีวันก่อน ส.ส.สันติ กีระนันทน์ ก็ท าให้ชาวบ้านหัวร่อก๊าก เมื่อโพสต์ว่า เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องส าอาง โบท็อกซ์ บิ๊กอาย 
ไม่สามารถปกปิดสันดานต่ าทราม 
 ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐ เป็นเรื่องจี้เส้นสนุกสนาน ส าหรับท่านผู้ชม โดยเฉพาะฝั่งประชาธิปไตยท่ีนั่ง
ดูบนภู ทีมตู่ Vs ทีมตู่ แยกพวกซัดกัน ทีมสมคิด-สี่กุมาร สร้างภาพเป็นคนดี นักการเมืองอีกฝั่งเป็นเสือหิวเสือโหย จ้อง
จะงาบ แล้วดูเหมือนกระแสสื่อ กระแสโพล คนรักตู่ ก็คล้อยตาม รุมกระหน่ าราวกับพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรค
ทักษิณก่อนรัฐประหาร 
 แต่ก็ยังไม่รู้สึกรู้สา ยังมี ส.ส.ออกมาเชิดชูธรรมนัส เป็นเสาหลักของพรรค สมควรรับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ 
น่าชื่นชมในความมาดมั่นไม่แคร์สื่อ 
 ซูเปอร์โพลเพ่ิงออกผลส ารวจ “ถ้าวันนี้เลือกตั้งพรรคใดชนะ” พบว่าพรรคก้าวไกลคะแนนเพ่ิมอยู่พรรคเดียว 
พปชร. หายไปครึ่งหนึ่ง 16.6 เหลือ 8.3 ประชาธิปัตย์ 11.7 เหลือ 8.7 แต่มีสื่อเอาไปพาดหัวข่าว “ปชป.คะแนนเหนือ
พรรคร่วมรัฐบาล” 
 เท่านั้นแหละ พรรคเอาดีใส่ตัวก็ตีปี๊บ ปลาบปลื้มน้ าตาไหล ขอบคุณประชาชนเห็นผลงาน แม้เหลือ ส.ส. 52 คน
พิสูจน์ให้เห็นคุณภาพ ทีมอเวนเจอร์จะออนทัวร์ ไปพบพ่ีน้องทั่วประเทศ 
ฮาอะไรปานนั้น ไม่เกรงใจพรรคร่วมก็เกรงใจประยุทธ์บ้างเป็นไร 
 แล้วประยุทธ์จะท าอย่างไร จะปรับ ครม.เมื่อไหร่ จะยังเอาสมคิดกับสี่กุมารไว้ไหม ใช่ละ ประยุทธ์มีอ านาจล้น
เหลือ สามารถยื่นค าขาด กันโควตากลางไว้ให้ทีมเศรษฐกิจ แต่เมื่อแตกหักถึงขั้นนี้ จะร่วมรัฐบาลกันได้อย่างไร สมัยหน้า 
ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายคนใดคนหนึ่ง ก็ตายแหงแก๋เพราะพรรคไม่ยกมือให้ 
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 แล้วจะหาทีมใหม่ที่ไหน นอกจาก “ใส่บิ๊กอายคุมทีมเศรษฐกิจ นางฟ้าแก้วิกฤต ดร.แหม่ม ครบรสอึดถึกทน” 
เทคโนแครตคนไหนอยากจะเข้ามา ไม่ใช่แค่วิบัติอยู่ข้างหน้า จีดีพีติดลบ 8-10% คนตกงาน 8 ล้านคน แต่แรงกดดันทาง 
การเมือง การแก่งแย่งต าแหน่ง ชิงดีชิงเด่น นี่ต่างหากที่ท าให้คนนอกไม่อยากร่วมรัฐบาล 
 มองทางไหนจึงเห็นแต่ทางตัน ไม่ใช่แค่รัฐบาลประยุทธ์หรอก คนไทยทั้งประเทศนี่แหละ ตกอยู่ภายใต้ชะตา
กรรมเดียวกัน หัวเราะไปก็เท่านั้น เพราะไม่รู้จะท าอะไรได ้
 รัฐบาลก าลังนับถอยหลัง แต่มองไม่เห็นทางออก ปรับ ครม.อย่างไรก็ไปไม่รอด ภายใต้เงื่อนไขการเมืองแบบนี้ 
เอาเทวดาที่ไหนมาน าทีมเศรษฐกิจ ก็แก้ไม่ตก เพราะการจัดงบประมาณ การจัดล าดับความส าคัญของรัฐ ยังมุ่งไปที่ 
“ความมั่นคงของชาติ” ส าคัญกว่าการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ความคิดชี้น า ล้าหลัง ภายใต้กองทัพ รัฐราชการ ไม่
สามารถรับมือวิกฤตหลัง โควิด ที่โลกจะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่เอาแต่คิดว่าอีก 1-2 ปี การส่งออกท่องเที่ยวจะกลับมา
เหมือนเดิม 
 มีทางอ่ืนไหม สมมติประยุทธ์ยุบสภาลาออก แล้ว 250 ส.ว.ไม่เลือกกลับมาใหม่ หรือประยุทธ์ถอดใจ ประกาศ
ไม่ไป ต่อแล้ว 
 นั่นเรื่องใหญ่เลยนะ แปลว่าเครือข่ายอ านาจอนุรักษนิยมพลิกผัน เห็นตรงกันว่าตู่ไม่ไหวแล้ว ต้องเปลี่ยนคนใหม่ 
แต่จะเอาใคร? แล้วจะยุบสภาให้เลือกตั้งใหม่ หรือแค่ลาออกโดยใช้สัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาลเดิม ในองค์ประกอบอย่างนี้  
ใครอยากนั่งเก้าอ้ีร้อนเป็นไฟ 
 สมมตินะครับ สมมติ เพราะในอดีต พล.อ.เกรียงศักดิ์ก็เคยลาออกกลางสภา แล้ว ส.ว.ทหารหันมาหนุนป๋าเปรม 
แต่สถานการณ์มันไม่เหมือนกัน 

จากรัฐบาลหอยถึงเกรียงศักดิ์ ถึงเปรม มันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นล าดับขั้น เกรียงศักดิ์รัฐประหารรัฐบาลหอย 
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับหนึ่ง แล้วจึงมีเลือกตั้ง แล้วไปไม่รอด จึงส่งต่อให้เปรมมาเป็นคนกลาง แต่
สถานการณ์วันนี้เครือข่ายอนุรักษนิยมมีแต่ถอยหลัง ไม่เห็นทิศทางปรองดองสมานฉันท์ 
 ตู่ไม่ใช่เกรียงศักดิ์ ตู่ไม่ถอยง่ายๆ แล้วฝ่ายอนุรักษนิยมก็ไม่มีทางปรองดองกับฝ่ายประชาธิปไตย โดยเฉพาะคน
รุ่นใหม่ “พวกชังชาติ” เพราะพลังอนุรักษนิยมอยู่ได้ด้วยการปลุกความเกลียดชัง กระทั่งหาว่า “ไพร่หมื่นล้าน” อมเงิน
บริจาค 45,000 บาทก็ยังปั่นได้ 
 นี่คือยกตัวอย่าง ติ๊งต่าง ว่าแม้รัฐบาลนับถอยหลัง ก็ยังทางตัน เปลี่ยนอะไรไม่ได้ ภายใต้โครงสร้ างอย่างนี้ 
ประยุทธ์ ลาออก ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มั่นคง มีฝีมือ ภายใต้กติกาอย่างนี้ ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ใช้ระบบบัตรใบ
เดียว สูตรเศษมนุษย์ ตัดสินโดยองค์กรอิสระที่ประชาชนหมดความเชื่อถือ ก็มีแต่จะเละไปใหญ่ ประชาชนไม่มีทางเลือก
อะไรหรอก นอกจากนั่งดู หัวเราะ แล้วก็ท าใจยอมรับชะตากรรม 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4470295 
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ทีมข่าวคิดลึก  10 กรกฎาคม 2563 00:22 น.   

"สี่กุมาร" ซือ้ใจ "บิ๊กตู"่!?   

 

 

 

 

  

ข่าวใหญ่ของเมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ไปตกอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของ "กลุ่มสี่กุมาร" ที่เปิดแถลงข่าวลาออก
จากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ท าเอาบรรยากาศทางการเมืองกลับมาระอุ อย่างที่เห็น เพราะการประกาศท่าทีของ 
"กลุ่มสี่กุมาร" ครั้งนี้ ย่อมไม่ใช่ฉากจบของปัญหาทางการเมือง หากแต่อาจกลายเป็น "แรงกดดัน" ที่พุ่งไปยัง "บิ๊กตู่" 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ "กัปตันเรือเหล็ก" แทน 
 กลุ่มสี่กุมารอันประกอบด้วย "อุตตม สาวนายน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ, "สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อดีตเลขาธิการพรรค , "สุวิทย์ เมษินทรีย์" 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อดีตรองหัวหน้าพรรค และ "กอบศักดิ์ ภู
ตระกูล" รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตกรรมการบริหารพรรค ให้เหตุผลว่าวันนี้ภารกิจการท าพรรคพลังประชา
รัฐได้ลุล่วงแล้ว อีกทั้งพรรคได้มีคณะบริหารชุดใหม่จึงขอยุติบทบาททางการเมือง คงเหลือไว้แต่บทบาทในฝ่ายบริหารคือ
ต าแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องของการปรับครม. จะเป็นอย่างไรนั้นขอให้อยู่ที่อ านาจการตัดสินใจของ นายกรัฐมนตรี 

"การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ ทุกคนเข้าใจกันดี พวกตนจะท าหน้าที่ที่เรามีอย่างเต็มที่ 
หากจะมีการปรับเปลี่ยนใดๆ ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็เป็นเรื่องของอ านาจนายกฯ" อุตตม ตอบค าถามสื่อมวลชน กรณี
ที่ว่าจะตัดสินใจลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ 
 แน่นอนว่าการประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคของกลุ่มสี่กุมาร ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือไม่ก็ตาม แต่
สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดข้ึนทั้งต่อพรรคพลังประชารัฐ และต่อครม. อย่างชัดเจน 
 เพราะนี่คือตอกย้ าถึงปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ลุกลามบานปลาย จนถึ งขั้น "อยู่
ร่วมกันไม่ได้" ระหว่างกลุ่มสี่กุมาร กับขั้วการเมืองที่ออกตัว หนุน "บิ๊กป้อม"พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ให้ขึ้นไปนั่งในเก้าอ้ี "หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ" 
 จากนี้ไป การอยู่ร่วมกันระหว่าง กลุ่มสี่กุมาร ในครม. กับรัฐมนตรีที่สังกัดกลุ่มตรงกันข้าม จึงจะด าเนินไปด้วย
ความอึดอัดโดยไม่ต้องคาดเดา 
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 ทั้งนี้มีรายงานว่า การตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ของกลุ่มสี่กุมาร นั้นถูกจับตามาตลอดว่า
จะใช้ช่วงเวลาใด และจะมีอิทธิฤทธิ์ อย่างใดอย่างหนึ่งมาส าแดงหรือไม่ ซึ่งเหตุการณ์สภาฯล่ม เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา
นั้นคือแสดงให้เห็นว่าคนที่ดูแลงานในสภาฯ นั้นมีบารมีมากพอที่จะ "คุมส.ส." ได้จริงหรือไม่ เพราะถ้าบริหารได้จริง คง
ไม่มีเหตุการณ์ท้าทาย อ านาจของพล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ อย่างที่เห็น 
 อย่างไรก็ดี จากนี้ไปการตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรกับ กลุ่มสี่กุมารจะตกเป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าจะปรับครม.
ช้าหรือเร็ว จะทนอยู่กันต่อไปเช่นนี้ หรือเลือก "เปลี่ยนม้ากลางศึก" ในจังหวะที่มิติทางด้านเศรษฐกิจจะต้องมีบาทและ
ความส าคัญ เพ่ือการฟ้ืนฟูหลังสถานการณ์ที่ถูกไวรัสโควิด โจมตีจนสาหัส ! 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168484 

 

  

https://siamrath.co.th/n/168484
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คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : สภาล่มอีกแล้ว 

 

 

สภาล่มอีกแล้ว - เหตุการณ์สภาล่มกลางสัปดาห์นี้เป็นเรื่องที่น่าต าหนิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีส่วนรับ ผิดชอบ
อีกครั้ง เพราะถือว่าท าหน้าที่ตัวแทนประชาชนบกพร่อง 
 จนท าให้เกิดเหตุสภาล่มเป็นครั้งที่ 3 ในช่วง 8 เดือน ต่อเนื่องจากสองครั้งแรกที่ล่มสองวันติด วันที่ 27-28 พ.ย.
2562 วาระการพิจารณาญัตติด่วน เรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาผล กระทบจากค าสั่งคสช. และการใช้
อ านาจของ หัวหน้าคสช. ตามมาตรา 44 
 ครั้งนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแพ้โหวตกลางสภา และต้องใช้วิธีเอาชนะด้วยการเสนอให้นับคะแนนใหม่ ท่ามกลางการ
ประท้วงของฝ่ายค้าน 
 ส่วนครั้งล่าสุดมาจากการขาดจ านวน ส.ส.ไม่ครบองค์ประชุมก่อนเกิดเหตุการณ์นับองค์ประชุม เป็นวาระที่
ประชุมส.ส.รับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 
 ฝ่ายค้านตั้งเงื่อนไขให้ถอนร่างรายงานออกไปก่อน เนื่องจากเห็นว่าครม.ไม่ได้รายงานความ คืบหน้าเรื่องนี้ทุก 3 
เดือน หากรับรองไปอาจขัดกฎหมาย แต่เมื่อฝ่ายรัฐบาลไม่รับเงื่อนไขนี้จึงท าให้ต้องนับองค์ประชุมสุดท้ายผลการนับองค์
ประชุม มีสมาชิกไม่ถึง 244 คน จึงท าให้สภาล่มเป็นครั้งที่ 3 
 ปัจจุบันสภาผู้แทนฯ มี ส.ส.อยู่ทั้งหมด 487 คน เป็นฝ่ายรัฐบาล 275 เสียง ฝ่ายค้าน 212 เสียง ฝ่ายที่ขาด
ประชุมมากกว่าคือฝ่ายรัฐบาล หายไป 53 คน ในจ านวนนี้เป็นสมาชิกแกนน าพรรครัฐบาลถึง 27 คน 

ปัญหาการขาดประชุมของส.ส.ดังกล่าว อาจแก้ตัวได้ว่าเป็นความพลั้งเผลอเป็นบางช่วงเวลา แต่ก็สะท้อนถึง
ความไม่เอาใจใส่ในการท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเช่นกัน 
 โดยเฉพาะหากส.ส.ไปท ากิจกรรมอ่ืนนอกสภา ย่อมเกิดค าถามว่าส.ส.ท าหน้าที่คุ้มกับภาษีประชาชนหรือไม่  ยิ่ง
ก่อนหน้านี้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลตั้งค าถามถึงความไม่เหมาะสมที่พรรคฝ่ายค้านเสนอให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่เข้ามาร่วมเป็นกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2564 
 แต่หากเปรียบเทียบกันแล้ว ถ้าคนนอกเข้ามาท าหน้าที่กมธ.ตรวจสอบการใช้เงินของประเทศอย่างตั้งใจ กับฝ่าย
ที่ขาดประชุมแล้ว ประชาชนน่าจะตัดสินได้ว่าแบบใดคุ้มค่ากว่ากัน 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4463956 

บทความที่เก่ียวข้อง :  : https://www.thaipost.net/main/detail/70975 

  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4463956
https://www.thaipost.net/main/detail/70975
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ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา 

 

   

 

  

 

            วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจ ๒ เรื่อง 
            เรื่องแรก 
                ๔ ยอดกุมาร "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์" ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค "พลังประชารัฐ" 
                เรื่องท่ีสอง 
                การมาเยือนไทยของ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ 
                ในความ "ไม่มีอะไร" ของทั้ง ๒ เรื่องนี้ มัน "มีอะไร" อยู่เหมือนกัน ฉะนั้น วันนี้ เราจะคุยกัน 
                เรื่อง ๔ กุมาร ในความเห็นผม ไม่ใช่เพราะต าแหน่ง-อ านาจในพรรค ถูกยึดไปหมดแล้ว จึงลาออก 
                ทั้งท่ี พรรคนี้ "ก่อร่าง-สร้างมา" กะมือแต่เริ่มแรก! 
                แต่น่าเป็นเพราะ "ผู้ใหญ่" ปล่อยให้ "ลูกพรรค" บางคน แสดงความหยาบกร้าน ทั้งขับไล่ ทั้งใช้ค าพูดเหยียด
หยามต่างๆ นานา 
                เมื่อเป็นขนาดนี้ ยิ่งกว่าเอาตีนลูบหน้ากัน อย่าว่าแต่ ๔ กุมารเลย เป็นเรา-หรือใคร ก็ต้องไป 
                ขึ้นชื่อว่า "คน" 
                "เลว-ดี-มี-จน" ยอมรับกันได้ 
                แต่เหยียบย่ า-หยามศักดิ์ศรี "ความเป็นคน" ด้วยกัน ไม่มีใครยอมหรอก เว้นแต่คนนั้น พร้อมลอดหว่างขา!                
นี่....... 
                ๔ ยอดกุมาร จึงไม่ยอมให้ค าว่า "คนดูชา-หมาดูถูก" เกิดข้ึนกับเขาได้ การลาออก ไม่ใช่ยอมแพ้ แต่เป็นการ 
"พิทักษ์ศักดิ์ศรี" 
                ทีนี้ มาดูถึงการลาออก 
                นายอุตตม เป็น รมว.คลัง นายสนธิรัตน์ เป็น รมว.พลังงาน นายสุวิทย์ เป็น รมว.อุดมศึกษาฯ 
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                ทั้ง ๓ คนนี้ บอกชัด "ลาออกจากสมาชิกพรรค" ไม่ได้ลาออกจากความเป็นรัฐมนตรี ท างานต่อไป จนกว่า 
"นายกฯ" จะสั่งอย่างใด-อย่างหนึ่ง 
                ส่วนนายกอบศักดิ์ ไม่มีปัญหา เพราะเป็น "รองเลขาธิการนายกฯ" ไม่เก่ียวโควตารัฐมนตรีที่เขาแย่งกัน 
                แล้ว "รองนายกฯ สมคิด" ล่ะ ในฐานะ "หัวหน้าทีม ๔ ยอดกุมาร" จะเอาอย่างไรต่อไป? 
                ท่านรองฯ สมคิด เข้าใจว่า ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค สิ่งหนึ่งที่ละไว้ในฐานะเข้าใจ คือที่ ๔ ยอดกุมารลาจาก
พรรค ต้องได้รับความเห็นชอบจากรองฯ สมคิดก่อนแล้ว 
                แบบนี้ แสดงว่า "มีแผน" รองรับอนาคต อย่างนั้นใช่ไหม? 
                แต่นายอุตตมพูดไว้ชัดเจน "ไม่ตั้งพรรคใหม่"! 
                ถือว่า "ทะลุแก่น" การเมือง สมเป็นยอดกุมาร 
                การตั้งพรรค "มันง่าย" แต่ท าพรรคให้พบความส าเร็จ ยากหรือง่าย ๔ กุมาร ซึ้งอยู่กับใจแล้วมิใช่หรือ? 
                แถมวันนี้ ยังต้องตายกับมือพรรคที่ตัวเองให้ก าเนิดอีกตะหาก! 
                ฉะนั้น ประเด็น "ตั้ง-ไม่ตั้ง" เป็นเรื่องกาลข้างหน้า ที่ "เหตุปัจจัย" จะเป็นตัวบอก 
                ไม่ใช่ "ตัณหา-โมหะ-อัสมิมานะ" เป็นตัวบอก! 
                สรุป ประเด็น ที่ควรมอง คือ การลาออกจากพรรคของ ๓ รัฐมนตรี เกรด A เป็นตัวเร่งการ "ปรับ ครม." 
หรือไม?่ 
                ตอบได้เลยว่า "ไม่"! 
                "ไม่" ในที่นี้ หมายถึงการปรับ มีแน่ 
                แต่ประเมินว่า นายกฯ ท่านไม่รีบ และชั่งน้ าหนักแล้ว ปรับตามอยากพรรค กับการคงสภาพปัจจุบัน เพ่ือให้
งานเดินไปแบบไม่สะดุด โดยสังคมชาติได้ประโยชน์ 
                นายกฯ น่าจะเลือกแบบหลังมากกว่า 
                นั่นก็หมายความว่า ให้ในพรรค "อ้ันกระสัน" ไว้ก่อน ให้ "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์" ท าภารกิจที่มอบหมาย 
ไปให้บรรลุรอบก่อน 
                หรือถ้าอ้ันกันไม่ไหวจริงๆ "งบประมาณ" ผ่านเรียบร้อย อาจมีปรับย่อยบางต าแหน่ง-บางพรรคก็เป็นได้ 
                เอาเป็นว่า แผนงานสถานการณ์โควิดบรรลุแล้ว มีวัคซีนแน่แล้ว วาระนั้น นายกฯ คงส่งสัญญาณ "ปรับ
ใหญ่" 
                ปรับใหญ่ ในความหมายว่า "ไม่มีอะไรที่ทุกคนอยากได้แล้วจะไม่ได้" และ "ไม่มีอะไรที่ทุกคนอยากได้ แล้ว
ต้องได้ครบทุกคน" 
                ระดับหาง เอะอะอ้าง "โควตาพรรค" 
                ก็ถามค า...... 
                แล้วระดับหัวอย่างนายกฯ "จะไม่มีโควตาของท่านบ้างเลยเชียวหรือ?" 
                อย่าง "พลเอกประยุทธ์" ไม่ใช่ "นายกฯ เจว็ด" ท่านเป็น "แผ่นป้ายแห่งความหวังและศรัทธา" ของ
ประชาชน 
                ประเทศน่ะ รอดอยู่แล้ว.... 
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                แต่รอดแบบเห็นอนาคตรุ่งโรจน์ จุดนี้ ประชาชนมุ่งหมาย "ฝากฝี-ฝากไข้" ไว้ที่นายกฯ ประยุทธ์คนเดียว 
                ดังนั้น เก้าอ้ีไหน พอให้ได้ ก็เจียดให้ไปในระบบโควตาพรรค แต่บางเก้าอ้ี ให้คนเลือกไม่ได้ เก้าอ้ีจะเป็นฝ่าย
เลือกคนนั่งเอง! 
                ในมิตินี้ สรุปได้เลยว่า....... 
                ยังไม่ต้องพูดถึงการ "ปรับออก" ของ ๓ กุมาร อันถือเป็นโควตานายกฯ  
                จนกว่า ๑.ยุบสภา ๒.ปรับใหญ่ ลักษณะ "ดิสรัปท์" 
                ดิสรัปท์ของรัฐบาล จะไม่ได้มาจากพรรคพลังประชารัฐ แต่จะมาจากพรรค "ประชาธิปัตย์" ซึ่งได้เก้าอ้ีครบ
ตามโควตา 
                แต่โหวต "ครึ่งโควตา" 
                แถมเล่นไพ่ "ค้าน" ในหน้า "รัฐบาลอีกตะหาก! 
                "ภูมิใจไทย" ส.ส.มากกว่า คุมเสียงลูกพรรคได้ แต่โควตาคงเดิม ตรงนี้ จะเป็นเงื่อนไข "ประชาธิปัตย์-ภูมิใจ
ไทย" กินใจกันเองแล้วลามไปกินตัวรัฐบาล 
                ยิ่งสภาล่มบ่อยๆ พรรคไหนท าตัวเป็นไส้ศึก ก็เห็นกันอยู่ ตรงนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไข ต่อว่าและต่อรอง
โควตากัน 
                น าสู่เหตุ "ยุบสภา" โดยคิดไม่ถึงได้! 
                คุยเรื่องที่ ๒ เรื่อง ผบ.ทบ.สหรัฐฯ มาเยือนไทยบ้าง มัวแต่ดรามาประเด็นเปลือก ต้องไม่ ๒ มาตรฐานใน
มาตรการป้องกันโควิด 
                มาจ้องท าไมกะแค่คณะ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ไม่ก่ีคน และเขาเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามข้ันตอนครบถ้วน 
                เคร่งมาตรการชนิดหัวทิ่มบ่อกันนัก 
                โน่น ให้ไปช่วยรักษามาตรฐานตามชายแดน ด้านมาเลย์ , พม่า, ลาว, เขมร โน่น ตอนนี้ลักลอบเข้ามากัน
คึ่กๆ 
                ไม่จ าเป็นมาเพ่งเล็ง จับผิด-จับถูก กับ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ เพ่ือเอาไปสร้างประเด็น เพ่ือความมันทางกินแหนง
ระหว่างประเทศหรอก 
                ที่น่าสนใจ กลับไม่สนใจ เช่น ประเด็นว่า 
                แค่เซ็นชื่อแกร๊กเดียว ........... 
                ในแถลงการณ์ "วิสัยทัศน์ร่วม" ระหว่าง ทบ.ไทย-ทบ.สหรัฐฯ 
                จ าเป็นถึงขั้น ผบ.ทบ.สหรัฐฯ "ต้องมา" ชนิดเลื่อนไม่ได้ ถึงขนาดนั้นเชียวหรือ? 
                 แม้ขอร้องอย่าเพ่ิงมา เพราะไทยยังไม่ปกติด้วยโควิดระบาด ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ก็ยืนกรานต้องมา และพร้อม
ปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่าง 
                แบบนี้ แสดงว่า เรื่องที่มาต้อง "ส าคัญระดับชาติ"! 
                นั่นเป็นข้อ "ราชการลับ" ระหว่างประเทศ ไม่จ าเป็นต้องไปรู้รายละเอียดเขา 
                แต่พออนุมานได้ว่า น่าเป็นเรื่อง "ตาอิน-ตานา" และไทยเรา ในความเป็นประเทศศูนย์กลางภูมิภาค ก าลัง
ตกอยู่ในสถานะ "ตาอยู่"! 
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                คือ สหรัฐกับจีน ก าลังชิงความเป็นจ้าวโลกในศตวรรษใหม่กันอยู่ 
                ศึกชิง "ทะเลจีนใต้" ก าลังเข้มข้น! 
                ทะเลจีนใต้ มีเกาะหลายร้อยเกาะ จีนรวมเป็น ๒ เกาะใหญ่ ทางเหนือ เรียกว่า "หมู่เกาะพาราเซล" ทางใต้
เรียกว่า "หมู่เกาะสแปรตลี" 
                ที่สแปรตลี จีนไปสร้างเกาะเทียม ท าท่าเรือ ท าสนามบิน สร้างแนวป้องกันภัยทางอากาศรอบทะเลจีนใต้ 
โดยยึดเกาะเทียมเป็นแนว 
                แถมประกาศ ใครจะบินล่วงล้ าเข้ามาในน่านฟ้าโดยไม่ขออนุญาตจากจีนก่อนไม่ได้ 
                สหรัฐฯ เต้นผาง ไม่รับรู้ในประกาศนั้น ถือเป็นน่านน้ า-น่านฟ้าสากล เคยทดลองบินเข้าไปแล้ว ถูกจีนส่ง
เครื่องบินรบบินขึ้นไปสกัดหนหนึ่ง 
                และขณะนี้ ทั้งจีน ทั้งสหรัฐฯ "ซ้อมรบ" กันขนานใหญ่ในย่านทะเลจีนใต้ เรียกว่า ทั้งเรือรบ เครื่องบิน 
ขีปนาวุธ ขนกันมาเต็มอัตรา 
                สแปรตลีอยู่ทางใต้ ใกล้ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ส่วนไต้หวัน จะค่อนไปทางพาราเซล ทางเหนือ 
                ถ้าดูแผนที่จะเห็น ทะเลจีนใต้ ปิดหัว-ปิดท้าย ด้วย ๒ หมู่เกาะนี้ 
                สหรัฐฯ จึงยอมไม่ได้ ขืนยอม เท่ากับเสียภูมิภาคอุษาคเนย์ให้กับจีน และจะสิ้นสภาพ "จ้าวโลก" ให้จีนใน
ที่สุด 
                ไทยต้องถูกดึงเป็น "ตาอยู่" ในเกมนี้ เพราะ......... 
                สแปรตลีเป็นเส้นทางเชื่อม "ช่องแคบมะละกา" ตรงสิงคโปร์-มาเลย์-ภูเก็ต 
                คือจากทะเลจีนใต้ออกมหาสมุทรอินเดีย เป็นเส้นทางเรือสินค้า โดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ ามันจากตะวันออก
กลางที่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอิหร่านกับสหรัฐฯ ฮ่ึมแฮ่กันอยู่ตอนนี้ 
                นั่นคือ ถ้าปล่อยให้จีนยึดสแปรตลี เท่ากับจีนคุมเส้นทางล าเลียงน้ ามันและสินค้า ซึ่งสหรัฐฯ ยอมไม่ได้
เด็ดขาด 
                ทั้งหลาย-ทั้งปวง 
                ทั้งจีน-ทั้งสหรัฐฯ ตอนนี้ 
                ไทย คือ "มหามิตร-และมิตรแท้" ขาดอะไรก็ขาดได้ แต่ฝ่ายไหน "ขาดไทย" 
                ต้องบอกว่า "ขาดใจ" ด้านพื้นที่ยุทธศาสตร์!. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70989 

 

      

 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/70989
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10 ก.ค. 2563 05:10 น. 

ไม่เอาจริง 

 

 

 

 

การประชุมสภาผู้แทนฯนัดล่าสุด ต้อนรับ“ลุงป้อม”นั่งเก้าอ้ีหัวหน้าพรรค พลังประชารัฐคนใหม่ ก็เกิดเรื่องงามไส้...
“สภาฯล่ม”ต้องเลิกประชุมกลางคัน! 

เพราะ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเบี้ยวประชุมกันบานบุรี  “แม่ลูกจันทร์” อัปเดตจ านวน ส.ส.ทั้งสภาฯ มีทั้งสิ้น 487 คน  
 แยกเป็น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล (รวมงูเห่า) 275 คน เป็น ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน 205 คน เสียงรัฐบาลในสภาฯ
มากกว่าฝ่ายค้านถึง 70 คน 
 กติกาก าหนดว่า “องค์ประชุมสภาฯ” ต้องมี ส.ส.เข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่ง...คือ 244 คน ปรากฏว่าการประชุม
สภาฯนัดล่าสุดมี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอยู่ในห้องประชุมไม่ถึง 220 คน 
 ประธานสภาฯ ชวน หลีกภัย ให้เวลาวิปรัฐบาลระดม ส.ส.เข้าห้องประชุมอีก 20 นาท ีกวาดต้อน ส.ส.เพ่ิมได้อีก 
13 คน รวมเป็น 231 คน 
 สุดท้ายยังขาด ส.ส.อีก 13 คน ถึงจะครบองค์ประชุม สภาฯล่มครั้งนี้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล
ต้องรับ ผิดชอบเต็มๆ 
 “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าหน้าที่หลักของ ส.ส.รัฐบาลคือต้องเข้าประชุมสภาฯอย่างพร้อมเพรียง...เพ่ือรักษาองค์
ประชุม!! การที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าประชุม ไม่ว่าเหตุผลใดจึงเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นทุกกรณี 
 อย่างไรก็ดี ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน ใช้สิทธิขอนับองค์ประชุม สาเหตุส าคัญที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน
ขอนับองค์ประชุม เพราะเห็นว่ารัฐบาลนายกฯ ลุงตู่ ไม่เอาจริงเอาจังการปฏิรูปประเทศอย่างที่ตีปี๊บโฆษณา 
 ทั้งๆที่การปฏิรูปประเทศเป็นข้ออ้างการยึดอ านาจของ คสช. ยิ่งกว่านั้น รัฐธรรมนูญมาตรา 270 ก าหนดให้
รัฐบาลต้องรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศต่อที่ประชุมสภาฯทุก 3 เดือน 
 แต่รัฐบาลกลับไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เพ่ิงเอารายงานการปฏิรูปตั้งแต่ปีที่แล้ว มารายงานสภาฯ 
ฝ่ายค้านขอร้องให้รัฐบาลถอนรายงานออกไปแก้ไขให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 แต่วิปรัฐบาลยืนยันไม่ยอมถอนเรื่องออกไป เพราะไม่คาดคิดว่าฝ่ายค้านจะขอนับองค์ประชุม สุดท้ายจึงเกิดเหตุ
สภาฯล่มไม่เป็นท่า ด้วยประการฉะนี้แล 
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 “แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยกับ นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ที่มองว่าแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่
รัฐบาลประกาศใช้มา 2 ปี ไม่มีการขยับเขยื้อน 
 ไม่มีผลส าเร็จงอกให้เห็นเป็นรูปธรรม แผนปฏิรูปการเมืองไม่มีความคืบหน้า แถมถอยหลังลงคลอง แผนปฏิรูป
สังคมไทยลดความเหลื่อมล้ าสร้างความปรองดองไม่ดีข้ึน... 
 แถมแย่หนักกว่าเดิม แผนปฏิรูประบบราชการ แผนปฏิรูปต ารวจ แผนปฏิรูปกองทัพ แผนปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรม ฯลฯ ยังเชื่องช้าเป็นเต่าคลาน 
 คะแนนเต็ม 10 ให้เต็มที่...4 คะแนน. 

"แม่ลูกจันทร์" 
 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1885473 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1885473
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วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - 10:10 น. 

อ านาจ ปรับ ครม. ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับอ านาจ ‘อื่น’ 
 

 
 
 

อ านาจ ปรับ ครม.ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชากับอ านาจ ‘อ่ืน’ 
ประหนึ่งว่าการทอดเวลาแห่งการปรับ ครม.ให้ยาวนานออกไปจะสะท้อนให้เห็น “อ านาจ” ในมือของ พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่ามีมากเพียงใด เพราะหากไม่มี “อ านาจ” ในมือก็คงต้อง “ปรับ” ไปแล้ว 
ปรับตั้งแต่เมื่อ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ยื่นใบลาออกจากทั้งต าแหน่งหัวหน้าและสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย
เพราะนั่นคือเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณทางการเมือง ยิ่งคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยประชุมและ
เห็นชอบให้ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เข้าด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ยิ่งเป็นการตอกย้ าและ
ยืนยัน ยังสัญญาณอันมาจากที่ประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐเห็นชอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้า
พรรคแทน นายอุตตม สาวนายน ยิ่งเด่นชัด  
เด่นชัดในความจ าเป็นต้อง “ปรับครม.” 

จากเดือนมิถุนายนเข้ามายังเดือนกรกฎาคมยังไม่มีวี่แววใดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะส่งสัญญาณให้เห็น
ว่าจะมีการปรับ ครม. ทาง 1 เป็นการยืนยันว่า “อ านาจ” อยู่ในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ขณะเดียวกัน ทาง 1 ก็เป็นการยืนยันด้วยว่า “อ านาจ” ที่อยู่ในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าลังจะขัดกับอ านาจ 
“อ่ืน” ในทางการเมืองจากพรรคพลังประชารัฐ จากพรรครวมพลังประชาชาติไทย เพราะยิ่งทอดเวลาเนิ่นนานก็เท่ากับ
ว่าเป็นการให้ความชอบธรรมแก่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทั้งๆ ที่เป็นโควต้า
ของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ยิ่งกว่านั้น การทอดเวลาเนิ่นนานออกไปเท่าใดก็ยิ่งจะท าให้อ านาจในมือของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปปะทะกับกลุ่มอ านาจ “ใหม”่ ในพรรคพลังประชารัฐ 
ท าไมจึงว่าเป็นกลุ่มอ านาจ “ใหม่” 

ขอให้ศึกษากระบวนการกดดันนับแต่การยื่นใบลาออกของ 18 กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐก็จะสัมผัส
ได้ว่าความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐไม่ธรรมดา  เป็นความขัดแย้งที่ต้องการการแตกหักยิ่งผลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ยิ่งแจ่มชัดว่าเป็นการรุกไล่อย่างชนิดที่เรียกว่า “ล้างบาง” ในทาง
การเมืองไม่เพียงแต่พุ่งเป้าเข้าใส่ นายอุตตม สาวนายน หากแต่ทุกคนอันถือว่าเป็นเครือข่ายของ “กลุ่ม 4 กุมาร” ก็ถูก
จัดการให้พ้นไปด้วย ไม่เว้นแม้กระทั่ง นายชวน ชูจันทร์ หรือ นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ถามว่ากลุ่มอ านาจ “ใหม่” 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-10-763.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-10-763.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-10-763.jpg
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ต้องการเพียงแค่นั้นหรือยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทอดเวลาให้เนิ่นนานไปเพียงใด ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับ
อ านาจอื่นอันมาจากพรรคพลังประชารัฐ พรรครวมพลังประชาชาติไทย เท่านั้น 
นี่คือระเบิด “เวลา” ที่รอการ “ปะทุ” 

ประหนึ่งว่าการเข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเป็นการเข้าไป
จัดแถวภายในพรรคพลังประชารัฐ อาจเป็นเช่นนั้น แต่ก็ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะอ านาจอย่างแท้จริงภายในพรรคพลัง
ประชารัฐเป็นอ านาจจาก “จ านวน” ของ ส.ส.ซึ่งสามารถต่อรองและส าแดงพลังได้อย่างไม่ขาดสาย 
ทั้งยังมีโอกาสท้าทายต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรง 

\ 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2260318 

บทความที่เก่ียวข้อง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2260849 
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10 กรกฎาคม 2020 เวลา 8:15 

"4 กุมาร" ปิดฉาก เมื่อผู้น าพรรค "เปิดฉาก" ใหม ่

 
 
และแล้ว กลุ่ม "4 กุมาร" ที่ประกอบด้วย อุตตม สาวนายน  สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  สุวิทย์ เมษินทรีย์ และน้องเล็ก

อย่าง กอบศักดิ์ ภูตระกูล ก็ถึงคราวต้องโบกมือลา "พรรคพลังประชารัฐ" ที่ตัวเองร่วมสร้างมากับมือ 
จุดก าเนิด "4 กุมาร" เริ่มต้นในยุครัฐบาล คสช. โดย "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" อยู่เบื้องหลัง ผลักดันจนทั้งหมดได้ขึ้นสู่ต าแหน่ง
รัฐมนตรีกันถ้วนหน้า ท าหน้าที่ทีมเศรษฐกิจให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อสถานการณ์กดดันให้ รัฐบาล คสช.เปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง ทั้ง 4 คนก็ยังได้รับ
ภารกิจหน้าฉาก ออกไปปลุกปั้นพรรคการเมืองใหม่ในชื่อ "พลังประชารัฐ" ด้วยการลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี จนพรรคเริ่ม
เป็นรูปเป็นร่าง ผ่านสนามเลือกตั้ง กระทั่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ นั่ง นายกฯ อีกสมัยได้ส าเร็จ 

ระหว่างที่ 4 กุมาร มีอ านาจบริหารพรรค พร้อมกับบ าเหน็จ 3 เก้าอ้ีรัฐมนตรี คลื่นลมภายในพลังประชารัฐ ก็ไม่เคย
สงบราบเรียบ เกิดแรงกระเพ่ือมเป็นระยะ สาเหตุที่หลายกลุ่มในพลังประชารัฐเขม่น "4 กุมาร" มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ก็เพราะ
เหตุผลส าคัญ คือไม่มี ส.ส.ในมือ แต่ได้โควตารัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ไปเชยชม ขณะที่สมาชิกบางส่วนก็อ้างว่า 2 กุมาร 
"อุตตม-สนธิรัตน์" หัวหน้าและเลขาฯพรรค ดูแลลูกพรรคไม่ทั่วถึง 

รายที่โดนหนักสุด คงหนีไม่พ้น "สนธิรัตน์" ครั้งหนึ่งเคยโดน "กลุ่มสามมิตร" ที่น าโดย "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ-สมศักดิ์ 
เทพสุทิน" พร้อมกับ ส.ส.ในกลุ่ม ตั้งโต๊ะแถลงข่าว ขับไล่ให้พ้นพรรคมาแล้ว รวมถึงการปล่อยชื่อแกนน าอย่าง "ณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ" และ "อนุชา นาคาศัย" หรือแม้แต่ชื่อ "สันติ พร้อมพัฒน์" ออกมาขย่ม ว่าเป็นตัวเต็งต าแหน่ง "เลขาธิการพรรคคน
ใหม่" มาเป็นระยะ แต่สุดท้าย "สนธิรัตน์" ก็ยังอยู่รอดปลอดภัย 

กระทั่ง เมื่อ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" ก้าวขึ้นมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ เก้าอ้ีของ "4 
กุมาร" ก็เริ่มสั่นคลอนอย่างแท้จริง แกนน าหลายคนในพรรค โดยเฉพาะกลุ่มที่รายล้ อม "บิ๊กป้อม" ต่างโหมไฟเร่งให้
สถานการณ์สุกงอม จนแล้วจนรอด ยกนี้ "4กุมาร" ก็มีอันสิ้นฤทธิ์ ต้องจอดแค่ป้ายนี้ 

เมื่อเจอเกมเตะตัดขา จากการที่ "คณะกรรมการบริหารพรรค" หรือ กก.บห. กึ่งหนึ่ง คือ 18 จาก 34 คนลาออก 
และตามข้อบังคับพรรคก าหนดให้ต้องประชุมใหญ่เลือกตั้ง "กก.บห.ชุดใหม่" แน่นอน ไร้เงา "4กุมาร" และทีมลูกหาบ ตาม
คาด 
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ดังนั้น เมื่อ "4 กุมาร" ถูกมองว่าไร้ความหมายส าหรับพรรค จึงไม่ได้สร้างความแปลกใจ ถึงการนัดแถลงแยกทางจาก
พลังประชารัฐ ถือเป็นอันจบภารกิจของ 4 กุมาร ที่ร่วมลงแรงสร้างบ้านหลังนี้ขึ้น แต่สุดท้ายกลับเป็น "กลุ่มแรก" ที่ต้องเก็บ
ข้าวของเดินออกมา 

ไม่ว่าปรากฎการณ์นี้ จะถูกกระแสวิจารณ์ว่า "เสร็จนาฆ่าโคถึก" หรือเปรียบเปรยอย่างไร แต่ "4 กุมาร" ย่อมรู้ดีว่า 
เมื่อถึงเวลาที่ "ผู้น าพรรคตัวจริง" เปิดฉาก ออกมาแสดงเอง สถานการณ์นี้พวกเขาจึงต้อง "ปิดฉาก" ลี้ภัยจากสนามรบพลัง
ประชารัฐชั่วคราว 

 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/13217?line= 
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