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รวมขา่ว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 10 สงิหาคม 2563 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ 

ไทยรัฐออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
PPTV ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. แถลงข่าวกรณีมีการยกหีบ
บัตรเลือกตั้งภายในหน่วยเลือกตั้ง 37 หน่วยบ้านผู้ใหญ่ชิ้น ที่ศาลาวัด
ศรีวารีน้อย ม.7 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
ว่าได้รับรายงานมีผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งประมาณ 5 ราย ด าเนินการตามขั้นตอน คือ ชุดตรวจสอบโรค
มารับไปด าเนินการ ซึ่งก็มีอุณหภูมิลดลงจึงให้กลับบ้าน และมีบาง
หน่วยผู้ใช้สิทธิไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย โดยหลักปฏิบัติแล้วให้ไปใช้
สิทธิในช่องพิเศษประมาณ 4 คน ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
เราต้องน ากล่องมาให้เขาหย่อนบัตรเพ่ือไม่ให้บุคคลผู้นั้นมาปะปนกับ 
ผู้มาใช้สิทธิทีม่ีอุณหภูมิปกติ 
 ทั้งนี้ กรณีมีการแจ้งว่ามีการยกหีบ ข้อเท็จจริงคือ มีการยกหีบจริง 
แต่เป็นการยกหีบจากจุดที่วางเอาไว้ไปในจุดช่องทางพิเศษ ภายในเขต
เลือกตั้งที่มีขอบเขตกั้นไว้ส าหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่
มีอุณหภูมิสูง เพราะหากไม่ท าเช่นนั้นคนที่ ไปใช้สิทธิในช่องพิเศษ 
ก็มีสิทธิที่จะเดินไปปะปนกับคนที่มีอุณหภูมิปกติ เป็นแนวทางที่มี
ก าหนดไว้ชัดเจนอยู่ในคู่มือของกรรมการประจ าหน่วย ผู้แจ้งเหตุเรื่อง
นี้ได้โทรไปสอบถามที่ กกต.จังหวัดสมุทรปราการ โดย กกต.จังหวัด 
ได้อธิบายว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

11 
12 
13 
15 
16 
17 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. สรุปผลเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 มีผู้ใช้สิทธิ 58.20 % 18 
2 มติชนออนไลน์ ‘กรุงศรีวิไล’ เฮลั่น ชูมือชนะเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เพ่ือไทย 

แถลงยอมรับ ‘พ่ายแพ้’ 
19 

3 ไทยรัฐออนไลน์ "กรุงศรีวิไล" ชนะ ป้องกันแชมป์ส าเร็จ มีรายการพิสดาร ยกหีบไปหา
บัตร 

21 

4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “กรุงศรีวิไล” คว้าชัยเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ 24 
5 กรุเทพธุรกิจออนไลน์ เปิด! ผลเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ‘กรุงศรีวิไล’ ชนะขาด 25 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ปลื้ม 'กรงุศรีวิไล' คว้าชัยเลือกซ่อมสมุทรปราการ 26 
7 คมชัดลึกออนไลน์ "หน.พปชร." ประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ าด้วยคะแนน 47,077 

คะแนน 
27 

8 ข่าวสดออนไลน์ "บิ๊กป้อม" แสดงความยินดี "กรุงศรีวิไล" ชนะเลือกตั้ง 28 
9 มติชนออนไลน์ ‘ประวิตร’ ยินดี ‘กรุงศรีวิไล’ น าพปชร.คว้าชัย ได้กลับมาเป็นส.ส.อีกครั้ง 29 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ "พท." ขอบคุณทุกคะแนน จ่อยื่น "กกต." สอบซื้อเสียง 30 
11 คมชัดลึกออนไลน์ "เพื่อไทย" แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงอันบริสุทธิ์ชาวสมุทรปราการ 31 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เพ่ือไทย' แถลงยอมรับผลการเลือกตั้ง 33 
13 แนวหน้าออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ลั่นแพ้อย่างสมศักดิ์ศรี เสียดายพ่ายศึกเลือกตั้งซ่อมปากน้ า 34 
14 ไทยรัฐออนไลน์ "พิธา" น า "ก้าวไกล" ขอบคุณ ปชช.ลั่น "แม้จะเเพ้ เราก็เเพ้อย่าง

สมศักดิ์ศรี" 
35 

15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ก้าวไกล' แถลงรับพ่ายศึกเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ลั่นแพ้อย่าง
สมศักดิ์ศรี 

36 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เพ่ือไทย'โวยแล้วเลือกตั้งซ่อมปากน้ าพบพิรุธเพียบจี้กกต.ท างานเต็มท่ี 38 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ พรรคเพ่ือไทย เผยพบ

พิรุธเพียบ! 
39 

18 สยามรัฐออนไลน์ 'ทิพานัน' ชี้ พปชร. ชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ าเพราะ 'บิ๊กป้อม' 
เทียบสงครามสอนพรรคจ้องล้ม รบ. 

40 

19 คมชัดลึกออนไลน์ "ทิพานัน" ชี้ชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ าเพราะปชช.เชื่อมั่น"พปชร." 41 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร. ได้ทีโวชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ าสั่งสอนบางพรรค คนชอบ 

รบ. เชื่อมั่น 'บิ๊กป้อม' 
42 

21 ไทยโพสต์ออนไลน์ ก้าวไกลโวยเลือกตั้งซ่อมปากน้ าผิดปกติท้ังวัน ยันมีข้อมูลร้อง กกต. 43 
22 New18 ออนไลน์ “หมออ๋อง” จ่อรายงานความผิดปกติ เลือกตั้งซ่อมปากน้ าต่อ กกต. 44 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'หมออ๋อง' เผย ปชช. รายงานความผิดปกติ 'เลือกตั้งสมุทรปราการ' 

หวัง กกต.ใช้ 'ล าปาง' เป็นบทเรียน 
45 

24 คมชัดลึกออนไลน์ "หมออ๋อง” เผยเผยประชาชนร่วมชี้ความผิดปกติเลือกตั้ง
สมุทรปราการ หวัง กกต.ใช้ "ล าปาง" เป็นบทเรียน 

46 

25 INNNews ออนไลน์ “ปดิพัทธ์” พอใจ PVT Thailand สังเกตการณ ์ลต.ซ่อม 47 
26 เดลินิวส์ออนไลน์ แฉเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ พิรุธซื้อเสียงหลายรูปแบบ 48 
27 ผู้จัดการออนไลน์ “สมชัย” แฉซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ จ่ายง่ายและทั่วถึง 

หัวละ 500 บาท 
50 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
28 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ สรุป ร้องเรียนเลือกตั้งซ่อม มีแค่ 19 ราย แต่จ านวนเงินที่ 

ให้ – เบอร์ ตรงกันหมด 
52 

29 มติชนออนไลน์ จุรินทร์ น าทีม ปชป. ลงพ้ืนที่ลาดกะบัง-คลองสามวา เผยคัดตัว
ผู้สมัคร สส. สก. จบแล้วกว่า 80 % 

54 

30 ไทยรัฐออนไลน์ “จุรินทร์” ลุย 2 เขต กทม. เผย คัดเลือกตัวผู้สมัคร ส.ก.-ส.ส. 
คืบ 80% 

55 

31 บ้านเมืองออนไลน์ "ธนาธร" บุกอีสาน เปิดตัว "สถาพร" ลุยชิงนายก อบจ. "ร้อยเอ็ด" 57 
32 แนวหน้าออนไลน์ 'ธนาธร' น าทัพคณะก้าวหน้า เปิดตัว 'สถาพร' ลุยชิงนายก อบจ.

ร้อยเอ็ด 
59 

33 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ บุก ‘ร้อยเอ็ด’ เปิดตัว ‘สถาพร’ ลุยชิงนายก อบจ. 61 
34 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กป๊อก” แจงวุฒิสภา เลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่พร้อม ชี้ กกต. ยังต้อง

อบรม จนท. ขณะที่มท.ยังรอยกระดับฐานะองค์กรท้องถิ่น 
63 

35 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กป๊อก' ยัน มท.เร่งจัด ลต.ท้องถิ่น แจงต้องรอ กกต. อบรม จนท. 64 
36 บ้านเมืองออนไลน์ รอไปก่อนเลือกตั้งท้องถิ่น! "บิ๊กป๊อก"แจงวุฒิสภายังไม่พร้อม กกต.ต้อง

อบรมจนท.ก่อน 
65 

 
 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ฝ่ายค้านแตกเหตุ 'กรุง' ชนะ 66 
2 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : ปรากฏการณ์ใหม่แฟลชม็อบ สกายวอล์กน่า

ศึกษา น่าเรียนรู้ 
68 

3 ไทยรัฐออนไลน์ หัวใจเพ่ือประชาชน ทิ้งการเมืองไว้ข้างหลังปูทางรื้อรัฐธรรมนูญ 69 
4 Voice ออนไลน์ ไม่ได้หักปากกาเซียน ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย หลายส านักต่าง

ฟันธงก่อนศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 
72 

5 ประชาไทออนไลน์ ทางออกจากวิกฤตรัฐธรรมนูญ | ยิ่งชีพ อัชฌานนท์: รื้อ สร้าง ร่าง 
รัฐธรรมนูญ 

74 

6 คมชัดลึกออนไลน์ จบยกแรก "จึงรุ่งเรืองกิจ" พ่าย "อัศวเหม" 77 
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วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมี นายเมธา ศิลาพันธ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสิริพงษ์ พงษ์พานิช ผู้ตรวจการ นายวีระ ยี่แพร ผู้ ตรวจการ 
และคณะผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ร่วมสังเกตการณ์และตรวจความเรียบร้อย 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโลนา 2019 ในพ้ืนทีอ่ าเภอบางเสาธง อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 

 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 

ตรวจเยี่ยมการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
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วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์  
ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 604 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ 
การรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง  
โดยมี นายสมชาย เทพอารีนันท์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรปราการ  
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง (หลังเก่า) อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สังเกตการณ์การรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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ข่าวอ้างอิง 
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9 สิงหาคม 2563 - 17:38 น. 
ประธานกกต.รับมียกหับบัตรเลือกตั้งจริง 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน กกต. ยอมรับมีการยกหีบหย่อนบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากผู้ใช้สิทธิไม่สวมแมส ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนด พร้อมรับทุกเรื่องร้องเรียนหลังประกาศผล 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือ ปธ.
กกต. กล่าวถึงภาพรวมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือ
ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือเลือกตั้งซ่อม   ว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 
แต่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 5 ราย ซึ่งก็มีการด าเนินการตามระเบียบของ กกต. คือต้องมีการ
สอบสวนโรค ซึ่งพบว่าผู้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวอุณหภูมิร่างกายลดลงในภายหลัง 
 นอกจากนี้ บางหน่วยเลือกตั้งมีผู้ใช้สิทธิ ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ประมาณ 4 ราย เจ้าหน้าที่ประจ า
หน่วยจึงได้ปฏิบัติตามระเบียบเหมือนการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดล าปาง โดยเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยจะน าหีบบัตรลงคะแนน
ไปให้ผู้ใช้สิทธิ ที่คูหาเลือกตั้ง เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้สิทธิมาปะปนกับผู้อื่น 
 ขณะเดียวกันมีผู้ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยมาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 4 ราย ซึ่ง 1 ในกรณีดังกล่าว เป็น
กรณีเดียวกันกับหน่วยการเลือกตั้งที่ 37 บ้านผู้ใหญ่ชิ้น หมู่ 10 อ าเภอบางบ่อ ที่มีเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยยกหีบบัตรไป
ให้ผู้ใช้สิทธิหย่อนบัตรที่คูหา ซึ่งเป็นแนวทางท่ีมีการก าหนดไว้ชัดเจน 
 ส่วนที่พรรคก้าวไกล แถลงพบมีการแจกเงิน ที่บริเวณหน้าหน่วยออกเสียงเลือกตั้ง และการติดป้ายโฆษณา
ผู้สมัครบริเวณหน่วยออกเสียงนั้น ประธาน กกต. บอกว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว แต่หากพรรคการเมืองพบ
เหตุทุจริต หรือมีข้อมูล ก็สามารถร้องเรียนมายัง กกต. พร้อมหลักฐานได้ ซึ่ง กกต. ยินดีตรวจสอบ 
 อย่างไรก็ตาม กกต. ยังรับข้อร้องเรียนทุจริตได้เรื่อยๆ ภายหลังการประกาศผล 30 วัน ส่วนเบื้องต้นหาก
พบว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ก็จะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ แต่จะต้องค านึงถึงข้อ
ร้องเรียนว่า มีมากน้อยเพียงใด หรือมีมูลการทุจริตหรือไม่  
 ประธาน กกต. ยังฝากแจ้งข้อมูลถึงผู้ที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขตการเลือกตั้งที่ 5 
วันนี้ สามารถแจ้งเหตุผลการไม่มาใช้สิทธิต่อนายทะเบียนในท้องที่ หรือท้องถิ่น เพ่ือป้องกันการถูกตัดสิทธิทางการเมือง
บางประการ ภายใน 7 วันนับจากนี้ หรือสิ้นสุด 16 สิงหาคม 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/439654?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

https://www.komchadluek.net/news/politic/439654?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439654?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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9 ส.ค. 2563 19:02 น. 
กกต. แจงย้ าปมยกหีบเลือกตั้ง เหตุอุณหภูมิสูง-ไม่สวมหน้ากาก เลี่ยงปะปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน กกต. แถลงข่าวกรณีมีการยกหีบบัตรเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ภายในหน่วยเลือกตั้ง 37 แจงเป็นผู้มี
อุณหภูมิสูงและผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย ต้องแยกจากผู้มาใช้สิทธิ์ที่มีอุณหภูมิปกติ 
 วันที่ 9 ส.ค. 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวกรณีมีการยกหีบ
บัตรเลือกตั้งภายในหน่วยเลือกตั้ง 37 หน่วยบ้านผู้ใหญ่ชิ้น เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ที่ศาลาวัดศรีวารี
น้อย ม.7 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ว่า ได้รับรายงานมีผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 5 ราย ด าเนินการตามข้ันตอน คือ ชุดตรวจสอบโรคมารับไปด าเนินการ ซึ่งก็มีอุณหภูมิลดลง
จึงให้กลับบ้าน และมีบางหน่วยผู้ใช้สิทธิ์ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย โดยหลักปฏิบัติแล้วให้ไปใช้สิทธิ์ในช่องพิ เศษ
ประมาณ 4 คน และระเบียบมีก าหนดไว้ ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เราต้องน ากล่องมาให้เขาหย่อนบัตรเพ่ือไม่ให้
บุคคลผู้นั้นมาปะปนกับผู้มาใช้สิทธิ์ที่มีอุณหภูมิปกติ 
 ทั้งนี้ กรณีมีการแจ้งว่ามีการยกหีบ ข้อเท็จจริงคือมีการยกหีบจริง แต่เป็นการยกหีบจากจุดที่วางเอาไว้ไป
ในจุดช่องทางพิเศษ ภายในเขตเลือกตั้งที่มีขอบเขตกั้นไว้ส าหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ให้กับผู้ที่มีอุณหภูมิสูง 
เพราะหากไม่ท าเช่นนั้นคนที่ไปใช้สิทธิ์ในช่องพิเศษก็มีสิทธิ์ที่จะเดินไปปะปนกับคนที่มีอุณหภูมิปกติ เป็นแนวทางที่มี
ก าหนดไว้ชัดเจนอยู่ในคู่มือของกรรมการประจ าหน่วย ผู้แจ้งเหตุเรื่องนี้ได้โทรไปสอบถามที่ กกต.จังหวัดสมุทรปราการ 
โดย กกต.จังหวัดได้อธิบายว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1906956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1906956
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วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 20.43 น. 
'อิทธิพร'แจงปมยกหีบเป็นมาตรการป้องกันแพร่เชื้อโควิด ระเบียบรองชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
"อิทธิพร"แจงปมยกหีบเป็นมาตรการป้องกันแพร่เชื้อโควิด มีระเบียบรองชัดเจน ส่วนรอแจกเงิน -ป้ายหาเสียงใน
หน่วยยังไม่ได้รับรายงาน ชี้มีพยานหลักฐานร้องเรียนได้ 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.กล่าวพอใจภาพรวมการจัดการ
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้มีการตรวจเยี่ยม
หน่วยเลือกตั้งต่างๆ ตั้งแต่เช้า รวม 72 แห่ง มีการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปกติดี โดยได้รับรายงานว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มี
อุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 มาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 5 ราย ซึ่งก็ได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนและชุดสอบสวนโรครับไป
ด าเนินการ แต่จากผลการตรวจสอบทั้งหมดผู้ที่มีอุณหภูมิเกินไม่มีไข้และอุณหภูมิลดลงในเวลาต่อมาจึงให้เดินทางกลับ
บ้าน 
 และบางหน่วยมีรายงานว่าผู้มาใช้สิทธิไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยมาจากบ้าน ซึ่งโดยหลัก กกต.ก็จะให้ใช้
สิทธิ์ในช่องพิเศษประมาณ 4 ราย ตามระเบียบแนวปฏิบัติที่ กกต.ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ล าปาง ว่าใน
การที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ในช่องทางพิเศษกรรมการประจ าหน่วยจะต้องน าหีบบัตรเลือกตั้งไปให้เขาหย่อนบัตร 
เพ่ือไม่ให้บุคคลนั้นเข้ามาปะปนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอุณหภูมิปกติ 
 เมื่อถามว่า พรรคก้าวไกลมีการร้องเรียนว่าหน่วยเลือกตั้งที่ 37 พบพิรุธมีการยกหีบบัตรไปให้ผู้มีสิทธิ์
หย่อนบัตร นายอิทธิพร กล่าวว่า เป็นข้อเท็จจริงว่ามีการยกหีบบัตรจากจุดที่วางเอาไว้ไปยังบริเวณเดียวกันแต่ในช่องที่
จัดไว้ส าหรับคนที่มีอุณหภูมิสูง กรณีนี้เป็นแนวทางที่เราแจ้งให้กรรมการประจ าหน่วยปฏิบัติ เพราะถ้าไม่ท าเช่นนี้คนที่ใช้
สิทธิ์ในช่องทางพิเศษก็จะเดินเข้ามาแล้วไปปะปนกับผู้ใช้สิทธิ์คนที่มีอุณหภูมิปกติ ตรงนี้เป็นแนวทางที่มีการก าหนดไว้
ชัดเจนอยู่ในคู่มืออบรมกรรมการประจ าหน่วย 
 "ทราบมาว่าท่านผู้แจ้งเหตุได้โทรมาสอบถามผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งก็ได้
อธิบายให้ฟังว่าเป็นแนวปฏิบัติชัดเจนและก าชับกันไว้อย่างนั้นเพราะเห็นว่าเป็นแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิดได้ดีท่ีสุดจึงท าเช่นนั้น" นายอิทธิพร กล่าว 
 ส่วนที่พรรคก้าวไกลระบุว่าพบบางหน่วย มีการรอแจกเงิน หรือน าป้ายของพรรคมาหาเสียงในหน่วยนั้น 
นายอิทธิพร กล่าวว่า ตั้งแต่เช้าจนขณะนี้ตนยังไม่ได้รับทราบเรื่องนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี อาจมีการแจ้งเหตุ ซึ่งให้ดีมี
พยานหลักฐานมาด้วยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้วันนี้จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
แล้วหรือกกต.มีการประกาศผลการเลือกตั้ง การร้องเรียนการทุจริตก็ยังสามารถท าได้เรื่อยๆและกฎหมายไม่ได้ตัดสิทธิ์
การพิจารณาของ กกต. 
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 ทั้งนี้ ภายหลังการเลือกตั้งแล้วกฎหมายมาตรา 127 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ก าหนดให้ กกต.
ตรวจสอบเบื้องต้นและหากมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งสุจริตก็สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้  โดย
ต้องค านึงถึงรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งและข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า
ข้อมูลนับจากนี้จะเป็นอย่างไร ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้เม่ือใด แต่
ถ้าดูจากตัวอย่างการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ที่ผ่านมา เชียงใหม่ นครปฐม ขอนแก่น ก าแพงเพชร และล าปาง ก็ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนและผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงค าร้องเป็นอย่างไรถ้ามีข้อเท็จจริงที่ กกต.ต้องใช้เวลา
ตรวจสอบให้มั่นใจก็จะใช้เวลาอยู่บ้าง แต่ถ้าไม่มีมูลหรือมีมูลไม่พอก็จะประกาศรับรองผลอย่างไม่ชักช้า 
 ประธาน กกต.ยังระบุด้วยว่า กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อย่าลืมแจ้งเหตุของการ
ไม่ไปใช้สิทธิ์โดยสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยังนายทะเบียนท้องที่หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 7 
วันหลังวันเลือกตั้ง เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ทางการเมืองบางประการ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/510724 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/510724
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9 สิงหาคม 2563 
กกต.รับยกหีบหย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เหตุผู้ใช้สิทธิไม่สวมแมสก์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
"ปธ.กกต." รับมีการยกหีบหย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เนื่องจากผู้ใช้สิทธิไม่สวมแมสก์ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางท่ีก าหนด พร้อมรับทุกเรื่องร้องเรียนหลังประกาศผล 
 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.63  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ปธ.กกต. กล่าวถึง
ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่
ว่าง หรือเลือกตั้งซ่อม ว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แต่มีผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 5 ราย ซึ่งก็มีการด าเนินการตามระเบียบของ กกต. คือต้องมีการสอบสวนโรค ซึ่งพบว่า
ผู้ใช้สิทธิดังกล่าวอุณหภูมิร่างกายลดลงในภายหลัง 
 นอกจากนี้ บางหน่วยเลือกตั้งมีผู้ใช้สิทธิ ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ประมาณ 4 ราย เจ้าหน้าที่ประจ า
หน่วยจึงได้ปฏิบัติตามระเบียบเหมือนการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดล าปาง โดยเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยจะน าหีบบัตรลงคะแนน
ไปให้ผู้ใช้สิทธิ ที่คูหาเลือกตั้ง เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้สิทธิมาปะปนกับผู้อื่น 
 ขณะเดียวกันมีผู้ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยมาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 4 ราย ซึ่ง 1 ในกรณีดังกล่าว เป็น
กรณีเดียวกันกับหน่วยการเลือกตั้งที่ 37 บ้านผู้ใหญ่ชิ้น หมู่ 10 อ าเภอบางบ่อ ที่มีเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยยกหีบบัตรไป
ให้ผู้ใช้สิทธิหย่อนบัตรที่คูหา ซึ่งเป็นแนวทางท่ีมีการก าหนดไว้ชัดเจน 
 ส่วนที่พรรคก้าวไกล แถลงพบมีการแจกเงิน ที่บริเวณหน้าหน่วยออกเสียงเลือกตั้ง และการติดป้ายโฆษณา
ผู้สมัครบริเวณหน่วยออกเสียงนั้น ประธาน กกต. บอกว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว แต่หากพรรคการเมืองพบ
เหตุทุจริต หรือมีข้อมูล ก็สามารถร้องเรียนมายัง กกต. พร้อมหลักฐานได้ ซึ่ง กกต. ยินดีตรวจสอบ 
 อย่างไรก็ตาม กกต. ยังรับข้อร้องเรียนทุจริตได้เรื่อยๆ ภายหลังการประกาศผล 30 วัน ส่วนเบื้องต้นหาก
พบว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ก็จะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ แต่จะต้องค านึงถึงข้อ
ร้องเรียนว่า มีมากน้อยเพียงใด หรือมีมูลการทุจริตหรือไม่ 
 ประธาน กกต. ยังฝากแจ้งข้อมูลถึงผู้ที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขตการเลือกตั้งที่ 
5 วันนี้ สามารถแจ้งเหตุผลการไม่มาใช้สิทธิต่อนายทะเบียนในท้องที่ หรือท้องถิ่น เพ่ือป้องกันการถูกตัดสิทธิทางการ
เมืองบางประการ ภายใน 7 วันนับจากนี้ หรือสิ้นสุด 16 สิงหาคม 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892917?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892917?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892917?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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10 ส.ค. 2563, 08:42น. 
กกต.แจง ยกหีบ เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ มาตรการป้องกันโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน กกต. แจงยกหีบบัตรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เพราะมีคนอุณหภูมิสูงและผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย 
ต้องแยกจากผู้มาใช้สิทธิ์ที่มีอุณหภูมิปกติ 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณีมีการยกหีบบัตรเลือกตั้งภายใน
หน่วยเลือกตั้ง 37 หน่วยบ้านผู้ใหญ่ชิ้น เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ที่ศาลาวัดศรีวารีน้อย ม.7 ต.ศีรษะจรเข้
ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ว่า ได้รับรายงานมีผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ประมาณ 5 ราย กกต.ได้ด าเนินการตามข้ันตอน คือ ชุดตรวจสอบโรคมารับไปด าเนินการ ซึ่งก็มีอุณหภูมิลดลงจึงให้กลับ
บ้าน และมีบางหน่วยผู้ใช้สิทธิ์ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย โดยหลักปฏิบัติแล้วให้ไปใช้สิทธิ์ในช่องพิเศษประมาณ 4 คน 
และระเบียบมีก าหนดไว้ ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เราต้องน ากล่องมาให้เขาหย่อนบัตรเพ่ือไม่ให้บุคคลผู้นั้นมา
ปะปนกับผู้มาใช้สิทธิ์ที่มีอุณหภูมิปกติ 
 ทั้งนี้กรณีมีการแจ้งว่ามีการยกหีบ ข้อเท็จจริงคือมีการยกหีบจริง แต่เป็นการยกหีบจากจุดที่วางเอาไว้ไปใน
จุดช่องทางพิเศษ ภายในเขตเลือกตั้งที่มีขอบเขตกั้นไว้ส าหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะ
หากไม่ท าเช่นนั้นคนที่ไปใช้สิทธิ์ในช่องพิเศษก็มีสิทธิ์ที่จะเดินไปปะปนกับคนที่มีอุณหภูมิปกติ เป็นแนวทางที่มีก าหนดไว้
ชัดเจนอยู่ในคู่มือของกรรมการประจ าหน่วย ผู้แจ้งเหตุเรื่องนี้ได้โทรไปสอบถามที่ กกต.จังหวัดสมุทรปราการ โดย กกต.
จังหวัดได้อธิบายว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงการ
เลือกตั้งซ่อม สมุทรปราการ ว่า เลือกตั้งซ่อมคราวนี้ มีคนรายงานมาไม่มาก เพียงแค่ 19 ราย แต่ตัวเลขตรงกันหมดคือ 
500 บาท เบอร์เดียวตรงกันหมด กระจายครบทุกพ้ืนที่ 
 ลักษณะการแจกเงิน ให้เต็มตามจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านนั้นๆ เป็นการให้แบบปูพรม ไม่ถามอะไร
มาก เอาเงินใส่มือให้ง่ายๆ และนี่คือข้อมูลที่ประชาชนแจ้งเข้ามาที่ พีเน็ต อาทิ 
 แจกเงินชาวบ้าน คนละ 500 บาท พบการซื้อเสียงในรูปแบบของการขายลอตเตอรี่ มีการเอาชื่อไปเพ่ือจะ
ให้เงิน ล่ารายชื่อล่วงหน้า 
 ทั้งหมดนี้ ต้องการเพียงให้ กกต.รู้ว่า ท่านสามารถจัดการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ขณะนี้
ยังไม่คิดจะส่งรายงานให้ กกต. เสียเวลาสรุป และลงไปเก็บข้อมูลในรายละเอียด เพราะกรณีล าปาง ที่หลักฐานมากมาย
ก็พิสูจน์แล้วว่าท่านไม่ใส่ใจอะไร ถึงวันนี้ยังไม่มีการติดต่อให้ตนไปให้ข้อมูล สมุทรปราการก็ประกาศผลเลยครับ เพราะ
น่าจะอีกไม่นานคาดว่าจะยุบสภาแล้ว 
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%99/131023 
 

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%99/131023
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%99/131023
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  9 สิงหาคม 2563 17:00 น.    
"ปธ.กกต." คาดไม่เกินสี่ทุ่ม รู้ผลไม่เป็นทางการเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 9 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หน่วยแรก ณ หน่วยเลือกตั้งที่  28-29 (เต็นท์บริเวณที่ท า
การ อบต.บางเสาธง) อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในพ้ืนที่ อ.บางเสาธง อ.
บางบ่อ และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้ นายอิทธิพรให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกตั้งในวันนี้ กกต.มีความพร้อมเต็มที่โดยการลงคะแนนเลือกตั้ง 
เราได้จัดเตรียมมาตรการคัดกรองเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ทั้งนี้ การเลือกตั้งซ่อมโดยปกติจ านวนผู้
มาใช้สิทธิจะไม่เท่ากับการเลือกตั้งทั่วไป แต่ส าหรับการเลือกตั้งสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 เมื่อการเลือกตั้งวันที่ 
24 มี.ค. 2562 มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 74.6% ถือว่าเป็นจ านวนที่สูง ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้คาดหวังว่าประชาชนจะพร้อม
ใจออกมาใช้สิทธิอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนแบบไม่เป็นทางการได้ประมาณเวลา 
22.00 น. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/175723 
 
 

https://siamrath.co.th/n/175723
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วันที่ 10 สิงหาคม 2563 - 09:48 น. 
กกต.สรุปผลเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 มีผู้ใช้สิทธิ 58.20 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัด
สมุทรปราการ เปิดเผยผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทปราการอย่างไม่เป็น
ทางการ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 177,308 คน มาใช้สิทธิ 103,194 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 
บัตรดี 97,682 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.66 บัตรเสีย2,203 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.13 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 3,309 
บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.21 
 โดยนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนมากท่ีสุดเป็นอันดับที่ 1 ได้ 46,747 คะแนน 
อันดับ 2 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย 21,540 คะแนน อันดับ 3 นายอิศราวุธ ณ น่าน พรรคก้าวไกล 19,977 
คะแนน อันดับ 4 นายมานะ บุญนาค พรรคเสรีรวมไทย 8,905 และอันดับ 5 นายวราวุฒิ ทิมเมือง พรรคภราดรภาพ 
513 คะแนน ส าหรับผลคะแนนดังกล่าวทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการจะน าไปยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2300866 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_2300866
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_2300866
https://www.matichon.co.th/politics/news_2300866
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วันที่ 9 สิงหาคม 2563 - 21:10 น. 
 ‘กรุงศรีวิไล’ เฮลั่น ชูมือชนะเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เพื่อไทย แถลงยอมรับ ‘พ่ายแพ้’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘กรุงศรีวิไล’ เฮลั่น ชูมือชนะเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ กวาด 4.6 หม่ืนคะแนน เพื่อไทย ได้ 2.1 หม่ืน อันดับ 2 
แถลงยอมรับ ‘พ่ายแพ้’ ก้าวไกล ได้เฉียด 2 หม่ืนคะแนน เสรีรวมไทย ไม่น้อยได้ 8.9 พัน 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม การเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ รายงานผลการเลือกตั้งล่าสุด พลังประชารัฐ มี
คะแนนน า โดย นายกรุงศรีวิไล ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวที่บ้านพรรค หลังมีรายงาน ชนะการเลือกตั้ง  แม้ยัง
นับคะแนนไม่เสร็จ โดยระบุว่า ต้องขอบคุณประชาชน ที่ให้โอกาส ออกมาใช้สิทธิจ านวนมาก ยิ่งกว่าเลือกตั้งใหญ่ 
ส าหรับตัวคะแนนยังไม่ได้รวม ยังไม่รู้ว่าน าเท่าไหร่ ทั้งนี้ คนที่จะเป็นส.ส.ต้องอดทน ต้องเห็นหัวประชาชน อยู่กับ
ประชาชนตลอด ส่วนตัว ก าพืดเป็นลูกชาวนา เพราะฉะนั้นการท างานก็เป็นการอุทิศชีวิตให้สมุทรปราการบ้านเกิด การ
หาเสียงไม่เคยโจมตี ใส่ร้ายป้ายสีใคร ส่วนการร้องเรียนอะไรนั้น ก็ต้องตรวจสอบไป มั่นใจบริสุทธิ์ ในชีวิตท าผิดแค่ขับรถ
เร็ว ไม่เคยท าผิดอะไร 
 ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย พร้อม นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครพรรค
แถลงผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ยอมรับผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ แพ้เลือกตั้ง พรรคพลัง
ประชารัฐ ได้รับคะแนนเป็นอันดับสอง โดยยอมรับการเลือกตั้งและพ่ายแพ้ให้กับพลังประชารัฐ ส่วนปัญหาต่า งๆ ข้อ
พิรุธที่เกิดขึ้น เช่น การเคลื่อนย้ายหีบบัตร การที่หีบบัตรไม่มีสายรัด การน าป้ายผู้สมัครไปวางหน้าคูหาเลือกตั้ง การเก็บ
บัตรประชาชน จะด าเนินการร้องเรียนไปยังกรรมการการเลือกตั้งต่อไป 
 “ส่วนเรื่องฝ่ายค้านตัดคะแนนกันเองนั้น อย่าไปมองแบบนั้น การส่งผู้สมัครเพ่ือเป็นตัวเลือกให้ประชาชน
เลือก ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ควรท า พรรคเพ่ือไทยเป็นสถาบันทางการเมือง ถ้าเราไม่ส่งคนสมัคร จะเป็นผลลบกับ
ผู้สนับสนุน ส่วนแพ้ หรือ ชนะ อยู่ที่ประชาชนตัดสินใจ” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว 
 โดยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย ระบุว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกคนและขอ
โทษทุกคนที่เลือกตน แต่ไม่สามารถเข้าไปเป็นกระบอกเสียงได้ การเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาหลายเรื่อง เป็นปัญหาที่คน
ทั่วไปรู้ๆกัน  ว่าเกิดจากอะไร จะมุ่งมั่นท างานต่อไป 
 ขณะที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงถึงการเลือกตั้ง ชี้ หากแพ้ก็แพ้อย่างคุ้มค่า 
เพราะท างานกันอย่างเต็มที่ พร้อมถอดบทเรียนสิ่งที่ต้องปรับปรุงต่อไปในอนาคต 
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 ส่วนเรื่องการตัดคะแนนกันเองของฝ่ายค้านนั้น นาย ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ยืนยัน 
พรรคการเมืองแต่ละพรรค มีจุดยืนการแข่งขันของแต่ละพรรคเอง ไม่ว่าจะเลือกตั้งซ่อม หรือเลือกตั้งครั้งต่อไป ทุก
พรรคก็ต้องแข่งขันกันต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนจ านวนมากอาจเสียดาย ที่การเลือกตั้งไม่เป็นอย่างหวัง แต่ขออย่าหมดหวัง 
หลังจากนี้ หากท างานเข้มแข็งมากขึ้น เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดขึ้นเป็นไปได้ 
 ล่าสุดเมื่อเวลา 21.40 น. กกต.ติดป้ายคะแนนผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฎว่า อันดับ 1 
เบอร์ 4 พรรคพลังประชารัฐ  ได้ 46,747  อันดับ 2  เบอร์ 3 พรรคเพ่ือไทย  ได้คะแนน 21,540 คะแนน  อันดับ 3 
พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 19,977 คะแนน  ขณะที่เสรีรวมไทย ได้อันดับ 4 ไดค้ะแนน 8,905 คะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2300670 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2300670
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10 ส.ค. 2563 05:03 น. 
"กรุงศรีวิไล" ชนะ ป้องกันแชมป์ส าเร็จ มีรายการพิสดาร ยกหีบไปหาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “กรุงศรีวิไล” คะแนนน าลิ่วชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 เจ้าตัวปลื้มน้ าตาคลอ ยกมือไหว้
ขอบคุณทุกคะแนนเสียง “พิธา” แจงส่อเค้าทุจริตร่วม 20 หน่วย ส่วน “อนุดิษฐ์” เผยขอให้ กกต.เป็นกลางเร่ง
ตรวจสอบกลโกง ขณะที่ประธาน กกต.ชี้ภาพรวมเลือกตั้งเป็นปกติ ถึงแม้จะมีคลิปเจ้าหน้าที่ยกหีบเลือกตั้งไปให้กับคนมี
ไข้สูง และไม่สวมหน้ากากอนามัย ยันเป็นมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 จัดที่พิเศษไว้ให้ลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้รับการ
อบรมมาก่อนแล้ว ไม่ผิดกฎหมาย 
 การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 มีบรรยากาศคึกคัก โดยเมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 9 ส.ค. นาย
อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ เดินทางตรวจความเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ที่หน่วยเลือกตั้ งที่  28-29 เต็นท์บริเวณที่ท าการ อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ และลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในพ้ืนที่ อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ และ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 
 ส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ก าหนดให้เปิดรับสมัครการรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ในวันที่ 
16-20 ก.ค. และเลือกตั้งในวันที่ 9 ส.ค. หลัง กกต.ให้ใบเหลืองนายกรุงศรีวิไล นที สุทินเผือก อดีต ส.ส.สมุทรปราการ 
เขต 5 ปมใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท โดยมีผู้สมัคร 4 คน เจ้าหน้าที่ กกต.ให้ใช้วิธีการจับสลากเบอร์ประจ าตัว ผล
ปรากฏว่า นายมานะ บุญนาค พรรคเสรีรวมไทย จับได้เบอร์ 1 นายอิศราวุธ ณ น่าน พรรคก้าวไกล จับได้เบอร์ 2 นาง
สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จับได้เบอร์ 3 และนายกรุงศรีวิไล นที สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ ได้เบอร์ 4 
 นายอิทธิพรเปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นแบบ New Normal เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิหากเกิน 
37.5 องศาเซลเซียส จะให้ใช้คูหาพิเศษ การเลือกตั้งซ่อมอาจจะมีผู้ใช้สิทธิ ไม่เท่ากับการเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปเมื่อวันที่ 24 
มี.ค. แต่ส าหรับการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 เดิมทีมีผู้ใช้สิทธิถึง 74.6 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิเท่าเดิม 
การเลือกตั้งครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 351 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 170,000 คน ในพ้ืนที่ อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง 
และ ต.ราชาเทวะ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 บรรยากาศช่วงเช้าการเลือกตั้ง มีประชาชนทยอยเข้ามาใช้สิทธิตามคูหาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งมีคลิปแชร์
ในโซเชียลมีเดีย เจ้าหน้าที่ยกหีบบัตรเลือกตั้งภายในหน่วยเลือกตั้งที่ 37 บ้านผู้ใหญ่ชิ้น หมู่ 10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ 
หวั่นเกิดการทุจริต ด้าน น.ส.สุพัชชา เรืองดี ประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 37 ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่เลื่อนหีบบัตรเลือกตั้ง 
เนื่องจากมีผู้ใช้มีสิทธิรายหนึ่ง ไม่สวมหน้ากากอนามัย ประกอบกับเจ้าหน้าที่ อสม. คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพบว่ามีไข้
สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จัดที่พิเศษให้ลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายหีบมาให้หย่อนบัตร แต่ยัง
อยู่ในเขตคูหาเลือกตั้ง ทั้งนี้ รายงานเรื่องดังกล่าวให้นายอิทธิพล บุญประคอง ประธาน กกต. ให้ทราบแล้ว 
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 ด้านนายปฐมพงศ์ โพธิโต ผอ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.สมุทรปราการ กล่าวถึงเจ้าหน้าที่หน่วย
เลือกตั้งที่ 37 เคลื่อนย้ายหีบใส่บัตรลงคะแนนเสียงว่า มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย  และ
ตรวจวัดอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่ต้องแยกบุคคลท่านนี้ไปใช้สิทธิในจุดที่ได้เตรียมไว้เป็นพิเศษ อยู่
ภายในหน่วยการเลือกตั้งนั้น หลังจากที่บุคคลดังกล่าวลงคะแนนเสียงแล้ว เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยยกหีบบัตรไปให้หย่อน
บัตรลงหีบ ถือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ไว้ มิได้เป็นการท าผิด
แต่อย่างใด 
 ที่ร้านคุณน้อย ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทร-ปราการ ใช้เป็นวอร์รูมของพรรคก้าวไกล ส าหรับติดตาม
สถานการณ์การเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงข่าวว่า ขณะนี้
ได้รับรายงานว่า มีหลายหน่วยส่อแววทุจริตการเลือกตั้งมากกว่า 20 หน่วย ตั้งโต๊ะซื้อเสียงอย่างโจ๋งครึ่ม ตนและ
คณะท างานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด เพ่ือท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ และ
ยุติธรรมมากที่สุด 
 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงว่า ตั้งเเต่เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง มีเหตุการณ์ผิดปกติ
หลายอย่าง เมื่อเวลา 09.15 น. พบว่าในหน่วยเลือกตั้งที่ 37 หมู่ 10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยยกหีบ
บัตรลงคะเเนนไปให้ผู้ใช้สิทธิหย่อนบัตรถึงคูหาลงคะเเนน เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ ยังมีกรณีเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยไม่
อนุญาตให้ตัวเเทนพรรคก้าวไกลเข้าไปสังเกตการณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ อสม.ที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิเดินพูดคุยและขอดู
บัตรประชาชนผู้มาใช้สิทธิ และบางหน่วยพบว่าหีบเลือกตั้งไม่มีสายรัด พรรคก้าวไกลขอเรียกร้องให้ กกต .กลาง เเละ
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งเร่งตรวจสอบว่า พฤติกรรมดังกล่าวส่อทุจริตเลือกตั้งหรือไม่ 
นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก
อาสาสมัครพรรคตั้งแต่ก่อนเปิดหีบว่า ผู้สังเกตการณ์ประจ าหน่วยที่ส่งรายชื่อไปหลายคนไม่สามารถนั่งสังเกตการณ์ใน
หน่วย หรือถูกจัดให้นั่งในจุดที่ไม่สามารถสังเกตการณ์ได้ ครั้งที่แล้วก็พบเหตุการณ์แบบนี้ รวมถึงหีบบัตรเลือกตั้งไม่มี
สายรัด กรรมการประจ าหน่วยปล่อยให้ป้ายหาเสียงผู้สมัครบางพรรคอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น และยังมีประชาชน
แจ้งมาที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพ่ือไทยว่าได้รับเงินซื้อเสียงจากพรรคหนึ่งมีการจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ ไม่อาย ใช้
เครือข่ายผู้น าชุมชนด าเนินการเรื่องนี้ 
ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ฝากถึง กกต.ให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว การจัดเลือกตั้ง
มีหลายเรื่องไม่เรียบร้อย ตลอดทั้งวันมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้สังเกตการณ์เข้ามาจ านวนมาก ขอให้เจ้าหน้าที่
ท างานตรวจสอบอย่างเต็มที่ เป็นกลาง ไม่สนับสนุนพรรคใด ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
ต่อมาเวลา 16.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเรียบร้อยดี ตรวจเยี่ยม
หน่วยเลือกตั้งรวม 72 แห่ง พบว่าปฏิบัติหน้าที่กันปกติ มีรายงานว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา
เซลเซียส 5 ราย ด าเนินการตามขั้นตอนชุดสอบสวนโรค แต่พบว่าไม่มีไข้และอุณหภูมิลดลง มีบางหน่วยที่ผู้มาใช้สิทธิ 
ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยมาจากบ้าน โดยหลักปฏิบัติแล้วเราจะให้ไปใช้สิทธิในช่องพิเศษประมาณ 4 คน อันนี้เป็น
ระเบียบแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ แต่ช่วงที่มีการเลือกตั้งซ่อมช่วงสถานการณ์โควิดครั้งแรกท่ีล าปางแล้ว ก าหนดแนวไว้ว่า
การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิในช่องพิเศษ เจ้าหน้าที่จะต้องน ากล่องไปให้เขาหย่อนบัตร เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลผู้นั้น
เข้ามาปะปนกับผู้ใช้สิทธิที่มีอุณหภูมิปกติ นี่เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานมา 
 เมื่อถามว่า กรณีนี้เป็นกรณีเดียวกับที่มีผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ยกหีบไปให้ผู้ใช้สิทธิหย่อนบัตรใช่หรือไม่ นายอิทธิ
พรกล่าวว่า ใช่ เป็นข้อเท็จจริงที่มีการยกหีบไป โดยยกจากจุดที่วางเอาไว้ไปยังบริเวณเดียวกัน แต่ในช่องที่จัดไว้ส าหรับผู้
ที่มีอุณหภูมิสูง อันนี้เป็นแนวทางที่เราแจ้งให้กับกรรมการประจ าหน่วยรับทราบ อยู่ในคู่มือการอบรม กปน. เมื่อถามว่า 
มีข้อร้องเรียนจากพรรคก้าวไกล เรื่องการแจกเงินการน าป้ายของพรรคมาตั้งหาเสียงในหน่วย นายอิทธิพรกล่าวว่า ยัง
ไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ ส่วนเรื่องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนมาได้ 
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 ด้านนายกรุงศรีวิไล นที สุทินเผือก ผู้สมัครเบอร์ 4 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาตนถูกคน
ด่า คนวิจารณ์เป็นอย่างมาก แต่ไม่ติดใจ คิดว่าใครยิ่งด่า คิดว่าให้พร หากได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง ตนไม่มีอะไรให้ 
จากนั้นนายกรุงศรีิวิไลนิ่งไป น้ าตาคลอพร้อมยกมือไหว้ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ พร้อมเสียงกองเชียร์ดังสนั่น 
ต่อมาเวลา 20.30 น. นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เพ่ือน ส.ส.และคณะท างานเปิดแถลงข่าวที่บ้านเลขที่ 77/7 หมู่ 2 ใน
ซอยเทศบาลบางพลีน้อย ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ว่า ขอบคุณทุกคะแนน เสียงที่ให้ตนกลับมาท า
หน้าที่รับใช้ประชาชน ไม่ใช่ว่าสวยหรือหล่อเท่านั้น ส.ส.จะต้องเห็นหัวประชาชนด้วย อย่าดูถูกคนจน ต้องลงพ้ืนที่
ท างานอย่างจริงจัง ส่วนเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันทางการเมือง ตนไม่เคยท าผิดอะไร เล่นหนังมาร่วม 
50 ปี ยังไม่มีคดีอะไรร้ายแรง นอกจากขับรถเร็ว ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกับหัวหน้าพรรค ความรู้สึกส่วนตัวที่อยู่กับพรรคพลัง
ประชารัฐนั้นเพราะไม่เคยด่าใคร หลังแถลงข่าวเสร็จ นายกรุงศรีวิไลได้เข้าไปหอมแก้มเพ่ือน ส.ส.และภรรยา ท่ามกลาง
เสียงปรบมือแสดงความยินดี 
 ต่อมาเวลา 21.00 น. ผลการนับคะแนน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 4 ได้ 
13,182 คะแนน ตามมาด้วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย เบอร์ 3 ได้ 6,636 คะแนน และนายอิศราวุธ ณ น่าน 
พรรคก้าวไกล เบอร์ 2 ได้ 6,341 คะแนน มีแนวโน้มนายกรุงศรีวิไลเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1906981 
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9 สิงหาคม 2563 
“กรุงศรีวิไล” คว้าชัยเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมุทรปราการ 9 ส.ค.-“กรุงศรีวิไล” ชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ขอท าหน้าที่ในฐานะคน
สมุทรปราการอย่างเต็มที่ ด้านหัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงขอบคุณประชาชน ลั่นแพ้อย่างสมศักดิ์ศรี 
 ผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ อย่างไม่เป็นทางการ หลังปิดหีบเลือกตั้งไปเมื่อเวลา 17 
นาฬิกาที่ผ่านมา ปรากฏว่า นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัคร ส.ส. สมุทรปราการ จากพรรคพลังประชารัฐ มีคะแนน
น าผู้สมัครจากทั้งพรรคเพ่ือไทย ก้าวไกล เสรีรวมไทย แบบทิ้งห่าง โดยผลนับคะแนนล่าสุด อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า 
นายกรุงศรีวิไล มีคะแนน 46,747 คะแนน นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ จากพรรคเพ่ือไทย 21,540 คะแนน นายอิศราวุธ ณ 
น่าน พรรคก้าวไกล 19,977 คะแนน 
 ด้าน นายกรุงศรีวิไล เปิดบ้านที่ ต าบลบางพลีน้อย อ าเภอบางบ่อ แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียง จากชาว
จังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้โอกาสกลับมาท าหน้าที่ส.ส.อีกครั้ง และขอท าหน้าที่ ส.ส. ของสมุทรปราการ ในฐานะคน
สมุทรปราการอย่างเต็มที ่
 เช่นเดียวกับ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงขอบคุณประชาชน ที่ลงคะแนนให้กับ
นาย อิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครในนามพรรค ซึ่งไม่ว่าผลคะแนนจะออกมาแพ้การเลือกตั้ง ก็แพ้อย่างสมศักดิ์ศรี พรรคไม่
เสียใจ และพร้อมจะสู้ต่อไป ในการพัฒนาสร้างการเมืองปฏิรูปใหม่ เปลี่ยนเมืองปากน้ า.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/top-stories-496149 
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9 สิงหาคม 2563 
เปิด! ผลเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ‘กรุงศรีวิไล’ ชนะขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิด! ผลเลือกตั้งซ่อมอย่างไม่เป็นทางการ เขต 5 สมุทรปราการ "กรุงศรีวิไล" ชนะขาด ได้ไป 46,747 คะแนน ทิ้ง
ห่างคู่แข่งเกินครึ่ง 
 ผลการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการทั้ง 351 หน่วย ที่ได้มีการรวมคะแนนแบบไม่เป็น
ทางการ เมื่อเวลา 21.40 น. อันดับ 1 นายกรุง ศรีวิไล พลังประชารัฐ 46,747 คะแนน  อันดับ 2 นางสลิลทิพย์ 
สุขวัฒน์ เพ่ือไทย 21,540 คะแนน อันดับ 3 นายอิศราวุธ ณ น่าน ก้าวไกล 19,977 คะแนน อันดับ 4 นายมานะ บุญ
นาค พรรคเสรีรวมไทย 8,905 คะแนน อันดับ 5 นายวราวุฒิ ทิมเมือง พรรคภราดรภาพ  513  คะแนน 
ส าหรับจ านวนผู้สิทธ์เลือกตั้งทั้งหมด 177,308 ราย มาใช้สิทธ์เลือกตั้งวันนี้ 103,194 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.20 % และ
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,309 ราย 
 ขณะที่นายกรุงศรีวิไล เปิดเผยว่า ผลคะเเนนที่ได้รับขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชน และขอบคุณทุกคะแนน
เสียง ซึ่งไม่คิดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์กันจ านวนมาก ทั้งที่เป็นเลือกตั้งซ่อม อย่างไรก็ตาม ตนเป็น ส.ส. ในพ้ืนที่
มาแล้ว 3 สมัย อยู่ในพ้ืนที่มาตลอด 13 ปี ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมให้ก าลังใจ และย้ าว่าการเป็น ส.ส.ต้องอดทน ไม่ใช่แค่
รูปหล่อหรือสวย แต่ต้องให้ประชาชนติดตาม ต้องเห็นหัวประชชาน อยู่กับประชาชน อย่าดูถูกคนจน 
 “ถ้าพูดแบบสมัยโบราณ ก าพืดของผมเป็นลูกชาวนา บ้านหลังนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าที่ไหน ก็คือชาวนา
ธรรมดานี่เอง การท างานก็สุดท้ายของชีวิตอุทิศให้สมุทรปราการบ้านเกิด และการหาเสียงของผมก็ไม่เคยโจมตี ไม่ใส่
ร้ายป้ายสีใคร และไม่ใช่นิสัยของผมด้วย” 
 นายกรุงศรีวิไล กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวไม่กังวลที่มีเรื่องร้องเรียนอีก เพราะเป็นเรื่องธรรมดาก็แก้ไขไป แต่ตน
คิดว่าตนเป็นคนบริสุทธิ์ เล่นหนังมาจะ 50 ปีไม่เคยท าผิดอะไร ส่วนการเป็น ส.ส.วันหนึ่งก็ต้องไป และต้องขอบคุณ
ประชาชนที่เห็นว่าตนมีประโยชน์แล้วเลือกให้มาท าหน้าที่ 
 
อ้างอิง  :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892932?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892972?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892932?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892932?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892972?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892972?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
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อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 21.47 น. 
'บิ๊กป้อม'ปลื้ม'กรุงศรีวิไล' คว้าชัยเลือกซ่อมสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ประวิตร”แสดงความยินดี"กรุงศรีวิไล"คว้าชัยเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่
ให้ผู้สมัครของพรรค 
 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แสดง
ความยินดีกับนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ ที่ชนะการ
เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 46,747 คะแนน และได้กลับมาท าหน้าที่ ส.ส.ของพรรคอีกครั้ง พร้อม
ขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนในพื้นท่ีที่ให้กับผู้สมัครของพรรค 
 พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้การที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาให้ท าหน้าที่อีกครั้ง เป็นการแสดงให้เห็นว่าที่
ผ่านมานายกรุงศรีวิไล ได้ท าหน้าที่ส.ส.ของพรรคในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จึงท าให้ได้รับเลือกตั้ง
กลับเข้ามา ท าหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่ง และฝากย้ าไปถึงส.ส.ของพรรคทุกคนได้ท าหน้าที่ ในการ
ให้ความช่วยเหลือ ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ 
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/789083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/789083
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9 สิงหาคม 2563 - 21:55 น. 
"หน.พปชร."ประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ าด้วยคะแนน 47,077 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
พล.อ. ประวิตร "หน.พปชร." แสดงความยินดี กรุง ศรีวิไล ได้กลับมาเป็น ส.ส.อีกครั้ง พร้อมประกาศชัยชนะ
เลือกตั้งซ่อมปากน้ าด้วยคะแนน 47,077 คะแนน และขอบคุณทุกคะแนนเสียงท่ีให้ผู้สมัครของพรรค 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แสดงความยินดี กับ
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ ที่ชนะการเลือกตั้งใน
ครั้งนี้ด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 47,077 คะแนน และได้กลับมาท าหน้าที่ ส.ส.ของพรรคอีกครั้ง พร้อมขอบคุณ
ทุกคะแนนเสียงของประชาชนในพื้นท่ีที่ให้กับผู้สมัครของพรรค 
 ทั้งนี้ การที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาให้ท าหน้าที่อีกครั้ง เป็นการแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมานายกรุงศรีวิไล ได้ท า
หน้าที่ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จึงท าให้ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาท า
หน้าที่เป็นปากเสียงให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่ง 
 หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยังฝากย้ าไปถึงส.ส.ของพรรคทุกคนได้ท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ 
นับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก และได้รับชัยชนะ หลังพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รับต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  
 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/439674?utm_source=homepage&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84
%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/439674?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/news/politic/439674?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/news/politic/439674?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
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9 ส.ค. 2563-21:52 น 
"บิ๊กป้อม"แสดงความยินดี"กรุงศรีวิไล"ชนะเลือกตั้ง  
โวช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่รักให้กลับเข้าสภาการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
"บิ๊กป้อม"แสดงความยินดี"กรุงศรีวิไล"ชนะเลือกตั้ง โวช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่รักให้กลับเข้าสภา 
 วันที่ 9 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้แสดงความ
ยินดีกับ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ หลังชนะการ
เลือกตั้งในครั้งนี้ ด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 47,077 คะแนน และได้กลับมาท าหน้าที่ ส.ส.ของพรรคอีกครั้ง พร้อม
ขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนในพื้นท่ีที่ให้กับผู้สมัครของพรรค 
 “การที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาให้ท าหน้าที่อีกครั้ง เป็นการแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมา นายกรุงศรีวิไล ได้ท า
หน้าที่ส.ส.ของพรรค ในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี จึงท าให้ ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาท าหน้าที่เป็น
ปากเสียงให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ฝากย้ าไปถึงส.ส.ของพรรคทุกคนได้ท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่” 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4677672 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4677672
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วันที่ 9 สิงหาคม 2563 - 22:43 น. 
‘ประวิตร’ ยินดี ‘กรุงศรีวิไล’ น าพปชร.คว้าชัย ได้กลับมาเป็นส.ส.อีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าพลังประชารัฐ แสดงความยินดี กรุงศรีวิไล ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ ชนะการเลือกตั้ง
ได้กลับมาเป็น ส.ส.อีกครั้ง พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงท่ีให้ผู้สมัครของพรรค 
 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แสดงความยินดีกับนายกรุงศรี
วิไล สุทินเผือก ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ ที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย
ค ะ แ น น อ ย่ า ง ไม่ เป็ น ท า งก า ร  46,747 ค ะ แ น น  แ ล ะ ได้ ก ลั บ ม า ท า ห น้ า ที่  ส .ส .ข อ งพ ร ร ค อี ก ค รั้ ง 
พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนในพ้ืนที่ที่ให้กับผู้สมัครของพรรค 
 ทั้งนี้การที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาให้ท าหน้าที่อีกครั้ง เป็นการแสดงให้ เห็นว่าที่ผ่านมานายกรุงศรีวิไล ได้ท า
หน้าที่ส.ส.ของพรรคในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จึงท าให้ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาท าหน้าที่เป็นปาก
เสียงให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่ง 
 หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยังฝากย้ าไปถึงส.ส.ของพรรคทุกคนได้ท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2300734 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892946?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/201954 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/510749 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/630301 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-496132 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2300734
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892946?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892946?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.banmuang.co.th/news/politic/201954
https://www.naewna.com/politic/510749
https://www.posttoday.com/politic/news/630301
https://tna.mcot.net/politics-496132
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อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 23.26 น. 
"พท."ขอบคุณทุกคะแนน จ่อย่ืน"กกต."สอบซ้ือเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เพื่อไทย”ขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวสมุทรปราการ เตรียมรวบรวมเอกสารเหตุผิดปกติยื่นกกต.ขอความเป็น
ธรรม 
 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด 
โฆษกพรรค นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ผู้อ านวยการเลือกตั้ง และ
นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5  แถลงข่าวที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เขต 
5 จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพ่ีน้องชาวสมุทรปราการที่มอบให้กับผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย 
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพ่ีน้องชาวสมุทรปราการที่มอบให้ผู้สมัครของพรรค
เพ่ือไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ และเชื่อว่าต่อไปในอนาคตพ่ีน้องจะยังคงให้โอกาสพรรคเพ่ือไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม ต้อง
เรียกร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบกรณีที่พบสิ่งผิดปกติต่างๆ โดยพรรคเพ่ือไทยจะ
ด าเนินการรวบรวมหลักฐานเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์โปร่งใสที่สุด 
 ส าหรับกรณีที่พบว่าหีบบัตรเลือกตั้งหลายแห่ง ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด เช่น หีบบัตรไม่มีสายรัด 
รวมไปถึงคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ยังปล่อยให้มีการน าป้ายหาเสียงของผู้สมัครบางท่าน ไปวางอยู่หน้าหน่วย 
และกรณีที่ได้รับรายงานการลงพ้ืนที่ของทีมเยาวชนอาสาสมัครจับตาการเลือกตั้งว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการ
เก็บบัตรประชาชน และที่ส าคัญคือ ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อเสียงซึ่งมีข้อมูลเรื่องตัวเลขจ านวนเงินชัดเจน โดย
จะรวบรวมหลักฐานเพ่ือส่งให้ กกต.ตรวจสอบ หากพบเรื่องใดมีความไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมจะด าเนินการร้องขอความเป็น
ธรรมต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/789088 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/789088


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 

 
10 สิงหาคม 2563 - 00:20 น. 
"เพื่อไทย" แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงอันบริสุทธิ์ชาวสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
"อนุดิษฐ์ นาครทรรพ" เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อม "สลิลทิพย์" ผู้สมัคร แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงอัน
บริสุทธิ์ของพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ เตรียมตรวจสอบเหตุผิดปกติในการเลือกตั้ง รวบรวมหลักฐานส่ง กกต. 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ภายหลังรู้ผลคะแนะเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการอย่างไม่เป็น
ทางการ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย นายณรงค์ 
รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี พรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วย นางสลิล
ทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 หมายเลข 3 และนายประเสริฐ ชัยกิจเด่น
นภาลัย ผู้อ านวยการเลือกตั้ง แถลงข่าวที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ขอบคุณทุก
คะแนนเสียงของพ่ีน้องชาวสมุทรปราการที่มอบให้กับผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย  เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวอีกว่า 
พรรคเพ่ือไทยขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงของพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ ที่มอบให้ผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทยในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ และเชื่อว่าต่อไปในอนาคต พ่ีน้องก็จะยังคงให้โอกาสพรรคเพ่ือไทยต่อไป 
 "อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียกร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบกรณีที่ได้พบพบสิ่ง
ผิดปกติต่างๆ โดยพรรคเพ่ือไทยจะด าเนินการรวบรวมหลักฐานเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบเพ่ือให้การ
เลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์โปร่งใสที่สุด" เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าว 
 เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวอีกว่า ทั้งกรณีพบว่าหีบบัตรเลือกตั้งหลายแห่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบ
ก าหนด เช่น หีบบัตรไม่มีสายรัด รวมไปถึง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ยังปล่อยให้มีการน าป้ายหาเสียงของ
ผู้สมัครบางท่านไปวางอยู่หน้าหน่วย เป็นต้น 
 "รวมไปถึงกรณีที่ได้รับรายงานการลงพ้ืนที่ของทีมเยาวชนอาสาสมัครจับตาการเลือกตั้งว่าในช่วง 1 
สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเก็บบัตรประชาชน และที่ส าคัญ คือ การได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อเสียงซึ่งมีข้อมูลเรื่อง
ตัวเลขจ านวนเงินชัดเจน โดยจะมีการรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งให้ กกต. ตรวจสอบ และหากพบเรื่องใดมีความไม่บริสุทธิ์
ยุติธรรมก็จะต้องด าเนินการร้องขอความเป็นธรรมต่อไป" เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าว 
 ขณะที ่นางสลิลทิพย์  สุขวัฒน์ ผู้สมัครมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนที่
มอบคะแนนอันบริสุทธิ์ให้กับพรรคเพ่ือไทย ซึ่งตลอดเวลาการหาเสียงได้รับการตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนอย่างท่วม
ท้นมาตลอด และยังยืนยันว่าจะยังมุ่งมั่นท างานต่อไป ตามท่ีพ่ีน้องประชาชนทุกท่านได้มอบคะแนนเสียงให้ 
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 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งผลคะแนน
อย่างไม่เป็นทางการ ว่า  นางสลิลทิพย์  สุขวัฒน์ ผู้สมัครมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 21,440คะแนน 
ขณะที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคพลังประชารัฐ มีคะแนนน า 461,747 คะแนน หรือมี
ค าแนนมากกว่า 25,307 คะแนน 
 
  
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/439677?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/439677?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439677?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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9 สิงหาคม 2563 
'เพื่อไทย' แถลงยอมรับผลการเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
"เลขาธิการพรรคเพื่อไทย" พร้อมผู้สมัคร แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่ น้องชาวสมุทรปราการ เตรียม
ตรวจสอบเหตุผิดปกติในการเลือกตั้ง รวบรวมหลักฐานส่ง กกต. 
 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.63  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษก
พรรค นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี พร รคเพ่ือไทย พร้อม
ด้วย นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 และนายประเสริฐ ชัยกิจ
เด่นนภาลัย ผู้อ านวยการเลือกตั้ง แถลงข่าวที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ขอบคุณทุก
คะแนนเสียงของพ่ีน้องชาวสมุทรปราการที่มอบให้กับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย 
 โดย น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงของพ่ีน้องชาวสมุทรปราการที่
มอบให้ผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ และเชื่อว่าต่อไปในอนาคตพ่ีน้องก็จะยังคงให้โอกาสพรรคเพ่ือไทย
ต่อไป อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียกร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบกรณีที่ได้พบพบสิ่งผิดปกติ
ต่างๆ โดยพรรคเพ่ือไทยจะด าเนินการรวบรวมหลักฐานเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบเพ่ือให้การเลือกตั้งครั้งนี้
บริสุทธิ์โปร่งใสที่สุด ทั้งกรณีพบว่าหีบบัตรเลือกตั้งหลายแห่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด เช่น หีบบัตรไม่มีสายรัด 
รวมไปถึง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ยังปล่อยให้มีการน าป้ายหาเสียงของผู้สมัครบางท่านไปวางอยู่หน้า
หน่วย เป็นต้น 
 รวมไปถึงกรณีท่ีได้รับรายงานการลงพื้นที่ของทีมเยาวชนอาสาสมัครจับตาการเลือกตั้งว่าในช่วง 1 สัปดาห์
ที่ผ่านมามีการเก็บบัตรประชาชน และที่ส าคัญ คือ การได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อเสียงซึ่งมีข้อมูลเรื่องตัวเลข
จ านวนเงินชัดเจน โดยจะมีการรวบรวมหลักฐานเพ่ือส่งให้ กกต. ตรวจสอบ และหากพบเรื่องใดมีความไม่บริสุทธิ์
ยุติธรรมก็จะต้องด าเนินการร้องขอความเป็นธรรมต่อไป 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892949?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-503301 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1907177 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892949?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892949?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.prachachat.net/politics/news-503301
https://www.thairath.co.th/news/politic/1907177
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วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 22.04 น. 
‘ก้าวไกล’ลั่นแพ้อย่างสมศักดิ์ศรี เสียดายพ่ายศึกเลือกตั้งซ่อมปากน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พิธา-อิศราวุธ” ขอบคุณประชาชนเขต 5 สมุทรปราการ หลังนับคะเเนนเลือกตั้งซ่อมอย่างไม่เป็นทางการ ลั่นแพ้
อย่างสมศักดิ์ศรี ประกาศสู้ต่อ 
 9 สิงหาคม 2563 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อม นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งซ่อมเขตที่ 5 จ.สมุทรปราการ ในนามพรรคก้าวไกล น าทีมส.ส.พรรคก้าวไกล แถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการนับคะแนนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างไม่เป็นทางการ 
 นายพิธา กล่าวว่า พรรคก้าวไกลขอขอบคุณประชาชนทุกคน ที่ลงคะเเนนให้แก่นายอิศราวุธ ณ น่าน 
ผู้สมัครในนามพรรคก้าวไกล ซึ่งไม่ว่าผลคะเเนนจะออกมาอย่างไร สิ่งส าคัญ คือ การพัฒนาสร้างการเมืองรูปแบบใหม่ 
เเละเปลี่ยนเมืองปากน้ า ซึ่งจากการได้รับคะเเนนจากพ่ีน้องชาวสมุทรปราการในครั้งนี้ จะท าให้พรรคก้าวไกล มี
ก าลังเเรงใจในการพัฒนาให้พ่ีน้องชาวสมุทรปราการ ซึ่งพรรคก้าวไกล ยังคงเป็นสถาบันหลักของการเมืองไทยเป็นที่พ่ึง
ของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย ตนขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ร่วมกันลงพ้ืนที่หาเสียง รวมไปถึงองคาพยพในการสู้ศึก
เลือกตั้งครั้งนี้ 
 “แม้จะเเพ้เราก็เเพ้อย่างสมศักดิ์ศรี เราไม่เสียใจ แค่เสียดาย พร้อมจะสู้ต่อไป ทุกบทเรียนท าให้เรายิ่งเข้ม
เเข็งขึ้น เเละเรายังคงเป็นพรรคการเมืองที่จะปักธงทางความคิด ท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ท าการเมืองให้ ประเทศ
ไทยมีความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ ผมขอขอบคุณพ่ีน้องชาวสมุทรปราการทุกคน” นายพิธา กล่าว 
 ด้าน นายอิศราวุธ กล่าวว่า ขอบคุณคะเเนนเสียงจากพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ เขต 5 ในขณะที่ตนลงพ้ืนที่
รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้ง เห็นเเววตาของพ่อค้า เเม่ค้า พี่น้องประชาชน ที่มีความหวังอยากจะ
เปลี่ยนสมุทรปราการ ให้มีระบบการบริหารที่ดียิ่งขึ้น กระจายอ านาจรัฐรวมศูนย์ ซึ่งในขณะนี้ผลคะเเนนยังไม่ออกมาเเน่
ชัด อยากให้ประชาชนมีความหวังในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ว่าผลคะเเนนจะเป็นอย่างไร ตนพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนา
เมืองสมุทรปราการเพ่ือพ่ีน้องประชาชน 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/510750 
 
 

https://www.naewna.com/politic/510750
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9 ส.ค. 2563 22:41 น. 
"พิธา" น า "ก้าวไกล" ขอบคุณ ปชช.ลั่น "แม้จะเเพ้ เราก็เเพ้อย่างสมศักดิ์ศรี" 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พิธา" น า "พีท อิศราวุธ" ยกทีมก้าวไกล เเถลงขอบคุณ ปชช.เขต 5 สมุทรปราการ ลั่น "แม้จะเเพ้ เราก็เเพ้อย่าง
สมศักดิ์ศรี เราไม่เสียใจ แค่เสียดาย" หลังนับคะเเนนเลือกตั้งซ่อม อย่างไม่เป็นทางการ 
 วันที่ 9 ส.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค พร้อม นายอิศ
ราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งซ่อมเขตที่ 5 จ.สมุทรปราการ ในนามพรรคก้าวไกล น าทีมส.ส.
พรรคก้าวไกล เเถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการนับคะเเนนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) อย่างไม่เป็นทางการ 
 พิธา กล่าวว่า พรรคก้าวไกลขอขอบคุณประชาชนทุกคน ที่ลงคะเเนนให้แก่ พีท อิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัคร
ในนามพรรคก้าวไกล ซึ่งไม่ว่าผลคะเเนนจะออกมาอย่างไร สิ่งส าคัญ คือ การพัฒนาสร้างการเมืองรูปแบบใหม่ เเละ
เปลี่ยนเมืองปากน้ า ซึ่งจากการได้รับคะเเนนจากพ่ีน้องชาวสมุทรปราการในครั้งนี้ จะท าให้พรรคก้าวไกล มีก าลังเเรงใจ
ในการพัฒนาให้พ่ีน้องชาวสมุทรปราการ ซึ่งพรรคก้าวไกล ยังคงเป็นสถาบันหลักของการเมืองไทยเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย ผมขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ร่วมกันลงพ้ืนที่หาเสียง รวมไปถึงองคาพยพในการสู้ศึก
เลือกตั้งครั้งนี้ 
 "แม้จะเเพ้ เราก็เเพ้อย่างสมศักดิ์ศรี เราไม่เสียใจ แค่เสียดาย พร้อมจะสู้ต่อไป ทุกบทเรียนท าให้เรายิ่งเข้ม
เเข็งขึ้น เเละเรายังคงเป็นพรรคการเมืองที่จะปักธงทางความคิด ท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ท าการเมืองให้ประเทศ
ไทยมีความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ ผมขอขอบคุณพ่ีน้องชาวสมุทรปราการทุกคน พิธา กล่าว. 
 ขณะที่ อิศราวุธ ณ น่าน กล่าว ขอบคุณคะเเนนเสียง จากพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ เขต 5 ในขณะที่ผมลง
พ้ืนที่รับฟังปัญหาพ่ีน้องประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้ง ผมเห็นเเววตา ของพ่อค้า เเม่ค้า พ่ีน้องประชาชน ที่มี
ความหวังอยากจะเปลี่ยนสมุทรปราการ ให้มีระบบการบริหารที่ดียิ่ งขึ้น กระจายอ านาจรัฐรวมศูนย์ ซึ่งในขณะนี้ผล
คะเเนน ยังไม่ออกมาเเน่ชัด อยากให้ประชาชนมีความหวังในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ว่าผลคะเเนนจะเป็นอย่างไร ผมพร้อม
ที่จะเดินหน้าพัฒนาเมืองสมุทรปราการเพื่อพี่น้องประชาชน 
 ด้าน ชัยธวัช เลขาธิการพรรค กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่งผู้สมัครร่วมชิงศึกเลือกตั้งซ่อมเขต 5 
สมุทรปราการ ในครั้งนี้ ว่า พรรคการเมืองเเต่ละพรรคมีจุดยืน มีเเนวทาง ยุทธศาสตร์ นโยบาย เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ หรือการเลือกตั้งซ่อมทั่วไป พรรคเเต่ละพรรคก็ต้องส่งผู้สมัครลงเเข่งขัน เหมือนกันทุกพรรค 
พ่ีน้องประชาชนอย่าพ่ึงหมดหวัง หากครั้งต่อไป เราเข้มเเข็งมากขึ้น เราเชื่อว่าเราจะสามารถน าชัยชนะ เเละสร้าง
การเมืองที่ดี ให้แก่พ่ีน้องประชาชนได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1907032 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1907032
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9 สิงหาคม 2563 
'ก้าวไกล' แถลงรับพ่ายศึกเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ลั่นแพ้อย่างสมศักดิ์ศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พิธา" น า "พีท อิศราวุธ" ยกทีมก้าวไกล แถลงขอบคุณประชาชนเขต 5 สมุทรปราการ หลังนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม
อย่างไม่เป็นทางการ ลั่นแพ้อย่างสมศักดิ์ศรี 
 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.63 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค 
พร้อม นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งซ่อมเขตที่ 5 จ.สมุทรปราการในนามพรรคก้าว
ไกล น าทีมส.ส.พรรคก้าวไกล เเถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการนับคะเเนนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) อย่าง
ไม่เป็นทางการ 
 พิธา กล่าวว่า พรรคก้าวไกลขอขอบคุณประชาชนทุกคน ที่ลงคะเเนนให้แก่ พีท อิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัคร
ในนามพรรคก้าวไกล ซึ่งไม่ว่าผลคะเเนนจะออกมาอย่างไร สิ่งส าคัญ คือ การพัฒนาสร้างการเมืองรูปแบบใหม่ เเละ
เปลี่ยนเมืองปากน้ า ซึ่งจากการได้รับคะเเนนจากพ่ีน้องชาวสมุทรปราการในครั้งนี้ จะท าให้พรรคก้าวไกล มีก าลังเเรงใจ
ในการพัฒนาให้พ่ีน้องชาวสมุทรปราการ ซึ่งพรรคก้าวไกล ยังคงเป็นสถาบันหลักของการเมืองไทยเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย ผมขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ ร่วมกันลงพ้ืนที่หาเสียง รวมไปถึงองคาพยพในการสู้ศึก
เลือกตั้งครั้งนี้ 
 "แม้จะเเพ้เราก็เเพ้อย่างสมศักดิ์ศรี เราไม่เสียใจ แค่เสียดาย พร้อมจะสู้ต่อไป ทุกบทเรียนท าให้เรายิ่งเข้ม
เเข็งขึ้น เเละเรายังคงเป็นพรรคการเมืองที่จะปักธงทางความคิด ท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์  ท าการเมืองให้ประเทศ
ไทยมีความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ ผมขอขอบคุณพ่ีน้องชาวสมุทรปราการทุกคน" พิธา กล่าว 
 ขณะที่ อิศราวุธ ณ น่าน กล่าว ขอบคุณคะเเนนเสียงจากพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ เขต 5 ในขณะที่ผมลง
พ้ืนที่รับฟังปัญหาพ่ีน้องประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้ง ผมเห็นเเววตาของพ่อค้า เเม่ค้า พี่น้องประชาชน ที่มีความหวัง
อยากจะเปลี่ยนสมุทรปราการ ให้มีระบบการบริหารที่ดียิ่งขึ้น กระจายอ านาจรัฐรวมศูนย์ ซึ่งในขณะนี้ผลคะเเนนยังไม่
ออกมาเเน่ชัด อยากให้ประชาชนมีความหวังในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ว่าผลคะเเนนจะเป็นอย่างไร ผมพร้อมที่จะเดินหน้า
พัฒนาเมืองสมุทรปราการเพื่อพ่ีน้องประชาชน 
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 ด้านชัยธวัช เลขาธิการพรรค กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่งผู้สมัครร่วมชิงศึกเลือกตั้งซ่อมเขต 5 
สมุทรปราการ ในครั้งนี้ ว่า พรรคการเมืองเเต่ละพรรคมีจุดยืน มีเเนวทาง ยุทธศาสตร์ นโยบาย เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ หรือการเลือกตั้งซ่อมทั่วไป พรรคเเต่ละพรรคก็ต้องส่งผู้สมัครลงเเข่งขันเหมือนกันทุกพรรค 
พ่ีน้องประชาชนอย่าพ่ึงหมดหวัง หากครั้งต่อไป เราเข้มเเข็งมากขึ้น เราเชื่อว่าเราจะสามารถน าชัยชนะ เเละสร้าง
การเมืองที่ดี ให้แก่พ่ีน้องประชาชนได้ 
 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892948?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/439678?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/73914 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-496177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892948?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892948?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.komchadluek.net/news/politic/439678?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439678?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.thaipost.net/main/detail/73914
https://tna.mcot.net/politics-496177
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09 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:27 น.      
'เพื่อไทย'โวยแล้วเลือกตั้งซ่อมปากน้ าพบพิรุธเพียบจี้กกต.ท างานเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 ส.ค.63-นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ พรรคเพ่ือไทย(พท.) กล่าวถึงกรณี
ความไม่ชอบมาพากลของการเลือกตั้งซ่อมว่า ได้รับรายงานจากอาสาสมัครของพรรคตั้งแต่ก่อนเปิดหีบว่าผู้สังเกตการณ์
ประจ าหน่วยที่ได้ส่งรายชื่อไปหลายคนไม่สามารถนั่งสังเกตการณ์ในหน่วยหรือถูกจัดให้นั่งในจุดที่ ไม่สามารถ
สังเกตการณ์ได้ ซึ่งครั้งที่แล้ว ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ การเตรียมการในการเปิดหน่วยให้ลงคะแนนไม่เรียบร้อยหลาย
หน่วยเลือกตั้ง ตนได้รับแจ้งว่า หีบบัตรเลือกตั้งไม่มีสายรัด กรรมการประจ าหน่วยปล่อยให้ป้ายหาเสียงผู้สมัครบางพรรค
การเมืองอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้รับรายงานข่าวจาก การลงพ้ืนที่ หาข้อมูลของทีมเยาวชน 
อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย จับตาเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า  เขตไหนที่ผู้สมัครจาก
พรรคเพื่อไทยคะแนนเสียงดี จะมีการเก็บบัตรประชาชนไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนไปใช้สิทธิไม่ได้อีกด้วย  
 “ดิฉันยังได้รับการร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชน ที่ได้แจ้งผ่านมายังศูนย์ประสานงานพรรคเพ่ือไทยว่า 
ได้รับเงินซื้อเสียงจากพรรคการเมืองหนึ่งก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับตรงกับที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืน
ที่มาก่อนหน้านี้ โดยมีการจ่ายเงินซื้อเสียงผ่านระบบนายหน้า จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 500 บาท นายหน้าจะได้รับ 
100 บาทต่อหัว ซึ่งหากผู้สื่อข่าวไปหาข่าวในพ้ืนที่จะพบแน่นอน มีการจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ ไม่อาย และใช้เครือข่าย
ผู้น าชุมชนในการด าเนินการเรื่องนี้" 
 นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ขอฝากถึงกรรมการการเลือกตั้งใจ ตรวจสอบ
เรื่องดังกล่าว เพราะการจัดการเลือกตั้งมีหลายเรื่องที่ไม่เรียบร้อย อยากให้ กกต.พิจารณาข้อเท็จจริงและให้ความส าคัญ
กับกรณีที่ผิดปกติทั้งหมด เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตลอดทั้งวันมีเรื่องราวร้องเรียนจาก
ประชาชนและผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งเข้ามาเป็นจ านวนมาก จึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ท างานตรวจสอบอย่างเต็มที่และ
เป็นกลาง และต้องไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการเลือกตั้งเป็นไปอย่าง โปร่งใสและ
บริสุทธิ์ยุติธรรม 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73913 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/73913
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9 สิงหาคม 2563 
ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย เผยพบพิรุธเพียบ! 
 
 
 
 
 
 
 
"สลิลทิพย์" ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย เผยพบพิรุธเพียบ ขณะที่ "อนุดิษฐ์" ขอ 
กกต. ท างานเต็มที่ 
 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.63  นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 5 พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงความไม่
ชอบมาพากลของการเลือกตั้งซ่อม และการใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ ว่า ได้รับรายงานจากอาสาสมัครของพรรคตั้งแต่
ก่อนเปิดหีบว่า ผู้สังเกตุการณ์ประจ าหน่วยที่ได้ส่งรายชื่อไปหลายคน ไม่สามารถนั่งสังเกตุการณ์ในหน่วย หรือถูก
จัดให้นั่งในจุดที่ไม่สามารถสังเกตุการณ์ได้ ซึ่งครั้งที่แล้วตนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ 
 นอกจากนี้ การเตรียมการเปิดหน่วยให้ลงคะแนนไม่เรียบร้อยหลายหน่วย และตนได้รับแจ้งว่า หีบบัตร
เลือกตั้งไม่มีสายรัด กรรมการประจ าหน่วยปล่อยให้ป้ายหาเสียงผู้สมัครบางพรรคการเมืองอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น 
 ขณะเดียวกัน ยังได้รับรายงานข่าวจาก การลงพ้ืนที่หาข้อมูลของทีมเยาวชน "อาสาสมัครพิทักษ์
ประชาธิปไตย จับตาเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ" ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า เขตไหนที่ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย
คะแนนเสียงดี จะมีการเก็บบัตรประชาชนไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนไปใช้สิทธิไม่ได้อีกด้วย 
 “ดิฉันยังได้รับการร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชน ที่ได้แจ้งผ่านมายังศูนย์ประสานงานพรรคเพ่ือไทย ว่า 
ได้รับเงินซื้อเสียงจากพรรคการเมืองหนึ่งก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับตรงกับที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืน
ที่มาก่อนหน้านี้ โดยมีการจ่ายเงินซื้อเสียงผ่าน "ระบบนายหน้า" จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง 500 บาท นายหน้าจะ
ได้รับ 100 บาทต่อหัว ซึ่งหากผู้สื่อข่าวไปหาข่าวในพ้ืนที่จะพบแน่นอน มีการจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ ไม่อาย และใช้
เครือข่ายผู้น าชุมชนในการด าเนินการเรื่องนี้"  
 ด้าน นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ได้ฝากถึงกรรมการการเลือกตั้งให้
ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพราะการจัดการเลือกตั้งมีหลายเรื่องที่ไม่เรียบร้อย อยากให้ กกต.พิจารณาข้อเท็จจริงและให้
ความส าคัญกับกรณีที่ผิดปกติทั้งหมด เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 ทั้งนี้ ตลอดทั้งวันมีเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนและผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งเข้ามาเป็นจ านวนมาก จึง
ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ท างานตรวจสอบอย่างเต็มที่และเป็นกลาง และต้องไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892923?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4677860 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2300840 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892923?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892923?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4677860
https://www.matichon.co.th/politics/news_2300840
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10 สิงหาคม 2563 07:29 น.    
'ทิพานัน'ชี้พปชร.ชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ าเพราะ'บิ๊กป้อม' เทียบสงครามสอนพรรคจ้องล้มรบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ทิพานัน”ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ชี้ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต5 สมุทรปราการ เพราะประชาชนเชื่อม่ันพปชร.-
บิ๊กป้อม และนโยบายโดนใจ ยันคะแนนชนะขาดคือเสียงบริสุทธิ์ เทียบสงความสอนพรรคการเมืองจ้องล้มรัฐบาล 
 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง -ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ 
กล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ มีชัย
ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจเลือกนายกรุงศรีวิไล เข้ามาท าหน้าที่ส.ส.อีก
ครั้ง โดยมีคะแนนชนะขาด 46,747 เสียง ซึ่งเป็นเสียงบริสุทธิ์ อีกท้ังเป็นเพราะผลงานของส.ส.ของพรรคเป็นที่ประจักษ์ 
ที่ส าคัญคือประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อพรรคพลังประชารัฐ และมั่นใจในตัวพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคว่า
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ 
 น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งซ่อมทั้ง 2 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐ 
สามารถยึดที่นั่งในสภาฯได้ทั้ง 2 ครั้ง ผลการเลือกตั้งยังสะท้อนว่า พรรคพลังประชารัฐเดินมาถูกทางแล้ว ในการท างาน
เพ่ือพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมา ที่พล.อ.ประวิตรได้
ก าชับให้ทั้งส.ส.และอดีตผู้สมัครส.ส.ลงพื้นที่อย่างหนักเพ่ือดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 “พรรคพลังประชารัฐมีนโยบายที่ผลักดันเป็นนโยบายรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาปากท้องได้ โดยเฉพาะที่ผ่านมา
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งท าให้เป็นที่นิยม และครองใจประชาชน การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเหมือนสงครามสั่งสอน เพราะ
ในขณะพรรคการเมืองบางพรรค ยังคงหลงทาง มัวแต่ไปฝักใฝ่เรื่องการเมือง เพ่ือหวังโค่นอ านาจรัฐบาล จนขาดความ
เชื่อมโยงกับประชาชน ขาดความเข้าใจในพ้ืนที่ต่างๆ เมื่อถึงเวลาหย่อนบัตรจึงเป็นเครื่องพิสูจน์” น.ส.ทิพานัน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/175776 

https://siamrath.co.th/n/175776
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10 สิงหาคม 2563 - 08:14 น. 
"ทิพานัน" ชี้ชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ าเพราะปชช.เชื่อม่ัน"พปชร."  
 
 
 
 
 
 
 
 
"ทิพานัน"ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ชี้ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต5 สมุทรปราการ เพราะประชาชนเชื่อม่ัน  
พปชร. - บิ๊กป้อม และนโยบายโดนใจ  ยันคะแนนชนะขาดคือเสียงบริสุทธิ์ เทียบสงความสอนพรรคการเมืองจ้อง
ล้มรัฐบาล  
 10 ส.ค.2563  น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลัง
ประชารัฐ กล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครจากพรรคพลัง
ประชารัฐ มีชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจเลือกนายกรุงศรีวิไล เข้ามาท า
หน้าที่ส.ส.อีกครั้ง โดยมีคะแนนชนะขาด 46,747 เสียง ซึ่งเป็นเสียงบริสุทธิ์  อีกท้ังเป็นเพราะผลงานของส.ส.ของพรรค
เป็นที่ประจักษ์ ที่ส าคัญคือประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อพรรคพลังประชารัฐ และมั่นใจในตัวพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
หัวหน้าพรรคว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้   
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/439684?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/439684?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439684?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น.    
 พปชร.ได้ทีโวชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ าสั่งสอนบางพรรค คนชอบรบ.เชื่อม่ัน'บิ๊กป้อม' 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 ส.ค. 63 -  น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
เขต 5 สมุทรปราการ ที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ มีชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า 
ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจเลือกนายกรุงศรีวิไล เข้ามาท าหน้าที่ ส.ส.อีกครั้ง โดยมีคะแนนชนะขาด 
46,747 เสียง ซึ่งเป็นเสียงบริสุทธิ์  อีกทั้งเป็นเพราะผลงานของส.ส.ของพรรคเป็นที่ประจักษ์ ที่ส าคัญคือประชาชนมี
ความเชื่อมั่นต่อพรรคพลังประชารัฐ และมั่นใจในตัวพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคว่าสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้  
 น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งซ่อมทั้ง 2 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐสามารถ
ยึดที่นั่งในสภาฯ ได้ทั้ง 2 ครั้ง  ผลการเลือกตั้งยังสะท้อนว่า พรรคพลังประชารัฐเดินมาถูกทางแล้ว ในการท างานเพ่ือพ่ี
น้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ที่ พล.อ.ประวิตรได้ก าชับ
ให้ทั้งส.ส.และอดีตผู้สมัครส.ส.ลงพื้นที่อย่างหนักเพ่ือดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 “พรรคพลังประชารัฐมีนโยบายที่ผลักดันเป็นนโยบายรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาปากท้องได้ โดยเฉพาะที่ผ่านมา
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งท าให้เป็นที่นิยม และครองใจประชาชน การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเหมือนสงครามสั่งสอน เพราะ
ในขณะพรรคการเมืองบางพรรค ยังคงหลงทาง มัวแต่ไปฝักใฝ่เรื่องการเมือง เพ่ือหวังโค่นอ านาจรัฐบาล จนขาดความ
เชื่อมโยงกับประชาชน ขาดความเข้าใจในพ้ืนที่ต่างๆ   เมือ่ถึงเวลาหย่อนบัตรจึงเป็นเครื่องพิสูจน์” น.ส.ทิพานัน ระบุ. 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73952 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892970?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/73952
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892970?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892970?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:44 น.      
 ก้าวไกลโวยเลือกตั้งซ่อมปากน้ าผิดปกติทั้งวัน ยันมีข้อมูลร้องกกต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 ส.ค. 63 - นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะคณะท างานร่วมองค์กรภาค
ประชาสังคม (Parallel Vote Tabulation - PVT Thailand) ที่น าอาสาสมัครกว่า 200 คนเข้าร่วมสังเกตการณ์การ
เลือกตั้งใหม่ที่เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยถึงผลการสังเกตการณ์เลือกตั้งในเบื้องต้น ว่า สิ่งที่ PVT Thailand 
ได้ร่วมกันท าในวันนี้ จะน าไปสู่รายงานผลการนับคะแนนและการประเมินความโปร่งใสของการเลือกตั้ง ซึ่งอาสาสมัคร
ของเราได้ไปรวบรวมข้อมูลความผิดปกติมาตลอดทั้งวัน โดยจะมีการแสดงผลการสังเกตการณ์อย่างเป็นทางการให้
สาธารณชนรับทราบในเร็วๆ นี้ 
 ส่วนข้อมูลในภาพรวมนั้น นายปดิพัทธ์ เปิดเผยว่า ด้านจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งยังต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ 
โดยการคาดการณ์เบื้องต้นจากตัวเลขที่อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งส่งเข้ามา มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่อยู่ที่ไม่ถึง 
60% เท่านั้น ส่วนในเรื่องของความผิดปกติระหว่างการเลือกตั้งนั้น พบว่ามีการรายงานจากทั้งอาสาสมัครสังเกตการณ์
การเลือกตั้งและประชาชนเข้ามาตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบจนถึงหลังปิดหีบนับคะแนนไปแล้ว ก็ยังคงมีคนส่งข้อมูล
เข้ามาไม่หยุด 
 ซึ่งในส่วนนี้ นายปดิพัทธ์ ระบุว่า จากข้อมูลที่ได้มา จะมีการน าส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ได้รับทราบและด าเนินการต่อไป ซึ่งเห็นว่าในเมื่อ กกต.ได้เห็นถึงบทเรียนจากการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดล าปางมาแล้ว 
เราก็มีความคาดหวังว่า กกต.จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา 
 “แต่สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างในรอบนี้คือการรวบรวมข้อมูลถูกจัดเป็นหมวดหมู่เป็นระบบ ที่ท าให้เรา
เห็นความผิดปกติทั้งระบบ ซึ่งหากเราสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการสังเกตการณ์เลือกตั้งทั้งประเทศได้  ก็น่าจะ
ท าให้ กกต.มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ภาคประชาชนส่งเข้ามามากข้ึน” นายปดิพัทธ์ ระบุ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73956 

https://www.thaipost.net/main/detail/73956
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“หมออ๋อง” จ่อรายงานความผิดปกติ เลือกตั้งซ่อมปากน้ าต่อ กกต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“หมออ๋อง” เผยเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ประชาชนออกมาใช้สิทธิต่ ากว่าคาดการณ์ เตรียมรายงาน
ความผิดปกติระหว่างเลือกตั้งต่อ กกต. ไปตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา  
 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายปดิภัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะคณะท างานร่วมองค์กร
ภาคประชาสังคม (Parallel Vote Tabulation - PVT Thailand) ที่น าอาสาสมัครกว่า 200 คนเข้าร่วมสังเกตการณ์
การเลือกตั้งใหม่ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5  ได้เปิดเผยถึงผลการสังเกตการณ์เลือกตั้งในเบื้องต้น  ว่าสิ่งที่ PVT 
Thailand ได้ร่วมกันท าในวันนี้ จะน าไปสู่รายงานผลการนับคะแนนและการประเมินความโปร่งใสของการเลือกตั้ง ซึ่ง
อาสาสมัครของเราได้ไปรวบรวมข้อมูลความผิดปกติมาตลอดทั้งวัน โดยจะมีการแสดงผลการสังเกตการณ์อย่างเป็น
ทางการให้สาธารณชนรับทราบในเร็วๆนี้ 
 นายปดิภัทธ์ กล่าวว่า ด้านจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ยังต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยการคาดการณ์เบื้องต้น
จากตัวเลขที่อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งส่งเข้ามา มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่วันนี้อยู่ที่ไม่ถึง 60 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 
ส่วนในเรื่องของความผิดปกติระหว่างการเลือกตั้งนั้น พบว่ามีการรายงานจากทั้งอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
และประชาชนเข้ามาตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบจนถึงหลังปิดหีบนับคะแนนไปแล้ว ก็ยังคงมีคนส่งข้อมูลเข้ามาไม่
หยุด จากข้อมูลที่ได้มา จะมีการน าส่งให้กับ กกต.ได้รับทราบและด าเนินการต่อไป ซึ่งตนเห็นว่าในเมื่อ กกต.ได้เห็ นถึง
บทเรียนจากการเลือกตั้งซ่อมที่จ.ล าปางมาแล้ว เราก็มีความคาดหวังว่า กกต.จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบอย่าง
ตรงไปตรงมา 
 “แต่สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างในรอบนี้คือการรวบรวมข้อมูลถูกจัดเป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ ที่ท าให้เรา
เห็นความผิดปกติทั้งระบบ ซึ่งหากเราสามารถน าไปประยุกตร์ใช้ส าหรับการสังเกตการณ์เลือกตั้งทั้งประเทศได้ ก็น่าจะ
ท าให้ กกต.มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ภาคประชาชนส่งเข้ามามากข้ึน” นายปดิภัทธ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/62187 
 
 

https://www.newtv.co.th/news/62187
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10 สิงหาคม 2563 
'หมออ๋อง' เผย ปชช. รายงานความผิดปกติ 'เลือกตั้งสมุทรปราการ' หวัง กกต.ใช้ 'ล าปาง' เป็นบทเรียน 
 
  
 
 
 
 
 
"หมออ๋อง" เผยประชาชนร่วมชี้ความผิดปกติระหว่างการเลือกตั้งสมุทรปราการเข้ามาทั้งวัน หวัง กกต.ใช้ 
“ล าปาง” เป็นบทเรียน-รับผิดชอบต่อความคาดหวังของประชาชน 
 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะคณะท างานร่วม
องค์กรภาคประชาสังคม (Parallel Vote Tabulation - PVT Thailand) ที่น าอาสาสมัครกว่า 200 คนเข้าร่วม
สังเกตการณ์การเลือกตั้งใหม่ที่เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ ได้เปิดเผยถึงผลการสังเกตการณ์เลือกตั้งในเบื้องต้น 
 โดย นายปดิภัทธ์ ระบุว่า สิ่งที่ PVT Thailand ได้ร่วมกันท าในวันนี้ จะน าไปสู่รายงานผลการนับคะแนน
และการประเมินความโปร่งใสของการเลือกตั้ง ซึ่งอาสาสมัครของเราได้ไปรวบรวมข้อมูลความผิดปกติมาตลอดทั้งวัน 
โดยจะมีการแสดงผลการสังเกตการณ์อย่างเป็นทางการให้สาธารณชนรับทราบในเร็วๆ นี้ 
ส่วนข้อมูลในภาพรวมนั้น นายปดิพัทธ์ เปิดเผยว่า ด้านจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตัง ยังต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยการ
คาดการณ์เบื้องต้นจากตัวเลขที่อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งส่งเข้ามา มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่วันนี้อยู่ที่ไม่ถึง 60% 
เท่านั้น 
 ส่วนในเรื่องของความผิดปกติระหว่างการเลือกตั้งนั้น พบว่ามีการรายงานจากทั้งอาสาสมัครสังเกตการณ์
การเลือกตั้งและประชาชนเข้ามาตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบจนถึงหลังปิดหีบนับคะแนนไปแล้ว ก็ยังคงมีคนส่งข้อมูล
เข้ามาไม่หยุด 
 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892964 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2300840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892964
https://www.matichon.co.th/politics/news_2300840
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10 สิงหาคม 2563 - 11:01 น. 
"หมออ๋อง” เผยเผยประชาชนร่วมชี้ความผิดปกติเลือกตั้งสมุทรปราการ หวัง กกต.ใช้ "ล าปาง" เป็นบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
"หมออ๋อง" เผยประชาชนร่วมชี้ความผิดปกติระหว่างการเลือกตั้งสมุทรปราการเข้ามาทั้งวัน - หวัง กกต.ใช้ 
"ล าปาง" เป็นบทเรียน-รับผิดชอบต่อความคาดหวังของประชาชน 
 10 ส.ค. 2563 นายปดิภัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก  พรรคก้าวไกล ในฐานะคณะท างานร่วมองค์กร
ภาคประชาสังคม (Parallel Vote Tabulation - PVT Thailand) ที่น าอาสาสมัครกว่า 200 คนเข้าร่วมสังเกตการณ์
การเลือกตั้งใหม่ท่ีเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ ได้เปิดเผยถึงผลการสังเกตการณ์เลือกตั้งในเบื้องต้น 
 นายปดิภัทธ์  ระบุว่า สิ่งที่ PVT Thailand ได้ร่วมกันท าในวันนี้ จะน าไปสู่รายงานผลการนับคะแนนและ
การประเมินความโปร่งใสของการเลือกตั้ง ซึ่งอาสาสมัครของเราได้ไปรวบรวมข้อมูลความผิดปกติมาตลอดทั้งวัน โดยจะ
มีการแสดงผลการสังเกตการณ์อย่างเป็นทางการให้สาธารณชนรับทราบในเร็วๆ นี้ 
ส่วนข้อมูลในภาพรวมนั้น นายปดิภัทธ์  เปิดเผยว่า  ด้านจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตัง ยังต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยการ
คาดการณ์เบื้องต้นจากตัวเลขที่อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งส่งเข้ามา มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่วันนี้อยู่ที่ไม่ถึง 60% 
เท่านั้น 
 ส่วนในเรื่องของความผิดปกติระหว่างการเลือกตั้งนั้น พบว่ามีการรายงานจากทั้งอาสาสมัครสังเกตการณ์
การเลือกตั้งและประชาชนเข้ามาตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบจนถึงหลังปิดหีบนับคะแนนไปแล้ว ก็ยังคงมีคนส่งข้อมูล
เข้ามาไม่หยุด 
 ซึ่งในส่วนนี้ นายปดิภัทธ์  ระบุว่าจากข้อมูลที่ได้มา จะมีการน าส่งให้กับ กกต.ได้รับทราบและด าเนินการ
ต่อไป ซึ่งตนเห็นว่าในเมื่อ กกต.ได้เห็นถึงบทเรียนจากการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดล าปางมาแล้ว เราก็มีความคาดหวังว่า 
กกต.จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา  
 “แต่สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างในรอบนี้คือการรวบรวมข้อมูลถูกจัดเป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ ที่ท าให้เรา
เห็นความผิดปกติทั้งระบบ ซึ่งหากเราสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการสังเกตการณ์เลือกตั้งทั้งประเทศได้ ก็น่าจะท า
ให้ กกต.มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ภาคประชาชนส่งเข้ามามากขึ้น” นายปดิภัทธ์กล่าว 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/439704?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/439704?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439704?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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 10 สิงหาคม 2020 - 11:10 
 “ปดิพัทธ์”พอใจPVT Thailandสังเกตการณ์ลต.ซ่อม 
"ปดิพัทธ์" พอใจ PVT Thailand สังเกตการณ์ เลือกตั้งซ่อม เตรียมส่งรายงานความผิดปกติให้ กกต. หวัง
ตรวจสอบตรงไปตรงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายปดิภัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกล ในฐานะคณะท างานร่วมองค์กรภาคประชาสังคม 
(Parallel Vote Tabulation – PVT Thailand) ที่น าอาสาสมัครกว่า 200 คนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งใหม่ที่
เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ ได้เปิดเผยถึงผลการสังเกตการณ์เลือกตั้งในเบื้องต้น 
 โดยนายปดิภัทธ์ กล่าวว่าสิ่งที่ PVT Thailand ได้ร่วมกันท า จะน าไปสู่รายงานผลการนับคะแนนและการ
ประเมินความโปร่งใสของการเลือกตั้ง ซึ่งอาสาสมัครของเราได้ไปรวบรวมข้อมูลความผิดปกติมาตลอดทั้งวัน โดยจะมี
การแสดงผลการสังเกตการณ์อย่างเป็นทางการให้สาธารณชนรับทราบในเร็วๆนี้ 
 ส่วนข้อมูลในภาพรวมนั้น ด้านจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ยังต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยการคาดการณ์
เบื้องต้นจากตัวเลขที่อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งส่งเข้ามา มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่วันนี้อยู่ที่ไม่ถึง 60% เท่านั้น 
ส่วนในเรื่องของความผิดปกติระหว่างการเลือกตั้งนั้น พบว่ามีการรายงานจากทั้งอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
และประชาชนเข้ามาตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบจนถึงหลังปิดหีบนับคะแนนไปแล้ว ก็ยังคงมีคนส่งข้อมูลเข้ามาไม่
หยุด 
 ซึ่งในส่วนนี้จากข้อมูลที่ได้มา จะมีการน าส่งให้กับ กกต.ได้รับทราบและด าเนินการต่อไป ซึ่งตนเห็นว่าใน
เมื่อ กกต. ได้เห็นถึงบทเรียนจากการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดล าปางมาแล้ว ตนก็มีความคาดหวังว่า กกต.จะท าหน้าที่ใน
การตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา แต่สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างในรอบนี้คือการรวบรวมข้อมูลถูกจัดเป็นหมวดหมู่ เป็น
ระบบ ที่ท าให้เห็นความผิดปกติทั้งระบบ ซึ่งหากสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการสังเกตการณ์เลือกตั้งทั้งประเทศได้ 
ก็น่าจะท าให้ กกต.มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ภาคประชาชนส่งเข้ามามากข้ึน 
 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_742835/ 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_742835/
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อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 23.35 น. 
แฉเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ พิรุธซื้อเสียงหลายรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตกกต.“สมชัย”แฉแหลกพบพิรุธมีการซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมปากน้ าเพียบ พร้อมบอกมีวิธีการหลายรูปแบบ เผย
ยังไม่คิดส่งรายงานให้กกต.เหตุเสียเวลา เชื่ออีกไม่นานยุบสภาฯเลือกตั้งใหม่ 
 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้โพสต์ข้อความถึงการเลือกตั้ง
ซ่อม สมุทรปราการ ว่า  เลือกตั้งซ่อมคราวนี้ มีคนรายงานมาไม่มาก เพียงแค่ 19 ราย (ถึงเวลา 22.00 น.ของวันที่ 9 
ส.ค. 2563) แต่ตัวเลขตรงกันหมดคือ 500 บาท เบอร์เดียวตรงกันหมด กระจายครบทุกพ้ืนที่ หนักที่ บางเสาธง คลอง
ด่าน ศีรษะจรเข้น้อย ราชาเทวะ ศีรษะจรเข้ใหญ่ และ บางบ่อ 
 ลักษณะการแจกเงิน ให้เต็มตามจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านนั้นๆ เป็นการให้แบบปูพรม ไม่ถามอะไร
มาก เอาเงินใส่มือให้ง่ายๆ และนี่คือข้อมูลที่ประชาชนแจ้งเข้ามาที่ พีเน็ต (ตัดหมายเลข และพรรคออกแล้ว) 
 1) แจกเงินชาวบ้าน คนละ 500 บาท 
 2) แจกเงินคนละ 500 บาท 
 3) พบการซื้อเสียงในรูปแบบของการขายลอตเตอรี่ โดนคนขายลอตเตอรี่(เสื้อสีแดง) ได้มอบเงิน 1000 
บาทพร้อมลอตเตอรี่ให้แก่ผู้รับ(เสื้อสีด าขี่จักรยานยนต์) และหลังจากมีการบันทึกภาพคนขายลอตเตอรี่จึงท าการย้ายที่
ออกไปจากบริเวณดังกล่าว 
 4) ดิฉันได้สอบถามคนในครอบครัวค่ะว่าได้เงินมั้ย ได้จากพรรคอะไร ได้กี่บาท ทุกคนตอบเป็นเสียง
เดียวกันว่า พรรค “...........” ได้มาคนละ 500 บาทค่ะ และดิฉันได้ไปสอบถามคนอ่ืนๆที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทุกคนก็บอก
เหมือนกันว่าได้คนละ 500 จากพรรคนี้จริงๆ ขอเถอะค่ะ จับพวกทุจริต อย่าให้พวกมันโกงเราอีก ประชาธิปไตยเป็นของ
ประชาชนนะคะ 
 5) แจกเงิน 500ให้หมู่ 5 ไม่เห็นกับตาหรือมีหลักฐานค่ะ เป็นเพียงเรื่องเล่าให้ฟังค่ะ แต่จริงแน่นอนค่ะ
เพราะก็รับรู้มาตั้งแต่เด็กว่าเขาให้ตัวทุกบ้าน วันนี้ก่อนเลือกตั้งก็เลยถามยายว่าเขาให้เงินมั้ยยายบอกเขาให้หมู่ 5 ที่ยายรู้
เพราะมีเพ่ือนอยู่ในหมู่ 5 ค่ะ 
 6) มีการเอาชื่อไปเพื่อจะให้เงิน 
 7) มีการแจกเงินตามรายจ านวนเสียงตามบ้าน 
 8) ล่ารายชื่อล่วงหน้า ให้เป็นรายหัว หัวละ 500 บ้านผมมี5คน ทั้งสิ้น 2,500 บาท 
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 9) แจกเงิน 500 ฿ค่าาา 
 10) มีหัวคะแนนน าเงินมาแจก 500 บาท ชื่อ ตุ๋ย มาลัย แจกคนที่อยู่ในละเเวกวัด ไม่มีหลักฐาน มีคนที่ได้
พูดมาแบบนั้น จึงไม่ได้อัดคลิปและถ่ายภาพไว้ 
 11) มีคนในหมู่บ้านมาขอชื่อสมาชิกในบ้านเพ่ือน าไปดูว่าควรได้เงินกี่คน แล้วก่อนวันเลือกตั้งตอนเย็น
ประมาณ18:30 ก็มีคนซึ่งคนๆนี้ก็เป็นคนเดิมที่มาขอรายชื่อ แล้วน าเงินมายัดใส่มือคนละ 500 แต่ในที่นี้คือเค้าน าเงิน
รวมมาเป็นเงิน 10 คนคนละ 500 บาทรวมเป็นเงิน 5,000 บาท *หมายเหตุ ให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยด้วยนะ
คะในการให้ข้อมูลนี้ ขอบคุณและเป็นก าลังใจให้ขอให้ประชาธิปไตยจงเจริญ 
 12) มีคนรู้จักในหมู่บ้านเดียวกัน มาเรียกคนที่อยู่ในหมู่ 7 ซึ่งเป็นปีเเรกที่หนูเลือกตั้งได้เพราะอายุครบ 18 
ปีพอดี ..... เค้ามาถึงก็บอกว่าพรุ่งนี้ช่วยไปเลือกตั้งให้หน่อยสิ หนูบอกว่าจะไปอยู่เเล้ว เค้าบอกว่าดีเลยงั้นช่วยๆหน่อย 
เบอร์.. เค้าขอมา พร้อมกับส่งเงินให้ 500 บาท // ปล รับเงินเบอร์ .... เเต่ไม่ได้เลือก เบอร์ ..... ค่ะ เพราะเบอร์.....เป็น
ของพรรค......... 
 13) ได้รู้ข่าวจากพ่อแม่มาว่าครอบครัวอ่ืนได้รับเงินจากพรรค..........ที่ส่งผ่านมาทางผู้ใหญ่บ้านมาค่ะ 1คน
ในครอบครัวนั้นๆที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจะได้รับเงินเป็นจ านวนเงิน 500 บาท ข่าวที่พ่อแม่รู้มานั้นมีชาวบ้านในหมู่บ้าน
ที่ได้รับเงินบอกต่อๆกันมาค่ะ แต่บ้านดิฉันไม่ได้รับเงินที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นใช้ซื้อเสียงให้.........ค่ะ มีคนโกงกินแบบนี้ใน
หมู่บ้านแล้วรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยค่ะ 
 ทั้งหมดนี้ ต้องการเพียงให้ กกต.รู้ว่า ท่านสามารถจัดการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ขณะนี้
ยังไม่คิดจะส่งรายงานให้ กกต. เสียเวลาสรุป และลงไปเก็บข้อมูลในรายละเอียด เพราะกรณีล าปาง ที่หลักฐานมากมาย
ก็พิสูจน์แล้วว่าท่านไม่ใส่ใจอะไร ถึงวันนี้ยังไม่มีการติดต่อให้ผมไปให้ข้อมูล สมุทรปราการก็ประกาศผลเลยครับ เพราะ
น่าจะอีกไม่นานคาดว่าจะยุบสภาแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/789090 
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9 ส.ค. 2563 23:30    
 “สมชัย” แฉซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ จ่ายง่ายและท่ัวถึง หัวละ 500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สมชัย” เผยข้อมูล “พีเน็ต” มีคนร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งซ่อม สมุทรปราการ 19 ราย ตัวเลขตรงกัน เบอร์เดียวกัน 
จ่ายง่ายๆ แบบปูพรม หัวละ 500 บาท 
 วันนี้ (9 ส.ค. 63) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ... เลือกตั้งซ่อมคราวนี้ มีคน
รายงานมาไม่มาก เพียงแค่ 19 ราย (ถึงเวลา 22.00 น.ของวันที่ 9 ส.ค. 2563) แต่ตัวเลขตรงกันหมดคือ 500 บาท 
เบอร์เดียวตรงกันหมดกระจายครบทุกพ้ืนที่ หนักที่ บางเสาธง คลองด่าน ศีรษะจรเข้น้อย ราชาเทวะ ศีรษะจรเข้ใหญ่ 
และ บางบ่อ ลักษณะการแจกเงิน ให้เต็มตามจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านนั้นๆ เป็นการให้แบบปูพรม ไม่ถามอะไร
มาก เอาเงินใส่มือให้ง่ายๆและนี่คือข้อมูลที่ประชาชนแจ้งเข้ามาที่ พีเน็ต (ตัดหมายเลข และพรรคออกแล้ว) 
 1) แจกเงินชาวบ้าน คนละ 500 บาท 
 2) แจกเงินคนละ 500 บาท 
 3) พบการซื้อเสียงในรูปแบบของการขายลอตเตอรี่ โดนคนขายลอตเตอรี่ (เสื้อสีแดง) ได้มอบเงิน 1000 
บาทพร้อมลอตเตอรี่ให้แก่ผู้รับ (เสื้อสีด าขี่จักรยานยนต์) และหลังจากมีการบันทึกภาพคนขายลอตเตอรี่จึงท าการย้ายที่
ออกไปจากบริเวณดังกล่าว 
 4) ดิฉันได้สอบถามคนในครอบครัวค่ะว่าได้เงินมั้ย ได้จากพรรคอะไร ได้กี่บาท ทุกคนตอบเป็นเสียง
เดียวกันว่า พรรค “...........” ได้มาคนละ 500 บาทค่ะ และดิฉันได้ไปสอบถามคนอ่ืนๆที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทุกคนก็บอก
เหมือนกันว่าได้คนละ 500 จากพรรคนี้จริงๆ ขอเถอะค่ะ จับพวกทุจริต อย่าให้พวกมันโกงเราอีก ประชาธิปไตยเป็นของ
ประชาชนนะคะ 
 5) แจกเงิน 500 ให้หมู่ 5 ไม่เห็นกับตาหรือมีหลักฐานค่ะ เป็นเพียงเรื่องเล่าให้ฟังค่ะ แต่จริงแน่นอนค่ะ
เพราะก็รับรู้มาตั้งแต่เด็กว่าเขาให้ตัวทุกบ้าน วันนี้ก่อนเลือกตั้งก็เลยถามยายว่าเขาให้เงินมั้ยยายบอกเขาให้หมู่ 5 ที่ยายรู้
เพราะมีเพ่ือนอยู่ในหมู่ 5 ค่ะ 
 6) มีการเอาชื่อไปเพื่อจะให้เงิน 
 7) มีการแจกเงินตามรายจ านวนเสียงตามบ้าน 
 8) ล่ารายชื่อล่วงหน้า ให้เป็นรายหัว หัวละ 500 บ้านผมมี 5 คน ทั้งสิ้น 2500 บาท 
 9) แจกเงิน 500฿ ค่าาา 
 10) มีหัวคะแนนน าเงินมาแจก 500 บาท ชื่อ ตุ๋ย มาลัย แจกคนที่อยู่ในละเเวกวัด ไม่มีหลักฐาน มีคนที่ได้
พูดมาแบบนั้น จึงไม่ได้อัดคลิปและถ่ายภาพไว้ 
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 11) มีคนในหมู่บ้านมาขอชื่อสมาชิกในบ้านเพ่ือน าไปดูว่าควรได้เงินกี่คน แล้วก่อนวันเลือกตั้งตอนเย็น
ประมาณ 18:30 ก็มีคนซึ่งคนๆนี้ก็เป็นคนเดิมที่มาขอรายชื่อ แล้วน าเงินมายัดใส่มือคนละ 500 แต่ในที่นี้คือเค้าน าเงิน
รวมมาเป็นเงิน 10 คน คนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 5000 บาท *หมายเหตุ ให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยด้วยนะ
คะในการให้ข้อมูลนี้ ขอบคุณและเป็นก าลังใจให้ขอให้ประชาธิปไตยจงเจริญ 
 12) มีคนรู้จักในหมู่บ้านเดียวกัน มาเรียกคนที่อยู่ในหมู่ 7 ซึ่งเป็นปีเเรกที่หนูเลือกตั้งได้เพราะอายุครบ 18 
ปีพอดี ..... เค้ามาถึงก็บอกว่าพรุ่งนี้ช่วยไปเลือกตั้งให้หน่อยสิ หนูบอกว่าจะไปอยู่เเล้ว เค้าบอกว่าดีเลยงั้นช่วยๆหน่อย 
เบอร์.. เค้าขอมา พร้อมกับส่งเงินให้ 500 บาท // ปล รับเงินเบอร์ .... เเต่ไม่ได้เลือก เบอร์ ..... ค่ะ เพราะเบอร์.....เป็น
ของพรรค......... 
 13) ได้รู้ข่าวจากพ่อแม่มาว่าครอบครัวอ่ืนได้รับเงินจากพรรค..........ที่ส่งผ่านมาทางผู้ใหญ่บ้านมาค่ะ 1 คน 
ในครอบครัวนั้นๆ ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจะได้รับเงินเป็นจ านวนเงิน 500 บาท ข่าวที่พ่อแม่รู้มานั้นมีชาวบ้านในหมู่บ้าน
ที่ได้รับเงินบอกต่อๆ กันมาค่ะ แต่บ้านดิฉันไม่ได้รับเงินที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นใช้ซื้อเสียงให้.........ค่ะ มีคนโกงกินแบบนี้ใน
หมู่บ้านแล้วรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยค่ะ 
 ทั้งหมดนี้ ต้องการเพียงให้ กกต.รู้ว่า ท่านสามารถจัดการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ขณะนี้
ยังไม่คิดจะส่งรายงานให้ กกต. เสียเวลาสรุป และลงไปเก็บข้อมูลในรายละเอียด เพราะกรณีล าปาง ที่หลักฐานมากมาย
ก็พิสูจน์แล้วว่าท่านไม่ใส่ใจอะไร ถึงวันนี้ยังไม่มีการติดต่อให้ผมไปให้ข้อมูลสมุทรปราการก็ประกาศผลเลยครับ เพราะ
น่าจะอีกไม่นานคาดว่าจะยุบสภาแล้ว 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000081531 
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วันที่ 9 สิงหาคม 2563 - 23:01 น. 
 ‘สมชัย’ สรุป ร้องเรียนเลือกตั้งซ่อม มีแค่ 19 ราย แต่จ านวนเงินที่ให้ – เบอร์ ตรงกันหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘สมชัย’ สรุป ผลร้องเรียนเลือกตั้งซ่อม มีแค่ 19 ราย แต่จ านวนเงินที่ให้ – เบอร์ ตรงกันหมด  รับ คงไม่ส่งสรุปให้ 
กกต. หว่ันเสียเวลา ขนาด รายงานทุจริตพร้อมหลักฐานเลือกตั้งซ่อมล าปาง จนถึงวันนี้กกต.ก็ยังไม่ติดต่อไปให้
ข้อมูล 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ปัจจุบันเป็น ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง ม.รังสิต โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ถึงการร้องเรียนปัญหาทุจริตการเลือกตั้งซ่อมครั้ง
ล่าสุด ระบุว่า เลือกตั้งซ่อมคราวนี้ มีคนรายงานมาไม่มาก เพียงแค่ 19 ราย (ถึงเวลา 22.00 น.ของวันที่ 9 ส.ค. 2563) 
แต่ตัวเลขตรงกันหมดคือ 500 บาท เบอร์เดียวตรงกันหมด กระจายครบทุกพ้ืนที่ หนักที่ บางเสาธง คลองด่าน ศีรษะ
จรเข้น้อย ราชาเทวะ ศีรษะจรเข้ใหญ่ และ บางบ่อ ลักษณะการแจกเงิน ให้เต็มตามจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านนั้นๆ 
เป็นการให้แบบปูพรม ไม่ถามอะไรมาก เอาเงินใส่มือให้ง่ายๆและนี่คือข้อมูลที่ประชาชนแจ้งเข้ามาที่ พีเน็ต (ตัด
หมายเลข และพรรคออกแล้ว) 
 1) แจกเงินชาวบ้าน คนละ 500 บาท 
 2) แจกเงินคนละ 500 บาท 
 3) พบการซื้อเสียงในรูปแบบของการขายลอตเตอรี่ โดนคนขายลอตเตอรี่ (เสื้อสีแดง) ได้มอบเงิน 1000 
บาทพร้อมลอตเตอรี่ให้แก่ผู้รับ (เสื้อสีด าขี่จักรยานยนต์) และหลังจากมีการบันทึกภาพคนขายลอตเตอรี่จึงท าการย้ายที่
ออกไปจากบริเวณดังกล่าว 
 4) ดิฉันได้สอบถามคนในครอบครัวค่ะว่าได้เงินมั้ย ได้จากพรรคอะไร ได้กี่บาท ทุกคนตอบเป็นเสียง
เดียวกันว่า พรรค “………..” ได้มาคนละ 500 บาทค่ะ และดิฉันได้ไปสอบถามคนอ่ืนๆที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทุกคนก็บอก
เหมือนกันว่าได้คนละ 500จากพรรคนี้จริงๆ ขอเถอะค่ะ จับพวกทุจริต อย่าให้พวกมันโกงเราอีก ประชาธิปไตยเป็นของ
ประชาชนนะคะ 
 5) แจกเงิน500ให้หมู่5 ไม่เห็นกับตาหรือมีหลักฐานค่ะ เป็นเพียงเรื่องเล่าให้ฟังค่ะ แต่จริงแน่นอนค่ะเพราะ
ก็รับรู้มาตั้งแต่เด็กว่าเขาให้ตัวทุกบ้าน วันนี้ก่อนเลือกตั้งก็เลยถามยายว่าเขาให้เงินมั้ยยายบอกเขาให้หมู่5 ที่ยายรู้เพราะ
มีเพ่ือนอยู่ในหมู5่ค่ะ 
 6) มีการเอาชื่อไปเพื่อจะให้เงิน 
 7) มีการแจกเงินตามรายจ านวนเสียงตามบ้าน 
 8) ล่ารายชื่อล่วงหน้า ให้เป็นรายหัว หัวละ500 บ้านผมมี5คน ทั้งสิ้น2500 บาท 
 9) แจกเงิน500฿ค่าาา 
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 10) มีหัวคะแนนน าเงินมาแจก 500 บาท ชื่อ …… แจกคนที่อยู่ในละเเวกวัด ไม่มีหลักฐาน มีคนที่ได้พูดมา
แบบนั้น จึงไม่ได้อัดคลิปและถ่ายภาพไว้ 
 11) มีคนในหมู่บ้านมาขอชื่อสมาชิกในบ้านเพ่ือน าไปดูว่าควรได้เงินกี่คน แล้วก่อนวันเลือกตั้งตอนเย็น
ประมาณ 18:30 ก็มีคนซึ่งคนๆนี้ก็เป็นคนเดิมที่มาขอรายชื่อ แล้วน าเงินมายัดใส่มือคนละ500 แต่ในที่นี้คือเค้าน าเงิน
รวมมาเป็นเงิน 10 คน คนละ500บาทรวมเป็นเงิน 5,000บาท *หมายเหตุ ให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยด้วยนะ
คะในการให้ข้อมูลนี้ ขอบคุณและเป็นก าลังใจให้ขอให้ประชาธิปไตยจงเจริญ 
 12) มีคนรู้จักในหมู่บ้านเดียวกัน มาเรียกคนที่อยู่ในหมู่ 7 ซึ่งเป็นปีเเรกที่หนูเลือกตั้งได้เพราะอายุครบ 18 
ปีพอดี ….. เค้ามาถึงก็บอกว่าพรุ่งนี้ช่วยไปเลือกตั้งให้หน่อยสิ หนูบอกว่าจะไปอยู่เเล้ว เค้าบอกว่าดีเลยงั้นช่วยๆหน่อย 
เบอร์.. เค้าขอมา พร้อมกับส่งเงินให้ 500 บาท // ปล รับเงินเบอร์ …. เเต่ไม่ได้เลือก เบอร์ ….. ค่ะ เพราะเบอร์…..เป็น
ของพรรค……… 
 13) ได้รู้ข่าวจากพ่อแม่มาว่าครอบครัวอ่ืนได้รับเงินจากพรรค……….ที่ส่งผ่านมาทางผู้ใหญ่บ้านมาค่ะ 1คน
ในครอบครัวนั้นๆที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจะได้รับเงินเป็นจ านวนเงิน500บาท ข่าวที่พ่อแม่รู้มานั้นมีชาวบ้านในหมู่บ้านที่
ได้รับเงินบอกต่อๆกันมาค่ะ แต่บ้านดิฉันไม่ได้รับเงินที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นใช้ซื้อเสียงให้………ค่ะ มีคนโกงกินแบบนี้ในหมู่บ้าน
แล้วรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยค่ะ 
 ทั้งหมดนี้ ต้องการเพียงให้ กกต.รู้ว่า ท่านสามารถจัดการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ขณะนี้
ยังไม่คิดจะส่งรายงานให้ กกต. เสียเวลาสรุป และลงไปเก็บข้อมูลในรายละเอียด เพราะกรณีล าปาง ที่หลักฐานมากมาย
ก็พิสูจน์แล้วว่าท่านไม่ใส่ใจอะไร ถึงวันนี้ยังไม่มีการติดต่อให้ผมไปให้ข้อมูล 
สมุทรปราการก็ประกาศผลเลยครับ เพราะน่าจะอีกไม่นานคาดว่าจะยุบสภาแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2300739 
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วันที่ 9 สิงหาคม 2563 - 14:00 น. 
จุรินทร์ น าทีม ปชป. ลงพ้ืนที่ลาดกะบัง-คลองสามวา เผยคัดตัวผู้สมัคร สส. สก. จบแล้วกว่า 80 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่  9 สิงหาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ น าถุงยังชีพมาลงพ้ืนที่ช่วยประชาชนที่เขตลาดกระบัง-คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับนายอนันต์ ฤกษ์ดี อดีตสมาชิกสภากรุงเทพ และ มารีญา ฤกษ์ดี ยุวประชาธิปัตย์ ลาดกระบัง และยุวประ
ชาธิปัตย์อ่ืนๆ เช่น เจษฎา เชี่ยวธาดา ดวงพร วัฒนสุขชัย พัลลภ วุฒิไตรมงคล นันทญา ต านานโต ภาณุพงศ์ ลักษณ
วิศิษฏ์ สมเกียรติ ปานด า ดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ โอตป สมิตะพินทุ ทั้งนี้เพ่ือการดูแลประชาชนโดยน าคนรุ่นใหม่คอยสาน
ต่อเจตนารมณ์การเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนอย่างไร “อุดมการณ์ทันสมัย” ไม่ว่ายามใดก็อยากให้ตัวแทนที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
 นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า ส าหรับประชาธิปัตย์นั้นมีบุคลากรทุกรุ่น ขณะเดียวกันยอมรับว่าปัจจุบันได้
คัดเลือกตัวผู้สมัคร ส.ส.และ ส.ก.เสร็จแล้วเกือบ 80% “จากระยะเวลาที่ผ่านมา กทม. เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญไม่แพ้
ภาคอ่ืนๆ ทั่วประเทศ และถือว่าเป็นพ้ืนที่เป้าหมายพ้ืนที่หนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ ดังนั้นการลงพ้ืนที่จึงเป็นเรื่องที่มี
ความจ าเป็น โดยเฉพาะหัวหน้าพรรค และทีมงานของพรรค ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งในการลงพ้ืนที่ กทม. และ
นายจุรินทร์ แจ้งความคืบหน้าถึงการเตรียมตัวเรื่องผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไปว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมมาก 
โดยเฉพาะผู้สมัคร ส.ส. และ ส.ก. ได้มีการคัดเลือกผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80” 
 นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า วันนี้พาคนรุ่นใหม่เลือดใหม่ประชาธิปัตย์ลงพ้ืนที่มาด้วยหลายคนเนื่องจากแต่ละ
คนก็ต้องการเรียนรู้ซึมซับการท างานรับใช้ประชาชนซึ่งหลายคนมีความตั้งใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นบ้างระดับ
ระดับชาติบ้าง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องดีที่มีคนรุ่นใหม่สนใจท างานกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างจริงจังและใช้เวลาอบรม 
ฝึกฝน เรียนรู้ ลงพ้ืนที่พบประชาชน ต่อกันไปท างานจะได้เข้าใจประชาชนและไม่ทิ้งประชาชนเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 
 ทั้งนี้ นายจุรินทร์ยังกล่าวถึงภารกิจกระทรวงพาณิชย์ในการลดราคาค่าครองชีพให้กับประชาชนเพ่ือ
บรรเทาทุกข์ประชาชนว่า ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและจะท าต่อไป ส าหรับวันนี้โครงการแจกถุงยังชีพที่ช่วยเหลือประชาชน
ในวิกฤตโควิดก็ด าเนินมาต่อเนื่องเช่นกันโดยการแจกถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น สมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทย สมาคมทูน่าไทย เป็นต้น จากนั้นนายจุรินทร์และขณะได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ร่มเกล้า การเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/uncategorized/news_2300027 
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9 ส.ค. 2563 16:55 น. 
 “จุรินทร์” ลุย 2 เขต กทม. เผย คัดเลือกตัวผู้สมัคร ส.ก.-ส.ส. คืบ 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ น าทีมลงพื้นที่ เขตลาดกระบัง และเขตคลองสามวา แจกถุงยังชีพ เปรย เตรียมจัด
โครงการพาณิชย์ลดราคาลอตที่ 6 แง้มคัดเลือกตัวผู้สมัคร ส.ก. และ ส.ส. คืบกว่า 80% แล้ว 
 วันที่  9 ส.ค. 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับปลัดกระทรวงพาณิชย์และคณะลงพ้ืนที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่โรงเรียน
รัตนโกสินทร์ร่มเกล้า การเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง และเขตคลองสามวา โดย นายจุรินทร์ ระบุว่า กระทรวง
พาณิชย์ยังด าเนินการในเรื่องของรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประสบกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงคราม
การค้ายังไม่เลิก และขณะเดียวกันประสบกับภัยโควิด-19 ซ้ าซ้อน การปรับตัวเข้าสู่ยุคนิวนอร์มอลเป็นเรื่องส าคัญ 
โดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุน ในส่วนของการค้าที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบโดยตรง ก็มีการปรับรูปแบบ
การตลาด ตั้งแต่การปรับตัวจากระบบออฟไลน์ทั่วไป นั่นคือการค้าแบบดั้งเดิม รูปแบบนี้ก็ยังใช้อยู่ แต่ต้องมีการเพ่ิมเติม
อีกหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบของการค้าออนไลน์ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทส าคัญ และกระทรวงพาณิชย์เองก็
เข้ามามีบทบาทในการที่จะส่งเสริมเรื่องนี้ ตั้งแต่การที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจัดให้มีการพบปะกันระหว่าง
ผู้น าเข้าต่างประเทศหลายประเทศและผู้ส่งออกของเราบนหน้าจอ เพ่ือให้สามารถท าสัญญาซื้อขายกันได้ในระบบ
ออนไลน์ 
 นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาก็ประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางเกษตร ผลไม้ หรือแม้แต่
สินค้าเกษตรแปรรูปอาหาร และสินค้าอ่ืนๆ นอกจากนั้นจะใช้รูปแบบเคาน์เตอร์เทรด คือการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกัน
และกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ถ้ามีส่วนเหลื่อมของมูลค่าก็ช าระเป็นเงินสด หรือถ้าเพ่ิมเติมสินค้าชนิดอ่ืน 
ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานที่ จ.นครศรีธรรมราช ก็มีการน าสินค้าส าคัญๆ มาแลกเปลี่ยนกัน เช่น น ามันแกวมาแลกกับปลา 
ก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้สามารถท าให้ค้าขายกันได้ เพราะต่างฝ่ายต่างไม่มีเงินสดในภาวะที่เศรษฐกิจพลิกผันไป ที่ส าคัญอีก
รูปแบบหนึ่ง เกษตรพันธสัญญา คือการลงนามจะซื้อจะขายและท าสัญญาระหว่างกันว่า ถ้าเกษตรกรผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ผู้ซื้อก็ยินดีรับซื้อในราคาไม่ต่ ากว่าเท่าไรภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเมื่อวานก็
สามารถท าสัญญาขายมังคุดที่ จ.นครศรีธรรมราช ได้ 1,000 กว่าตัน ส าหรับเกษตรกรทั้ง 2 อ าเภอ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็
จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง 
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 “รวมทั้งที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อไม่นานมานี้ที่ผมเรียกว่าอมก๋อยโมเดล นั่นก็คือการน าเกษตรกรเชื้อสาย
กะเหรี่ยงที่ปลูกพืชผักผลไม้ก็สามารถลงนามเซ็นสัญญาขายของได้จ านวนมาก อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราด าเนินการไปแล้ว 
เพราะฉะนั้นการปรับรูปแบบการค้าในยุคนิวนอร์มอลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างน้อย 4 รูปแบบนี้ถือเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้เดินหน้าต่อไป บวกกับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการค้าชายแดนเพราะว่าการค้าชายแดนจะช่วยเพ่ิม
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านของเรา ซึ่งขณะนี้ก็ก าลังด าเนินการให้เกิดการเปิดด่านที่ปิดไป รวมทั้งเปิดด่าน
ใหม่ๆ ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนของมาเลย์ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และรวมไปถึงประเทศจีน” 
 ส่วนโครงการพาณิชย์ลดราคานั้นก็ได้ด าเนินการมาถึงลอตที่  5 แล้วซึ่งลงลึกไปถึงระดับอ าเภอ 
เพราะฉะนั้นทุกอ าเภอได้มีการจัดเสร็จสิ้นแล้วโดยลดสูงสุดถึง 80% และมีสินค้าทั้งหมดกว่า 7,000 รายการ และจะ
มีลอต 6 อีกที่จะลงลึกกว่าอ าเภอ นั่นก็คือลงลึกไปถึงร้านโชห่วยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ไป
ปรับปรุงให้เป็นสมาร์ตโชห่วย และที่ยังไม่ปรับปรุงให้เข้าร่วมโครงการลดราคาในร้านโชห่วยทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการ
เปิดตัวเร็วๆ นี้ เพ่ือช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนลึกลงไปถึงระดับหมู่บ้าน ไม่ใช่แค่ระดับอ าเภอ 
 อย่างไรก็ตาม นายจุรินทร์ ยังกล่าวว่า วันนี้ก็ถือเป็นการลงพ้ืนที่ของในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ด้วย โดยลงพ้ืนที่ 2 เขต คือเขตลาดกระบัง และเขตคลองสามวา ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ากรุงเทพมหานคร
มีความส าคัญไม่แพ้กับภาคอ่ืนๆ และถือว่าเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของพรรคประชาธิปัตย์ ขอเรียนความคืบหน้าว่า ส าหรับ
การคัดเลือกตัวผู้สมัคร ส.ก. และ ส.ส. ในการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติ คืบหน้าไปกว่า 80% แล้ว. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1906891 
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วันอาทิตย์ ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 18.53 น. 
"ธนาธร" บุกอีสาน เปิดตัว "สถาพร" ลุยชิงนายก อบจ. "ร้อยเอ็ด" 
 
  
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" บุก "ร้อยเอ็ด" เปิดตัว "สถาพร" ลุยชิงนายก อบจ. - ชี้เลือกตั้งท้องถิ่นคือเลือกผู้บริหารโดยตรง - ม่ันใจ
ออกแบบนโยบายที่ดีตอบสนองภาษี ปชช.อย่างคุ้มค่า 
 เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2563  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนายสถาพร ว่อง
สันธพงษ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยเอ็ด เดินทางไปยังโบราณสถานปรางค์กู่ บ้านบางกู่ 
ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพ่ือดูสถานที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัด ในการเดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและปัญหาเพ่ือน าไปออกแบบนโยบายการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ จากนั้นในช่วงบ่ายได้
เดินทางไปเข้าร่วมวงเสวนาในหัวข้อ "ร้อยเอ็ด ความส าเร็จที่เป็นไปได้" ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงแรมธนินธร กรีนปาร์ค 
ท่ามกลางประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่มาร่วมฟังเป็นจ านวนมาก  
 นายธนาธร กล่าวว่า เหตุผลที่ตนเดินทางจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ เพ่ือดูพ้ืนที่ส าหรับการออกแบบนโยบาย
ในแต่ละจังหวัด โดยในสัปดาห์ก่อน ตนได้เดินไปไปยังจังหวัดพิษณุโลก ตาก และนนทบุรี ซึ่งเราอยากจะท าการเมือง
ท้องถิ่น อยากจะพัฒนาบ้านเมืองให้ดี ซึ่งเริ่มต้นได้จากบ้านเราเอง จากประชาชนทุกคน ตนมีความมุ่งหวังในการท า
การเมืองท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองประชาชนอย่างแท้จริง โดยภารกิจหนึ่งวันนี้ ได้เดินทางไปดูสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 
จากข้อมูลสนามกีฬาแห่งนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแลของรัฐส่วนกลาง แต่อยู่ในการดูแลของ อบจ. จึงเข้าไปเพ่ือที่จะดูว่ามี
การรักษาดูแลดีหรือไม่ ปรากฏว่าสภาพมีความรกร้าง มีน้ าเจิ่งนองท่วมขังในบางจุด สนามเด็กเล่นไม่ได้รับความดูแล ซึ่ง
ถ้าคุณสถาพร จะลงแข่งขันนายก อบจ. ด้วยนโยบาย ไม่ใช้อิทธิพล แต่แข่งกันที่นโยบาย เราสามารถเปลี่ยนแปลง
ท้องถิ่นได้ ด้วยการสร้างนโยบายที่ดี ซึ่งงบประมาณ อบจ.ร้อยเอ็ด กว่า 1,100 ล้านบาท เชื่อว่าจะสามารถท านโยบายที่
ออกแบบให้เกิดขึ้นได้จริง ดังนั้น อยากให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดมาร่วมเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเราอีกครั้ง ซึ่งเริ่มต้นได้ที่
ท้องถิ่นของเรา 
 "การเมืองท้องถิ่นต่างจากการเมืองระดับชาติ เพราะเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนสามารถเลือกผู้บริหารได้
โดยตรง สามารถเลือกคนที่จะเอาเงินภาษีที่ทุกคนเสียในทุกๆ ปีไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นได้โดยตรง การสร้างบรรทัด
ฐานการเมืองใหม่ที่แข่งขันกันด้วยนโยบาย ผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่สุดคือประชาชน ผมเชื่อว่าประชาธิปไตยจะแข็งแรงได้ 
และการเมืองท้องถิ่นจะแข็งแรงได้ ต้องเริ่มจากนโยบายที่ดี หากเอางบประมาณมาจัดสรรอย่างดี เอาเงินงบประมาณไป 
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ใช้ถูกต้อง ไม่มีการโกงกิน งบประมาณจ านวน 1,100 ล้านของ อบจ.ร้อยเอ็ด หรือกว่า 10,000 ล้านของ อปท.ร้อยเอ็ด
ทั้งหมด สามารถพัฒนาจังหวัดและท าให้ภาพรวมของประเทศไทยไปข้างหน้าได้ไกลกว่านี้ได้ เราเชื่อในความรู้
ความสามารถของเรา และนี่คือเหตุผลที่จะลงท าการเมืองท้องถิ่น นี่คือการท าให้ประชาธิปไตยให้เข้มแข็งจากรากฐาน นี่
คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" นายธนาธร กล่าว  
 ด้าน นายสถาพร กล่าวว่า วันนี้ตนตั้งใจมารับฟังปัญหาจากพ่ีน้องประชาชน เพ่ือเอามาท านโยบายในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นว่าจะสามารถพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งท้องถิ่น ยังไม่เคยมี
ผู้สมัครคนไหนเคยบอกว่าจะเอาเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนไปท าอะไรบ้าง ไปพัฒนาส่วนไหนบ้าง ตนจะตั้งใจท า
นโยบายที่ดี ที่จะตอบโจทย์ของประชาชน แล้วเราจะเห็นมิติใหม่ของการเมืองท้องถิ่นที่ต่างออกไปจากเดิม 
 "วันนี้ ผมได้รับโอกาสเป็นตัวแทนคณะก้าวหน้า ในการลงสมัครนายก อบจ. ที่ผ่านมาผมได้ท างาน
การเมืองท้องถิ่นมากว่า 20 ปี ซึ่งต าแหน่งนายก อบจ. นั้นเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้น เพราะการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมา 
การจะก้าวไปถึงต าแหน่งนายก อบจ. นั้น อาจต้องใช้เงิน 20-30 ล้าน แต่ในวันนี้ ผมต้องการท าการเมืองแบบใหม่ ที่จะ
ใช้นโยบายเอาชนะทุนให้ได้ และหากผมได้เป็นนายก อบจ. จะตั้งใจเอานโยบายที่เราได้ท าขึ้น มาพัฒนาเมืองร้อยเอ็ด 
ให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนดีขึ้น และขอยืนยันที่จะใช้จิตวิญญาณของอนาคตใหม่ในการท างานเพ่ือ
พ่ีน้องประชาชน" นายสถาพร กล่าว 
  
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/201938 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/201938
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วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 19.08 น. 
'ธนาธร'น าทัพคณะก้าวหน้า เปิดตัว'สถาพร'ลุยชิงนายก อบจ.ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
"คณะก้าวหน้า"เปิดตัว"สถาพร"ลุยชิงนายก อบจ.ร้อยเอ็ด "ธนาธร"ชี้เลือกตั้งท้องถิ่นคือเลือกผู้บริหารโดยตรง 
ม่ันใจออกแบบนโยบายที่ดีตอบสนองภาษี ปชช.อย่างคุ้มค่า 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย นายสถาพร ว่อง
สันธพงษ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยเอ็ด เดินทางไปยังโบราณสถานปรางค์กู่ บ้านบางกู่ 
ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพ่ือดูสถานที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัด ในการเดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและปัญหาเพ่ือน าไปออกแบบนโยบายการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ จากนั้นในช่วงบ่ายได้
เดินทางไปเข้าร่วมวงเสวนาในหัวข้อ "ร้อยเอ็ด ความส าเร็จที่เป็นไปได้" ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงแรมธนินธร กรีนปาร์ค 
ท่ามกลางประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่มาร่วมฟังเป็นจ านวนมาก 
 นายธนาธร กล่าวว่า เหตุผลที่ตนเดินทางจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ เพ่ือดูพ้ืนที่ส าหรับการออกแบบนโยบาย
ในแต่ละจังหวัด โดยในสัปดาห์ก่อน ตนได้เดินไปไปยังจังหวัดพิษณุโลก ตาก และนนทบุรี ซึ่งเราอยากจะท าการเมือง
ท้องถิ่น อยากจะพัฒนาบ้านเมืองให้ดี ซึ่งเริ่มต้นได้จากบ้านเราเอง จากประชาชนทุกคน ตนมีความมุ่งหวังในการท า
การเมืองท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองประชาชนอย่างแท้จริง โดยภารกิจหนึ่งวันนี้ ได้เดินทางไปดูสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 
จากข้อมูลสนามกีฬาแห่งนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแลของรัฐส่วนกลาง แต่อยู่ในการดูแลของ อบจ. จึงเข้าไปเพ่ือที่จะดูว่ามี
การรักษาดูแลดีหรือไม่ ปรากฏว่าสภาพมีความรกร้าง มีน้ าเจิ่งนองท่วมขังในบางจุด สนามเด็กเล่นไม่ได้รับความดูแล ซึ่ง
ถ้าคุณสถาพร จะลงแข่งขันนายก อบจ. ด้วยนโยบาย ไม่ใช้อิทธิพล แต่แข่งกันที่นโยบาย เราสามารถเปลี่ยนแปลง
ท้องถิ่นได้ ด้วยการสร้างนโยบายที่ดี ซึ่งงบประมาณ อบจ.ร้อยเอ็ด กว่า 1,100 ล้านบาท เชื่อว่าจะสามารถท านโยบายที่
ออกแบบให้เกิดขึ้นได้จริง ดังนั้น อยากให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดมาร่วมเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเราอีกครั้ง ซึ่งเริ่มต้นได้ที่
ท้องถิ่นของเรา 
 "การเมืองท้องถิ่นต่างจากการเมืองระดับชาติ เพราะเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนสามารถเลือกผู้บริหารได้
โดยตรง สามารถเลือกคนที่จะเอาเงินภาษีที่ทุกคนเสียในทุกๆ ปีไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นได้โดยตรง การสร้างบรรทัด
ฐานการเมืองใหม่ที่แข่งขันกันด้วยนโยบาย ผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่สุดคือประชาชน ผมเชื่อว่าประชาธิปไตยจะแข็งแรงได้ 
และการเมืองท้องถิ่นจะแข็งแรงได้ ต้องเริ่มจากนโยบายที่ดี หากเอางบประมาณมาจัดสรรอย่างดี เอาเงินงบประมาณไป
ใช้ถูกต้อง ไม่มีการโกงกิน งบประมาณจ านวน 1,100 ล้านของ อบจ.ร้อยเอ็ด หรือกว่า 10,000 ล้านของ อปท.ร้อยเอ็ด
ทั้งหมด สามารถพัฒนาจังหวัดและท าให้ภาพรวมของประเทศไทยไปข้างหน้าได้ไกลกว่านี้ ได้ เราเชื่อในความรู้
ความสามารถของเรา และนี่คือเหตุผลที่จะลงท าการเมืองท้องถิ่น นี่คือการท าให้ประชาธิปไตยให้เข้มแข็งจากรากฐาน นี่
คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" นายธนาธร กล่าว 
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 ด้าน นายสถาพร กล่าวว่า วันนี้ตนตั้งใจมารับฟังปัญหาจากพ่ีน้องประชาชน เพ่ือเอามาท านโยบายในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นว่าจะสามารถพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งท้องถิ่น ยังไม่เคยมี
ผู้สมัครคนไหนเคยบอกว่าจะเอาเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนไปท าอะไรบ้าง ไปพัฒนาส่วนไหนบ้าง ตนจะตั้งใจท า
นโยบายที่ดี ที่จะตอบโจทย์ของประชาชน แล้วเราจะเห็นมิติใหม่ของการเมืองท้องถิ่นที่ต่างออกไปจากเดิม 
 "วันนี้ ผมได้รับโอกาสเป็นตัวแทนคณะก้าวหน้า ในการลงสมัครนายก อบจ. ที่ผ่านมาผมได้ท างาน
การเมืองท้องถิ่นมากว่า 20 ปี ซึ่งต าแหน่งนายก อบจ.นั้นเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้น เพราะการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมา 
การจะก้าวไปถึงต าแหน่งนายก อบจ.นั้น อาจต้องใช้เงิน 20-30 ล้าน แต่ในวันนี้ ผมต้องการท าการเมืองแบบใหม่ ที่จะ
ใช้นโยบายเอาชนะทุนให้ได้ และหากผมได้เป็นนายก อบจ. จะตั้งใจเอานโยบายที่เราได้ท าขึ้น มาพัฒนาเมืองร้อยเอ็ด 
ให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนดีขึ้น และขอยืนยันที่จะใช้จิตวิญญาณของอนาคตใหม่ในการท างานเพ่ือ
พ่ีน้องประชาชน" นายสถาพร กล่าว 
 
 
อ้างอิง  : https://www.naewna.com/politic/510704 
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วันที่ 9 สิงหาคม 2563 - 21:06 น. 
 ‘ธนาธร’ บุก ‘ร้อยเอ็ด’ เปิดตัว ‘สถาพร’ ลุยชิงนายก อบจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ธนาธร’ บุก ‘ร้อยเอ็ด’ เปิดตัว ‘สถาพร’ ลุยชิงนายก อบจ. 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนายสถาพร ว่องสัธ
นพงษ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยเอ็ด เดินทางไปยังโบราณสถานปรางค์กู่ บ้านบางกู่ 
ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพ่ือดูสถานที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัด ในการเดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและปัญหา เพื่อน าไปออกแบบนโยบายการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่าจะเกิดข้ึนภายในสิ้นปีนี้ จากนั้นในช่วงบ่ายได้
เดินทางไปเข้าร่วมวงเสวนาในหัวข้อ “ร้อยเอ็ด ความส าเร็จที่เป็นไปได้” ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงแรมธนินธร กรีน
ปาร์ค ท่ามกลางประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่มาร่วมฟังเป็นจ านวนมาก 
 นายธนาธร กล่าวว่า เหตุผลที่ตนเดินทางจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ เพ่ือดูพ้ืนที่ส าหรับการออกแบบนโยบาย
ในแต่ละจังหวัด โดยในสัปดาห์ก่อน ตนได้เดินไปไปยังจังหวัดพิษณุโลก ตาก และนนทบุรี ซึ่งเราอยากจะท าการเมือง
ท้องถิ่น อยากจะพัฒนาบ้านเมืองให้ดี ซึ่งเริ่มต้นได้จากบ้านเราเอง จากประชาชนทุกคน ตนมีความมุ่งหวังในการท า
การเมืองท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองประชาชนอย่างแท้จริง โดยภารกิจหนึ่งวันนี้ ได้เดินทางไปดูสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 
จากข้อมูลสนามกีฬาแห่งนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแลของรัฐส่วนกลาง แต่อยู่ในการดูแลของ อบจ. จึงเข้าไปเพ่ือที่จะดูว่ามี
การรักษาดูแลดีหรือไม่ ปรากฏว่าสภาพมีความรกร้าง มีน้ าเจิ่งนองท่วมขังในบางจุด สนามเด็กเล่นไม่ได้รับความดูแล ซึ่ง
ถ้าคุณสถาพร จะลงแข่งขันนายก อบจ. ด้วยนโยบาย ไม่ใช้อิทธิพล แต่แข่งกันที่นโยบาย เราสามารถเปลี่ยนแปลง
ท้องถิ่นได้ ด้วยการสร้างนโยบายที่ดี ซึ่งงบประมาณ อบจ.ร้อยเอ็ด กว่า 1,100 ล้านบาท เชื่อว่าจะสามารถท านโยบายที่
ออกแบบให้เกิดขึ้นได้จริง ดังนั้น อยากให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดมาร่วมเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเราอีกครั้ง ซึ่งเริ่มต้นได้ที่
ท้องถิ่นของเรา 
 “การเมืองท้องถิ่นต่างจากการเมืองระดับชาติ เพราะเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนสามารถเลือกผู้บริหารได้
โดยตรง สามารถเลือกคนที่จะเอาเงินภาษีที่ทุกคนเสียในทุกๆ ปีไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นได้โดยตรง การสร้างบรรทัด
ฐานการเมืองใหม่ที่แข่งขันกันด้วยนโยบาย ผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่สุดคือประชาชน ผมเชื่อว่าประชาธิปไตยจะแข็งแรงได้ 
และการเมืองท้องถิ่นจะแข็งแรงได้ ต้องเริ่มจากนโยบายที่ดี หากเอางบประมาณมาจัดสรรอย่างดี เอาเงินงบประมาณไป
ใช้ถูกต้อง ไม่มีการโกงกิน งบประมาณจ านวน 1,100 ล้านของ อบจ.ร้อยเอ็ด หรือกว่า 10,000 ล้านของ อปท.ร้อยเอ็ด
ทั้งหมด สามารถพัฒนาจังหวัดและท าให้ภาพรวมของประเทศไทยไปข้างหน้าได้ไกลกว่านี้ได้ เราเชื่อในความรู้
ความสามารถของเรา และนี่คือเหตุผลที่จะลงท าการเมืองท้องถิ่น นี่คือการท าให้ประชาธิปไตยให้เข้มแข็งจากรากฐาน นี่
คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” นายธนาธร กล่าว 
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 ด้าน นายสถาพร กล่าวว่า วันนี้ตนตั้งใจมารับฟังปัญหาจากพ่ีน้องประชาชน เพ่ือเอามาท านโยบายในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นว่าจะสามารถพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งท้องถิ่น ยังไม่เคยมี
ผู้สมัครคนไหนเคยบอกว่าจะเอาเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนไปท าอะไรบ้าง ไปพัฒนาส่วนไหนบ้าง ตนจะตั้งใจท า
นโยบายที่ดี ที่จะตอบโจทย์ของประชาชน แล้วเราจะเห็นมิติใหม่ของการเมืองท้องถิ่นที่ต่างออกไปจากเดิม 
 “วันนี้ ผมได้รับโอกาสเป็นตัวแทนคณะก้าวหน้า ในการลงสมัครนายก อบจ. ที่ผ่านมาผมได้ท างาน
การเมืองท้องถิ่นมากว่า 20 ปี ซึ่งต าแหน่งนายก อบจ. นั้นเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้น เพราะการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมา 
การจะก้าวไปถึงต าแหน่งนายก อบจ. นั้น อาจต้องใช้เงิน 20-30 ล้าน แต่ในวันนี้ ผมต้องการท าการเมืองแบบใหม่ ที่จะ
ใช้นโยบายเอาชนะทุนให้ได้ และหากผมได้เป็นนายก อบจ. จะตั้งใจเอานโยบายที่เราได้ท าขึ้น มาพัฒนาเมืองร้อยเอ็ด 
ให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนดีขึ้น และขอยืนยันที่จะใช้จิตวิญญาณของอนาคตใหม่ในการท างานเพ่ือ
พ่ีน้องประชาชน” นายสถาพร กล่าว 
  
 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2300668 
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สยามรัฐออนไลน์  10 สิงหาคม 2563 12:32 น.   
“บิ๊กป๊อก” แจงวุฒิสภา เลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่พร้อม ชี้ กกต. ยังต้องอบรม จนท. ขณะที่มท.ยังรอยกระดับฐานะ
องค์กรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่
หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในวาระพิจารณากระทู้ถามนั้น นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้
ถามพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ถึงการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดย
พล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงช่วงหนึ่งว่า ต้องรอให้คณะรัฐมนตรีประกาศรูปแบบการเลือกตั้งของท้องถิ่นก่อน จากนั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จึงจะเป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้ง ส่วนการเตรียมความพร้อมในปัจจุบันนั้นพบว่า กกต.
ยังไม่มีความพร้อมด้านการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนกระทรวงมหาดไทยนั้นต้องรอการ
ยกระดับฐานะขององค์กรท้องถิ่นอีก 5 แห่ง โดย 4 แห่งรอการประกาศ และอีก 1 แห่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 พล.อ.อนุพงษ์ ชี้แจงอีกว่า ส าหรับการใช้งบประมาณเพ่ือจัดการเลือกตั้งนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา
เพ่ิมเติม หลังจากมีสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน เช่น ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หรือ
เจลล้างมือ ทั้งนี้ หากพบว่างบประมาณของท้องถิ่นไม่เพียงพอ ก็สามารถจัดสรรงบกลางเพ่ือด าเนินการได้ แต่อาจต้อ ง
ใช้เวลา เพราะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ส าหรับวันเลือกตั้งนั้นตนยังตอบไม่ได้ เพราะต้องรอความ
พร้อมของหน่วยงานคือ กระทรวงมหาดไทย และ กกต. ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อทั้ง 2 
องค์กรพร้อมก็ต้องเสนอต่อครม.ให้พิจารณาประกาศ แต่รับปากว่า การท างานของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะเร่งให้เร็ว
ที่สุด และไม่ช้ากว่าการท างานของกกต.อย่างแน่นอน 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/175839 
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จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.52 น. 
'บิ๊กป๊อก'ยันมท.เร่งจัดลต.ท้องถิ่น แจงต้องรอกกต.อบรมจนท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“บิ๊กป๊อก”แจงวุฒิสภา เลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่พร้อม ชี้กกต.ยังต้องอบรมเจ้าหน้าที่ ขณะที่มท.ยังรอยกระดับฐานะ
องค์กรท้องถิ่น 
 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่
หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในวาระพิจารณากระทู้ถามนั้น นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้
ถามพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ถึงการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดย
พล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงช่วงหนึ่งว่า ต้องรอให้คณะรัฐมนตรีประกาศรูปแบบการเลือกตั้งของท้องถิ่นก่อน จากนั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จึงจะเป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้ง 
 ส่วนการเตรียมความพร้อมในปัจจุบันนั้นพบว่า กกต.ยังไม่มีความพร้อมด้านการอบรมเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนกระทรวงมหาดไทยนั้นต้องรอการยกระดับฐานะขององค์กรท้องถิ่นอีก 5 แห่ง 
โดย 4 แห่งรอการประกาศ และอีก 1 แห่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 พล.อ.อนุพงษ์ ชี้แจงอีกว่า ส าหรับการใช้งบประมาณเพ่ือจัดการเลือกตั้งนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา
เพ่ิมเติม หลังจากมีสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน เช่น ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หรือ
เจลล้างมือ ทั้งนี้ หากพบว่างบประมาณของท้องถิ่นไม่เพียงพอ ก็สามารถจัดสรรงบกลางเพ่ือด าเนินการได้ แต่อาจต้อง
ใช้เวลา เพราะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 อย่างไรก็ตาม ส าหรับวันเลือกตั้งนั้นตนยังตอบไม่ได้ เพราะต้องรอความพร้อมของหน่วยงานคือ 
กระทรวงมหาดไทย และ กกต. ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อทั้ง 2 องค์กรพร้อมก็ต้องเสนอ
ต่อครม.ให้พิจารณาประกาศ แต่รับปากว่า การท างานของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะเร่งให้เร็วที่สุด และไม่ช้ากว่าการ
ท างานของกกต.อย่างแน่นอน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/789133 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/789133
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วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.15 น. 
รอไปก่อนเลือกตั้งท้องถิ่น! "บิ๊กป๊อก"แจงวุฒิสภายังไม่พร้อม กกต.ต้องอบรมจนท.ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธาน
วุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในวาระพิจารณากระทู้ถามนั้น นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน สมาชิก
วุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ถึงการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยพล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงช่วงหนึ่งว่า ต้องรอให้คณะรัฐมนตรีประกาศรูปแบบการเลือกตั้งของท้องถิ่นก่อน 
จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จึงจะเป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้ง ส่วนการเตรียมความพร้อมในปัจจุบันนั้น
พบว่า กกต.ยังไม่มีความพร้อมด้านการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนกระทรวงมหาดไทยนั้น
ต้องรอการยกระดับฐานะขององค์กรท้องถิ่นอีก 5 แห่ง โดย 4 แห่งรอการประกาศ และอีก 1 แห่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ           
 พล.อ.อนุพงษ์ ชี้แจงอีกว่า ส าหรับการใช้งบประมาณเพ่ือจัดการเลือกตั้งนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา
เพ่ิมเติม หลังจากมีสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน เช่น ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หรือ
เจลล้างมือ ทั้งนี้ หากพบว่างบประมาณของท้องถิ่นไม่เพียงพอ ก็สามารถจัดสรรงบกลางเพ่ือด าเนินการได้ แต่อาจต้อง
ใช้เวลา เพราะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ส าหรับวันเลือกตั้งนั้นตนยังตอบไม่ได้ เพราะต้องรอความ
พร้อมของหน่วยงานคือ กระทรวงมหาดไทย และ กกต. ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อทั้ง 2 
องค์กรพร้อมก็ต้องเสนอต่อครม.ให้พิจารณาประกาศ แต่รับปากว่า การท างานของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะเร่งให้เร็ว
ที่สุด และไม่ช้ากว่าการท างานของกกต.อย่างแน่นอน 
 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/201979 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/201979
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9 สิงหาคม 2563 - 20:55 น. 
ฝ่ายค้านแตกเหตุ 'กรุง' ชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลเลือกซ่อมปากน้ า เพื่อไทยบู๊ก้าวไกล ตัดแต้มกันเอง ส่งพระเอกกรุง กลับเข้าสภาอีกหน  เป็นชัยชนะอีกสนาม
หนึ่งของพรรคพลังประชารัฐ โดยการหาเสียงเรื่องของท้องถิ่น ไม่มีแกนน าระดับรัฐมนตรี ลงหาเสียงในพื้นที่เขต 5 
สมุทรปราการ แม้แต่คนเดียว 
  แกนน าพรรคพลังประชารัฐ ออกแบบการหาเสียงเลือกตั้งให้เรื่องท้องถิ่น ไม่ใช่ระดับชาติ   ชัยชนะของ 
“กรุงศรีวิไล สุทินเผือก” วัดความนิยมของรัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้ เพราะทีมงานกรุง มิได้ขายภาพผู้น าอย่าง พล.อ.
ประยุทธ์ และนโยบายพรรคพลังประชารัฐ 
  ตรงกันข้าม ทีมงานกรุง เน้นความเป็น ส.ส.คนท้องถิ่น พบง่ายใช้คล่อง จึงเป็นความส าเร็จของ “กลุ่ม
สมุทรปราการก้าวหน้า” ภายใต้การน าของอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 
ฝ่ายค้านแตก 
 นับแต่พรรคก้าวไกล พรรคเพ่ือไทย และพรรคเสรีรวมไทยตัดสินใจส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงเลือกตั้งซ่อม เขต 5 
บางบ่อ บางเสาธง และบางพลี(บางต าบล) สื่อทุกส านักประเมินตรงกันว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะตัดคะแนนกันเอง 
  พรรคก้าวไกล ปักธงหวังเอาชนะที่สนามนี้ให้ได้ จึงเปลี่ยนตัวผู้สมัคร ส.ส. น าเอา “อิศราวุธ ณ น่าน” ลง
สนามแทนตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ ผู้สมัคร ส.ส.คนเดิม 
  แกนน าพรรคก้าวไกล ประเมินว่า มีต้นทุนอยู่ 3 หมื่นคะแนนจากการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 และมี ส.ส.
สมุทรปราการ 1 คนคือ วุฒินันท์ บุญชู ที่เขต 4 (บางพลี)  กระแสแฟลชม็อบ กระแสเบื่อประยุทธ์ น่าจะเป็นคุณแก่
พรรคก้าวไกล 
สัปดาห์สุดท้าย พรรคก้าวไกลสะดุด เมื่อ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
ยกทีม ส.ส.เพ่ือไทยลงหาเสียงช่วย “ส.ส.เล็ก” สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ หาเสียงอย่างคึกคัก  
 “คุณหญิงสุดารัตน์” ชูแคมเปญ “เลือกเพ่ือไทยพรรคเดียว เลือกให้ขาด” แถมเลือกเพ่ือไทย ไม่มีแปลง
ร่างเป็นงูเห่า  แกนน าพรรคก้าวไกล รู้สึกไม่พอใจในประเด็น “งูเห่า” เพราะการพูดท านองนี้ ก็เท่ากับดิสเครดิตพรรค
ก้าวไกล 
  ผู้อ านวยการเลือกตั้งพรรคก้าวไกล จึงให้สัมภาษณ์ตอบโต้พรรคเพ่ือไทยอย่างรุนแรง พร้อมกับชูค าขวัญ 
“เลือกฝ่ายค้านตัวจริง เลือกก้าวไกล”  การหาเสียงโค้งสุดท้าย จึงเป็นการแย่งคะแนนกันเอง ระหว่างเพ่ือไทยกับก้าว
ไกล ด้วยการชูแคมเปญ “ฝ่ายค้านตัวจริง-ตัวปลอม” 
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เสรีพิศุทธ์เอาจริง 
พรรคเสรีรวมไทย ส่งผู้สมัคร ส.ส.หน้าเดิม “มานะ บุญนาค” แบบเอาจริง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรค
ตะลุยหาเสียงเต็มที่ 
  แถมได้ ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ ที่ลงสนามเมื่อปี 2562 ในสีเสื้ออนาคตใหม่(เดิม) ประกาศลาออกจากพรรค
ก้าวไกล หันไปสนับสนุนมานะ บุญนาค พรรคเสรีรวมไทย 
  ดังนั้น ฐานเสียงฝ่ายประชาธิปไตยในเขต 5 สมุทรปราการ จึงถูกแย่งชิงจาก 3 พรรคคือ พรรคเพ่ือไทย 
พรรคก้าวไกล และพรรคเสรีรวมไทย 
  จากแผนเดิมที่พรรคก้าวไกล หวังโหนแฟลชม็อบ ท าให้คนหลั่งไหลมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กลับไม่เป็นตามที่
หวัง 
  สรุปว่า กลยุทธ์จัดตั้ง ของพรรคพลังประชารัฐ หรือทีมสมุทรปราการก้าวหน้า ท างานได้เข้าเป้า ท าให้ 
“กรุงศรีวิไล” กลับเข้าสภาฯอีกครั้ง 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/scoop/439643?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_scoop 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/439643?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_scoop
https://www.komchadluek.net/news/scoop/439643?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_scoop
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10 ส.ค. 2563 -00:01 น. 
วิเคราะห์การเมือง : ปรากฏการณ์ใหม่แฟลชม็อบ สกายวอล์กน่าศึกษา น่าเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรากฏการณ์ใหม่แฟลชม็อบ : ปรากฏการณ์ “แฟล็ชม็อบ”ก าลังสร้างความรู้สึก“เหลือเชื่อ”ให้เกิดขึ้นตามมาไม่ว่า
จะเป็นแฟล็ชม็อบเม่ือตอนเย็นของวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม บนถนนราชด าเนินบริเวณโดยรอบกับอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 
 ไม่ว่าจะเป็นแฟลชม็อบเมื่อตอนเย็นของวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคมที่สกายวอล์ก ปทุมวัน  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 
กรกฎาคม อาจเริ่มขึ้นอย่างทุลักทุเล กว่าจะจัดตั้งเวที กว่าจะจัดคิวคนขึ้นปราศรัย แต่วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม กลับเริ่ม
อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าเวที ไม่ว่าคนข้ึนปราศรัย 
 ภาพความพร้อมที่มีมากยิ่งขึ้นกลายเป็น “ชนวน”น าไปสู่ความสงสัย ข้องใจ สงสัย ข้องใจว่าบรรดาเด็กๆ 
ทั้งชายและหญิงน่าจะผ่านการฝึกปรืออย่างเข้มข้นและเชี่ยวชาญมาจากนักการเมืองบางคน พรรคการเมืองบางพรรค 
จึงมองไปยังพรรคเพ่ือไทย จึงมองไปยังพรรคอนาคตใหม่ 
 แต่ยิ่งมีแฟลชม็อบมากยิ่งขึ้น ข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็เริ่มหมดความหมายไปเป็นล าดับ และสายตาที่ทอดมอง
ไปยังนักเรียน นิสิตนักศึกษาก็มากด้วยความนับถือถึงกับต้องคารวะต้องยอมรับว่าแต่ละพัฒนาการมาจากการปฏิบัติที่
เป็นจริงในทางการเมือง 
 ไม่ว่าจะเป็นในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม บนถนนราชด าเนิน ไม่ว่าจะเป็นในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม บนลาน
สกายวอล์ก แยกปทุมวัน มิได้มาจากการผลักรุนใดๆ ของพรรคหรือนักการเมือง ตรงกันข้าม เป็นพัฒนาการของพวกเขา
และเธอ จากการปฏิบัติที่เป็นจริง และจากการนัดหมายกันผ่านโลกออนไลน์ด้วยเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง 
นี่คือปรากฏการณ์ใหม่ นี่คือม็อบแบบใหม่ ทั้งหมดนี้แตกต่างเป็นอย่างมากจากประสบการณ์ “ม็อบ” ในอดีต ไม่ว่าจะ
เป็นอดีตเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ไม่ว่าจะเป็นอดีตเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในยุคเดือนกรกฎาคม 
สิงหาคม 2563 
เป็นเงาสะท้อนแห่ง“ยุคดิจิทัล”ในทาง การเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4677264 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4677264
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10 ส.ค. 2563 05:02 น. 
หัวใจเพื่อประชาชน ทิ้งการเมืองไว้ข้างหลังปูทางรื้อรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอนนี้ใกล้เสร็จเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 31 ส.ค.จะส่งรายงานต่อสภาฯนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 
ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
(รธน.) แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร บอกถึงภาพรวมการศึกษาของ กมธ.ที่ใกล้เสร็จ
กระบวนความ 
 “รวมถึงผลการศึกษาของคณะอนุ กมธ.ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม รธน. มีนายวัฒนา เมืองสุขแกนน าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธาน กมธ. 
เป็นประธานคณะอนุ กมธ. 
 และผลการศึกษาของคณะอนุ กมธ.ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติ รธน. พ.ร.บ.ประกอบรธน. และกฎหมาย
อ่ืน มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธาน กมธ. เป็นประธานคณะอนุ กมธ. ที่
จะแนบท้ายรายงานของ กมธ.ชุดใหญ่เข้าไปด้วย” 
 คณะอนุ กมธ. 2 ชุดนี้มีผลการศึกษาและการเสนอความเห็นไว้ในรายงานการประชุมที่น่าสนใจ โดยนาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน ระบุเอาไว้ว่า มีการเสนอแก้ไขทุกหมวด เริ่มตั้งแต่หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
จนถึงบทเฉพาะกาล โดยให้แก้ตาม รธน.มาตรา 256 เท่านั้น 
 ไม่เห็นด้วยที่ให้แก้มาตรา 256 เพ่ือแก้ รธน.ได้ง่ายขึ้นหรือแก้ให้มี ส.ส.ร.มาท าหน้าที่ยกร่าง รธน.ฉบับใหม่ 
โดยเฉพาะแบบหลังไม่การันตีแก้ไขประเด็นอะไรบ้าง 
 รวมถึงสิ้นเปลืองงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ทั้งการท าประชามติเห็นชอบร่างแก้รธน.ให้มี ส.ส.ร. การ
เลือก ส.ส.ร. การท าประชามติร่าง รธน.ฉบับ ส.ส.ร. กระบวนการนี้ใช้เวลานาน 
 แถมคัดค้านแก้บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับอ านาจ ส.ว.มีอ านาจเลือกนายกฯ เพราะใกล้ครบตามก าหนดเวลา 5 
ปีแล้ว และไม่เห็นด้วยให้ยกเลิกมาตร 279 ลบล้างผลพวงรัฐประหาร ไม่เช่นนั้นมีโอกาสประวัติศาสตร์ซ้ ารอย รธน. ปี 
50 ที่ต้องการยกเลิกมาตา 309 ลบล้างผลพวงรัฐประหาร มีกลุ่มประชาชนไม่พอใจออกมาต่อต้านเป็นชนวนวิกฤติ
ประเทศยาว 
 ขณะที่ผลรายงานการศึกษาชุดคณะอนุ กมธ. มีนายวัฒนา เมืองสุข เป็นประธาน หลังเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการจัดท าแบบสอบถาม จัดสัมมนาในรูปแบบเน้นเฉพาะกลุ่มครอบคลุม
ทุกเป้าหมาย  
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 อาทิ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มประชาสังคม กลุ่มแรงงาน กลุ่มนิสิต นักศึกษา เยาวชน กลุ่มการกระจายอ านาจ
โดยได้สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการศึกษา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ รธน. ในทุกมุมมองที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละประเด็นมีการเสนอแนะท่ีหลากหลาย พร้อมระบุถึงความคาดหวังและสภาพปัญหา 
 เช่น ระบบพรรคการเมืองและสถาบันการเมือง มีข้อเสนอแนะให้ตัด ส.ส.บัญชีรายชื่อออกจาก รธน. 
เพราะ ส.ส.ควรมาจากประชาชนแต่ละพ้ืนที่โดยตรง 
 ส.ว.ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่ให้มีความชัดเจน และหาก
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งต้องมีอ านาจหน้าที่ที่จ ากัดลง 
 คาดหวังระบบพรรคการเมืองควรมีเสถียรภาพและความต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพราะขณะนี้เผชิญสภาพปัญหามี
ความเห็นที่แตกต่างกันทางการเมือง อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
 ขณะที่ระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รวมถึงองค์กรอิสระ บางมุมคิดเสนอให้แก้ระบบการสรรหา
องค์กรอิสระ เช่น ให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการสรรหา ผู้เป็นองค์กรอิสระควรมาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย 
เพ่ือเพ่ิมระบบตรวจสอบกันเอง คาดหวังส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 
 ขณะที่ นายพีระพันธุ์ บอกว่า “การพิจารณาในชั้น กมธ.เป็นไปอย่างราบรื่น” โดยยึดประโยชน์ประชาชน
เป็นตัวน า ไม่เอาประโยชน์การเมืองน าหน้า 
 เปิดรับฟังความเห็นทุกด้านตั้งแต่หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ถึงบท เฉพาะกาล ทุก
ประเด็นตกผลึก ประเด็นไหนมีความเห็นหลายมุม ใส่ไว้ในรายงานทั้งหมด เพราะ กมธ.มีหน้าที่ศึกษา รธน.ควรปรับปรุง
เรื่องไหนให้เป็นแบบไหน เช่น ระบบกฎหมาย รัฐก ากับดูแลหมด กลายเป็นยิ่งสร้างอ านาจรัฐให้มากขึ้น ประชาชนเล็ก
ลง 
 เป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิต การท ามาหากิน ภาคเอกชนต้องการประกอบธุรกิจกว่าจะได้รับการอนุญาต 
3 วัน 7 วันยังพิจารณาไม่เสร็จ เปิดช่องให้คอร์รัปชันไหม ขณะที่โลกไปเร็วมากผ่านระบบดิจิทัล 
 หลักกฎหมายต้องผ่อนคลายให้ท าได้เลย รัฐก ากับดูแลเฉยๆ ยกเว้นเกี่ยวกับความมั่นคง ผลประโยชน์
ส่วนรวมของสาธารณะ โดยเอกชนหรือประชาชนแจ้งหน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งเป็นฝ่ายวางกติกา ปิดช่องเรียก
ผลประโยชน์เพื่อขอใบอนุญาต 
 ถ้าไม่ท าแบบนี้ปฏิรูปประเทศได้ไหม อยากปฏิรูปประเทศต้องท าแบบนี้ มีหลายประเด็นทางการเมืองต้อง
อภิปรายกันหนักในที่ประชุม เช่น สะเดาะกุญแจ มาตรา 256 เปิดประตูแก้ รธน. นายพีระพันธุ์ บอกว่า ใน กมธ.ไม่ได้
ทะเลาะกันเพื่อสิ่งที่เราอยากได้ 
 กมธ.มีหน้าที่ศึกษา คนหนึ่งเห็นแบบนี้ อีกคนเห็นอีกอย่าง เคารพความเห็นทั้ง 2 ฝ่าย ก็เขียนรายงาน
การศึกษาให้เห็นว่า เสียงจ านวนหนึ่งเห็นเป็นอย่างนี้ เสียงอีกจ านวนหนึ่งเห็นเป็นอย่างนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าต้องแก้ไข 
แก้แบบไหนก็มีความเห็น 2-3 แบบ ถ้าสภาฯเห็นด้วยก็ส่งผลการศึกษาไปให้รัฐบาล 
 เหมือนหลักเกณฑ์การแก้ไข รธน. มี 9 ข้อ โดยไม่มองมุมการเมือง แต่ต้องการแก้หลักกฎหมายก ากับดูแล
สังคมและประชาชน โอ๊ะโหเมื่อดูหลักเกณฑ์การแก้ไข รธน.ยุ่งยากไปหมด มีการเสนอปรับปรุงให้ผ่อนคลาย เสียงใน 
กมธ.เห็นด้วยควรแก้ไข แล้วควรแก้อย่างไร กมธ.ประมวลให้เห็นถึงการแก้ในแต่ละวิธี เช่น มี ส.ส.ร.ก็ว่ากันไป แก้ไขราย
มาตราก็ว่ากันไป ไม่ใช่ย าใหญ่ 
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 ถ้ารัฐบาลเห็นตามรายงานของ กมธ. อาจยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่เลยดีไหม ถึงอย่างไรก็แก้ทั้งฉบับ 
แบบนี้ก็เป็นออปชันเผื่อสนใจ แก้ไขทั้งฉบับก็มีหลักเกณฑ์ไปให้ อาจมี ส.ส.ร.หรืออะไร เป็นความเห็นเสนอขึ้นไป ไม่ใช่
ยังคับให้มี ส.ส.ร. 
 รัฐบาลเป็นฝ่ายตัดสินใจสุดท้ายตั้งแต่หมวด 3 จนถึงหมวดสุดท้าย มีประเด็นไหนที่เสนอแก้แล้วกระทบต่อ
อ านาจทางการเมืองบ้าง นายพีระพันธุ์ บอกว่า ขอย้ า กมธ.มองผลประโยชน์ของสังคมและประชาชน ไม่มองว่าพรรค
ไหนได้ พรรคไหนเสีย 
 กรณีบัตรเลือกตั้งใบเดียว มีทั้งเสียงสนับสนุนไม่ต้องแก้ไขและมีเสียงสนับสนุนให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไม่มี
ใครผิดหรือใครถูก กมธ.ประมวลความเห็นทั้ง 2 ฝ่ายไว้ในรายงานผลการศึกษา 
 ภาพใหญ่เป็นราย-งานของ กมธ. และภาพย่อยลงรายละเอียดของคณะอนุ กมธ.ชุดที่มีท่านไพบูลย์ นิติ
ตะวัน เป็นประธานและคณะอนุ กมธ.ชุดท่านวัฒนา เมืองสุข เป็นประธาน ข้อมู ลทั้งหมดมีที่มาและรายละเอียด
พอสมควร อย่างน้อยข้อมูลที่รับฟังมาจากประชาชน น้องนักศึกษาก็ได้รับการตอบสนองหรือไปถึงผู้มีอ านาจ 
 มั่นใจแก้ รธน.ส าเร็จ นายพีระพันธุ์ บอกว่า ถ้ารัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์วันนี้ไม่เหมือนสถานการณ์การยก
ร่างรัฐธรรมนูญปี 60 โดยเฉพาะการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตของ
ประชาชน 
 หลายเรื่องอาจกระทบต่อการปรับปรุง รธน. เมื่อมองหลายมุมแล้วสุดท้ายรัฐบาลคงเห็นสอดคล้องแก้ 
รธน. และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ได้พูดในแนวนี้ 
 บางกลุ่มการเมืองตั้งข้อสังเกตรัฐบาลซื้อเวลา นายพีระพันธุ์ บอกว่า ขอให้เชื่อใจกันเหมือนการท างานใน 
กมธ. ช่วงแรกถูกมองว่าไปด้วยกันไม่ได้ สุดท้ายท างานราบรื่น ผลงานออกมาดี 
 ถ้าอยู่บนพ้ืนฐานความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ บ้านเมืองก็วุ่นวาย ไม่มีทางหาข้อยุติ ข้อตกลงกันได้  ฉะนั้น ทั้ง
รัฐบาล ฝ่ายค้าน สังคม ขอให้อยู่บนพื้นฐานเชื่อใจกัน ให้โอกาสในการท างาน เชื่อมั่นไม่มีปัญหา. 
 
ทีมการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1906733 
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ไม่ได้หักปากกาเซียน ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย หลายส านักต่างฟันธงก่อนศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง และอ.บางพลี (เฉพาะ ต.หนองปรือและ ต.
ราชาเทวะ) จะเกิดขึ้นว่า 'กรุงศรีวิไล สุทินเผือก' ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ จะชนะศึกล้างตา
ครั้งนี้อย่างไม่ยากเย็นเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก 
 ไม่ยากด้วยปัจจัย ที่คู่แข่งอย่างพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรี
รวมไทย ลงสมัครถึง 3 พรรค ฐานเสียงอุดมการณ์เดียวกันลงแข่งพร้อมกัน ย่อมมีโอกาสตัดแต้มกันได้ง่าย 
 พลังประชารัฐชนะไม่ยากด้วยเพราะ 'กรุงศรีวิไล' รวมทั้ง 'พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ' หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐคนใหม่แต่หน้าเก่า มั่นใจว่า 'พลังประชารัฐ' จะรักษาฐานที่มั่นเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่ ตั้งแต่ยังไม่เปิดรับ
สมัคร 
 ถึงขั้นที่ 'พรรคพลังประชารัฐ' เห็นชัยชนะตั้งแต่โชว์ตัวเคาะส่ง 'กรุงศรีวิไล' ลงแก้มือ หลังถูกค าพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ให้ใบเหลือง กรุงศรีวิไล จากข้อกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวนเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ กรุงศรีวิไล 
เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นท่ี 
ผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2563 จึงจบลงแบบง่ายดาย 
ด้วยบทสรุปที่ 'กรุงศรีวิไล' ชนะขาดทิ้งห่าง 'สลิลทิพย์ สุขวัฒน์' ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย ด้วยผลคะแนนไม่
เป็นทางการได้รับเลือกตั้งกลับคืนสู่สภาฯ 46,767 คะแนน 
 อันดับ 2 สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ จากพรรคเพ่ือไทย 21,540 คะแนน อันดับ 3 อิศราวุธ ณ น่าน พรรคก้าว
ไกล 19,977 คะแนน   
 อันดับ 4 มานะ บุญนาค พรรคเสรีรวมไทย 8,905 คะแนน และอันดับบ๊วย วราวุฒิ ทิมเมือง พรรคภราดร
ภาพ 513 คะแนน 
'กรุงศรีวิไล' ชนะทิ้งห่างจาก 'สลิลทิพย์' จ านวน 25,207 คะแนน 
ยิ่งถ้าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 
อันดับ 1 กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ 41,745 คะแนน (ได้รับเลือกตั้ง) 
อันดับ 2 สลลิทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย 33,007 คะแนน 
อันดับ 3 ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ พรรคอนาคตใหม่ 31,430 คะแนน 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

73 

 

 
 
 
มาเทียบกับผลเลือกตั้งครั้งล่าสุด 'กรุงศรีวิไล' ได้คะแนนเสียงเพ่ิมข้ึน 5,002 คะแนน 
 ขณะที่ พรรคเพ่ือไทย ฐานเสียงหายไปถึง 11,467 คะแนน ส่วนพรรคก้าวไกล ที่เดิมเป็นพรรคอนาคตใหม่ 
ก็คะแนนลดหายอย่างน่าตกใจ 11,453 คะแนน ปฏิเสธไม่ได้ว่าฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทย และพรรคก้าวไกล เป็นฐาน
เสียงที่ไม่เอารัฐบาล ซึ่งเป็นฐานเสียงที่ซ้อนกัน  จ.สมุทรปราการ ที่เคยเป็นฐานเสียงหลักของ 'พรรคเพ่ือไทย' มาแต่เดิม 
ต้องถูกโค่นลงด้วยพลังของ 'พรรคของลุง' เมื่อปี 2562 มีเพียง 'พรรคอนาคตใหม่' เพียงพรรคเดียวที่ เจาะฐานที่มั่น 
'ปากน้ า' ไปได้เพียง 1 เขต นอกนั้น 'พรรคลุง' ที่อาศัยบารมีตระกูล 'อัศวเหม' กวาด ส.ส.เรียบเกือบยกจังหวัด 
 พรรคเพ่ือไทย และ พรรคก้าวไกล รู้ผลเลือกตั้งซ่อมไม่เป็นทางการ จึงต้องยอมรับผลแห่งความพ่ายแพ้ใน
เบื้องต้น น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย แถลงหลังทราบผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ โดยย้ าถึงปัญหา
ข้อพิรุธต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายหีบบัตร และหีบบัตรที่ไม่มีสายรัด การน าป้ายผู้สมัคร ส.ส.ไปวางหน้า
คูหาเลือกตั้ง การเก็บบัตรประชาชน พรรคเพื่อไทยจะด าเนินการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป 
"ผมโดนกระท าอยู่คนเดียว กระท าถึงหัวหน้าพรรค อย่างโน้นอย่างนี้ นายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างโน้นอย่างนี้ แต่
ผมเองไม่เคยพูดสักค าเดียวว่าพรรคโน้นพรรคนี้ท าอะไร ถือว่าคนที่ด่าผมผมยิ่งชนะ คนยิ่งสงสารผม ผมคิดอย่างนั้นวันนี้
ถ้าประสบความส าเร็จ และชนะในครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนพ่ีน้องประชาชนยกเว้นสิ่งนี้"  กรุงศรีวิไล ระบุระหว่าง
แถลงประกาศชัยชนะพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอบคุณทุกคะแนนเสียง 
 ยิ่งมองไปที่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,194 คน หรือ 58.2% จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี
จ านวน 177,308 คน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการเลือกตั้งซ่อมที่ประชาชนจะออกมาใช้สิทธิน้อยไม่คึกคักเท่ากับการ
เลือกตั้งใหญ่ 
 เท่ากับว่า การเลือกตั้งซ่อม 6 ครั้งที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ 24 มี.ค. 2562 พรรคฝ่ายค้านได้รับชัยชนะแค่ครั้ง
แรกเพียงครั้งเดียวที่ จ.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 เมื่อครั้งที่ 'ศรีนวล บุญลือ' ขณะสังกัดพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันอยู่ 
พรรคภูมิใจไทย ชนะเลือกตั้ง  
 ส่วน 5 ครั้งหลังสุดไล่ตั้งแต่ จ.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.ก าแพงเพชร เขต
เลือกตั้งที่ 2 จ.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 และล่าสุด จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ปรากฏว่า พรรคร่วมรัฐบาลกวาด
เรียบยกชุด ไม่มีสอบตก แถมได้เสียง ส.ส.ในสภาฯ เพ่ิมโดยไม่ต้องลงแรงดูด ส.ส.  แต่ฝ่ายค้านกลับพ่ายแพ้ แพ้ทาง
รัฐบาลมาตลอดใน 5 ครั้งหลังสุด ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ครั้งที่ 6 ยังถือเป็นครั้งแรกท่ีพรรคพลังประชารัฐมี พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นหัวหน้าพรรคด้วย 
 และศึกเลือกตั้งซ่อมปากน้ า เขตเลือกตั้งที่ 5 ยังเป็นผลงานชิ้นแรกการคว้าชัยเลือกตั้งสนามแรกภายใต้
การน าของ 'พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ' รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้รับเลือกจากที่
ประชุมพรรคให้ขึ้นเป็นประมุขพรรคเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563  
 เมื่อ 'ลุงป้อม' ไม่ต้องออกตัวแรง ไม่ต้องลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียงให้กับลูกพรรค แถมยังได้คะแนนเสียงเพ่ิมขึ้น
จากปี 2562 แม้ว่าจะถูกข้อครหาถึงการใช้อ านาจรัฐในศึกเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ก็ตาม 
ผลการเลือกตั้งล้างตาของ 'พลังประชารัฐ' รอบนี้ ยังท าให้เสียง ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรของซีกพรรคร่วมรัฐบาลก็
มียอดเพิ่มขึ้นเป็น 276 เสียง ส่วนพรรคพลังประชารัฐก็มี ส.ส.ในสภา รวมเบ็ดเสร็จ 122 เสียง 
 
 อ้างอิง : http://www.voicetv.co.th/read/7hlCB7RJO 
 
 

http://www.voicetv.co.th/read/7hlCB7RJO
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ทางออกจากวิกฤตรัฐธรรมนูญ | ยิ่งชีพ อัชฌานนท์: รื้อ สร้าง ร่าง รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คลิปจากเวที "CARE ชวน คิด เคลื่อน เขียน รัฐธรรมนูญฉบับในฝัน ของประชาชน" ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ 
ผู้จัดการ iLaw เสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผ่าน 3 ขั้นตอน "รื้อ สร้าง ร่าง" เพ่ือรื้อระบอบอ านาจ คสช. สร้างหนทางกลับสู่
ประชาธิปไตย และเปิดทางให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน ผ่านกระบวนการแก้ไขของ
รัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยข้อเสนอ 5 ยกเลิก 5 แก้ไข 
 เวที "CARE ชวน คิด เคลื่อน เขียน รัฐธรรมนูญฉบับในฝัน ของประชาชน" ที่ลิโด้ คอนเน็คท์ เมื่อวันที่ 8 
ส.ค. จัดโดยกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย ร่วมกับส านักข่าวประชาไท เพ่ือร่วมคิดหาหนทางออกจากหุบเหวมหาวิกฤติ 
ร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตย ให้เป็น "ฉบับสุดท้าย" ของประเทศไทย และให้มันเกิดขึ้นที่รุ่นเรา
จริงๆ เสียที ภายใต้แฮชแท็ก #รัฐธรรมนูญฉบับสุดท้าย #ให้มันเกิดท่ีรุ่นเรา 
 โดยการอภิปรายช่วงแรก "ทางออกจากวิกฤตรัฐธรรมนูญ" ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw เริ่มต้น
อภิปรายว่า เป็นเวลาสี่ปีเต็มกับอีกหนึ่งวันในวันนี้ ที่รัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช. ผ่านการท าประชามติ เป็นเวลาสี่ปีกว่าแล้ว 
ตั้งแต่เราเห็นเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และได้พยายามศึกษา พยายามสื่อสารทุกวิถีทางและติดตามการบังคับใช้ 
เพ่ือให้ทุกคนเห็นร่วมกันว่า มันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ออกแบบเพื่อ คสช. ให้ คสช. อยู่ในอ านาจได้ บางคนยังชอบพูดว่า
รัฐธรรมนูญชุดนี้ผ่านประชามติ แต่ประชามติ 7 ส.ค. 2559 ก็ถือว่าเป็นประชามติท่ีอัปยศที่สุด 
 ตัวร่างนั้น คสช. ตั้งคณะกรรมการขึ้น 21 คน เพื่อร่างรัฐธรรมนูญเองทั้งหมด โดยประธานร่างก็เป็นหนึ่งใน
คณะที่ท ารัฐประหาร การก าหนดวันท าประชามติ การตั้งค าถามในการประชามติ การออกกฎหมายเพ่ือวางกรอบการ
ท าประชามติ ล้วนอยู่ในอ านาจเบ็ดเสร็จของ คสช. ซึ่งใช้อ านาจคณะรัฐประหาร อ านาจมาตรา 44 ออกประกาศค าสั่ง 
ควบคุมสื่อมวลชน ควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ข้อมูลฝ่ายเดียว ออกทีวีทุกวันตอนเย็น พูด
ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง และยังเป็นประชามติที่ไม่ทางเลือก เพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวของ คสช. ไม่มีค าตอบให้ว่า ถ้าหากการ
ท าประชามติไม่ผ่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อ ซ้ าร้าย มีชัย ฤชุพันธุ์ ยังเคยพูดเองว่า ถ้าหากไม่ผ่านอาจจะได้ฉบับที่เลวร้าย
กว่านี้ 
 มีคนจ านวนหนึ่งที่ถูกจับกุมเพียงเพราะพวกเขา “แจกใบปลิว” รณรงค์ให้คนไม่ รับร่างรัฐธรรมนูญ คนที่
เห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้มีความชอบธรรมเพราะผ่านประชามติ คงเป็นเพราะพวกเขามีสายตา มีหู และมีหัวใจ ที่คับแคบ
เกินไปที่จะมองเห็น ได้ยิน และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น วันนี้ประชาชนทุกคนคงเห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันน ามาซึ่ง
ทางตันทางการเมือง มีการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญของนิสิต นักศึกษา ประชาชนที่ชัดขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่เห็นตรงกันคือ 
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ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะแก้เล็กๆ น้อยๆ หรือแก้อะไรก็ได้ แต่เขาอยากให้ ประเทศมี
ทางออกจากระบอบที่ คสช. สร้างไว้ จากสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 โดยยิ่งชีพ ยังเสนอร่างรัฐธรรมนูญผ่าน 3 ขั้นตอน เพ่ือที่จะรื้อระบอบอ านาจของ คสช. สร้างหนทางกลับ
สู่ประชาธิปไตย และเปิดทางให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน ผ่านกระบวนการแก้ไขของ
รัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยข้อเสนอ 5 ยกเลิก 5 แก้ไข ดังนี้ 
 ยกเลิก 1 ยกเลิกนายกรัฐมนตรีคนนอก ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง โดยต้องใช้เสียง ส.ส. และ ส.ว. รวมกัน 
500 คน ถ้าช่องทางนี้ไม่ถูกยกเลิก เราอาจเห็นนายกฯ ชื่ออะไรก็ได้ในอนาคต 
 ยกเลิก 2 ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่ คสช. เขียนขึ้น คิดแทนอนาคต กดทับรัฐบาลทุกชุด ยกเลิก
มาตรา 65 และ 275 ที่ให้ คสช. แต่งตั้งคนของตัวเองข้ึนมาเขียนแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยกเลิก 3 ยกเลิกแผนปฏิรูปประเทศ ความยาวรวมกว่า 3,000 หน้า และกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่
ประยุทธ์นั่งเป็นประธาน 
 ยกเลิก 4 ท้องถิ่นพิเศษที่เปิดช่องผู้บริหารไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง ยกเลิกมาตรา 252 ที่ก าหนดให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสามารถได้มาโดยวิธีอ่ืนนอกจากการการเลือกตั้งหรือความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่น เพ่ือกลับไปสู่ระบบเลือกตั้งท้องถิ่นตามปกติ 
 ยกเลิก 5 ยกเลิกนิรโทษกรรม คสช. ยกเลิกมาตรา 279 ที่ยังเป็นหลักประกันให้ คสช. ลอยตัว ไม่ต้องรับ
ผิด ก าหนดให้การกระท าทุกอย่างของคสช ไม่ขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆ รับรองให้ประกาศและค าสั่งของ คสช. 
ยังมีผลใช้ บังคับอยู่ตลอดไป เป็นมาตราที่แปลกมากแต่ก็ยังกล้าเขียน 
5 แก้ไข ได้แก่  
 แก้ไข 1 เปลี่ยนระบบบัญชีว่าที่นายกฯ เขียนให้ชัด นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. ตัดระบบบัญชีว่าที่นายกฯ ที่
ก าหนดให้พรรคการเมืองเสนอชื่อผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของ ประชาชนเป็นนายกฯ ได้ และแก้ไขให้นายกฯ ต้อง
เป็น ส.ส. เท่านั้น 
 แก้ไข 2 เปลี่ยน ส.ว. ชุดพิเศษ เท่าที่คุยกับหลายคนมา ไม่มีคนเห็นด้วยให้ ส.ว. ชุดนี้ยังคงอยู่ต่อไป 
ข้อเสนอที่ประนีประนอมที่จะเสนอคือ ให้ ส.ว. ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ยึดระบบเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ 
2540 
 แก้ไข 3 เปลี่ยนที่มาองค์กรที่ไม่ท างาน สร้างระบบสรรหาองค์กรอิสระแบบใหม่ ปรับกระบวนการสรรหา
องค์กรอิสระจากที่ให้คนในองค์กรอิสระหมุนเวียนเก้าอ้ีเลือกกันเอง เปลี่ยนมา เป็นกระบวนการสรรหาให้เหมาะสมตาม
ภารกิจของแต่ละองค์กร ยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระชุด ปัจจุบัน
พ้นจากต าแหน่ง สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ กกต. ชุดใหม่ โดยวิธีตามรัฐธรรมนูญ 2540 
 แก้ไข 4 ปลดล็อคกลไกแก้รัฐธรรมนูญ ที่ต้องอาศัย ส.ว. และต้องพ่ึงประชามติ ให้การแก้ไขอาศัยเพียง
เสียงของสองสภารวมกัน ตามโมเดลรัฐธรรมนูญปี 2550 ไม่บังคับต้องท าประชามติ 
 แก้ไข 5 เปิดทางตั้ง สสร. ร่างใหม่ทั้งฉบับ ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สสร. 200 คน ที่ประชาชน
เลือกมาทั้งหมด โดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง หมายถึงไม่ต้องแบ่งจังหวัด เพราะไม่จ าเป็นต้องมีตัวแทนที่เป็นผู้พิทักษ์
ผลประโยชน์ท้องถิ่นท่ีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ให้คนไทยเลือกผู้สมัครที่เขาอยากเลือกไม่ว่าจะมาจากท่ีไหนก็ตาม 
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 เราจัดท าร่างมาแล้ว ชักชวนทุกคนเข้าชื่อ 50,000 คน อย่างไรก็ตามกระบวนการนั้นไม่ง่าย เพราะ คสช. 
บิดเบือนโครงสร้างกฎหมายของประเทศไปไกลมาก จึงขอให้พวกเราอดทน ถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูญบางส่วน แก้บาง
มาตราแล้วให้ทุกอย่างดีขึ้นคงเป็นไปไม่ได้ แต่ยังต้องมีข้ันตอนการ “รื้อ” ระบอบที่ คสช. วางไว้ ถ้าหากท าส าเร็จ ยังต้อง
มีขั้นตอนต่อไป คือ การ “สร้าง” หนทางใหม่ โดยการเลือกตั้ง สสร. เลือกตั้ง ส.ว. และสร้างกลไกสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และ กกต. ชุดใหม่จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สาม คือ “ร่าง” รัฐธรรมนูญใหม่ ที่มาจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกคนจริงๆ ซึ่งขั้นตอนแรกก็ไม่ได้ง่ายเสียแล้ว เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 เขียนกลไกขวางทางไว้ให้การแก้ไขท า
ได้ยากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมา ต้องอาศัยทั้งเสียง ส.ว. ต้องมีเสียงฝ่ายค้าน มากกว่าร้อย
ละ 20 และยังต้องท าประชามติ จึงเหมือนมีทางตันใหญ่รออยู่ข้างหน้า จึงยังต้องมีกระแสเรียกร้องสังคมที่ยังต้องการอีก
มากให้ คสช. รู้ว่าพวกเขาขาดความชอบธรรม อยู่ไม่ได้ แล้วให้เขาหยิบร่างที่ประชาชนเสนอมา แล้วให้พลพรรคของ
ตัวเองยกมือให้ผ่าน จะเป็น ทางลงที่สวยงามที่สุดตามระบอบกฎหมายที่มีอยู่ส าหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ
พรรคพวก คสช. 
 ผู้จัดการ iLaw ย้ าว่า นี่อาจจะฟังดูเป็นความฝัน แต่ถ้าไม่ท าอะไรเลย เราก็จะอยู่กันแบบนี้ เจอการแต่งตั้ง
กันเอง ตรวจสอบไม่ได้ คิดแทนประชาชนว่าอนาคตของประเทศควรจะเป็นอย่างไร เราเริ่มต้นง่ายๆ ได้ด้วยกันวันนี้ด้วย
การร่วมกันลงชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภา 
 
 
อ้างอิง : https://prachatai.com/journal/2020/08/88972 
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10 สิงหาคม 2563 - 12:02 น. 
จบยกแรก "จึงรุ่งเรืองกิจ" พ่าย "อัศวเหม" 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบยกแรก "จึงรุ่งเรืองกิจ" พ่าย "อัศวเหม" บทเรียน "ธนาธร" วาทกรรมหรูสู้กลยุทธ์จัดตั้งไม่ได้ "อัศวเหม" จึงคว้า
ชัย รอดูยกสอง "นายก อบจ.ปากน้ า"  คอลัมน์... ท่องยุทธภพ โดย... ขุนน้ าหมึก 
เลือกตั้งซ่อม เขต 5 ผ่านไปแล้ว เป็นการบ้านข้อใหญ่ของกลุ่มสมุทรปราการมหานคร ของคณะ 
 ก้าวหน้า ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข หากคิดจะแย่งชิง “อบจ.สมุทรปราการ” มาจากกลุ่ม “อัศวเหม”วัน
เดียวกันกับวันเลือกตั้งซ่อมปากน้ า (9 ส.ค.2563) “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางไป จ.ร้อยเอ็ด 
เพ่ือเปิดตัว “สถาพร ว่องสันธพงษ์” ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ร้อยเอ็ด 
 “ธนาธร” ยังมุ่งมั่นในการต่อสู้บนสนามเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ความปราชัยที่สนามบางพลี บางบ่อ ก็สะท้อน
ให้เห็นว่า “วาทกรรมหรู” อย่างเดียว มิอาจสู้ระบบอุปถัมภ์บ้านใหญ่ได้ 
ทดสอบฐานเสียง 
 เมื่อ กกต.จัดการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ พรรคก้าวไกล ฮึกห้าวเหิมหาญมาก ถึงขั้นเปลี่ยนตัว
ผู้สมัคร ส.ส.กระทันหัน เนื่องจาก “พีท” อิศราวุธ ณ น่าน อยู่ในทีมงาน “สุมทรปราการมหานคร” ที่เตรียมลงเล่น
การเมืองท้องถิ่น จึงได้รับโอกาสลงสนามแทนคนเก่า แต่ก็พ่ายยับ กลุ่มสมุทรปราการมหานคร ฟอร์มทีมมาแต่สมัยเป็น
พรรคอนาคตใหม่(เดิม) เพราะเห็นฐานคะแนนของผู้ สมัคร ส.ส.ของพรรคจากเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 วันที่ 2 ส.ค.
2563 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ปิยบุตร แสงกนกกุล และพรรณิการ์ วานิช จัดกิจรรม "อนาคตเมืองสมุทร ในมือคน
สมุทรปราการ” โดยมีทีมผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการทุกระดับเข้าร่วมหลายร้อยคน  ว่ากันตามจริง 
“เอก ป๊อก ช่อ” ก็แอบเชียร์พรรคก้าวไกลนั่นแหละ แต่ติดข้อกฎหมาย ทั้งสามถูกเว้นวรรค เลยใช้เรื่องท้องถิ่นมา
เคลื่อนไหว กิจกรรมของคณะก้าวหน้า ได้พ้ืนที่ข่าว แต่ไม่ได้คะแนน นี่คือโจทย์ใหญ่ต้องเร่งแก้ไข เช้าวันที่ 10 ส.ค.2563 
ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา แกนน ากลุ่มสมุทรปราการมหานคร โพสต์ว่า “สนามเลือกตั้งหน้าการเมืองท้องถิ่น แอบหวังลึกๆ 
ในใจว่าชาวสมุทรปราการคงไม่ใจร้ายกับพวกเรา” 
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อัศวเหม Gen Y  
 ชัยชนะของกรุงศรีวิไล สุทินเผือก คือชัยชนะของตระกูล “อัศวเหม” ภายใต้การน าของ “เสี่ยเอ๋” ชนม์
สวัสดิ์ อัศวเหม เมื่อเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรปราการ หนที่แล้ว ทีมสมุทรปราการก้าวหน้าชนะขาดลอย รวมถึงได้
เก้าอ้ี ส.อบจ. 30 ที่นั่ง แม่ทัพการเมืองของอัศวเหม พ.ศ.ปัจจุบันคือ ประภาพร อัศวเหม (ภรรยาของพูลผล อัศวเหม) 
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และอัครวัฒน์ อัศวเหม (หลานชายวัฒนา) ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 ที่น่าสนใจ 
“ชนม์สวัสดิ์” ก าลังปั้นคนรุ่นใหม่หรืออัศวเหม รุ่นที่ 4 หรือ Gen Y ประกอบด้วย พิม อัศวเหม,พราว อัศวเหม, “สน” 
สนธเยศ อัศวเหม และ “เชฟ” สมประสงค์ อัศวเหม  
 ด้านหนึ่ง เสี่ยเอ๋ เดินแนวทางเดียวกับ “เนวิน ชิดชอบ” โดยสนับสนุนงานกีฬา อย่าง E-sport ให้เยาวชน
หรือคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ  รวมถึงการสร้างสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ ซิตี้ ฉายา “เขี้ยวสมุทร” โดยชนม์
สวัสดิ์ เป็นประธานสโมสร และน้ ามันพืชกุ๊ก เป็นสปอนเซอร์หลัก  “อัศวเหม” รู้ดีว่าก าลังจะต่อสู้กับนักการเมืองกลุ่ม
ไหนในอนาคต จึงเร่งผลักดันสายเลือดม้าทอง Gen Y ออกมาสู่สนามการเมือง 
 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/a/439712 
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