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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Mcot ออนไลน์ ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่ง กกต.แจงหลักฐานยกค าร้องทุจริตเลือกตั้งพัทลุง 8 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 7 กกต. ระทึกศาลพิพากษา 17 ก.ย. ปมยกค าร้องคดีทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง 9 
3 สยามรัฐออนไลน์ ศาลทุจริตกลางรับค าร้อง ”นิพิฏฐ์” ฟ้อง กกต.นัดฟังค าพิพากษา 17 ก.ย. 10 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ เผยศาลคดีทุจริตนัดฟังค าพิพากษา ปมฟ้อง 7 เสือ กกต. 11 
5 แนวหน้าออนไลน์ กกต.งานเข้า! ศาลทุจริตกลางรับค าร้อง ‘นิพิฏฐ์’ ฟ้อง  12 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาลคดีทุจริตรับค าร้อง'นิพิฎฐ์'ฟ้อง 7 กกต. นัดพิพากษา 17 ก.ย.   14 
7 มติชนออนไลน์ ศาลอาญาคดีทุจริตฯ รับค าร้อง “นิพิฏฐ์” ฟ้อง “7 กกต.” 15 
8 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. มีหนาว ศาลฯรับค าร้อง "นิพิฏฐ์" ฟ้องอุ้มโกงเลือกตั้งเขต 2 พัทลุง 16 
9 MGR ออนไลน์ กกต.งานเข้า ศาลสั่งแจงยกค าร้องทุจริตเลือกตั้งเขต 2 พัทลุง นัดพิพากษา 17 ก.ย. 17 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสตอ์อนไลน์ นักการเมืองท้องถิ่นเฮ! 'บิ๊กตู่'การันตีเลือกตั้งปีนี้แน่ เริ่มพ้ืนที่ไหนขอคิดก่อน 18 
2 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่" ยอมรับจัดเลือกตั้งท้องถิ่นแน่ปีนี้ รอตัดสินใจ 19 
3 ไทยรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่" ยนั จดัเลือกตั้งท้องถิ่นแน่ ปีนี้ แต่ขอให้รอจะตัดสินใจ 20 
4 MGR ออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ยอมรับจัดเลือกตั้งท้องถิ่นแน่ปีนี้ อุบประเภท รอตัดสินใจ 21 
5 Nation tv ออนไลน์ รอ กกต. ก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น 22 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ นายกฯ โยน กกต. เคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ยันภายในปีนี้แน่นอน 23 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' เผยนายกฯการันตีจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 1 ประเภทภายในปี 63 24 
8 แนวหน้าออนไลน์ ‘วิษณุ’ ชี้เลือกตั้งท้องถิ่น ต้องหารือหลายฝ่าย เข้า ‘ครม. 25 
9 เนชั่นออนไลน์ 'บิ๊กตู'่เคาะเอง'เลือกตั้งท้องถิ่น'พ้ืนที่ใดก่อนลั่นภายในปีนี้แน่ 26 
10 คมชัดลึกออนไลน์ นายกฯ ยันปีนี้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน 27 
11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "บิ๊กตู่" ย้ าชัดในปีนี้มีเลือกตั้งท้องถิ่นแน่รอตัดสินใจเป็นพื้นที่ไหน 28 
12 เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ คาดปลายปีเลือกตั้ง อบจ. ปั่นกระแสเคาะลงคะแนน ช่วง ธ.ค. 63 29 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' บอก 'ไม่ไหว ตายก่อน' หลัง 'บิ๊กจิ๋ว' หนุนรัฐบาลอยู่ 10 ปี 31 
14 ข่าวสดออนไลน์ "ไพบูลย์" ฟ้อง "เรืองไกร" ยืน่ยบุ พปชร. อัดไร้สาระ 32 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 ข่าวสดออนไลน์ “บิ๊กป้อม” บอกเองอยู่ 10 ปี “ไม่ไหว ตายก่อน”  33 
16 Nation tv ออนไลน์ "บิ๊กป้อม"โอด"ตายก่อนพอดี"หลัง"บิ๊กจิ๋ว"เชียร์อยู่ต่อ 10 ป ี 34 
17 เนชั่นออนไลน์ “ณัฏฐพล” ข้องใจซูเปอร์โพล เจาะจงปรับรฐัมนตรีกลุ่ม กปปส. 35 
18 เนชั่นออนไลน์ 10 ปีอยู่ไม่ไหว “บิ๊กป้อม” บอกตายก่อน 36 
19 Mcot ออนไลน์ พล.อ.ประวิตร บอกคงตายก่อน เมือ่บิ๊กจิ๋วบอกรัฐบาลอยู่ยาว 10 ปี 37 
20 สยามรัฐออนไลน์ ไม่จบ! "ไพบูลย์" จ่อฟ้อง "เรืองไกร" 2 ฐานความผิด หลังยื่นยุบ พปชร. 38 
21 ไทยรัฐออนไลน์ "เสี่ยติ่ง" ขอบคุณสมาชิกพรรค ยังเป็นหนึ่ง ท างานแข็งขัน เพ่ือประชาชน 39 
22 คมชัดลึกออนไลน์ "ธนกร" สวน "เทพไท" ท าตัวเป็น ส.ส.เทวดา 40 
23 ข่าวสดออนไลน์ ฝ่ายค้านต้าน รบ.เดินเกมถอด เสรีพิศุทธ์ พ้น ปธ.กมธ.ปปช. อัดหวังปิดปาก 42 
24 คมชัดลึกออนไลน์ วุฒิสภาเลือก "บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์" นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 44 
25 Sanook ออนไลน์ สิระ รอด! ศาลยกฟ้องคดีเสรีพิศุทธ์ฟ้องหมิ่น วิจารณ์ปมจี้การถวายสัตย์ฯ 45 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนกร' โต้เดือด 'เทพไท' ไร้มารยาท ตะเพิดไปเป็นฝ่ายค้านอิสระ 46 
27 สยามรัฐออนไลน์ “เทพไท” สอน “โฆษกพปชร.” หลงัติง “อภิสิทธิ์” ต้องรู้จักผู้ใหญ ่ 48 
28 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนกร" สวน "เทพไท" ท าเป็น ส.ส.เทวดา 50 
29 แนวหน้าออนไลน์ ศาลสั่งรวมส านวนคดีกบฏ‘ตั๊น’ร่วม กปปส.ขับไล่‘ยิ่งลักษณ’์ 52 
30 MGR ออนไลน์ เหลือแต่...!? “ตู่-จตุพร” ขอยุติขัดแย้งเพ่ือชาติ 54 
31 ไทยรัฐออนไลน์ แค่เกมการเมือง ณัฏฐพล โต้โพล "โละรัฐมนตรี" 57 
32 แนวหน้าออนไลน์ มท.2 ยันเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้แน่นอน รอหารือ‘กกต.’ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง 62 
33 มติชนออนไลน์ มท.2’ เผย เลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้แน่นอน รอหารือ กกต.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 63 
34 สยามรัฐออนไลน์ มท.2 เผย เลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้แน่ รอหารือกกต.-แบ่งเขตเลือกตั้ง   64 
35 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กตู’่ ย้ า ปีนี้เลือกตั้งท้องถิ่นชัวร์ 65 
36 เดลินิวส์ออนไลน์ "มท.2" แย้มมีลุ้น รบ.ไฟเขียว จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ธ.ค. 66 
37 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นิพนธ์' เผย เป็นไปได้เดือนธันวาคมนี้มีเลือกตั้งท้องถิ่น 67 
38 Mcot ออนไลน์ “นิพนธ์” ยันมีเลือกตั้งท้องถิ่นแน่ ก่อน ธ.ค.นี้     68 
39 MGR ออนไลน์ “มท.2” ยันเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้แน่นอน รอถกหารือ กกต.- แบ่งเขต

เลือกตั้ง 
69 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ล่างูเห่า "พิธา" ผนึกเฮียล้าน ช าระแค้น "ส.ส.อ๋า" 70 
2 ข่าวสดออนไลน์ ข่าวปล่อย แย่งยื้อ ยึดพลังงาน "หลุด" ออกมาจากช่องทางใด 72 
3 มติชนออนไลน์ เก็บความข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางข้อมาเล่าต่อ โดย โคทม อารียา 73 
4 สยามรัฐออนไลน์ "ก้าวไกล"Vs "เพ่ือไทย" หักกันเอง !? 76 
5 ข่าวสดออนไลน์ สงคราม การข่าว ภายใน พลังประชารัฐ ล้วนเป็น เรื่องดี 78 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ทฤษฎีอ านาจกับของจริง 79 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ และสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยนายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และนางปิยนาฏ กลางพนม ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเลือกตั้ง 
แก่เครือข่าย อสม. ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มพธิีลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่ง 

ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดับรุีรมัย์ และสาธารณสุขจงัหวัดบรุรีมัย ์
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ยกร่างคู่มือการตรวจการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยส านักผู้ตรวจการ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท  พัทยา จังหวัดชลบุรี

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุเชงิปฏบิตักิารยกรา่งคูม่อืการตรวจการแบบบรูณาการ  
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พรุ่งนี้มีอะไร     
รู้

วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

15 – 17            
กรกฎาคม 2563 

- โรงแรมการ์เด้นท์ซีวิว พัทยา 
จงัหวัดชลบุร ี

นาย ไพบู ลย์  เ หล็ กพรหม  รอง เ ลขา ธิ ก า ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกร่างคู่มือการตรวจการแบบบูรณาการฯ  
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ข่าวอ้างอิง 
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13 ก.ค. 2020 15:53:54 

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่ง กกต.แจงหลักฐานยกค าร้องทุจริตเลอืกตัง้พัทลุง 

   
 
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ 13 ก.ค.- ศาลอาญาคดีทุจริตสั่งกกต.แจงข้อมูล-หลักฐาน ยกค าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 
พัทลุง ภายใน 30 วัน หลังตรวจค าฟ้อง ”นิพิฏฐ์” นัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษา 17 ก.ย.นี้ 
 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้ออกนั่งพิจารณาคดีท่ีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  และ กกต. รวม 7 
คน  เป็นจ าเลยกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 23 ประกอบมาตรา 149  จาก
เหตุยกค าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 พัทลุง   
 โดยศาลได้ตรวจค าฟ้องและมีค าสั่งให้ กกต.ชี้แจงเพ่ิมเติม ระบุว่า ค าฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัวบุคคล 
เอกสาร หรือวัตถุพยาน  ที่กล่าวอ้างว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้อง และพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่า จ าเลยกระท า
ความผิดเพียงพอที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ แต่เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาค าฟ้องและมีค าสั่งเกี่ยวกับคดี เห็นควรมีหนังสือถึงส านักงาน กกต.  เพ่ือให้จัดส่งข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีนายนิพิฏฐ์ ร้องเรียนการเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 2  มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ต่อศาล ประกอบด้วย กกต.ได้มีการด าเนินการสืบสวน สอบสวน และมีค าวินิจฉัยกรณีดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 
พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องถ้าหากมี และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของ กกต.ในกรณีดังกล่าว 
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องถ้าหากมี โดยให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อศาลภายใน 30 วัน  นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง และ   
นัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษาในวันที่ 17 กันยายน  เวลา 09.00 น.-ส านักข่าวไทย        
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f0c2122e3f8e40aef45dc59 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5f0c2122e3f8e40aef45dc59
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13 Jul 2020 15:54 น. 

7 กกต. ระทึกศาลพิพากษา 17 ก.ย. ปมยกค าร้องคดีทุจริตเลอืกตั้ง ส.ส.พัทลุง 

 
 
กกต.ระทึก ศาลอาญาสั่งแจงข้อมูล-หลักฐานยกค าร้องคดีทุจริตเลือกตั้งส.ส.เขต 2 พัทลุง ใน 30 วัน พร้อมนัดฟัง
ค าสั่งหรือค าพิพากษา 17 ก.ย.นี้ 
 วันนี้ (13 ก.ค.63 ) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ออกนั่งพิจารณาคดีที่ นายนิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) และ กกต. รวม 7 คน เป็นจ าเลยกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.
มาตรา 23 ประกอบมาตรา 149 จากเหตุยกค าร้องทุจริตเลือกตั้งส.ส.เขต 2 พัทลุง  
 โดยศาลได้ตรวจค าฟ้องและมีค าสั่งให้กกต.ชี้แจงเพ่ิมเติม ระบุว่า  ค าฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอี ยดตัวบุคคล 
เอกสาร หรือวัตถุพยาน ที่กล่าวอ้างว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้อง และพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าจ าเลยกระท า
ความผิดเพียงพอที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้  
 แต่เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาค าฟ้องและมีค าสั่งเกี่ยวกับคดี เห็นควรมีหนั งสือถึงส านักงาน กกต. เพ่ือให้
จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณี นายนิพิฏฐ์ ร้องเรียนการเลือกตั้งส.ส.พัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 2 มีการกระท า
อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งต่อศาล ประกอบด้วย กกต.ได้มีการด าเนินการสืบสวน สอบสวน และมีค า
วินิจฉัยกรณีดังกล่าวหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องถ้าหากมี และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการของกกต.ในกรณีดังกล่าว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องถ้าหากมี 
 โดยให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง และนัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษา
ในวันที่ 17 ก.ย.นี้ เวลา 09.00 น. 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/441739 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/441739
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 13 กรกฎาคม 2563 16:00 น.   

ศาลทุจริตกลางรับค ารอ้ง ”นิพิฏฐ”์ ฟ้อง กกต.นัดฟังค าพิพากษา 17 ก.ย.  
 

 
 
 
 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ตนฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ชุดปัจจุบันทั้งคณะในข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ของประมวลกฎหมายอาญา
ต่อศาลทุจริตกลางว่า วันนี้ ศาลทุจริตกลางมีค าสั่งในชั้นตรวจฟ้องว่า ค าฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัวบุคคลเอกสาร
หรือวัตถุพยานที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้อง และพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่า จ าเลยกระท าความผิด
เพียงพอที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอ ที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ และให้จ า เลยส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณารวม 2 รายการภายใน 30 วันนับแต่ที่ได้รับแจ้ง และให้นัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษาในวันที่ 17 กันยายน 2563 
เวลา09.00 น. พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือ คดีนี้ศาลรับไว้พิจารณาไต่สวนตามขั้นตอนกระบวนการของศาลทุจริตกลาง
แล้ว ตนจึงพยายามบอกกับทุกคนว่า ในชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่ได้รับความยุติธรรม เราต้องพยายามต่อสู้ไขว่คว้า หาความ
ยุติธรรมนั้นมาให้ได้ถ้าบอกว่าสังคมไม่ยุติธรรม ก็ต้องย้อนกลับมาดูว่า เราได้ต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมนั้นแล้ว
หรือยัง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169247 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/169247
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จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. 

เผยศาลคดีทุจริตนดัฟังค าพิพากษา ปมฟ้อง 7 เสือ กกต. 

 
 
“นิพิฏฐ์”เผยศาลคดีทุจริตกลางรับค าฟ้องเอาผิด “7 เสือกกต.” นัดฟังค าสั่ง 17 ก.ย. 
 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.  นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า  จากกรณีที่ตนยื่น
ฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้ด าเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบัน
ทั้งคณะ ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญานั้น  ในวันนี้ (13 
ก.ค.) ศาลฯ มีค าสั่งในชั้นตรวจฟ้องว่าค าฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัวบุคคลเอกสารหรือวัตถุพยานที่โจทก์กล่าวอ้าง
ว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้อง และพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าจ าเลยกระท าความผิดเพียงพอที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหา
ได้ดีพอที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้  และให้จ าเลยส่งเอกสารประกอบการพิจารณา รวม 2 รายการ ภายใน 
30 วันนับแต่ที่ได้รับแจ้ง และให้นัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษา ในวันที่ 17 ก.ย.2563 เวลา 09.00 น. ซึ่งหมายความว่า
ศาลรับคดีนี้ไว้พิจารณาไต่สวนตามขั้นตอนกระบวนการของศาลฯ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784616 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/784616
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วันจันทร์ ท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.02 น. 

กกต.งานเข้า! ศาลทุจรติกลางรับค าร้อง ‘นิพิฏฐ’์ ฟ้อง นัดฟังค าพิพากษา 17 ก.ย. 

 
 
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาล

มีค าสั่งในชั้นตรวจค าฟ้องคดีหมายเลขด า อท.92/2563 ที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ใน
ฐานะอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 ฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ านวน 7 คน ตามความผิด
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากการที่ กกต. ยกค าร้องทุจริตการเลือกตั้งในเขต 2 
จ.พัทลุง 
 วันนี้โจทก์ ทนายโจทก์และผู้รับมอบฉันทะจ าเลยที่ 1 มาศาล โจทก์ฟ้องจ าเลยทั้ง7โดยจ าเลยที่ 1เป็นประธาน
กรรมการการเลือกตั้งจ าเลยที่ 2-7เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561มาตรา 23ประกอบมาตรา 149ซึ่งพ.รบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560มาตรา 38ก าหนดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของจ าเลยทั้ง 7 ราย ให้ถือว่าเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาคดีนี้จึงเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในอ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559มาตรา 3(1) 
 ค าฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัวบุคคลเอกสารหรือวัตถุพยานที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจ าเลยกระท าความผิดตาม
ฟ้องและพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าจ าเลยกระท าความผิดเพียงพอที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะด าเนินกระบวน
พิจารณาต่อไปได้ แต่ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาค าฟ้องและมีค าสั่งเกี่ยวกับคดี อาศัยอ านาจตามพ.ร.บ.วิธี
พิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559มาตรา 23 และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการด าเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559ข้อ 16และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เห็นควรมีหนังสือถึงกกต.เพ่ือ
จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีท่ีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ร้องเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.
พัทลุงเขตเลือกตั้งที่ 2 มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561ต่อศาลดังนี้ 

1.กกต.ได้มีการด าเนินการสืบสวนสอบสวนและมีค าวินิจฉัยกรณีดังกล่าวหรือไม่อย่างไรพร้อมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (ถ้าหากมี) 
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 2.กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ กกต.ในกรณีดังกล่าวข้างต้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(ถ้าหากมี) โดยให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภายใน 30 วันนับ แต่ได้รับหนังสือ
แจ้ง 
 ให้นัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษาในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. 
 ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบันทั้งคณะ ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 ของประมวล
กฎหมายอาญาต่อศาลทุจริตกลาง ว่า วันนี้ ศาลทุจริตกลางมีค าสั่งในชั้นตรวจฟ้องว่าค าฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัว
บุคคลเอกสาร หรือวัตถุพยานที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้อง และพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าจ าเลย
กระท าความผิดเพียงพอที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ และให้จ าเลยส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณารวม 2 รายการภายใน 30 วันนับแต่ที่ได้รับแจ้ง และให้นัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษาในวันที่ 17 
กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. 
 “พูดง่ายๆภาษาชาวบ้าน คือ คดีนี้ศาลรับไว้พิจารณาไต่สวนตามขั้นตอนกระบวนการของศาลทุจริตกลางแล้ว 
ผมจึงพยายามบอกกับทุกคนว่าในชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่ได้รับความยุติธรรม เราต้องพยายามต่อสู้ไขว่คว้า หาความ
ยุติธรรมนั้นมาให้ได้ถ้าบอกว่าสังคมไม่ยุติธรรม ก็ต้องย้อนกลับมาดูว่า เราได้ต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมนั้นแล้ว
หรือยัง” นายนิพิฏฐ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/505026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/505026
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13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:25 น.  

ศาลคดีทุจริตรับค ารอ้ง'นิพิฎฐ์'ฟ้อง 7 กกต. นดัพิพากษา 17 ก.ย.   

 
 
13 ก.ค. 63 - นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ฟ้องคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง(กกต.) ชุดปัจจุบันทั้งคณะ ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ของประมวล
กฎหมายอาญาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางว่า วันนี้ ศาลทุจริตกลางมีค าสั่งในชั้นตรวจฟ้องว่า ค า
ฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัวบุคคลเอกสารหรือวัตถุพยานที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้อง และ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าจ าเลยกระท าความผิดเพียงพอที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอ ที่จะด าเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไปได้  และให้จ าเลยส่งเอกสารประกอบการพิจารณารวม 2 รายการภายใน 30 วันนับแต่ที่ได้รับแจ้ง และให้นัดฟัง
ค าสั่งหรือค าพิพากษาในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  
 "พูดง่ายๆ ภาษาชาวบ้านคือ คดีนี้ศาลรับไว้พิจารณาไต่สวนตามขั้นตอนกระบวนการของศาลทุจริตกลางแล้ว   
ผมจึงพยายามบอกกับทุกคนว่าในชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่ได้รับความยุติธรรม เราต้องพยายามต่อสู้ไขว่คว้า หาความ
ยุติธรรมนั้นมาให้ได้ ถ้าบอกว่าสังคมไม่ยุติธรรมก็ต้องย้อนกลับมาดูว่า เราได้ต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมนั้นแล้ว
หรือยัง" นายนิพิฏฐ์ ระบุ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71313 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/71313
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วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 - 16:52 น. 

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ รบัค าร้อง “นิพิฏฐ”์ ฟ้อง “7 กกต.” 
 

 
 
“นิพิฎฐ์” บอกชีวิตมนุษย์ ถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมก็ต้องสู้ หลังศาลอาญาคดีทุจริตฯ รับค าร้องฟ้อง 7 กกต. 

 
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากที่ตนฟ้องคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง(กกต.) ชุดปัจจุบันทั้งคณะในข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ของประมวล
กฎหมายอาญาต่อศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลางว่า วันนี้ศาลฯ มีค าสั่งในชั้นตรวจฟ้องว่า ค าฟ้องโจทก์ได้
ระบุรายละเอียดตัวบุคคล เอกสารหรือวัตถุพยานที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้อง และพฤติการณ์ที่
กล่าวหาว่าจ าเลยกระท าความผิดเพียงพอท่ีจะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ และให้
จ าเลยส่งเอกสารประกอบการพิจารณารวม 2 รายการภายใน 30 วันนับแต่ที่ได้รับแจ้ง และให้นัดฟังค าสั่งหรือค า
พิพากษาในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. 

“พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือ คดีนี้ศาลรับไว้พิจารณาไต่สวนตามขั้นตอนกระบวนการของศาลอาญาคดีทุจริตฯ 
แล้ว ผมถึงพยายามบอกกับทุกคนว่า ในชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่ได้รับความยุติธรรม เราต้องพยายามต่อสู้ไขว่คว้าหาความ
ยุติธรรมนั้นมาให้ได้ ถ้าบอกว่าสังคมไม่ยุติธรรม ก็ต้องย้อนกลับมาดูว่า เราได้ต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมนั้นแล้ว
หรือยัง” นายนิพิฎฐ์ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2264996 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2264996
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/45-6.jpg
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13 ก.ค. 2563 17:10 น. 

กกต. มีหนาว ศาลฯรับค าร้อง "นิพิฏฐ์" ฟ้องอุม้โกงเลือกตั้งเขต 2 พทัลุง 

 
กกต.งานเข้า ศาลอาญาทุจริตกลาง สั่ง กกต.แจง "ข้อมูล-หลักฐาน" ยกค าร้องทุจริตเลือกตั้งเขต 2 พัทลุง ใน 30 
วัน หลังตรวจค าฟ้อง "นิพิฏฐ์" นัดพิพากษา 27 ก.ย.63 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้ออกนั่งพิจารณาคดีที่ นายนิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.และ กกต. รวม 
7 คน เป็นจ าเลยกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 23 ประกอบมาตรา 149 จาก
เหตุยกค าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 พัทลุง โดยศาลได้ตรวจค าฟ้องและมีค าสั่งให้ กกต.ชี้แจงเพ่ิมเติม ระบุว่า ค าฟ้อง
โจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุพยาน ที่กล่าวอ้างว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้อง และพฤติการณ์
ที่กล่าวหาว่าจ าเลยกระท าความผิดเพียงพอ ที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ แต่
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาค าฟ้องและมีค าสั่งเกี่ยวกับคดี เห็นควรมีหนังสือถึงส านักงาน กกต. เพื่อให้จัดส่งข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณี นายนิพิฏฐ์ ร้องเรียนการเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 2 มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งต่อศาล ประกอบด้วย กกต.ได้มีการด าเนินการสืบสวน สอบสวน และมีค าวินิจฉัยกรณีดังกล่าว
หรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องถ้าหากมี และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของ กกต.
ในกรณีดังกล่าว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องถ้าหากมี โดยให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับ
หนังสือแจ้ง และนัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษาในวันที่ 27 ก.ย. เวลา 09.00 น. 
 ด้าน นายนิพิฏฐ์ เปิดเผยว่า วันนี้ศาลทุจริตกลางมีค าสั่งในชั้นตรวจฟ้องว่า ค าฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัว
บุคคลเอกสาร หรือวัตถุพยานที่โจทก์กล่าวอ้างว่า จ าเลยกระท าความผิดตามฟ้อง และพฤติการณ์ที่กล่ าวหาว่าจ าเลย
กระท าความผิดเพียงพอ ที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ และให้จ าเลยส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณารวม 2 รายการ ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้ง และให้นัดฟังค าสั่ง หรือค าพิพากษาใน
วันที่ 17 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. 
 "พูดง่ายๆ ภาษาชาวบ้าน คือ คดีนี้ศาลรับไว้พิจารณาไต่สวนตามขั้นตอนกระบวนการของศาลทุจริตกลางแล้ว 
ผมจึงพยายามบอกกับทุกคนว่า ในชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่ได้รับความยุติธรรม เราต้องพยายามต่อสู้ไขว่คว้าหาความยุติธรรม
นั้นมาให้ได้ ถ้าบอกว่าสังคมไม่ยุติธรรม ก็ต้องย้อนกลับมาดูว่า เราได้ต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมนั้นแล้วหรือยัง" 
นายนิพิฏฐ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1888353 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1888353
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เผยแพร:่ 13 ก.ค. 2563 15:29   ปรับปรุง: 13 ก.ค. 2563 18:17   

กกต.งานเข้า ศาลสั่งแจงยกค าร้องทุจริตเลอืกตั้งเขต 2 พัทลุง นัดพิพากษา 17 ก.ย. 
 

 
 
 
ศาลอาญาทุจริตสั่ง กกต.แจงข้อมูล-หลักฐานยกค าร้องทุจริตเลือกตั้งเขต 2 พัทลุง ใน 30 วัน หลังตรวจค าฟ้อง 
“นิพิฏฐ์” นัดพิพากษา 17 ก.ย. 
 วันนี้ (13 ก.ค.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ออกนั่งพิจารณาคดีที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.และ กกต.รวม 7 คน เป็น
จ าเลยกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 23 ประกอบมาตรา 149 จากเหตุยกค า
ร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 พัทลุง โดยศาลได้ตรวจค าฟ้องและมีค าสั่งให้ กกต.ชี้แจงเพ่ิมเติม ระบุว่า ค าฟ้องโจทก์ได้
ระบุรายละเอียดตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุพยาน ที่กล่าวอ้างว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้อง และพฤติการณ์ที่
กล่าวหาว่าจ าเลยกระท าความผิดเพียงพอที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ แต่เพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณาค าฟ้องและมีค าสั่งเกี่ยวกับคดีเห็นควรมีหนังสือถึงส านักงาน กกต. เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีนายนิพิฏฐ์ร้องเรียนการเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 2 มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งต่อศาล ประกอบด้วย กกต.ได้มีการด าเนินการสืบสวน สอบสวน และมีค าวินิจฉัยกรณีดังกล่าว
หรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องถ้าหากมี และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ กกต.
ในกรณีดังกล่าว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องถ้าหากมี โดยให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือแจ้ง และนัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษาในวันที่ 27 ก.ย. เวลา 09.00 น. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000071716 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000071716
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13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:16 น. 

นักการเมืองท้องถิ่นเฮ! 'บิ๊กตู่'การันตีเลอืกตั้งปีน้ีแน่ เริ่มพื้นที่ไหนขอคิดก่อน 

 
 
 
13 ก.ค. 63 -  ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ถึงการเตรียมการเพ่ือจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นว่า "ยังไม่รู้ ยังไม่ทราบเลย เดี๋ยวคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เขาก็จะท าเรื่องมาก่อน แต่ในปีนี้ก็จะมีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนที่จะเริ่มก่อนก็จะตัดสินใจเอง". 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/71290
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13 กรกฎาคม 2563 12:30 น.   

"บิ๊กตู่" ยอมรับจัดเลอืกตั้งท้องถิ่นแน่ปีนี้ รอตัดสินใจ  

 

 
 
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ถึงการเตรียมการเพ่ือจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า "ยังไม่รู้ 
ยังไม่ทราบเลย เดี๋ยวคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เขาก็จะท าเรื่องมาก่อน แต่ในปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น
แน่นอน ส่วนจะเป็นประเภทไหนที่จะเริ่มก่อน เดี๋ยวตัดสินใจเอง" 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/169168
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13 ก.ค. 2563 12:37 น. 

"บิ๊กตู่" ยัน จดัเลือกตั้งท้องถิ่นแน่ ปีน้ี แต่ขอให้รอจะตดัสินใจ 

 
 
 
"บิ๊กตู่" ยัน จัดเลือกตั้งท้องถิ่นแน่ปีนี้ อุบตอบพื้นที่ไหนก่อน ขอให้รอจะตัดสินใจ จะให้เลือกตั้งท้องถิ่น ประเภทไหน
ก่อน 
 วันที่ 13 ก.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ครั้งที่ 3 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงการเตรียมการเพ่ือจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ว่า "ยังไม่รู้ ยังไม่ทราบเลย เดี๋ยวคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เขาก็จะท าเรื่องมาก่อน แต่ในปีนี้ก็
จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน ส่วนจะเป็นพื้นท่ีไหนและจะให้เลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดที่จะเริ่มก่อน จะตัดสินใจเอง" 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1888113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1888113
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เผยแพร:่ 13 ก.ค. 2563 12:45   ปรับปรุง: 13 ก.ค. 2563 12:48    

“บิ๊กตู่” ยอมรับจัดเลอืกตั้งท้องถิ่นแน่ปีนี้ อุบประเภท รอตดัสินใจ 
 

 
 
 
 
วันนี้ (13 ก.ค.) ที่ท าเนียบรัฐบาล ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการเตรียมการเพ่ือ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า “ยังไม่รู้ ยังไม่ทราบเลย เดี๋ยวคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เขาก็จะท าเรื่องมาก่อน แต่
ในปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน ส่วนจะเป็นประเภทไหนที่จะเริ่มก่อนก็จะตัดสินใจเอง” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000071601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000071601
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13 ก.ค. 2563 

รอ กกต. ก าหนดวันเลอืกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
"นายกรัฐมนตรี" ระบุที่ยังไม่ก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัดเจน เพราะต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอวัน
เข้ามาก่อน ยืนยันเกิดขึ้นแน่นอนภายในปีนี้ ย้ าจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยตัวเอง 

(13 กรกฎาคม 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่ยังไม่ทราบวันชัดเจน เนื่องจากต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอมา ทั้งนี้ ยืนยันว่าการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นน่าจะมีในปีนี้ิ ส่วนจะเป็นพื้นท่ีไหนบ้าง ส่วนตัวจะตัดสินใจเอง 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378784868/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378784868/
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13 กรกฎาคม 2563  

นายกฯ โยน กกต. เคาะวันเลือกตั้งทอ้งถิ่น ยันภายในปีนี้แน่นอน 

 
 
 
"ประยุทธ์" ระบุที่ยังไม่ก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัดเจน เพราะต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอวันเข้ามา
ก่อน ยืนยันเกิดขึ้นแน่นอนภายในปีนี้ ย้ าจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยตัวเอง 
 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผย
ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังไม่ทราบวันชัดเจน เนื่องจากต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอมา ทั้งนี้ ยืนยัน
ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะมีในปีนี้ิ ส่วนจะเป็นพื้นท่ีไหนบ้าง ส่วนตัวจะตัดสินใจเอง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889028
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13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:01 น.  

'วิษณ'ุ เผยนายกฯการันตีจัดเลือกตั้งทอ้งถิ่น 1 ประเภทภายในปี 63 รอถกหลายฝ่าย 
ก่อนชง ครม.   

 
 
 
 
13 ก.ค.63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดการ

เลือกตั้งท้องถิ่น ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ยังไม่ได้มาหารือ ส่วนการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่นายกฯ เคยระบุว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 1 ครั้งในปี 63 นั้น หมายถึงการเลือกตั้งประเภทหนึ่ง โดยการ
เลือกตั้งท้องถิ่นมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2.องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 3.
เทศบาล และ 4.พ้ืนที่พิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

เมื่อถามว่า สามารถจัดเลือกตั้งได้ในปีนี้เลยได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ปีหนึ่ง คือ ปี พ.ศ. ไม่ใช่ปีงบประมาณ 
เมื่อถามว่า นอกจากทางกระทรวงมหาดไทยแล้วจะต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วยหรือไม่ 

นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องคุยหลายฝ่าย ซึ่งจะมีการเชิญกกต. มาคุยด้วย แต่ยังไม่ได้นัดวัน หากได้ข้อมูลทั้งหมดก็จะแจ้งให้
คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71294 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/71294
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วันจันทร์ ท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 13.09 น. 

‘วิษณ’ุ ชี้เลือกตั้งทอ้งถิ่น ต้องหารือหลายฝ่าย เข้า ‘ครม.’ทราบเคาะพื้นที่พิเศษ 

 
 
 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความ

คืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ยังไม่ได้มาหารือ ซึ่ง
การเลือกตั้งท้องถิ่นที่นายกฯ เคยระบุว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 1 ครั้งในปีนี้นั้น หมายถึงการเลือกตั้งประเภทหนึ่ง โดย
การเลือกตั้งท้องถิ่นมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2.องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
3.เทศบาล และ 4.พ้ืนที่พิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

เมื่อถามว่า สามารถจัดเลือกตั้งได้ในปีนี้เลยได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ปีหนึ่ง คือ ปีพ.ศ.2563 นะ ไม่ใช่
ปีงบประมาณ  
 เมื่อถามว่า นอกจากทางกระทรวงมหาดไทยแล้วจะต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วยหรือไม่ 
นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องคุยหลายฝ่าย ซึ่งจะมีการเชิญ กกต. มาคุยด้วย แต่ยังไม่ได้นัดวัน หากได้ข้อมูลทั้งหมดก็จะแจ้ง
ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504958 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/504958
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13 กรกฎาคม 2020 เวลา 13:37 

'บิ๊กตู่'เคาะเอง'เลือกตั้งท้องถิ่น'พื้นที่ใดก่อนลั่นภายในปีนี้แน่ 

 
 
"บิ๊กตู่" เผย "เลือกตั้งท้องถิ่น" ภายในปีนี้ รอ "กกต." ชงวันขึ้นมา อุบ ประเดิม พื้นที่ใดบ้าง "นายกฯ" จะตัดสินใจ
เอง 

สนามเลือกตั้งท้องถิ่นมีแววจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังมีสัญญาณว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือ "นายกฯอบจ." จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ล่าสุด ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ยังไม่
ทราบวันที่ชัดเจน ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอมา แต่ยืนยันว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะมีในปีนี้ 
ส่วนจะเป็นพื้นท่ีใดบ้างนั้น ตนจะตัดสินใจเอง 
อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/13339?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
เอ็น.โอ.บี.นิวส์ : https://www.onbnews.today/post/32854 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13339?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/13339?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.onbnews.today/post/32854
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13 กรกฎาคม 2563 - 14:20 น. 

นายกฯ ยันปีนี้มีการเลอืกตั้งท้องถิ่นแน่นอน-"วิษณุ" เผย ตั้งศูนย์ฟื้นฟ ูศก. ในทางกฎหมาย
ท าได้ไม่ยาก 

 
 
นายกฯ ยันปีนี้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน "วิษณุ" เผย ตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูศก. ในทางกฎหมายท าได้ไม่ยาก ส่วน
เลือกตั้งท้องถิ่น ต้องหารือหลายฝ่าย คุยให้ตกผลึกก่อนน าเข้าครม. 
 เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้
กล่าวถึงการเตรียมการเพ่ือจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า "ยังไม่รู้ ยังไม่ทราบเลย เดี๋ยวคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เขา
ก็จะท าเรื่องมาก่อน แต่ในปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน ส่วนจะเป็นประเภทไหนที่จะเริ่มก่อนก็จะตัดสินใจเอง" 
 ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี 
เสนอให้ตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในลักษณะของ ศบค. ว่า ยังไม่ทราบเรื่องนี้ และยังไม่ได้รับมอบหมาย แต่ในทางกฎหมาย
หากจะมีการตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจดังกล่าว ไม่ได้ยากอะไร แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ความคิดดังกล่าว เลยไม่สามารถจะพูดอะไร
ได้  
 ส่วนความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังไม่ได้มาหารือ ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นที่นายกฯ เคยระบุว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 1 
ครั้งในปีนี้นั้น หมายถึงการเลือกตั้งประเภทหนึ่ง โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ 1.องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) 2.องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 3.เทศบาล และ 4.พ้ืนที่พิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา   
 เมื่อถามว่า สามารถจัดเลือกตั้งได้ในปีนี้เลยได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ปีหนึ่ง คือ ปีพ.ศ. ไม่ใช่ปีงบประมาณ  
 เมื่อถามว่า นอกจากทางกระทรวงมหาดไทยแล้วจะต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วยหรือไม่ 
นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องคุยหลายฝ่าย ซึ่งจะมีการเชิญกกต. มาคุยด้วย แต่ยังไม่ได้นัดวัน หากได้ข้อมูลทั้งหมดก็จะแจ้งให้
คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/436845?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/436845?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/436845?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 13 ก.ค. 2563 เวลา 14:29 น. 

"บิ๊กตู่" ย้ าชัดในปีนี้มีเลือกตั้งท้องถิ่นแน่รอตดัสินใจเป็นพื้นที่ไหน 

 
 
นายกฯย้ าชัดในปีนี้มีเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน ขอรอตัดสินใจเป็นพื้นที่ไหนขณะที่ "วิษณุ" ชี้ต้องหารือหลายฝ่าย คุย
ให้ตกผลึกก่อนน าเข้าครม. 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์
ถึงการเตรียมการเพ่ือจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า "ยังไม่รู้ ยังไม่ทราบเลย เดี๋ยวคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เขาก็จะ
ท าเรื่องมาก่อน แต่ในปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน ส่วนจะเป็นพื้นท่ีไหนที่จะเริ่มก่อนก็จะตัดสินใจเอง" 
 ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้มาหารือ ซึ่งการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่นายกฯ เคยระบุว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 1 ครั้งในปีนี้นั้น หมายถึงการเลือกตั้งประเภทหนึ่ง โดยการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2.องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 3.เทศบาล 
และ 4.พ้ืนที่พิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 ผู้ส่อข่าวถามว่า สามารถจัดเลือกตั้งได้ในปีนี้เลยได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่าปีหนึ่ง คือ ปี พ.ศ. ไม่ใช่
ปีงบประมาณ เมื่อถามว่า นอกจากทางกระทรวงมหาดไทยแล้วจะต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย
หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า ต้องคุยหลายฝ่าย ซึ่งจะมีการเชิญกกต. มาคุยด้วย แต่ยังไม่ได้นัดวัน หากได้ข้อมูลทั้งหมดก็
จะแจ้งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/628248 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/628248
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13 ก.ค. 63 

คาดปลายปีเลือกตั้ง อบจ. ปั่นกระแสเคาะลงคะแนน ช่วง ธ.ค. 63 

 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(กกต.) ได้ทยอยเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.)  อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือน มิ.ย. ถึงต้นเดือน ก.ค. นี้ พร้อมกับการประกาศระเบียบการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมด 9 ฉบับ อาทิ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่
สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ส าหรับรูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( อปท.)4 ระดับ ประกอบด้วย อบจ. 76 แห่ง, องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) 5,310 แห่ง เทศบาล 
2,464 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลต าบล 2,224 แห่ง เทศบาลเมือง 190 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง, อปท.รูปแบบพิเศษ 2 
แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ข้อมูลประชากร (ใช้ฐานวันที่ 31 ธ.ค.2562 )จะอยู่ที่ 66,558,935 คน จาก 
76 จังหวัด 878  อ าเภอ 7,255 ต าบล และ 75,086 หมู่บ้าน ส่วนกรุงเทพ มีประชากรตามทะเบียนราษฎรมากที่สุดอยู่
ที่ 5,666,264 คน 
 ทั้งนี้กรรมการสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย และอดีตผู้บริหารท้องถิ่น (อบจ. ) ในภาคเหนือแสดงความเห็น
ว่า ทั้งกระทรวงมหาดไทย (มท.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คงพยายามเร่งเตรียมความพร้อมในงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งด้านงบ การจัดแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 ” เพราะสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมุ่งไปที่มาตรการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านนั้น โดยมี 
อปท. ทั้ง อบต. เทศบาล และ อบจ. เป็นกลไกด าเนินการ ผ่านรูปแบบความช่วยเหลือต่าง ๆ จนท าให้การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของ อปท.ใช้จ่ายงบ จนต้องมีค าสั่งเร่งด่วน ให้ ทุกอปท. ส ารวจการตั้งงบประมาณ ไว้รองรับการเลือกตั้ง
แล้วโอนงบส่วนนี้ไปส ารองจ่าย เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 บางแห่งใช้จนหมด ต้องของบมาสนับสนุนเรื่อง
เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ก็มี ” 
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐซึ่ง อปท. ได้รับจัดสรรเพ่ือพัฒนา จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน มี
สัดส่วนลดลง อาจเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้การเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องเลือกเฉพาะรูปแบบ จาก 4 แบบ ซึ่งคาดการณ์กันว่า 
กลุ่ม อบจ. น่าจะเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่จะต้องจัดเลือกตั้งในช่วงปลายพ.ย. ถึงต้น ธ.ค.นี้ “ส่วนที่มีการเผยแพร่ว่า เลือกตั้ง 
อบจ. จะมีขึ้นในวันที่ 13  หรื อ14 ธ.ค. 2563 นั้น ยังไม่แน่ชัด น่าจะเป็นการปั่นกระแส ต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
และ กกต.ประกาศวันเลือกตั้งอีกครั้ง ” 
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 ด้านนักวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังในเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันไม่มีการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่น อปท.บางแห่งอาจยาวนานถึง 7-9 ปีก็มี เพราะเมื่อครบวาระแล้วไม่ได้เลือกตั้ง แต่ประกาศและค าสั่ง คสช.ให้
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลาง  ๆ ซึ่งทั้ง 7,852 อปท.ครบวาระกันหมดแล้ว 
 “ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ จะเป็นช่วงรอยต่อท่ีเปิดโอกาสให้จัดท างบประมาณปี 2564 จากนั้น ก็น่าจะ
เข้าสู่ขั้นตอน ประกาศวันเลือกตั้ง ซึ่งจะมีผลให้ทุิิิิิิิิิิิิิิิิิกผู้บริหารและสมาชิกสภา สิ้นสภาพทั้ง 7,852 แห่ง แม้จะดีตรงที่
อาจจะ 

เลือกพร้อม ๆ กันได้ แต่บางจังหวัดมีความทับซ้อนกันระหว่าง อบจ. กับ รูปแบบพิเศษ แนวทางจัดการเลือกตั้ง
ที่เหมาะสม ควรด าเนินการในส่วนของอปท.ที่มีความพร้อม จะเลือกตั้ง อบจ. และ กทม. ก่อน แล้วจึงเลือกตั้ง อบต. 
และ เทศบาล ก็ได้ ควรให้มีระยะเวลาเว้นช่วงห่างกัน 2-3 เดือน ซึ่งแวดวงการเมืองส่วนใหญ่ มั่นใจว่าปลายปีนี้เลือกตั้ง
ระดับ อบจ. แน่นอน และปี 2564 ก็น่าจะเลือกในกลุ่ม เทศบาลและอบต.  อ านาจการตัดสินใจเคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น
อยู่ที่รัฐบาล ตัดสินใจก าหนด และไม่มีข้ออ้าง ปัจจัยใดที่จะดึงเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปอีก เป็นที่ทราบกันดีว่า การเลือก
ตั้งแต่ละครั้ง เป็นช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อีกทาง ระยะนี้การเปิดตัวกลุ่มทีมการเมืองท้องถิ่นจะชัดเจน เป็นระยะ 
ๆ มีความถี่ในการลงพบปะ แนะน าตัว ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านมากข้ึน” 
 
อ้างอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1400068/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1400068/
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13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:27 น.  

 'บิ๊กป้อม' บอก 'ไม่ไหว ตายก่อน' หลัง 'บิ๊กจิว๋' หนุนรัฐบาลอยู่ 10 ปี  

 
 
 
13 ก.ค.63 - เมื่อเวลา 11.45 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์แบบมีรอยยิ้ม ถึงกรณี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะอยู่ไปอีก 10 ปี ว่า ไม่รู้ อันนี้ต้องไปถาม พล.อ.ชวลิต 
ผู้สื่อข่าวถามว่า 10 ปี ไหวหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบว่า “ไม่ไหว ตายก่อน” 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71291 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/71291
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13 ก.ค. 2563 -12:30 น. 

"ไพบูลย์" ฟ้อง "เรอืงไกร" ยื่นยุบ พปชร. อัดไร้สาระ ท้าใครฟ้องมา โดนฟ้องกลับ 

 
 
 วันที่ 13 ก.ค. ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้พิจารณายุบ
พรรคพลังประชารัฐ ว่า ตนได้ดูในค าร้องที่นายเรืองไกรได้ยื่นแล้ว ถือเป็นค าร้องที่ไร้สาระ ไม่มีประเด็นข้อกฎหมายหรือ
ข้อเท็จจริงใดๆ ซึ่งการร้องในลักษณะแบบนี้ตนมองว่าเป็นการร้องที่เป็นภาระ และเป็นเรื่องน่าอับอายให้กับ กกต. 
 ดังนั้นเพื่อที่จะให้กระบวนการที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ ผู้ร้องจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระท า ตนจะ
ด าเนินการตรวจสอบนายเรืองไกร โดยการไปยื่นค าร้องให้ กกต. พิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง มาตรา 101 ที่ระบุว่า “ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่า
กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น” ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของ กกต. 
 นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องที่จะด าเนินการคือ เนื่องจาก กกต. เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย จึงจะไปด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีกับนายเรืองไกร ในฐานความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 173 ที่ระบุว่า 
 “ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระท าความผิดเกิดข้ึน แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน
คดีอาญาว่า ได้มีการกระท า ต้องระวางโทษไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท” ซึ่งมีโทษทางอาญา 
 ทั้งนี้เหตุผลที่จะต้องด าเนินการกับนายเรืองไกร ก็เพ่ือให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าผู้ใดที่จะท าการตรวจสอบต้อง
รับผิดชอบต่อสิ่งที่กระท า และท าอะไรต้องมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย อย่าสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ
รัฐ โดยเมื่อฟ้องมา 1 คดี ราก็จะฟ้องกลับไป 2 คดี ละสิ่งเหล่านี้จะถือเป็นกติกา ดังนั้นใครอยากจะฟ้องตนก็เชิญ 
 
"บิ๊กป้อม" ไม่หวั่น โดนยื่นยุบพลังประชารัฐ ลั่นแล้วแต่กฎหมาย 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4494189 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4494189
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13 ก.ค. 2563 - 12:44 น. 

“บิ๊กป้อม” บอกเองอยู่ 10 ปี “ไม่ไหว ตายก่อน” หลัง “บิ๊กจิ๋ว” หนนุอยู่ยาว 
 

 
 
 
 
“บิ๊กป้อม” บอกเองอยู่ 10 ปี “ไม่ไหว ตายก่อน” หลัง “บิ๊กจิ๋ว” หนุนอยู่ยาว 
 เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 13 ก.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์แบบมีรอยยิ้ม ถึงกรณี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจจะอยู่ไปอีก 10 ปี ว่า ไม่รู้ อันนี้ต้องไปถามพล.อ.ชวลิต 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า 10 ปี ไหวหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบว่า “ไม่ไหว ตายก่อน” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4494445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4494445
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13 ก.ค. 2563 

"บิ๊กป้อม"โอด"ตายก่อนพอดี"หลัง"บิ๊กจิ๋ว"เชยีร์อยู่ต่อ 10 ปี 

 
 
"รองนายกรัฐมนตรี" รับไม่ทราบ "บิ๊กจิ๋ว" อวยนายกฯให้เป็นอยู่เป็นรัฐบาลต่อ 10 ปี แนะสื่อให้ไปถาม ย้ าหาก
ขนาดนั้นคงตายก่อนพอดี ลั่นสั่งตรวจสอบหลังมีบุคคลเเอบอ้างชื่อ หวังฮุบจัดซื้อ CCTV โครงการสมาร์ทซิตี้ 
 (13 กรกฎาคม 2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การที่พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 
อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงสถานการณ์ทาง
การเมืองพร้อมกับให้ก าลังใจนายกฯ ให้เป็นรัฐบาล 10 ปีนั้น เรื่องนี้ ส่วนตัวไม่รู้ คงต้องไปถามพล.อ.ชวลิตเอง เพราะ 
10 ปี ตนคงอยู่ท างานไม่ไหว ตายก่อน 
 ส่วนที่มีการแอบอ้างชื่อตนและคนในรัฐบาลล็อกสเปคทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างกล้อง CCTV ตามนโยบายสมาร์ท
ซิตี้ของรัฐบาลนั้น ซึ่งเรื่องนี้จะทุจริตไม่ได้ ต้องท าตามทุกขั้นตอน และท าตามกฎหมาย และเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการ
วิ่งเต้นกันไปเอง คนอยากท า อยากได้อะไร ก็พูดกันไปเรื่อย แต่จริงๆแล้วต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและทีโออาร์ที่
หน่วยงานนั้นๆเป็นคนท า โดยหลังจากนี้ ตนจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นั้นด าเนินการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้แอบอ้าง 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378784870/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378784870/
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13 กรกฎาคม 2020 เวลา 13:02 

“ณัฏฐพล” ข้องใจซูเปอร์โพล เจาะจงปรับรัฐมนตรีกลุม่ กปปส. 

 
 
 “นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  และอดีตแกนน า กปปส. กล่าวถึง
กรณีซูเปอร์โพลส ารวจพบประชาชนต้องการให้ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วน แกนน ากปปส. ออก ว่า ต้องดูว่าโพล
ท าไมถามเฉพาะเจาะจงขนาดนั้น  ซึ่งแต่ประชาชนคงจะตัดสินใจเองว่าโพลที่ท ามาท าเพ่ืออะไร ตอนไหน จังหวะอะไร 
และตนไม่ได้กังวล เพราะการปรับ ครม.เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี 
 เมื่อถามว่า คิดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของนายกฯหรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ก็มีความเป็นไปได้ แต่ตนก็
ท างานเต็มที่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ ไม่ได้กังวลอะไร ถ้าประชาชนคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นเสียงของประชาชน นายกฯ
คงต้องรับฟัง ส่วนท่านจะตัดสินใจอย่างไรนั้น ท่านคงเห็นการท างานที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ย้ าว่าไม่ได้กังวล แต่คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง ที่เมื่อมีการพูดถึงตรงนี้จะมีกระแสต่างๆ ออกมา 
อยากจะให้ประชาชนดูและตัดสินใจด้วยตัวเอง บางทีการเมืองเก่าๆ อาจจะต้องปรับเปลี่ยน  เพราะประเทศก าลังจะ
เดินทางไปในแนวทางท่ีจะต้องร่วมมือกันไปข้างหน้า 
 เมื่อถามย้ าว่า สงสัยหรือไม่ว่าท าไมจึงพุ่งเป้ามาที่รัฐมนตรีที่เป็นอดีตแกนน ากปปส. นายณัฏฐพล กล่าวว่า 
อาจจะเป็นแค่จุดแรก ต่อไปอาจจะเป็นคณะอ่ืนๆ กลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการเมืองแบบเดิมๆ  ส่วนเรื่องนี้ เป็นเรื่องการเมือง
ชัดเจนใช่หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ก็ไม่แน่ ตนไม่สามารถบอกได้ เพราะเป็นโพลของเอกชน ต้องไปดูที่มาที่ไปของ
โพล กลุ่มท าโพล มีการเชื่อมโยงกันอย่างไร  
 เมื่อถามอีกว่า พรรคพปชร.มีการท าโพลสอบถามความเห็นของประชาชนหรือไม่ ในเรื่องผลงานรัฐมนตรี นาย
ณัฏฐพล กล่าวว่า เราก็มีโพลภายในของพวกเราเอง ในการท างานการเมืองจะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นประชาชน
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งพปชร.เองมั่นใจว่าแนวทางท่ีเราท างานอยู่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน 

เมื่อถามอีกว่า มีความเป็นไปหรือไม่ ว่าเป็นฝีมือของคนท่ีอยู่ตรงข้ามตนเองในพรรค พปชร. นายณัฏฐพล กล่าว
ว่า ไม่อยากคิดว่ามาจากไหน เพราะมันเป็นเรื่องที่สร้างความขัดแย้ง วันนี้ประเทศไม่ต้องการความขัดแย้ง ประเทศต้อง
เดินไปข้างหน้า ซึ่งนายกฯมีแนวทางท่ีชัดเจนอยู่แล้ว 
อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/13334?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13334?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/13334?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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13 กรกฎาคม 2020 เวลา 13:12 

10 ปีอยู่ไม่ไหว “บิ๊กป้อม” บอกตายก่อน 
 

 
 
 
 
10ปีอยู่ไม่ไหว “บิ๊กป้อม” บอกตายก่อน 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ยิ้มอย่าง
อารมณ์ดี ถึงกรณี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะอยู่ไปอีก 
10 ปี ว่า ไม่รู้ อันนี้ต้องไปถาม พล.อ.ชวลิต 
 เมื่อถามว่า 10 ปี ไหวหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบว่า “ไม่ไหว ตายก่อน” 
 
 อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/13336?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13336?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/13336?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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13 ก.ค. 2020 13:28:11 

พล.อ.ประวติร บอกคงตายก่อน เมือ่บิ๊กจ๋ิวบอกรัฐบาลอยู่ยาว 10 ปี 

    
 
 
ท าเนียบฯ 13 ก.ค.- “พล.อ.ประวิตร” บอกคงตายก่อน เม่ือ “บิ๊กจิ๋ว” บอกรัฐบาลอยู่ยาวถึง 10 ปี สั่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแอบอ้างชื่อล็อกสเปกติดตั้งกล้องซีซีทีวี  
 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี 
ประเมินการท างานของรัฐบาลอาจจะอยู่ยาวถึง 10 ปี ว่า เรื่องนี้ต้องถามพล.อ.ชวลิต ตนน่าจะอยู่ไม่ถึงคงตายก่อน  
 ส่วนกรณีที่มีกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอรัปชั่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี   
ร้องเรียนว่ามีการแอบอ้างชื่อพล.อ.ประวิตร  และพล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  วิ่งเต้น
เพ่ือล็อคสเป็คการติดตั้งกล้องซีซีทีวี ตามนโยบายของรัฐบาล  และมีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว วงเงินกว่า 1,000 ล้านบาท 
นั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จะมาแอบอ้างไม่ได้  ทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบ  ท าตามข้ันตอน ไม่มีการวิ่งเต้น เป็นการ
พูดไปเรื่อย  เพราะต้องดูตามขั้นตอนของกฎหมาย ที่ต้องมีทีโออาร์  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล  เรื่องนี้จะให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ  เพราะจะน าชื่อไปแอบอ้างไม่ได้.-ส านักข่าวไทย   
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f0bfefbe3f8e40af1461038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5f0bfefbe3f8e40af1461038
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13 กรกฎาคม 2563 13:58 น.   

ไม่จบ! "ไพบูลย์" จ่อฟอ้ง "เรืองไกร" 2 ฐานความผิด หลังยื่นยุบ พปชร. อัดไร้สาระ  

 
 
ไม่จบ! "ไพบูลย์" จ่อฟ้อง "เรืองไกร" 2 ฐานความผิด หลังย่ืนยุบ พปชร. อัดไร้สาระ ไม่มีข้อเท็จจริง ท้าใครฟ้องมา
ก็พร้อมฟ้องกลับ ให้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชรีายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง
กรณีท่ีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ให้พิจารณา
ยุบพรรคพลังประชารัฐ ว่า ตนได้ดูในค าร้องที่นายเรืองไกรได้ยื่นแล้ว ถือเป็นค าร้องที่ไร้สาระ ไม่มีประเด็นข้อกฎหมาย
หรือข้อเท็จจริงใดๆ ซึ่งการร้องในลักษณะแบบนี้ตนมองว่าเป็นการร้องที่เป็นภาระ และเป็นเรื่องน่าอับอายให้กับ กกต. 
ดังนั้นเพื่อที่จะให้กระบวนการที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ ผู้ร้องจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระท า ดังนั้นตนจึงจะ
ด าเนินการตรวจสอบนายเรืองไกร โดยการไปยื่นค าร้องให้ กกต. พิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง มาตรา 101 ที่ระบุว่า “ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่า
กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น” ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของ กกต. 
 นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องที่จะด าเนินการคือ เนื่องจาก กกต. เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย จึงจะไปด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีกับนายเรืองไกร ในฐานความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 173 ที่ระบุว่า “ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือ
เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาว่า ได้มีการกระท า ต้องระวางโทษไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท” ซ่ึง
มีโทษทางอาญา ทั้งนี้เหตุผลที่จะต้องด าเนินการกับนายเรืองไกร ก็เพ่ือให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าผู้ใดที่จะท าการตรวจสอบต้อง
รับผิดชอบต่อสิ่งที่กระท า และท าอะไรต้องมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย อย่าสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ
รัฐ โดยเมื่อฟ้องมา 1 คดี ราก็จะฟ้องกลับไป 2 คดี ละสิ่งเหล่านี้จะถือเป็นกติกา ดังนั้นใครอยากจะฟ้องตนก็เชิญ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169200 
 
 

https://siamrath.co.th/n/169200
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"เสี่ยติ่ง" ขอบคุณสมาชิกพรรค ยังเป็นหนึ่ง ท างานแข็งขัน เพื่อประชาชน 

 
 
"เสี่ยติ่ง" ขอบคุณ กรรมการ-สมาชิก "พรรคพลเมืองไทย" หลังยังร่วมเป็นหนึ่งท างานแข็งขันเพื่อ ปชช.ลั่นผลักดัน
การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวหลังพิษโควิดฯ 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย กล่าวว่า วานนี้ (12 ก.ค.) พรรค
พลเมืองไทยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากกรรมการพรรค
และสมาชิกพรรค เข้าร่วมกระชุมกันอย่างหนาแน่น โดยการประชุมได้แบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการสัมนา
การใช้ชีวิตหลังสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบ "New Normal" และช่วงบ่าย เป็นการประชุมของพรรคในหัวข้อต่างๆ 
และให้สมาชิกพรรคได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการพรรค เพ่ือมาแทนต าแหน่งที่ว่างอีกด้วย 
 โดย นายสัมพันธ์ กล่าวว่า ตนขอขอบคุณสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศ ที่ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกับพรรค
พลเมืองไทย ถึงแม้พรรคเราจะมี ส.ส.เพียงแค่คนเดียว เป็นพรรคการเมืองเล็ กๆ แต่กรรมการและสมาชิกพรรคก็ยัง
ร่วมมือกันท างานลงพ้ืนที่รับฟัง ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพ้ืนที่ ก็ต้องถือว่าทุกคนมาท าหน้าที่ตรงนี้เพ่ือ
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 
 ด้าน น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายขื่อ และเลขาธิการพรรค กล่าวว่า ทางพรรคและตนยังคง
มุ่งเน้นผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟ้ืนตัวไวยิ่งขึ้น เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ยิ่งรัฐบาลออกโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ยิ่งกระตุ้นเม็ดเงินในประเทศได้อย่างมากมาย. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1888193 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1888193
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13 กรกฎาคม 2563 - 14:06 น. 

"ธนกร" สวน "เทพไท" ท าตัวเป็น ส.ส.เทวดา  

 
 
"ธนกร"สวน"เทพไท"ท าตัวเป็นส.ส.เทวดา ดูแคลนคนอ่ืน ทั้งที่ตัวเองยังไร้มารยาทในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล แขวะ
เอาตัวเองให้รอดจากคดีอาญาก่อนดีกว่า เหน็บแรงจนตรอกจนต้องยอมขอโทษ"ยิ่งลักษณ์" ตะเพิดเป็นส.ส.ฝ่าย
ค้านอิสระ อย่าท าปชป.มัวหมองเพราะความปากพร่อย  
 13 ก.ค.2563 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตโฆษกพรรคพลัง
ประชารัฐ กล่าวว่า ตนไม่ได้พูดให้ร้ายนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีให้เกิดความเสียหาย แต่พูดด้วยความ
ให้เกียรติ ซึ่งเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีนโยบาย
มากมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ไม่ได้มีแค่เรื่องความสงบเหมือนที่นายอภิสิทธิ์พูด ที่ส าคัญ ตนไม่ได้พูดถึงนายเทพ
ไท เสนพงษ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เลยแม้แต่นิดเดียว ทั้งนี้ ตนเข้าใจว่านายเทพไทอยากเอาใจนาย
อภิสิทธิ์ แต่ก็ควรดูข้อเท็จจริงก่อน พูดจาด้วยเหตุด้วยผล ไม่ใช่ออกมาดูถูกดูแคลนคนอื่น ท าตัวเป็นส.ส.เทวดา แตะต้อง
ไม่ได้ ตนเชื่อว่าพ่ีน้องประชาชนรู้นิสัยนายเทพไทดี เพราะท่ีผ่านมาเป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล แต่ไร้มารยาททางการเมือง 
ออกมาดิสเครดิตพล.อ.ประยุทธ์อยู่ตลอดเวลา อ้างว่าท าเพ่ือประชาชน ทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับนาย
เทพไทเลย  
 นายธนกร กล่าวอีกว่า ถ้าคิดว่าตัวเองแน่จริง ได้เป็นส.ส.เพราะตัวเอง ไม่ใช่เพราะพรรค ก็น่าจะออกไปเป็นฝ่าย
ค้านอิสระ จะได้ไม่ท าให้พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนชื่นชมมานานต้องมัวหมองไปด้วย
เพราะความปากพร่อยของคนเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม ที่นายเทพไทดูถูกดูแคลนตนสารพัดนั้นตนไม่ได้ถือสาอะไร 
เหมือนสุภาษิต เล่นกับหมา หมาเลียปาก นายเทพไทเป็นส.ส.มาหลายสมัย เอาเวลาไปคิดดีกว่าว่า ที่ผ่านมาได้ท าอะไร
เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างที่ควรจะเป็นบ้าง หรือจ าได้แต่ข่าวแย่งเพ่ือนพ่ีน้องในพรรคตัวเองเพ่ือส่งคนใน
ครอบครัวลงเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราช และถูกกกต.แจกใบแดง วันนี้นายเทพไทจึงไม่ควรคิดที่จะไปสอนใคร 
กลับไปสอนคนในครอบครัวให้รอดจากคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชก่อนจะดีกว่า 

นายธนกร กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่นายเทพไทพาดพิงตนว่าแทงหวยผิด กระโดดออกจากกลุ่ม 4 กุมาร หวัง
กลับไปกลุ่มสามมิตร ซึ่งเป็นจ าพวกนักการเมืองที่ใช้ทฤษฎีเห็บหมา หมาตัวเดิมตายเห็บก็กระโดดไปหาหมาตัวใหม่นั้น 
ตนเข้ามารับใช้ประเทศชาติและประชาชน ทฤษฎีเห็บหมาของนายเทพไทคงต้องเก็บไว้ใช้กับตัวนายเทพไทเองจะดีกว่า 
นักการเมืองอย่างนายเทพไทตนไม่เคยให้ราคา อยู่ในประเภทปากกล้าขาสั่น พอถูกฟ้องหมิ่นประมาทแทบคลานไปขอ
โทษนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีคดีว.5โฟร์ซีซั่น เสียชื่อ ส.ส.ฝีปากกล้าหมด อยากให้ดูนายชวน 
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หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นตัวอย่าง ซึ่งตนให้ความเคารพเสมอมา และตนก็ไม่ได้เป็นนั่งร้านให้ระบอบทักษิณเหมือนที่
นายเทพไทยกล่าวหา วันหลังจะด่าใครก็หัดท าการบ้านบ้าง ถ้าไม่อยากถูกเด็กเมื่อวานซืนถอนหงอกเอา อย่างไรตาม ตน
เคารพผู้อาวุโส ผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่เคยก้าวล่วงถึงพรรคประชาธิปัตย์ ที่ผ่านตนพูดจาภาษาดอกไม้ สุภาพ ตรงไปตรงมาตาม
ข้อเท็จจริง ไม่เคยใส่ร้ายบิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่เคยโจมตีใครก่อน นายเทพไทอุตส่าห์ได้เป็นส.ส.ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้นักการเมืองรุ่นหลังบ้าง เพราะเห็นว่าเดือนส.ค.นี้มีคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาล จะส่งผลถึงต าแหน่งส.ส.ด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่
รู้ หัดตักน้ าใส่กะโหลกชะโงกดูเงาบ้างก็ดี 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/436840?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/436840?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/436840?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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13 ก.ค. 2563 - 14:48 น. 

ฝ่ายค้านต้าน รบ.เดินเกมถอด เสรีพิศุทธ์ พ้น ปธ.กมธ.ปปช. อดัหวงัปิดปาก  
 

 
ฝ่ายค้านรุมต้าน รบ.เดินเกมถอด เสรีพิศุทธ์ พ้นปธ.กมธ.ปปช. อัดหวังปิดปาก ท าลายกลไกลตรวจสอบ จี้ถอนเรื่อง
ออก 
 เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 13 ก.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 10 พรรคเพ่ือไทย มีการประชุมตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน
เพ่ือประชาชน 
 โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ แถลงภายหลังการประชุมว่า นับแต่รัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศ ท าให้ดัชนีคอร์รัปชั่นเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี เราได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้า
มาเป็นจ านวนมาก ขณะเดียวกันรู้สึกเป็นห่วงประเด็นการยื่นเรื่องถอดถอนพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ออกจาก
ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ปปช.) สภาฯ ให้ออกจากต าแหน่ง โดยมี
ความพยายามใช้เสียงข้างมาก รวมทั้งการเพ่ิมสัดส่วนจ านวน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เข้ามาท าหน้าที่ใน กมธ.ปปช. ซึ่งจะส่งผล
ต่อระบบการตรวจสอบ และการปกป้องรักษาไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ควรได้ท าหน้าที่ต่อไป ที่ผ่านมาท า
หน้าที่อย่างรอบคอบ ขยันขันแข็ง ไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงต าแหน่งประธานกรรมาธิการฯ ขอเรียกร้องให้นายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาฯ เข้ามาช่วยดูในประเด็นนี้ด้วย ไม่เช่นนั้นในอนาคตหากเกิดความไม่พอใจ ก็จะมีการร้องให้ปลด
ออกจากต าแหน่งประธานกรรมาธิการฯ ซึ่งจะยุ่งกันใหญ่ 
 นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และโฆษกกรรมาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า เหตุผลการปลด 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์คงมาจากความไม่พอใจที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบ นายกฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่
ครบถ้วน และการเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 โดยมิชอบ หลังจากกรรมาธิการ ปปช.ลาออกไปตามข้อตกลงเดิม 
จะต้องมี ส.ส.ก้าวไกลเข้ามาท าหน้าที่ แต่ภายหลังฝ่ายรัฐบาลเปลี่ยนใจจะให้มีสัดส่วนในฝ่ายรัฐบาลเพ่ิมขึ้น โดยสัดส่วน
ของฝ่ายรัฐบาลมีถึง 9 คน ฝ่ายค้าน 6 คน กรรมาธิการ ปปช.จะต้องตรวจสอบทั้งฝ่ายรัฐบาล ระบบราชการอย่างเข้มข้น 
แต่ฝ่ายรัฐบาลก าลังจะใช้เสียงข้างมากลากไป โหวตให้ชนะ เอาทุกอย่าง จะท าให้การตรวจสอบ ระบบถ่วงดุลอ านาจถูก
ท าลายลงไป 
 นายชัยธวัธ ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ความพยายามฝ่ายรัฐบาลในการถอดถอนพล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ และการเพิ่มสัดส่วนกรรมาธิการจากฝ่ายรัฐบาล เข้ามาท าหน้าที่กรรมาธิการฯ นั้น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปิดกั้น ท าลายกลไกการตรวจสอบ หากพล.อ.ประยุทธ์ มั่นใจว่าไม่ได้ท าอะไรผิด ไม่ต้องกลัว ขอให้สั่งไปยัง ส.ส.พลัง



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

ประชารัฐ ให้หยุดการกระท า ขอยืนยันฝ่ายค้านไม่ได้ใช้กรรมาธิการปปช. เป็นเครื่องมือทางการเมือง แต่ต้องการให้เกิด
การตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อสร้างการเมืองที่ดี 
 ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาฯ กล่าวว่า การกระท าเช่นนี้ถือเป็นการใช้เสียงข้างมาก
ในการกดดัน ปิดปากการท างานฝ่ายค้านในสภาฯ ผิดประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท าให้เกิดความลัก
ลั่น สิ่งที่ก าลังท า อาจท าให้เข้าใจผิดว่าจะหนีการตรวจสอบ เข้ามาครอบง ากระบวนการตรวจสอบ ไม่ให้ท าหน้าที่ได้ 
ขอให้มีการทบทวนในเรื่องนี้ 
 นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย กล่าวว่า สภาฯ ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างไร พวกท่าน
กลัวอิทธิพลอะไร ฝ่ายค้านไม่ยอมรับ และจะต่อสู้ถึงที่สุด ขอให้ผู้ยื่นเรื่องการถอดถอน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้ออกจาก
ต าแหน่งประธาน กมธ.ปปช. ถอนเรื่องดังกล่าวออกไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4495416 
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13 กรกฎาคม 2563 - 15:15 น. 

วุฒิสภาเลอืก "บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์" นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 
ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนให้ความเห็นชอบนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 
 วันที่ 13 ก.ค. 63 ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนให้ความเห็นชอบนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ให้ด ารงต าแหน่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 12 วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 206 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 12 เสียงไม่ออกเสียง 11 
เสียง 
 โดยผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือไม่น้อยกว่า 125 คะแนน จึงเป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 ส าหรับประวัติการศึกษาและการรับราชการของนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์  จบการศึกษาปริญญาตรีศิลป
ศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
 ส่วนประวัติการท างาน เคยด ารงต าแหน่งแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด  และผู้อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ กระทรวงแรงงาน ก่อนมาด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ด ารงต าแหน่งตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นปี  2552 ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดปี 2555  และด ารงต าแหน่งตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดปี 2561. 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/436851?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/436851?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/436851?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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13 ก.ค. 63 (15:30 น.) 

สิระ รอด! ศาลยกฟ้องคดีเสรีพิศุทธ์ฟ้องหมิ่น วิจารณ์ปมจี้การถวายสัตย์ฯ ของบิ๊กตู่ 

 
 
ศาลยกฟ้องคดี เสรีพิศุทธ์ ฟ้อง สิระ-สื่อเนชั่น หม่ินประมาท ปมร้องเรียนปัญหาการถวายสัตย์ฯ ของนายกฯ ไม่ครบ 
ชี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริง 
 ศาลอาญา อ่านค าสั่งค าพิพากษา ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง คดีหมายเลขด า อ.577/2563 ที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมีย
เวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นโจทก์ฟ้องนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ และ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นจ าเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อ่ืน
โดยการโฆษณา 
 จากกรณีเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2563 จ าเลยทั้งสองได้ร่วมกันใส่ร้ายหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ โดยจ าเลยที่ 1 ได้
ให้สัมภาษณ์ท านองว่า โจทก์เล่นไม่เลิก ถึงปัญหาการถวายสัตย์ของนายกรัฐมนตรี สร้างความปั่นป่วนเพื่อประโยชน์ทาง
การเมืองของตัวเอง ควรต้องรับผิดชอบกับพฤติกรรมของตัวเองด้วย และอ่ืนๆ ก่อนที่จ าเลยที่ 2 จะน าไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ www.nationtv.com สื่อเนชั่นทีวี 22 ท าให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง ประชาชนเข้าใจว่า โจทก์เป็นคนไม่ดี ขาด
ความเชื่อมั่นในตัวโจทก์ ขอให้ลงโทษตามกฎหมายด้วย 
 วันนี้เนื่องจากเป็นการนัดชั้นไต่สวนมูลฟ้อง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ โจทก์ และนายสิระ จ าเลย ไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางมาศาล จึงมีเพียงทนายความและผู้แทนเดินทางมาศาล 
 ศาลพิเคราะห์แล้ว จ าเลยที่ 1 ให้สัมภาษณ์ท านองไม่เห็นด้วยกับโจทก์ ปัญหาการถวายสัตย์ไม่มีแล้ว โดยอ้างถึง
ค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ และน าข้อความสุภาษิตวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเปรยโดยทั่วไป ไม่ได้ยืนยันหรือท าให้วิญญูชนทั่วไป
คิดถึงขนาดว่าโจทก์ท าหน้าที่โดยไม่มีคุณธรรม จึงไม่ท าให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ส่วนจ าเลยที่ 2 กระท าใน
ฐานะสื่อมวลชน ไม่ได้ตัดเติมแก้ไข จึงไม่ผิดหมิ่นประมาทตามฟ้อง ฟ้องโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง 
อ้างอิง : https://www.sanook.com/news/8207194/ 
  

https://www.sanook.com/news/8207194/
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13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:32 น.  

'ธนกร' โต้เดอืด 'เทพไท' ไร้มารยาท ตะเพิดไปเป็นฝ่ายค้านอิสระ 

 
13 ก.ค. 63 - นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตโฆษกพรรคพลัง

ประชารัฐ  กล่าวว่า ไม่ได้พูดให้ร้ายนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีให้เกิดความเสียหาย แต่พูดด้วยความให้
เกียรติ ซึ่งเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีนโยบายมากมายที่
เป็นประโยชน์กับประชาชน ไม่ได้มีแค่เรื่องความสงบเหมือนที่นายอภิสิทธิ์พูด ที่ส าคัญ ตนไม่ได้พูดถึงนายเทพไท เสน
พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เลยแม้แต่นิดเดียว  
 ทั้งนี้ เข้าใจว่านายเทพไทอยากเอาใจนายอภิสิทธิ์ แต่ก็ควรดูข้อเท็จจริงก่อน พูดจาด้วยเหตุด้วยผล ไม่ใช่ออกมา
ดูถูกดูแคลนคนอ่ืน ท าตัวเป็นส.ส.เทวดา แตะต้องไม่ได้ ตนเชื่อว่าพ่ีน้องประชาชนรู้นิสัยนายเทพไทดี เพราะที่ผ่า นมา
เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล แต่ไร้มารยาททางการเมือง ออกมาดิสเครดิตพล.อ.ประยุทธ์อยู่ตลอดเวลา อ้างว่าท าเพ่ือ
ประชาชน ทั้งท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับนายเทพไทเลย 
 "ถ้าคิดว่าตัวเองแน่จริง ได้เป็น ส.ส.เพราะตัวเอง ไม่ใช่เพราะพรรค ก็น่าจะออกไปเป็นฝ่ายค้านอิสระ จะได้ไม่
ท าให้พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนชื่นชมมานานต้องมัวหมองไปด้วยเพราะความปากพล่อย
ของคนเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม ที่นายเทพไทดูถูกดูแคลนผมสารพัดนั้นผมไม่ได้ถือสาอะไร เหมือนสุภาษิต เล่นกับ
หมา หมาเลียปาก นายเทพไทเป็นส.ส.มาหลายสมัย เอาเวลาไปคิดดีกว่าว่า ที่ผ่านมาได้ท าอะไรเพ่ือพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราชอย่างที่ควรจะเป็นบ้าง หรือจ าได้แต่ข่าวแย่งเพ่ือนพ่ีน้องในพรรคตัวเองเพ่ือส่งคนในครอบครัวลง
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และถูกกกต.แจกใบแดง วันนี้นายเทพไทจึงไม่ควรคิดที่ จะไป
สอนใคร กลับไปสอนคนในครอบครัวให้รอดจากคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชก่อนจะดีกว่า" นายธนกร 
ระบ ุ
 ส่วนกรณีที่นายเทพไทพาดพิงตนว่าแทงหวยผิด กระโดดออกจากกลุ่ม 4 กุมาร หวังกลับไปกลุ่มสามมิตร ซึ่ง
เป็นจ าพวกนักการเมืองที่ใช้ทฤษฎีเห็บหมา หมาตัวเดิมตายเห็บก็กระโดดไปหาหมาตัวใหม่นั้น ตนเข้ามารับใช้
ประเทศชาติและประชาชน ทฤษฎีเห็บหมาของนายเทพไทคงต้องเก็บไว้ใช้กับตัวนายเทพไทเองจะดีกว่า นักการเมือง
อย่างนายเทพไทตนไม่เคยให้ราคา อยู่ในประเภทปากกล้าขาสั่น พอถูกฟ้องหมิ่นประมาทแทบคลานไปขอโทษนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีคดี ว.5 โฟร์ซีซั่น เสียชื่อ ส.ส.ฝีปากกล้าหมด อยากให้ดูนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯ เป็นตัวอย่าง ซึ่งตนให้ความเคารพเสมอมา และตนก็ไม่ได้เป็นนั่งร้านให้ระบอบทักษิณเหมือนที่นายเทพ
ไทกล่าวหา วันหลังจะด่าใครก็หัดท าการบ้านบ้าง ถ้าไม่อยากถูกเด็กเมื่อวานซืนถอนหงอกเอา  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

 อย่างไรตาม ตนเคารพผู้อาวุโส ผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่เคยก้าวล่วงถึงพรรคประชาธิปัตย์ ที่ผ่านตนพูดจาภาษาดอกไม้ 
สุภาพ ตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง ไม่เคยใส่ร้ายบิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่เคยโจมตีใครก่อน นายเทพไทอุตส่าห์ได้เป็น
ส.ส.ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักการเมืองรุ่นหลังบ้าง เพราะเห็นว่าเดือน ส.ค.นี้มีคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาล จะส่งผลถึง
ต าแหน่งส.ส.ด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ หัดตักน้ าใส่กะโหลกชะโงกดูเงาบ้างก็ดี. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/71307
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13 กรกฎาคม 2563 16:09 น.  

“เทพไท” สอน “โฆษกพปชร.” หลังติง “อภิสิทธิ์” ต้องรู้จักผู้ใหญ-่ที่ต่ าที่สูง ยัน “มารค์”
พูดข้อเท็จจริงไมม่ีเจตนาดิสเครดิต “บิ๊กตู่”  

 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์กล่ าวถึงกรณี นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีต

โฆษกพรรคพลังประชารัฐ และน.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ คนปัจจุบัน กล่าวพาดพิงถึงการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงวิชาการของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในเวทีเสวน365 วันรัฐสวัสดิการ 
เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่า ตนในฐานะอดีตโฆษกส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ เมื่อเห็นการให้สัมภาษณ์ในลักษณะเสียดสี 
บิดเบือนข้อเท็จจริงท าให้นายอภิสิทธิ์ ได้รับความเสียหาย จึงจ าเป็นต้องออกมาชี้แจงแทนนายอภิสิทธิ์ ที่ไม่ได้เป็น ส.ส.
แล้ว ว่า การที่นายอภิสิทธิ์ ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองในครั้งนี้ เพราะได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร จึงจ าเป็นต้อง
แสดงความเห็นตามหัวข้อการเสวนา ล้วนแล้วแต่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อมูลทางวิชาการทั้งสิ้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะ
ไปดิสเครดิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมให้ได้รับความเสียหาย และนายอภิสิทธิ์ ยัง
เสนอแนะเรื่องการปรับ ครม.ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าควรให้โอกาสคนมีความสามารถช่วยบริหารประเทศด้วย แต่กลับ
มีลิ่วล้อของพรรคพลังประชารัฐบางคน ที่หลุดจากต าแหน่งโฆษกพรรค และก าลังจะตกงานจากการปรับ ครม.ในครั้งนี้ 
ออกมาฟาดงวงฟาดงาพูดจาเทอะเทอะ เรียกราคาให้กับตัวเอง เพ่ือหวังให้ผู้มีอ านาจเห็นความดี หวังจะได้รับความชอบ
เพ่ือปูมบ าเหน็จให้ได้รับต าแหน่งทางการเมืองอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาซื้อหวยผิด กระโดดออกจากกลุ่มสามมิตรมารับใช้
กลุ่ม 4 กุมารอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู สุดท้ายเมื่อกลุ่ม 4 กุมารถูกลอยแพ ต้องลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 
ตัวเองก็พลอยตกกระป๋องไปด้วย แต่ไม่กล้าลาออกตามเจ้านายไป จึงหวังจะกระโดดจากกลุ่ม 4 กุมาร เพ่ือกลับไปกลุ่ม
สามมิตรอีกครั้ง 
 “เป็นปกติของนักการเมืองบางจ าพวกที่ใช้ทฤษฎีเห็บหมา เมื่อหมาตัวเดิมตาย เห็บก็กระโดดไปเกาะหมาตัว
ใหม่ จึงจ าเป็นต้องออกมาพูดจาพาดพิงถึงนายอภิสิทธิ์ เรื่องเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงในปี 2553 
อยากจะถามว่าในตอนนั้นนายธนกร ยืนอยู่ข้างฝ่ายใด อยู่ในกลุ่มที่เป็นนั่งร้านให้ระบอบทักษิณใช่หรือไม่ เมื่อระบอบ
ทักษิณล่มสลาย ก็เปลี่ยนมาเป็นนั่งร้านให้กับระบอบ คสช.หรือระบอบประยุทธ์ในปัจจุบัน และหลังจากนี้จะย้ายไปเป็น
นั่งร้านให้กับกลุ่มใดอีก” นายเทพไทกล่าว 
 นายเทพไทกล่าวต่อว่า อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเมื่อปี 2553 ที่นายอภิสิทธิ์ เป็น
นายกฯนั้น รายชื่อฝ่ายความมั่นคงที่รับผิดชอบการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งหมดในจ านวนนั้น ก็มีชื่อของพล.อ.
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ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็น รมว.กลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหา
ไทย เป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และมี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นรอง ผบ.ทบ.ด้วย ถ้านายธนกรจะออกมาต าหนินาย
อภิสิทธิ์ในเรื่องนี้ ก็ควรไปศึกษาประวัติศาสตร์ให้ถ่องแท้ว่า กลุ่มพ่ีน้อง 3 ป. ที่นายธนกรก าลังเชียร์และอาศัยใบบุญอยู่
นั้น มีความรับผิดชอบต่อการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในการเผาบ้านเผาเมืองด้วยหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169251 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/71381 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378784910/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/169251
https://www.thaipost.net/main/detail/71381
https://www.nationtv.tv/main/content/378784910/
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13 ก.ค. 2563 16:51 น. 

"ธนกร" สวน "เทพไท" ท าเป็น ส.ส.เทวดา ตอกกลับเห็บหมา ระวงัโดนถอนหงอก 

 
"ธนกร" สวน "เทพไท" ท าตัวเป็น ส.ส.เทวดา ดูแคลนคนอ่ืน ทั้งที่ตัวเองยังไร้มารยาทในฐานะพรรคร่วม รบ. แขวะ
เอาตัวเองให้รอดจากคดีอาญาก่อนดีกว่า เหน็บแรงจนตรอกต้องยอมขอโทษ "ยิ่งลักษณ์" ปม ว.5 ตะเพิดเป็น ส.ส.
ฝ่ายค้านอิสระ อย่าท า ปชป.มัวหมองเพราะความปากพล่อย  

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตโฆษก
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนไม่ได้พูดให้ร้าย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกิดความเสียหาย แต่
พูดด้วยความให้เกียรติ ซึ่งเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มี
นโยบายมากมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ไม่ได้มีแค่เรื่องความสงบเหมือนที่นายอภิสิทธิ์ พูด ที่ส าคัญตนไม่ได้พูดถึง 
นายเทพไท เสนพงษ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เลยแม้แต่นิดเดียว ทั้งนี้ตนเข้าใจว่า นายเทพไท อยาก
เอาใจ นายอภิสิทธิ์ แต่ก็ควรดูข้อเท็จจริงก่อน พูดจาด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ออกมาดูถูกดูแคลนคนอ่ืน ท าตัวเป็น ส.ส.
เทวดา แตะต้องไม่ได้ ตนเชื่อว่าพ่ีน้องประชาชนรู้นิสัย นายเทพไท ดี เพราะที่ผ่านมาเป็น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล แต่ไร้
มารยาททางการเมือง ออกมาดิสเครดิต พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ตลอดเวลา อ้างว่าท าเพื่อประชาชน ทั้งท่ีประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ได้เห็นด้วยกับนายเทพไทเลย 
 นายธนกร กล่าวต่อว่า ถ้าคิดว่าตัวเองแน่จริงได้เป็น ส.ส.เพราะตัวเอง ไม่ใช่เพราะพรรค ก็น่าจะออกไปเป็นฝ่าย
ค้านอิสระ จะได้ไม่ท าให้พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนชื่นชมมานานต้องมัวหมองไปด้วย 
เพราะความปากพล่อยของคนเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม ที่ นายเทพไท ดูถูกดูแคลนตนสารพัดนั้น ตนไม่ได้ถือสาอะไร 
เหมือนสุภาษิตเล่นกับหมาหมาเลียปาก นายเทพไทเป็น ส.ส.มาหลายสมัย เอาเวลาไปคิดดีกว่าว่าที่ผ่านมาได้ท าอะไร
เพ่ือพัฒนา จ.นครศรีธรรมราช อย่างที่ควรจะเป็นบ้าง หรือจ าได้แต่ข่าวแย่งเพ่ือนพ่ีน้องในพรรคตัวเอง เพ่ือส่งคนใน
ครอบครัวลงเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช และถูก กกต.แจกใบแดง วันนี้ นายเทพไท จึงไม่ควรคิดที่จะไปสอน
ใคร กลับไปสอนคนในครอบครัวให้รอดจากคดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ก่อนจะดีกว่า 
 นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ นายเทพไท พาดพิงตนว่าแทงหวยผิด กระโดดออกจากกลุ่ม 4 กุมาร หวัง
กลับไปกลุ่มสามมิตร ซึ่งเป็นจ าพวกนักการเมืองที่ใช้ทฤษฎีเห็บหมา หมาตัวเดิมตายเห็บก็กระโดดไปหาหมาตัวใหม่นั้น 
ตนเข้ามารับใช้ประเทศชาติและประชาชน ทฤษฎีเห็บหมาของนายเทพไทคงต้องเก็บไว้ใช้กับตัว นายเทพไทเองจะดีกว่า 
นักการเมืองอย่างนายเทพไท ตนไม่เคยให้ราคา อยู่ในประเภทปากกล้าขาสั่น พอถูกฟ้องหมิ่นประมาทแทบคลานไปขอ
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โทษ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีคดี ว.5 โฟร์ซีซั่น เสียชื่อ ส.ส.ฝีปากกล้าหมด อยากให้ดูนายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาฯเป็นตัวอย่าง ซึ่งตนให้ความเคารพเสมอมา และตนก็ไม่ได้เป็นนั่งร้านให้ระบอบทักษิณเหมือนที่
นายเทพไทกล่าวหา วันหลังจะด่าใครก็หัดท าการบ้านบ้าง ถ้าไม่อยากถูกเด็กเมื่อวานซืนถอนหงอกเอา อย่างไรตามตน
เคารพผู้อาวุโส ผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่เคยก้าวล่วงถึงพรรคประชาธิปัตย์ ที่ผ่านตนพูดจาภาษาดอกไม้ สุภาพตรงไปตรงมาตาม
ข้อเท็จจริง ไม่เคยใส่ร้ายบิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่เคยโจมตีใครก่อน นายเทพไทอุตส่าห์ได้เป็น ส.ส.ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้นักการเมืองรุ่นหลังบ้าง เพราะเห็นว่าเดือน ส.ค.นี้มีคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาล จะส่งผลถึงต าแหน่ง ส.ส.ด้วยหรือเปล่า ก็ยัง
ไม่รู้หัดตักน้ าใส่กะโหลกชะโงกดูเงาบ้างก็ดี. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1888279 
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วันจันทร์ ท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.37 น. 

ศาลสั่งรวมส านวนคดกีบฏ‘ตั๊น’ร่วม กปปส.ขับไล่‘ยิ่งลักษณ’์ กับคดีฟ้อง คปท. 

 
 
 
ศาลสั่งรวมส านวนคดีกบฏ “ตั๊น” ร่วมกปปส.ขับไล่ “ยิ่งลักษณ์” กับคดีฟ้อง “แกนน า คปท.-หน.การ์ด” เลื่อน
ตรวจหลักฐานไป 26 ต.ค.นี้ 
 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องพิจารณา 711 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดพร้อมเพ่ือตรวจหลักฐานและสอบ
ค าให้การคดีด า อ.532/2563 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร อายุ 35 ปี 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นจ าเลยในความผิดฐานเป็นกบฏ ล้มล้างระบอบการปกครอง มั่วสุม ซ่องโจรฯ 
จากกรณีระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556-1 พฤษภาคม 2557 ต่อเนื่องกัน จ าเลยได้ร่วมกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
เลขาธิการ กปปส.กับพวก ชุมนุมขับไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีการชัตดาวน์กรุงเทพฯ ช่วง
ปลายปี 2556-2557  
 วันนี้อัยการโจทก์ และ น.ส.จิตภัสร์ จ าเลย พร้อมทนายความ เดินทางมาศาล ซึ่งศาลสอบค าให้การแล้ว ปรากฏ
ว่าจ าเลยให้การปฏิเสธ 
 อัยการโจทก์แถลงต่อศาลว่า เนื่องจากคดีนี้มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เป็นชุดเดียวกันกับคดีหมายเลขด า 
อ.2732/2562 จึงขอรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้น าคดีไปรวมพิจารณากันไก ้
 ต่อมาในวันเดียวกัน ที่ห้องพิจารณา 707 ศาลนัดตรวจหลักฐานและสอบค าให้การ คดีหมายเลขด า อ.
2762/2562 ที่พนักงานอัยการส านักงานคดีพิเศษ ยื่นฟ้อง นายนัสเซอร์  ยีหมะ อดีตหัวหน้าการ์ด คปท. นายอุทัย ยอด
มณี อดีตแกนน าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) นายนิติธร ล้ าเหลือ ทนายความ กปปส. เป็น
จ าเลยในความผิดฐานร่วมกันกบฏ , กระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่ใช่การกระท าในความมุ่ง
หมายตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือความไม่สงบในราชอาณาจักรฯ , อ้ังยี่ , ซ่องโจร , มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 
คนขึ้นไปใช้ก าลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ , เจ้า
พนักงานสั่งให้เลิกการกระท านั้นแต่ไม่เลิก, ยุยงให้ร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้างเพ่ือบังคับรัฐบาล , ร่วมกัน
บุกรุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 , 116, 117, 209, 210, 215, 362, 364, 365 และร่วมกันขัดขวาง
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เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง , ร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของ กกต. ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 
และการได้มา ซึ่ง ส.ว. พ.ศ. 2550 มาตรา 76 ,152 รวม 8 ข้อหา 
  
อัยการโจทก์ได้แถลงขอรวมคดีหมายเลขด า  อ.532/2563 ที่มีน.ส.จิตภัสร์ เป็นจ าเลยเข้ากับคดีนี้ 
 ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มูลเหตุของคดี ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ล้วนเป็นชุดเดียวกันกับคดี
หมายเลขด าที่ อ.2732/2562 หากรวมส านวนเข้าด้วยกัน จะท าให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์
กับทุกฝ่าย จึงอนุญาตให้รวมเป็นคดีเดียวกัน โดยให้ น.ส.จิตภัสร์ เป็นจ าเลยที่ 4 ต่อจากนายนัสเซอร์  ยีหมะ, นายอุทัย 
ยอดมณี และ นายนิติธร ล้ าเหลือ ซึ่งเป็นจ าเลยที่ 1-3 
 ทั้งนี้อัยการโจทก์ แถลงขอเลื่อนคดีออกไปก่อน เนื่องจากคดีมีพยานบุคคลและพยานเอกสาร ที่ต้องคัดถ่าย
จ านวนมากยังไม่เสร็จ  ศาลพิจารณาแล้ว อนุญาตให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐาน เป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 
09.00 น. 
 ขณะที่ น.ส.จิตภัสร์ และคนอ่ืนๆได้ทยอยเดินทางกลับทันที โดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/505034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/505034


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

54 

 

 
 

 
เผยแพร:่ 13 ก.ค. 2563 19:26   ปรับปรุง: 13 ก.ค. 2563 20:19   

เหลือแต่...!? “ตู่-จตุพร” ขอยุติขัดแย้งเพื่อชาติ เผยเบื้องลึกตั้ง “หมู่บ้านเสื้อแดง-ล้ม
สถาบัน?” กลืนเลือดมา 10 ปี 

 
“ตู่-จตุพร” ส่งสัญญาณชัด พร้อมยุติขัดแย้งเพื่อชาติ ไม่มีสีเสื้อ เผยเบื้องลึก “หมู่บ้านเสื้อแดง” ไม่เกี่ยว นปช. 
“กลืนเลือดมา 10 ปี” เม่ือคนตั้งยุบเอง เหมือนปลดแอกจากบ่า “ประธานแดงนอก” หยัน “ลุงตู่” เผด็จอ านาจ 
สร้างภาพรับฟังสื่อ 
 น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (13 ก.ค. 63) นายจตุพร พรหมพันธุ์ หรือ “ตู่” ประธานแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เฟซบุ๊กไลฟ์ PEACETALK เปิดใจถึงความจริงตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ต้องอยู่ใน
สภาพพูดไม่ออก น้ าท่วมปาก อึดอัด และจ าต้องกลืนเลือดกับการถูกกล่าวหากรณีตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงขึ้น ซึ่งความจริง
ไม่ใช่ 
 ที่ส าคัญ เริ่มจาก นายจตุพร กล่าวถึงการปลดป้ายชื่อหมู่บ้านคนเสื้อแดง ว่า ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้น 
เนื่องจากแกนน า นปช.ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมา แต่กลับต้องแบกรับกลืนเลือดมายาวนานนับ 10 ปี และต้องยอมรับความจริง
ว่า สังคมบ้านเรามักติดกับเปลือก ไม่สนใจแก่นแท้ อีกทั้งความรู้ทั้งหลายมักจบลงที่เปลือก ซึ่งไม่ได้มองลึกถึงกระพ้ี 
ดังนั้น การตั้งข้อกล่าวหาคนท างานจึงมาจากการวิเคราะห์ที่เปลือกนอกเท่านั้น 
 “วันนี้ที่ผมพูดถึงหัวข้อเป้าหมายเหนือความรู้สึก เพราะจะพูดถึงหมู่บ้านคนเสื้อแดง หากไม่พูดก็จะมีการ
จินตนาการตามความรู้สึก” 
 “จตุพร” ขอทบทวนความทรงจ าหมู่มิตรว่า เรื่องหมู่บ้านคนเสื้อแดงนั้น หลังต่อสู้เมื่อปี 2553 ขบวนการเสื้อ
แดงทรุดไประยะหนึ่ง เพราะเต็มด้วยข้อกล่าวหาว่า ล้มสถาบัน ผู้ก่อการร้าย พวกเผาบ้านเผาเมือง เมื่อช่วงหนึ่งตนลง
พ้ืนที่ไปท าความเข้าใจ จึงพลิกฟ้ืนกลับขึ้นมาได้ทันตามสถานการณ์ขณะนั้น 
 “เรื่องหมู่บ้านคนเสื้อแดงนั้น แกนน า นปช.ส่วนกลางต่างมีความรู้สึกอึดอัด เพราะว่าเป็นการกระท าของแนว
ร่วม แต่แกนน า นปช.อยู่ในสถานการณ์น้ าท่วมปาก ทั้งศัตรูและมิตรต่างเชื่อกันคนละอย่าง ฝ่ายศัตรูกล่าวหาในเวลานั้น
ว่า การเปิดหมู่บ้านเสื้อแดง โดยเอารูปในหลวงลง แล้วเอารูปทักษิณขึ้น และเป็นหมู่บ้านที่ต้องการเปลี่ยนระบอบการ
ปกครอง พวกผมเองต่างเห็นว่า นี่เป็นภัยโดยไม่จ าเป็นอะไรเลย” 
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 นายจตุพร กล่าวว่า วิวัฒนาการจัดตั้งขบวนการเสื้อแดงนั้น ท าอย่างตรงไปตรงมา แต่การตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดง
ท าให้แกนน า นปช.อยู่ในสถานการณ์น้ าท่วมปากทั้งสิ้น เราต้องอธิบาย ทั้งที่ความจริงแล้วในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นอะไร
เช่นนั้นเลย และต้องแบกกับสิ่งเหล่านี้มายาวนานมาก 
 “เมื่อเราถูกร้องขอให้ไปเปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดง แม้อยากจะหลีก แต่หลีกไม่ออก พวกจัดตั้งก็ไม่รู้จักกันมาเลย 
ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เกิดความอึดอัด เหมือนแบกแอกบนบ่า สลัดออกไม่ได้ เมื่อพวกเขาสลัดแอกออกจากบ่าของ นปช.
ส่วนกลางเองแล้ว ผมมีหน้าที่ต้องไปปกป้องอะไร เพราะสีเป็นสิ่งสมมุติ แต่สาระอยู่ที่แก่น และกระบวนการหมู่บ้านคน
เสื้อแดงไม่เก่ียวข้องกับ นปช.โดยตรง” 
 นายจตุพร ย้ าว่า เมื่อเรื่องไม่มีอยู่จริง แต่ถูกอธิบายความเข้าใจผิดที่น่าเจ็บปวดที่สุด โดยเฉพาะคดีเผาศาลา
กลางอุดรธานี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้นบอกว่า เขาจัดก าลัง อส. (อาสาสมัคร) แต่ถูกกองก าลังที่เหนือกว่า เข้ามา
บีบบังคับแล้วเผา จากนั้นคนเสื้อแดงก็มา แต่ข้างศาลากลางคือที่ท าการศาล เมื่อผู้พิพากษาลงมาเห็นคนเสื้อแดงเต็มกอง
เพลิงแล้ว ความเป็นจริงจึงเป็นเช่นนี้ 
 อีกทั้งยังกล่าวว่า ตลอดเวลาผ่านมาเรากลืนเลือดมาตลอด เราอยู่ในสภาพล าบากทั้งช่วงปลายของสังขารชีวิต 
เรื่องตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดง เมื่อเจ้าตัวคนท าประกาศยกเลิกเอง แล้วท าไมตนต้องไปปกป้องในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่
ต้น และยังสร้างให้เข้าใจผิด เกิดผลเสียมากกว่าผลดีในทางปฏิบัติ 
 “ที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้มาเพ่ือให้พวกปากหอยปากปูทั้งหลายได้คลายความโง่ออกไปเสียบ้าง ผมเดินมาถึงจุดที่
ไม่ได้สนใจคนรักคนชังแล้ว เพราะวันนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองที่ต่อสู้มานั้น ผมยึดมั่นระบอบเดียวเท่านั้น คือ ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และอยู่ภายใต้ร่มพระบารมี ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากความเป็น
คนไทยทั้งปวง เข้าใจสถานการณ์บ้านเมือง แต่ถูกบีบบังคบให้ เล่นหน้าเดียว ขณะที่องคาพยพทุกฝ่ายเล่นกัน 15 หน้า
เกินทศกัณฐ์มา 5 หน้า” 
 ตนพูดเสมอว่า คนที่มีความเชื่อแตกต่างทางการเมืองออกมาต่อสู้ แม้คุยกันได้ แต่ตนบอกให้รักษาความเชื่อของ
ตัวเองกันต่อไป ขณะเดียวกัน ตนก็รักษาความเชื่อของตัวเองต่อไปเช่นเดียวกัน เราต้องมองข้ ามความรู้สึกส่วนตัว แต่
ไม่ใช่สยบยอมราบคาบจนละทิ้งอุดมการณ์ เพียงเข้าใจสถานการณ์ว่า ชาติบ้านเมืองมาก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ เราต่อสู้
บนเส้นทางอุดมการณ์นี้มาตลอด เพียงแต่คนสนใจเปลือก ไม่ใส่ใจแก่น จึงถูกท าลายมาตลอด 

“วันนี้ ถ้าเราไม่เข้าใจ และองคาพยพมีเรื่องมากมาย แต่เราต้องกลืนเลือดไป เมื่อเราต่างอยู่ในช่วงปลายของ
ชีวิต การท าอะไรให้ชาติบ้านเมืองนั้น มาถึงจุดหนึ่งต้องพูดความจริงกันบ้าง แต่กรณีหมู่บ้านคนเสื้อแดงนั้น แกนน า นป
ช.กระอักกระอ่วนมาก คนตั้งไม่วิตกกังวล แต่มาตกกับผมต้องแบกรับ เมื่อปลดป้ายลงก็ต้องโมทนาสาธุด้วย”... 
 ประเด็นที่น่าสนใจ นายจตุพร กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศเดินมาถึงจุดที่ยากล าบากและเราอยู่ในจุดแค่รักษาสภาพ
ให้ยืนได้ก็ยากล าบากแล้ว พ่ีน้องในเรือนจ าลุกจากท่ีนอนต้องมีคนพยุงขึ้นมา ต้องจูงพาเข้าห้องน้ ากันแล้ว นี้คือโลกความ
จริง ส่วนกองเชียร์กองยุไม่เข้าใจ ไม่ข้ามให้พ้นจึงติดแต่เรื่องหยุมหยิม เอาแต่คิดเล็กคิดน้อยท าตัวเป็นพวกกุ้งฝอยเท่านั้น
... 
 “เราเดินมาถึงจุดที่ต้องรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ ความทุกข์ของราษฎรจากปัญหาเศรษฐกิจข้างหน้า อีกไม่ก่ีวัน
ก็หนีไม่พ้น ดังนั้น ถ้าเราคิดแต่เรื่องส่วนตัวมากเกินไป เราจะสิ้นชาติ ถ้าเราจะเอาชาติบ้านเมืองให้รอดเสียก่อน แล้ว
ค่อยมาขัดแย้งต่อสู้กันใหม่ ถ้าชาติไม่รอด แต่มาขัดแย้งกัน เราจะไม่เหลือชาติให้อยู่อีก” 
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 ขณะเดียวกัน วันนี้ นายจรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานสมาคมนัก
ประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดน ลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศส โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินสายบทสื่อมวลชนว่า 
 “สัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเผด็จอ านาจ เริ่มเดินสายพบหนังสือพิมพ์ ก่อนอื่น 
เป็นการบังคับให้คณะบรรณาธิการต้อนรับ เพราะไม่มีฉบับใดปฏิเสธ ต่อมา แสร้งแสดงว่า ตนยอมรับบทบาทและ
เสรีภาพของสื่อมวลชน สุดท้าย เป็นการสร้างภาพพจน์ทางการเมือง เท่านั้น” 
 แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ “ตู่-จตุพร” พยายามจะบอกว่า นปช. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านเสื้อแดง
ตั้งแต่ต้น ดังนั้น การปลดป้ายหมู่บ้านเสื้อแดง จึงไม่ใช่เรื่องที่จะปกป้อง แถมดีเสียอีก อนุโมทนาสาธุด้วย เพราะหมู่บ้าน
เสื้อแดง คือ ภัยที่ไม่จ าเป็น เพราะน ามาซึ่งข้อกล่าวหา ล้มสถาบัน มุ่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทั้งที่ความจริงไม่เป็น
เช่นนั้น 
 นอกจากการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้ว “ตู่-จตุพร” ยังเปิดใจด้วยว่า ต้องการยุติความขัดแย้ง เพ่ือชาติบ้านเมือง 
ที่ก าลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ และก าลังจะหนักขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งเมื่อพูดถึงแกนน าคนเสื้อแดง หรือแกนน า 
นปช. สิ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือ ความยากล าบากในเรือนจ า หลายคนจ่อคุก จ่อสังขาร โดยที่พวกเอาแต่เชียร์ เอาแต่ยุยง 
ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรเลย แถมยังคิดเล็กคิดน้อยเรื่องหยุมหยิม ซึ่งก็ไม่รู้ว่า หมายถึงใคร กลุ่มใด แต่ที่แน่นอน วันนี้
เต็มใจที่จะยุติการสร้างความขัดแย้งแล้ว 
 เมื่อเป็นเช่นนี้ ความขัดแย้งรุนแรงที่ยังคงอยู่ ก็คงเหลือแต่ กลุ่มคนที่ต้องการ “ล้มล้างการปกครอง” และ 
“กลุ่มแดงนอก” ที่มีพฤติกรรม “ล้มเจ้า” เท่านั้น 
 เพราะกลุ่มเหล่านี้ มีความชัดเจนว่า “ยุทธศาสตร์” การต่อสู้ คือ เปลี่ยนแปลงการปกครอง ดังนั้น ตราบใดที่ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมาย ตราบนั้น ไม่มีทางท่ีจะท าให้ยุติลงได้ ต่อให้ รัฐบาลเปลี่ยนมือจาก “ลุงตู่” ไปแล้วก็ตาม ไม่เชื่อคอยดู! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000071829 
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14 ก.ค. 2563 05:23 น. 

แค่เกมการเมอืง ณัฏฐพล โต้โพล "โละรัฐมนตรี" 
 
 
 
 
 
 
 
ร้องตู่สอบโม่ง แอบอ้าง "ป้อม" กินรวบ-ซีซีทีวี ของรัฐทั่วปท.! 

“ณัฏฐพล” สวดเกมการเมือง เดิมๆปั่นกระแสโพล ล็อกเป้าเขย่าโละ รมต.ก๊วน กปปส.เชื่อแค่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวก็
ลามไปกลุ่มอ่ืน ลูกหาบโผล่อวย “สนธิรัตน์” ผลงานดี๊ดี “บิ๊กป้อม” โยนปรับ ครม.อยู่ที่ “บิ๊กตู่” คนเดียว ยิ้มกริ่ม “บิ๊ก
จิ๋ว” ทายรัฐบาลอยู่ยาว 10ปี บอกไม่ไหวตายก่อน “นายกฯตู่” ยันปีนี้มีเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน รอเคาะเลือกประเภท 
พท.ดักคอโรคเลื่อน บี้ประกาศไทม์ไลน์มาให้ชัด “อนุสรณ์” ซัด พปชร.แย่งชามข้าว จี้ “บิ๊กตู”่ รับผิดชอบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
เครือข่ายต้านทุจริตฯร้องนายกฯสอบไอ้โม่งอ้างชื่อ “ประวิตร” ล็อกสเปกกินรวบงานติดตั้งซีซีทีวีหน่วยงานรัฐ-อปท. แฉ
กลุ่มเสี่ย ก.คุยโตเป็นมือดีลของบิ๊กรัฐบาล มีต าแหน่งในมูลนิธิป่ารอยต่อฯนั่งเลขาฯ กมธ.กระจายอ านาจ “ลุงป้อม” โบ้ย
พวกวิ่งเต้นฟุ้งกันไปเรื่อย สั่งเจ้าหน้าที่สอบคนแอบอ้าง 

จากกรณีที่มีผลการส ารวจของซูเปอร์โพลระบุเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 90.8 ต้องการให้ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ในส่วนของรัฐมนตรี กลุ่มอดีตแกนน า กปปส. เนื่องจากไม่มีผลงานและมัวแต่ขัดแย้งแก่งแย่งชิงต าแหน่ง โดยนายณัฏฐ
พล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ระบุเก่ียวโยงเป็นเกมการเมืองแบบเดิมๆ 
“ณัฏฐพล” คาใจโพลจิ้มโละ รมต.กปปส. 

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 13 ก.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รองหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) และอดีตแกนน า กปปส. กล่าวถึงกรณีซูเปอร์โพลส ารวจพบประชาชนต้องการให้ปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนแกนน า กปปส.ออกว่า ต้องดูว่าโพลท าไมถามเฉพาะเจาะจงขนาดนั้น เมื่อถามว่ามองว่า
เป็นเกมหรือมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่เพราะอยู่ๆโพลถามเรื่องนี้ในช่วงจะท่ีมีการปรับ ครม. นายณัฏฐพล กล่าวว่าอันนี้ตอบ
ไม่ได้ แต่ประชาชนคงจะตัดสินใจเองว่าโพลที่ท ามาท าเพ่ืออะไร ตอนไหน จังหวะอะไร ไม่ได้กังวล เพราะการปรับ ครม.
เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี เมื่อถามว่าคิดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของนายกฯหรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่าก็มีความ
เป็นไปได้ แต่ตนท างานเต็มที่ในหน้าที่รับผิดชอบอยู่ ไม่ได้กังวลอะไร ถ้าประชาชนคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นเสียง
ประชาชน นายกฯคงต้องรับฟัง ส่วนท่านจะตัดสินใจอย่างไรคงเห็นการท างานท่ีได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
โวยเกมการเมืองเดิมๆจ่อลามกลุ่มอ่ืน 
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นายณัฏฐพลกล่าวอีกว่า ขอย้ าว่าไม่ได้กังวล แต่คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองที่เมื่อมีการพูดถึงตรงนี้จะมี
กระแสต่างๆออกมา อยากให้ประชาชนดูและตัดสินใจด้วยตัวเอง บางทีการเมืองเก่าๆ อาจต้องปรับเปลี่ยน เมื่อถามว่า
สงสัยหรือไม่ว่าท าไมจึงพุ่งเป้ามาที่รัฐมนตรีอดีตแกนน า กปปส. นายณัฏฐพล กล่าวว่า อาจเป็นแค่จุดแรก ต่อไปอาจเป็น
คณะอ่ืนๆ กลุ่มอ่ืน เป็นการเมืองแบบเดิมๆ เมื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองชัดเจนใช่หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ก็
ไม่แน่ไม่สามารถบอกได้ เพราะเป็นโพลเอกชน ต้องไปดูที่มาที่ไป กลุ่มท าโพลเชื่อมโยงกันอย่างไร สื่อมวลชนคงหาทาง
เชื่อมโยงตรงนี้ได้ หากลองย้อนกลับไปดูว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร พปชร.เราก็มีโพลภายในของพวกเราเอง การท างาน 
การเมืองต้องสอบถามความคิดเห็นประชาชนอยู่ตลอดเวลา เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นฝีมือคนที่อยู่ตรงข้ามใน
พรรค นายณัฏฐพล กล่าวว่าไม่อยากคิดว่ามาจากไหน เพราะมันเป็นเรื่องที่สร้างความขัดแย้ง วันนี้ประเทศไม่ต้องการ
ความขัดแย้ง ประเทศต้องเดินไปข้างหน้า นายกฯมีแนวทางท่ีชัดเจนอยู่แล้ว 
“ประวิตร” โยนปรับ ครม.อยู่ท่ี “ตู่” คนเดียว 

ต่อมาเวลา 09.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ให้สัมภาษณ์กรณีท่ีซูเปอร์โพลเผยผลส ารวจความเห็นประชาชน ร้อยละ 90.8 ระบุควรปรับรัฐมนตรีอดีตแกนน า กปปส.
ออกจาก ครม.ว่า ไม่รู้ ใครท าโพลให้ไปถามคนนั้น เมื่อถามว่าต้องน าเรื่องดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจใน
การปรับ ครม.หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า อยู่ที่นายกฯ คนเดียว เมื่อถามว่ามองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเกมการเมือง
หรือไม่ เพราะออกมาช่วงฝุ่นตลบเรื่องการปรับ ครม. พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี เมื่อถามว่าโพลดังกล่าวจะมีความ
เชื่อมโยงกับคนที่ต้องการต าแหน่งหรืออยากให้ปรับ ครม.หรือไม่รองนายกฯกล่าวว่า ไม่มี ทุกคนชัดเจนหมดนะว่า
แล้วแต่นายกฯคนเดียว 
ยิ้มบอกไม่ไหวตายก่อน รบ.อยู่ 10 ปี 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อาจจะอยู่ไปอีก 10 ปี พล.อ.ประวิตร ยิ้มพร้อมกล่าวว่า ไม่รู้ อันนี้ต้องไปถาม พล.อ.ชวลิต เมื่อถามย้ าว่า 10 ปี ไหว
หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบว่า “ไม่ไหว ตายก่อน” 

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ให้สัมภาษณ์ถึง
สัญญาณการปรับ ครม.ว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ยังไม่ได้ส่งสัญญาณหรือบอก
อะไรกับตน และตนยังไม่ได้คุยกับท่านเลย เวลานี้นายกฯบอกเพียงอย่างเดียวว่าให้ท างาน อย่างอ่ืนไม่ได้สั่งอะไร 
ลูกหาบอวย “สนธิรัตน์” ผลงานดี 

ที่รัฐสภา นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ แถลงถึงกระแสการปรับ ครม.ว่า 
ขณะนี้มีการกดดันให้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงานลาออกแล้วตั้งรัฐมนตรีใหม่ ยืนยันว่าในพรรคพลังประชารัฐ
ไม่มีใครเคยพูด ใครที่พูดหรืออยากได้อะไรตอนนี้ไม่บ้าก็เมา ตอนนี้ต้องท าเพ่ือประเทศ ครม.ก าลังมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหมที่ประชาชนชื่นชอบมาก ใครกดดันนายกฯ
ตอนนี้ถือว่าไม่รักประเทศ เพราะกฎหมายงบฯปี 64 อยู่ในการพิจารณาชั้น กมธ. เพ่ือให้โครงการต่างๆถึงมือประชาชน
มากที่สุด อยากให้ก าลังใจนายกฯ รมว.มหาดไทย รมว.คลัง รวมถึง รมว.พลังงาน เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน ขณะนี้
ไม่ใช่เวลาปรับ ครม. แต่หลังงบประมาณปี 2564 ผ่านสภาฯเสร็จค่อยว่ากัน ตนไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านนายสนธิรัตน์ 
แค่บอกว่านายสนธิรัตน์มีผลงาน ใครท างานไม่เข้าตากรรมการ ประชาชนยี้ นายกฯจะเปลี่ยนเอง ถึงนายสนธิรัตน์และ
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นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังลาออกจากพรรคไปแล้ว ไม่ใช่สมาชิกพรรคผิดตรงไหน ขอให้ทั้ง 2 คนตั้งใจท างานทั้งวัน
ทั้งคืน ถ้าประชาชนชอบมากๆ นายกฯคงไม่ปรับ แต่ถ้าท าแล้วไม่มีผลงานก็ไม่มีใครยื้อได้ 
ยันปีนี้มีเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน 

ต่อมาเวลา 11.53 น. พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า “ยังไม่รู้ ยังไม่
ทราบเลย เดี๋ยวคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะท าเรื่องมาก่อน แต่ในปีนี้จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน ส่วนจะ
เป็นเลือกประเภทไหนก่อนนั้นจะตัดสินใจเอง 
“วิษณุ” เตรียมเชิญ กกต.มาหารือ 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่านายกฯยังไม่ได้มาหารือการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่นายกฯเคยระบุ
จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 1 ครั้งในปีนี้ หมายถึงการเลือกตั้งประเภทหนึ่ง การเลือกตั้งท้องถิ่นมี 4 ประเภท คือ 1.องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2.องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 3.เทศบาลและ 4.พ้ืนที่พิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา ปีหนึ่งคือปี พ.ศ.ไม่ใช่ปีงบประมาณ เมื่อถามว่า 

นอกจากทางกระทรวงมหาดไทยแล้วจะต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วยหรือไม่ นายวิษณุ
กล่าวว่า ต้องคุยหลายฝ่ายจะเชิญ กกต.มาคุยด้วย แต่ยังไม่ได้นัดวัน ถ้าได้ข้อมูลทั้งหมดจะแจ้งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
รับทราบ 
บี้ประกาศไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่น 

นายอนุสรณ์ ยังได้กล่าวถึงการที่ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ได้ภายในปีนี้ว่า ไม่ใช่ครั้งแรก 
ที่บอกว่าปีนี้จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ได้ และไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะเลื่อน เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมากว่าจะได้จัดการ
เลือกตั้งทั่วไป เลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเครื่องมือและแนวทางส าคัญพ้ืนฐาน ในการ
กระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตัวแทนของตัวเอง ถ้า พล.อ.ประยุทธ์มี
ความจริงใจ ไม่ต้องการกระชับอ านาจ เป็นรัฐราชการรวมศูนย์ ต้องแสดงความจริงใจ ในการเร่งประกาศไทม์ไลน์การ
เลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัดเจนโดยเร็ว ขณะนี้พรรคได้เตรียมจัดกิจกรรม พรรคเพ่ือไทยสัญจร 4 ภาคเดินสายรับฟังปัญหา
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนแต่ละพ้ืนที่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
เป็นการท างานการเมืองเชิงรุกแบบนิวนอร์มอล เข้าถึงปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นส าคัญ 
ฝ่ายค้านต้านถอดถอน “เสรีพิศุทธ์” 

เมื่อเวลา 12.00 น.ที่พรรคเพ่ือไทย มีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเพ่ือประชาชน มีตัวแทนพรรคฝ่ายค้านเข้า
ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ แถลงภายหลังการประชุมว่า นับแต่
รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศท าให้ดัชนีการคอร์รัปชันเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี เราได้รับข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ามาเป็นจ านวนมาก ขณะเดียวกันรู้สึกเป็นห่วงประเด็นการยื่นเรื่องถอดถอน พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียเวส ออกจากประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ออกจากต าแหน่ง 
โดยมีความพยายามใช้เสียงข้างมาก รวมทั้งการเพ่ิมสัดส่วนจ านวน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้ามาท าหน้าที่ในกรรมาธิการ 
ป.ป.ช. จะส่งผลต่อระบบการตรวจสอบและการปกป้องรักษาไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 
ขอ “ชวน” ลงมาดู อัดใช้ข้างมากลากไป 
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นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยกล่าวว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ควรได้ท าหน้าที่ต่อไป ที่ผ่านมาท า
หน้าที่อย่างรอบคอบ ขยันขันแข็ง ไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงต าแหน่งประธานกรรมาธิการฯ ขอเรียกร้องให้นายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาฯ เข้ามาช่วยดูในประเด็นนี้ด้วย ไม่เช่นนั้นในอนาคตหากเกิดความไม่พอใจ จะมีการร้องให้ปลด
ออกจากต าแหน่งประธาน กมธ.จะยุ่งกันใหญ่ 
นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และโฆษก กมธ.ป.ป.ช.กล่าวว่า เหตุผลการปลด พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ คงมาจากความไม่พอใจที่ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบนายกฯถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน และการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบ
ฯ ปี 63 โดยมิชอบ หลังจาก กมธ.ป.ป.ช.ลาออกไป ตามข้อตกลงเดิมต้องมี ส.ส.ก้าวไกลมาท าหน้าที่ แต่ฝ่ายรัฐบาล
เปลี่ยนใจจะให้มีสัดส่วนฝ่ายรัฐบาลเพ่ิมขึ้นมีถึง 9 คน ฝ่ายค้าน 6 คน ฝ่ายรัฐบาลก าลังจะใช้เสียงข้างมากลากไป โหวต
ให้ชนะเอาทุกอย่างท าให้การตรวจสอบระบบถ่วงดุลอ านาจถูกท าลายลงไป 
อัดปิดกั้นถ่วงดุลสู้ถึงที่สุดจี้ถอนเรื่อง 

นายชัยธวัธ ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ความพยายามฝ่ายรัฐบาลในการถอดถอน พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ และการเพ่ิมสัดส่วนกรรมาธิการจากฝ่ายรัฐบาลเข้ามาท าหน้าที่กรรมาธิการฯนั้ น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปิดกั้น ท าลายกลไกการตรวจสอบ หาก พล.อ.ประยุทธ์มั่นใจว่าไม่ได้ท าอะไรผิด ไม่ต้องกลัว ขอให้สั่งไปยัง ส.ส.พลัง
ประชารัฐ ให้หยุดการกระท า ขอยืนยันฝ่ายค้านไม่ได้ใช้กรรมาธิการ ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือทางการเมือง แต่ต้องการให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อสร้างการเมืองที่ดี 
 นายภูมิธรรม เวชยชัย สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การกระท าเช่นนี้ถือเป็นการใช้เสียงข้างมาก ในการกดดัน 
ปิดปากการท างานฝ่ายค้านในสภาฯ สิ่งที่ก าลังท า อาจท าให้เข้าใจผิดว่าจะหนีการตรวจสอบ เข้ามาครอบง า
กระบวนการตรวจสอบ ไม่ให้ท าหน้าที่ได้ ขอให้มีการทบทวนในเรื่องนี้ 
 นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย กล่าวว่า ฝ่ายค้านไม่ยอมรับและจะต่อสู้ถึงที่สุด ขอให้ผู้ยื่น
เรื่องถอดถอน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้ออกจากประธานกรรมาธิการ ป.ป.ช. ถอนเรื่องดังกล่าวออกไป 
ส.ว.เห็นชอบ “บรรจงศักดิ์” นั่งศาล รธน. 

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการ
ประชุมให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้ประชุมลับเกือบ 2 
ชั่วโมง รับทราบข้อมูลตรวจสอบประวัตินายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนลับ ปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย
คะแนน 206 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 11 ถือว่าได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภา
เท่าท่ีมีอยู่ หรือ 125 เสียงขึ้นไป จึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา 
 
“ไพบูลย์” ยื่น กกต.ฟัน “เรืองไกร” แจ้งเท็จ 

ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีนายเรืองไกร ลี
กิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นเรื่องต่อ กกต.ให้ยุบพรรคพลังประชารัฐว่าเป็นค าร้องไร้สาระ ไม่มีประเด็น
ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงใด เป็นภาระน่าอับอายให้ กกต. ดังนั้นจะยื่นค าร้องให้ กกต.เอาผิดนายเรืองไกรตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 101 ที่ระบุ “ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองว่ากระท าความผิด 
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โดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ รวมถึงยังมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173 ที่ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระท า ความผิดเกิดขึ้น แต่แจ้งข้อความแก่
พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ต้องระวางโทษไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท
เพ่ือเป็นเยี่ยงอย่างว่าผู้ใดจะตรวจสอบต้องรับผิดชอบสิ่งที่ท าต้องมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย อย่าสร้างภาระให้หน่วยงาน
รัฐ เมื่อฟ้องมา 1 คดีจะฟ้องกลับ 2 คดี ถือเป็นกติกา ใครอยากฟ้องตนก็เชิญ 
ศาลฯนัดฟังคดี “นิพิฏฐ์” ฟ้อง กกต. 17 ก.ย. 

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนนครไชยศรี ศาลมีค าสั่งในชั้นตรวจค าฟ้อง คดีหมายเลขด า 
อท.92/2563 โดยนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า กรณีที่ตนฟ้องคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบันทั้งคณะข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 ของประมวลกฎหมาย
อาญาต่อศาลทุจริตกลาง ศาลทุจริตกลางมีค าสั่งในชั้นตรวจฟ้องว่าค าฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัวบุคคลเอกสารหรือ
วัตถุพยานที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้องและพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าจ าเลยกระท าความผิดเพียง
พอที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอ ที่จะด าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้ และให้จ าเลยส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณารวม 2 รายการภายใน 30 วันนับแต่ที่ได้รับแจ้ง ให้นัดฟังค าสั่งหรือค าพิพากษาวันที่ 17 ก.ย.เวลา 09.00 น.พูด
ง่ายๆศาลรับไว้พิจารณาไต่สวนตามขั้นตอนกระบวนการของศาลทุจริตกลางแล้ว 
ยกฟ้อง “สิระ” หม่ินประมาท “เสรี” 

ที่ห้องพิจารณา 801 ศาลอาญา ศาลอ่านค าสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้อง คดีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชี
รายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นโจทก์ฟ้องนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ และบริษัท เนชั่น 
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นจ าเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อ่ืนโดยการโฆษณา 
กรณีเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63 จ าเลยทั้งสองได้ร่วมกันใส่ร้ายหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์เกี่ยวกับปัญหาการถวายสัตย์ของ
นายกฯ ก่อนจ าเลยที่ 2 จะน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.nationtv.com สื่อเนชั่นทีวี 22 ท าให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง 
ประชาชนเข้าใจว่าเป็นคนไม่ดี ขาดความเชื่อมั่นในตัวโจทก์ ศาลพิเคราะห์แล้ว จ าเลยที่ 1 ให้สัมภาษณ์ท านองไม่เห็น
ด้วยกับโจทก์ ระบุปัญหาการถวายสัตย์ไม่มีแล้วโดยอ้างถึงค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ และน าข้อความสุภาษิตวิพากษ์วิจารณ์
เปรียบเปรยโดยทั่วไป ไม่ได้ยืนยันหรือท าให้วิญญูชนทั่วไปคิดถึงขนาดว่าโจทก์ท าหน้าที่โดยไม่มีคุณธรรม จึงไม่ท าให้
โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ส่วนจ าเลยที่ 2 กระท าในฐานะสื่อมวลชน ไม่ได้ตัดเติมแก้ไข จึงไม่ผิดหมิ่นประมาท 
พิพากษายกฟ้อง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1888517 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1888517
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‘ 

วันอังคาร ท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 09.14 น. 

มท.2 ยันเลอืกตั้งท้องถิน่ปีนี้แน่นอน รอหารือ‘กกต.’ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
มท.2 กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง นิพนธ์ เลือกตั้งท้องถิ่น 
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.40 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า คาดว่าจะมีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นสักหนึ่งประเภทภายในปีนี้แน่นอน ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) จากนั้น กกต. จะก าหนดวันเลือกตั้ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้หารือกัน และให้รอเรื่อง
การประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาให้เรียบร้อยก่อน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเขตใหม่ เพ่ือให้ประชากรใน
แต่ละเขตใกล้เคียงกันมากที่สุด 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/505151 
 
  

https://www.naewna.com/politic/505151
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วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 - 09:12 น. ‘ 

มท.2’ เผย เลือกตั้งท้องถิ่นปีน้ีแน่นอน รอหารือ กกต.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 
 
 
 
 
‘มท.2’ เผย เลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้แน่นอน รอหารือกกต.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 14 กรกฎาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า คาดว่าจะมีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นสักหนึ่งประเภทภายในปีนี้แน่นอนayvolume00:45/01:12The Thousand Faces  

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จากนั้นกกต. จะก าหนดวันเลือกตั้ง 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้หารือกัน และให้รอเรื่องการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจา
นุเบกษาให้เรียบร้อยก่อน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเขตใหม่ เพ่ือให้ประชากรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันมากที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2265471 
 

 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/S__36306949-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/S__36306949-1.jpg
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14 กรกฎาคม 2563 09:21 น.   

มท.2 เผย เลอืกตั้งท้องถิ่นปีน้ีแน่ รอหารือกกต.-แบ่งเขตเลือกตั้ง   

  
 
 
  
 
 
 
เลือกตั้งท้องถิ่น  กกต. 

เมื่อวันที่  14 ก.ค.  เวลา 08.40 น.  ที่ท า เนียบรัฐบาล นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า คาดว่าจะมีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นสักหนึ่งประเภทภายในปีนี้แน่นอน ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
จากนั้นกกต. จะก าหนดวันเลือกตั้ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้หารือกัน และให้รอเรื่องการ
ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาให้เรียบร้อยก่อน แต่ทุกฝ่ายมี่เกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเขตใหม่ เพ่ือให้ประชากรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันมากที่สุด และ
ขณะนี้ได้มีการทยอยประกาศเขตเลือกตั้งแล้วในบางพ้ืนที่ เมื่อชัดเจนแล้วทุกฝ่ายก็สามารถเกินหน้าเตรียมตัวคนที่จะลง
สมัครรับเลือกตั้งก็จะได้รู้ว่าจะต้องลงไปท าพ้ืนที่ใดบ้าง กี่ต าบล กี่อ าเภอ ตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญ 

เมื่อถามถึง ไทม์ไลน์ที่พรรคก้าวไกลออกมาระบุว่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 13 ธันวาคมนั้น นายนิพนธ์ กล่าวว่า การ
เลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนธันวามีความเป็นไปได้ แต่วันที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องรอการหารือก่อน 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/169404
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วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 - 09:28 น. 

‘บิ๊กตู่’ ย้ า ปีนี้เลือกตั้งท้องถิ่นชัวร์ 
 
 

 
 
 
 
‘ 
บิ๊กตู่’ ย้ า ปีนี้เลือกตั้งท้องถิ่นชัวร์ 

การเลือกทั่วไปผ่านพ้นไปแล้วกว่า 1 ปี แต่การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่ล็อกมายาวนานยังไม่มีความแน่นอนว่า
จะเกิดขึ้นได้เมื่อไร ล่าสุด เริ่มมีความชัดเจนจะเกิดขึ้นในปีนี้ เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประจ าท าเนียบรัฐบาลถึงการเตรียมการเพ่ือจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น โดยยืนยันว่า ในปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน ส่วนจะพื้นที่ไหนที่จะเริ่มก่อนก็ขอเป็นผู้ตัดสินใจเอง
อีกครั้ง 

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มือกฎหมายของรัฐบาล ให้รายละเอียดเ พ่ิมเติมว่า นายกฯเคย
ระบุว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 1 ครั้งในปีนี้ หมายถึงการเลือกตั้งประเภทหนึ่งก่อน ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นมีด้วยกัน 4 
ประเภท คือ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2.องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 3.เทศบาล และ 4.พ้ืนที่พิเศษ 
คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา อย่างไรก็ตาม ต้องหารือหลายฝ่าย ซึ่งจะมีการเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งมา
หารือด้วย แต่ยังไม่ได้นัดวัน หากได้ข้อมูลทั้งหมดก็จะแจ้งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2265518 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%95.%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%95.%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
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อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.09 น. 

"มท.2" แย้มมีลุ้น รบ.ไฟเขียว จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“มท.2”แย้มเป็นไปได้เลือกตั้งท้องถิ่นธ.ค.นี้ ยังไม่ก าหนดประเภทไหนก่อน ขอรอหารือกกต.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 
 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ว่า คาดว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นสักหนึ่งประเภทก่อนภายในสิ้นปีนี้แน่นอน แต่ยังไม่ได้ก าหนดว่าจะ
เป็นการเลือกตั้งประเภทใดก่อน ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จากนั้นกกต. 
จะก าหนดวันเลือกตั้ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้หารือกัน และต้องรอเรื่องการประกาศแบ่งเขต
เลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาให้เรียบร้อยก่อน รวมถึงยังต้องมีการแบ่งเขตใหม่ เพ่ือให้ประชากรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
มากที่สุด 
 ขณะนี้ได้มีการทยอยประกาศเขตเลือกตั้งแล้วในบางพ้ืนที่  เมื่อชัดเจนแล้วทุกฝ่ายก็สามารถเกินหน้าเตรียมตัว
คนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งก็จะได้รู้ว่าจะต้องลงไปท าพ้ืนที่ใดบ้าง กี่ต าบล กี่อ าเภอ ตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญ 
 เมื่อถามถึงไทม์ไลน์ที่พรรคก้าวไกลออกมาระบุว่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 13 ธ.ค.นั้น นายนิพนธ์ กล่าวว่า การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในเดือนธ.ค.มีความเป็นไปได้ แต่วันที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องรอการหารือก่อน....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784701 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/784701
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14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:12 น.      

'นิพนธ์' เผย เป็นไปได้เดือนธันวาคมนีม้ีเลอืกตั้งท้องถิ่น 
 
   
 
 

 
 
 
 
14  ก.ค.63 -  นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช. มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า 

คาดว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น 1 ประเภทก่อนภายในสิ้นปีนี้แน่นอน และยังไม่ได้หารือกันว่าจะเป็นการเลือกตั้ง
ประเภทใดก่อน ต้องรอความพร้อมในการประสานงานกัน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยต้องหารือกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) จากนั้นกกต.จะก าหนดวันเลือกตั้ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 อย่างไรก็ตาม ขอให้รอเรื่องการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาให้เรียบร้อยก่อน นอกจากนี้ยังมี
การแบ่งเขตใหม่ เพ่ือให้ประชากรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยได้ทยอยแบ่งเขตการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่แล้ว  
และเม่ือประกาศแบ่งเขตชัดเจนแล้วทุกฝ่ายจะได้เตรียมตัวไดั คนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งจะได้รู้ว่ามีพ้ืนที่ใดบ้าง กี่ต าบล 
กี่อ าเภอ ถือเป็นเรื่องส าคัญ โดยขณะนี้การแบ่งเขตเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ แต่ถือว่าทุกฝ่ายน่าจะได้เตรียมความพร้อมใน
อ านาจหน้าที่ตัวเองแล้ว และฝ่ายการเมืองจะลงพ้ืนที่ต้องรอการประกาศเขตเลือกตั้งทั้งหมดให้ชัดเจนก่อน  
 เมื่อถามว่า พรรคก้าวไกลระบุการเลือกตั้งท้องถิ่นจะกิดขึ้นในวันที่ 13 ธ.ค.นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าเดือน
ธ.ค.มีความเป็นไปได้ แต่วันที่ตนไม่ยืนยันว่าเป็นวันที่เท่าไหร่. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71387 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/71387
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14 ก.ค. 2020 10:20:27 

“นิพนธ”์ ยันมีเลือกตั้งท้องถิ่นแน่ ก่อน ธ.ค.นี ้    
 
 
 
 
 
 
 
ท าเนียบฯ 14 ก.ค.-“นิพนธ์” รมช.มหาดไทย ยืนยันก่อนธันวาคมปีนี้ มีเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน ขอรอประกาศแบ่ง
เขตเลือกตั้งลงในราชกิจจาฯ ส่งสัญญาณเตรียมความพร้อม 
 
 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า 
ขณะนี้จะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เกิดขึ้น 1 ประเภทก่อนอย่างแน่นอน คาดว่าไม่เกินเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งต้อง
รอดูการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าจะให้หน่วยงานในส่วนท้องถิ่น ต าบล และจังหวัด หยุด
ปฏิบัติหน้าที่เม่ือใด เพราะเป็นอ านาจที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งไว้ 
 นายนิพนธ์ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย จะต้องมีการหารือกับ กกต.อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เริ่ม
หารือกัน เพราะขณะนี้การประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต ซึ่งต้องมีการท าประชาคมและต้องถามความเห็น
ของประชาชน ซึ่งต้องมีการแบ่งเขตใหม่ เพ่ือให้จ านวนประชากรใกล้เคียงกันมากท่ีสุด ดังนั้นจึงขอให้รอการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f0d247be3f8e40af846650b 
 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5f0d247be3f8e40af846650b
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เผยแพร:่ 14 ก.ค. 2563 09:49   ปรับปรุง: 14 ก.ค. 2563 10:51  

“มท.2” ยันเลอืกตั้งทอ้งถิ่นในปีน้ีแน่นอน รอถกหารือ กกต.- แบ่งเขตเลือกตั้ง 
  
 
 
 

 
 
 
 
วันนี้ (14 ก.ค.) เมื่อเวลา 08.40 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความชัดเจนการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า คาดว่า จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นสักหนึ่งประเภท
ภายในปีนี้แน่นอน โดยกระทรวงมหาดไทยต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จากนั้น กกต. จะก าหนดวัน
เลือกตั้ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้หารือกัน และให้รอเรื่องการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งใน
ราชกิจจานุเบกษาให้เรียบร้อยก่อน ส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งเขตใหม่ เพ่ือให้ประชากรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันมากที่สุด และขณะนี้ได้มีการทยอย
ประกาศเขตเลือกตั้งแล้วในบางพ้ืนที่ เมื่อชัดเจนแล้วทุกฝ่ายก็สามารถเกินหน้าเตรียมตัวคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งก็จะ
ได้รู้ว่าจะต้องลงไปท าพ้ืนที่ใดบ้าง กี่ต าบล กี่อ าเภอ ตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญ 
 เมื่อถามถึง ไทม์ไลน์ที่พรรคก้าวไกลออกมาระบุว่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 13 ธันวาคมนั้น นายนิพนธ์ กล่าวว่า การ
เลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนธันวามีความเป็นไปได้ แต่วันที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องรอการหารือก่อน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000071967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000071967
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13 กรกฎาคม 2563 - 11:24 น. 

ล่างูเห่า "พิธา" ผนึกเฮยีล้าน ช าระแค้น "ส.ส.อ๋า" 
 

 
 

"พิธา" เปิดยุทธการไล่ล่างูเห่า จับมือ "เฮียล้าน" บ้านใหญ่จอมทอง ปักธงท้องถิ่น เขย่า "เฮียอ๋า"ส.ส.ส้ม
แปรพักตร์  

พลันที่พรรคก้าวไกล ประกาศ “เขย่าสนามท้องถิ่นกรุงเทพฯ” ก็ตามมาด้วยข่าว “เฮียล้าน” สุทธิชัย วีรกุล
สุนทร อดีต ส.ก.เขตจอมทอง 5 สมัย พาลูกสาว และลูกชาย มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล โดยมี พิธา ลิ้มเจริญ
รัตน์ หัวหน้าพรรคให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น “เฮียล้าน” บ้านใหญ่ “วีรกุลสุนทร” แถลงผ่านแฟนเพจ Wee Team 
ทีมงานวีรกุลสุนทร ว่า จะท าการเมืองแบบใหม่กับทางพรรคก้าวไกลทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่ น พูดง่ายๆ เฮีย
ล้าน จะลงสมัคร ส.ส.แทน “เจ๊นัน” นันทพร วีรกุลสุนทร อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ส่วน “ลิ้ม” ศรัณยสัณฑ์ 
วีรกุลสุนทร ลูกชายลงสมัคร สก.เขตจอมทอง รับมรดกท้องถิ่นต่อจากเฮียล้าน ส าหรับ “เจ๊นัน” ยังไม่ลาออกจาก ปชป. 
เพราะยังเคารพรักหัวหน้าอภิสิทธิ์อยู่ 

ลาแล้ว ปชป.   

ก่อนเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 “เจ๊นัน” นันทพร วีรกุลสุนทร มีปัญหาทางใจกับคณะกรรมการบริหารพรรค 
ปชป. เตรียมจะย้ายไปพรรคภูมิใจไทย แต่นาทีสุดท้าย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้โทรศัพท์พูดคุย ท าให้เจ๊นันมั่นใจว่า จะได้
ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเดิม ท าให้ตัดสินใจอยู่กับประชาธิปัตย์ต่อไป  

 คนแถวถนนเอกชัย-บางบอน ทราบดีว่า วัดสิงห์คือชายขอบของเขตจอมทอง และเป็นจุดเริ่มต้นของบางบอน-
บางขุนเทียน ที่มีตระกูลม่วงศิริ เป็นบ้านใหญ่คอยดูแลคนแถวถิ่นนี้ ตระกูล’วีรกุลสุนทร’ กับตระกูล’ม่วงศิริ’ อยู่พรรค
เดียวกัน แต่ “2 บ้านใหญ่” ก็ไม่ลงรอยกันมากนัก  พรรคภูมิใจไทย จึงไปคว้าตัว สุวัฒน์ ม่วงศิริ อดีต ส.ส.กทม. มาสวม
เสื้อสีน้ าเงิน ลงสนามชนกับ “เจ๊นัน” ผลเลือกตั้ง ส.ส.สนามกรุงเทพฯ ปี 2562 ท าเอา 2 บ้านใหญ่แห่งถนนเอกชัย-บาง
บอน ถึงกับช็อกตาตั้ง เขต 23 เขตจอมทอง และ เขตธนบุรี (เฉพาะแขวงดาวคะนอง แขวงบุคคโล และแขวงสาเหร่) 
ปรากฏว่า โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี พรรคอนาคตใหม่ ได้ 27,651 คะแนน เป็น ส.ส.สมัยแรก ตามมาด้วย ทิพานัน ศิ
ริชนะ พรรคพลังประชารัฐ ได้ 26,015 คะแนน 
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ที่น่าตกใจ สองอดีต ส.ส. “เจ๊นัน” ได้ 1.7 หมื่นคะแนน และสุวัฒน์ ม่วงศิริ ได้แค่ 2 พันคะแนน สึนามิ “ลุงตู่-ธนาธร” 
ถล่ม 2 บ้านใหญ่ พังยับเยิน  

 
ไฟแค้นของพิธา 

“ส.ส.อ๋า” โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณ ส.ส.หน้าใหม่ ของเขต 23 กทม. ไม่ใช่คนโนเนมเสียทีเดียว เฮียอ๋า เล่นการเมือง
ท้องถิ่นมานานแล้ว โดยเป็น ส.ข.แถวเขตธนบุรี  หลังพรรคอนาคตใหม่ ถูกยุบ “ส.ส.อ๋า” ก็ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย 
“ผมไม่ใช่งูเห่า เพราะการยุบพรรคเปรียบเสมือนการล้างไพ่”อีกเหตุผลหนึ่งที่ ส.ส.อ๋า ย้ายพรรค “หากจะให้ผมย้ายไป
อยู่พรรคใหม่ที่มีคุณทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวเรือ ผมก็ไปไม่ได้ เพราะโดยส่วนตัวระหว่างผมกับเขาไม่ถูกกันครับ” 
ส.ส.อ๋า ไม่ได้ขยายความ “ไม่ถูกกัน” กับพิธานั้นเรื่องใด แต่ ส.ส.อ๋า ถือได้ว่าเป็นคนท างานพ้ืนที่ตัวจริงคนหนึ่ง สมกับ
เคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อน  วันนี้ ส.ส.อ๋า ได้เปิดตัว “เฮียตี๋” วีระศักดิ์ เตชะโสภณมณี เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขต
ธนบุรี ส.ส.อ๋า รู้ดีว่า เฮียล้านจับมือพิธา เท่ากับว่าเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้า เขาเจอศึกหนักแน่การเมืองไม่มีอะไรที่แน่นอน 
เฮียล้านอยู่กับ ปชป.มา 20 ปี ยังย้ายพรรคได้ หวังแค่ต้องการชนะคู่ต่อสู้ในสนาม 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/436822?adz= 

 
 

 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/436822?adz=
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13 ก.ค. 2563-11:37 น. 

ข่าวปล่อย แย่งย้ือ ยึดพลังงาน "หลดุ" ออกมาจากช่องทางใด 
    

 
แม้จะเพิ่งมีค าประกาศ "ระวังตัวเอาไว้บ้างก็แล้วกัน" เตือนไปยังบรรดา ส.ส.ปากกล้าแห่งพรรคก้าวไกล 

แต่ปัญหาทางการเมือง ณ วันนี้มิได้อยู่ที่พรรคก้าวไกล หรือคณะก้าวหน้าหากแต่อยู่ภายในของ "รัฐบาล" หากแต่
อยู่ภายใน "พรรคพลังประชารัฐ"เป็นการเล่นกันเองของคนซึ่งเคยเป็นพวกเดียวกันไล่มาตั้งแต่ข่าวความพยายาม
จะกดดันให้ นายอุตตม สาวนายน ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค เด่นชัดยิ่งว่าข่าวปล่อยนี้มิได้ "หลุด"มาจาก
พรรคก้าวไกล หรือคณะก้าวหน้าหากแต่ "หลุด" ออกมาจาก "ภายใน" พรรคพลังประชารัฐหลุดออกมาเพื่อสร้าง
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ยึดครองต าแหน่งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค กับ กลุ่มที่พยายามกดดันและรุ กไล่
ไปยึดครองต าแหน่งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง
กิจ รู้ดีอย่างที่สุดเพราะว่าข่าวปล่อย "หลุด" ออกผ่าน "สื่อ" เครือข่ายใคร  

ภายหลัง นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 
ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ โฟกัสก็ไปอยู่ที่กระทรวงส าคัญบางกระทรวงไม่ใช่กระทรวงการคลัง หากแต่เป็น
กระทรวงพลังงานอันมากด้วยผลประโยชน์เป็นกระทรวงที่ นายสุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ มาดหมายข่าวปล่อยที่ 
"หลุด" ออกมาจากส านักข่าวหน้าเดิมนั้นก็คือ มีการแย่งชิงกันอย่างเอาเป็นเอาตายระหว่างคนส าคัญ 2 คน
ภายในพรรคพลังประชารัฐนั่นก็คือ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ก็เรียกร้องต าแหน่งนี้โดยอ้างว่า เมื่อไม่ได้ต าแหน่ง
เลขาธิการพรรคก็น่าจะได้ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี่คือปมใหม่ ประเด็นใหม่ที่จะสร้างความ
ร้อนแรงทางการเมือง 

พล ันที ่ข ่า ว กา รแย ่งช ิง ต า แหน ่ง ร ัฐ มนตร ีว ่า ก า รกระทรว งพล ัง ง านออกมาผ ่าน ”สื ่อ ” เ จ ้า เ ก ่า 
ไม่ว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ย่อมมองออกแทง
ทะลุว่าข่าวปล่อยนี้ "หลุด" มาจากช่องทางใดในทางการเมืองทุกสายตาย่อมทอดมองไปยัง "กลุ่ม 4 ยอดกุมาร" 
แน่นอน 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4493863 

  

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fhot-topics%2Fnews_4493863
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fhot-topics%2Fnews_4493863
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fhot-topics%2Fnews_4493863
https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4493863
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วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 - 16:10 น. 

เก็บความข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางข้อมาเล่าต่อ โดย โคทม อารียา 
 

 

 
ผมมีโอกาสไปรับฟังความเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่กลุ่มต่าง ๆ มาแสดงต่อคณะคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการฯทยอยจัดเวทีรับฟังความเห็นไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม ผมได้ไปฟัง
ความเห็นในส่วนของสิทธิเสรีภาพของประชาชนและในส่วนของพรรคการเมือง แต่ด้วยมารยาท ผมไม่สามารถบอกว่า
ใครเสนอเรื่องอะไร ท าได้เพียงน ามาบอกเล่า (และเสริมด้วยความเห็นของผมเล็กน้อย) เพราะอยากเชิญชวนให้มีการ
แสดงความคิดเห็นต่อ ๆ ไปอย่างกว้างขวางมากข้ึน เช่น ผ่านทางการตอบแบบสอบถาม ที่คณะกรรมาธิการฯได้เผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ไปแล้ว 

ในหมวดสิทธิเสรีภาพมีประเด็นถกแถลงที่น่าสนใจหลายประเด็น แต่ขอยกมาเพียงบางประเด็นดังนี้ ประเด็น
แรกเป็นหลักการของสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 ซึ่งเป็นมาตราแรกของหมวดนี้ ข้อความที่เขียนไว้คือ ทุกคนมี
สิทธิเสรีภาพและได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ “ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้น ไม่กระทบกระเทือน
หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ” ดูเหมือนว่าเสรีภาพของบุคคลกับความมั่นคงของรัฐจะเป็นคู่ทวิลักษณ์ที่ต้อง
เลือกอันใดอันหนึ่ง และจะมีผู้เลือกเชียร์อันใดอันหนึ่งมากกว่าอีกอันหนึ่งอยู่เสมอ เช่น เมื่อประเทศจีนออกกฎหมาย
ความมั่นคง และสภาฮ่องกงได้ออกกฎหมายท้องถิ่นเพ่ือสอดรับไปแล้วนั้น ประเทศในโลกตะวันตกก็จะเชียร์สิทธิ
เสรีภาพและส่งเสียงค้านว่าเป็นการอ้างความม่ันคงเพ่ือปิดปากขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง ความเห็นของ
ผมคือว่า กลไกของรัฐซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ มีโอกาสละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลมากกว่ากลไกอ่ืนที่ไม่มีอ านาจรัฐ 
เช่น กลไกตลาดที่ผูกขาดหรือเอาเปรียบ กฎหมายจึงควรเขียนให้รัฐคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากการกระท าของกลไกรัฐ
และกลไกอ่ืน อันที่จริง เราไม่น่าจะต้องเลือกอันใดอันหนึ่ง คือ เราต้องการทั้งสิทธิเสรีภาพของบุคคลและความมั่นคง
ของรัฐ เพียงแต่อาจต้องจัดล าดับความส าคัญบ้าง เช่นเขียนว่า “รัฐสามารถตราและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความ
มั่นคงของรัฐได้ ตราบเท่าที่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินกว่าเหตุ ” ถ้าเขียนเช่นนี้ การ
ประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะท าได้เฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินจริง ๆ เท่านั้น พ.ร.ก. นั้น 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/16-%E0%B8%A0%E0%B8%9B22%E0%B8%9E%E0%B8%84.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/16-%E0%B8%A0%E0%B8%9B22%E0%B8%9E%E0%B8%84.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/16-%E0%B8%A0%E0%B8%9B22%E0%B8%9E%E0%B8%84.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/16-%E0%B8%A0%E0%B8%9B22%E0%B8%9E%E0%B8%84.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/16-%E0%B8%A0%E0%B8%9B22%E0%B8%9E%E0%B8%84.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/16-%E0%B8%A0%E0%B8%9B22%E0%B8%9E%E0%B8%84.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/16-%E0%B8%A0%E0%B8%9B22%E0%B8%9E%E0%B8%84.jpg
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การหากรัฐธรรมนูมีความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพกับความมั่นคงของรัฐ เมื่อบุคคลใดเห็นว่าการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินครั้งใดไม่ฉุกเฉินจริงหรือหมดความฉุกเฉินไปแล้ว บุคคลนั้นสามารถใช้สิทธิทางศาล โดยยกบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญมาต่อสู้คดีได้ดียิ่งขึ้น 

มาตรา 43 บัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนไว้ไม่ชัดเจนเท่ากับรัฐธรรมนูญปี 2540 และปี 2550 คือฉบับปี 2560 น าสิทธิ
ชุิมชนไปบัญญัติรวมกับสิทธิของบุคคลในมาตรา 43 และใน (2) และ (3) ของวรรคแรก ยังบัญญัติไว้ว่า บุคคลและชุมชน
มีสิทธิ “ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” อีกท้ังควรแก้ไขส่วนในวรรคสองของมาตรานี้ ซึ่งควรเขียนเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่
รับรองไว้เพียง “สิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการ” โดยอาจเขียนให้ชัดเจนขึ้นดังนี้ 
“ในการด าเนินการเพ่ือสิทธิตามวรรคหนึ่ง บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการรวมตัวกันเพ่ือด าเนินการโดยตนเอง และมีสิทธิ
การมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย” 

ต่อไปจะขอกล่าวถึงหมวดใหม่เอ่ียมที่เป็นนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือหมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ 
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งรับรองสิทธิของเด็กในมีเนื้อหา 4 
ด้าน ได้แก่ (1) สิทธิในการอยู่รอด (2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ (4) สิทธิใน
การมีส่วนร่วม เรื่องของสิทธิเด็กมีเขียนไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองปี … โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย … และต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาษ … ด้วย” 
อย่างไรก็ดี ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนไว้โดยเฉพาะ จึงควรน าสาระของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กในด้านการมีส่วนร่วม มาบัญญัติเพ่ิมเติมไว้ในหมวดนี้ 

อีกมาตราหนึ่งที่มีผู้เสนอให้พิจารณาแก้ไขคือ มาตรา 63 ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐในเรื่องการป้องกันและขจัดการ
ทุจริต ปัจจุบันบัญญัติว่า รัฐต้องมีกลไกคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต และการประพฤติมิชอบ “ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
หมายความว่ารัฐต้องคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต และหรือผู้เปิดโปงการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ก็ยังมีหลายกรณีที่ผู้ชี้
เบาะแสต้องตกระก าล าบาก เช่น หมู่อาร์ม ที่เมื่อเปิดโปงการทุจริตเบี้ยเลี้ย 
ทหารแล้ว ต้องไปขอความคุ้มครองจากองค์กรภาคประชาสังคม และพอมารายงานตัว ก็ต้องเจอโทษทางวินัย จึงอาจจะ
ต้องแก้ไขมาตรานี้ให้ชัดเจนขึ้น เช่น เขียนว่า “ทุกองค์กรของรัฐต้องคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริตในองค์กร และให้
ความร่วมมือกับกลไกที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพ่ือคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต” 

ต่อไปจะกล่าวถึงหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตราที่ต้องแก้ไข คือ มาตรา 65 ที่บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ … ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ… ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย” บัดนี้ เรามียุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปีแล้ว แต่อยู่ในมุมมืด 
เพราะประชาชนไม่รู้จักหรือไม่สนใจและแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมเลย อีกทั้งวิกฤตโควิด – 19 ได้ท าให้ยุทธศาสตร์ที่ได้
ประกาศไว้พ้นสมัยไปแล้ว จึงมีความเห็นว่าน่าจะยกเลิกมาตรานี้ รวมทั้งแก้ไขมาตราอ่ืนให้สอดคล้องกับการยกเลิก
มาตรานี้ อนึ่ง เพราะมาตรา 64 เขียนไว้ว่า หมวดนี้มีไว้เป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการ แต่มาตรา 65 วรรคสามเขียนว่า 
“ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” การบังคับย่อมเกินขอบเขตการเป็นแนวทาง 

เมื่อมารับฟังความเห็นของพรรคการเมือง เรื่องที่พรรคการเมืองข้องใจอย่างมากคือมาตรา 45 ที่เขียนว่า 
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง … ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเปิด
โอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางใน … การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง … ไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลที่มิได้
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เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการก ากับดูแลมิให้สมาชิก … ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง” ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ บทบัญญัติเกี่ยวกับพรรคการเมืองจะมีความสมดุลระหว่างการส่งเสริมให้พรรค
การเมืองเข้มแข็ง กับการก ากับควบคุมพรรคการเมือง แต่ในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 จะเน้นในเรื่องก ากับ
ควบคุม และเพ่ือด้วยความไม่ไว้วางใจเป็นที่ตั้ง อนุวัตจากตามมาตรา 45 นี้ ก็ไปเขียนใน พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 
ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการส่งผู้สมัครโดยพรรคต้องจัดให้มีการออกเสียงเบื้องต้น (primary vote) ให้ยุบพรรคได้ถ้ามี
บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคมาชี้น า (อาจนึกถึงคนที่อยู่ต่างประเทศในขณะที่เขียน) ถ้าสมาชิกพรรคท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้งโดยกรรมการบริหารรู้เห็นเป็นใจ อาจถึงขั้นตัดสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารทั้งคณะ และมีบทบัญญัติให้
ตีความว่าสามารถยุบพรรคได้โดยง่ายอย่างกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่ สรุปก็คือต้องแก้ทั้งมาตรา 45 และ พ.ร.ป. ว่า
ด้วยพรรคการเมือง โดยให้เน้นในเรื่องการส่งเสริมมากข้ึน มิใช่เอากฎหมายมากดข่ม 

อีกประเด็นที่ดูเหมือนจะมีความเห็นพ้องต้องกันในหมู่พรรคการเมือง คือให้ยกเลิกระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปัน
ส่วนผสมที่มีในรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งที่มีสมาชิกผสมแบบคู่ขนาน (มี ส.ส. แบบแบ่งเขตผสม
กับแบบบัญชีรายชื่อ ที่เป็นคู่ขนานโดยที่คิดคะแนนแยกกัน) ที่เคยใช้ตามรัฐธรรมนูญปี 2540 และปี 2550 ทั้งนี้เพราะ
ระบบของรัฐธรรมนูญปี 2560 เมื่อน ามาใช้แล้วเกิดความสับสน และ กกต. ไม่สามารถอธิบายวิธีการค านวณ ส.ส. บัญชี
รายชื่อให้กระจ่างได้ อีกท้ังการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวก็ไม่สมเหตุผล 

มีตัวแทนพรรคการเมืองสองสามคนที่พูดถึงการแก้ไขมาตรา 256 ในหมวดการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
เพราะถ้าไม่แก้มาตรานี้ การแก้ไขมาตราอ่ืน ๆ ก็แทบจะคงท าไม่ได้ มีสองสามคนที่พูดถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง
ฉบับ โดยคงหลักการของหมวด 1 และหมวด 2 ไว้ ทั้งนี้โดยจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เหมือนในการจัดท า
รัฐธรรมนูญ ปี 2540 และ 2550 ในเรื่องนี้มีทางเลือกอยู่บ้าง เช่น 

1) แก้มาตรา 256 ก่อน (ต้องลงประชามติ) แล้วเสนอการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นหมวดเพ่ิมเติมขึ้นมา 
ข้อเสนอให้ยกร่างใหม่ ต้องอาศัยมาตรา 256 ใหม่ และอาจให้มีหรือไม่ต้องมีการลงประชามติให้มี สสร. ก็ได้ แต่เมื่อย
กร่างเสร็จแล้ว ควรให้มีการรับรองโดยการลงประชามติ หรือ 

3) แก้มาตรา 256 และ เพ่ิมหมวดว่าด้วยการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไปพร้อมกัน เพ่ือลงประชามติในคราว
เดียวกัน หรือ 

4) แยกข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้มีการลงประชามติในแต่ละข้อไป เช่น ข้อเสนอแก้ไขมาตรา 256 
ข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมระบบเลือกตั้ง ข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีหมวดว่าด้วยการจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อ เป็นเช่นนี้ ผู้
มีสิทธิลงคะแนนเสียงประชามติสามารถเลือกท่ีจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอใดก็ได้ หรือถ้าไม่อยากแก้ไขเลย ก็
ไม่เห็นด้วยกับทุกข้อเสนอไป 

ผมเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่การเห็นพ้องกัน และการยอมรับกันในทาง
การเมืองมากขึ้น โดยผ่านการลงประชามติท่ีเสรี สุจริต และเที่ยงธรรม 
 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2264875 
 
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2264875
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14 กรกฎาคม 2563 00:17 น.    

"ก้าวไกล"Vs "เพื่อไทย" หักกันเอง !? 
 

 
 
ศึกเลือกตั้งใหม่ สนามปากน้ า เขต 5 ได้เข้าสู่โหมดของความเข้มข้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะการเลือกตั้งซ่อม ที่

จะมีขึ้นในวันที่ 9ส.ค.นี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นนัดแก้มือของ "กรุงศรีวิไล สุทินเผือก" อดีต ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ จาก
พรรคพลังประชารัฐหลังจากที่เจ้าตัวโดน "ใบเหลือง" จากกรณีที่คนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 
1,000 บาท แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

แต่ศึกรอบนี้ยังกลายเป็นว่า พรรคฝ่ายค้าน ทั้ง "พรรคก้าวไกล" และ "พรรคเพ่ือไทย" ต่างพากันส่งผู้สมัครลง
สนาม โดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นการ "ตัดคะแนน" กันเองหรือไม่ ! 

พรรคเพ่ือไทย ประกาศส่ง "สลิลทิพย์ สุขวัฒน์" อดีตส.ส. ขณะที่พรรคก้าวมีมติ ส่ง "อิศราวุธ ณ น่าน" แทน 
"ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ" ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจากพรรค จนเจ้าตัวประกาศยุติบทบาทในพรรคก้าวไกล หลังจากผิดหวัง จาก
ข้อมูลผลคะแนนการเลือกตั้งส.ส.เขต5 สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 ที่ผ่านมา กรุงศรีวิไล จากพรรคพลังประชา
รัฐ ได้รับเลือกตั้งมาเป็นอันดับ 1 ได้ 41,745 คะแนน ต่อมา ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้ใบเหลือง 

อันดับ 2 คือสลิลทิพย์ จากพรรคเพ่ือไทย ได้ 33,007 คะแนน ส่วนอนาคตใหม่ส่ง ตรัยวรรธน์ ซึ่งได้ คะแนน
อันดับ 3 ได้ 31,430 คะแนน แต่การที่พรรคก้าวไกล มีมติเลือกอิศราวุธ ลงแทนตรัยวรรธน์ จนท าให้ฝ่ายหลัง "รับไม่ได้" 
นั้นเพราะพรรคต้องการ "วัดรอย"กับ "พรรคเพ่ือไทย" ด้วยการเช็ค คะแนนความนิยมของพรรค ในพ้ืนที่เขต 5 
สมุทรปราการ โดยไม่สนใจว่า พรรคเพ่ือไทยจะมองอย่างไร 

ตลอดหลายวันที่ผ่านมา "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"หัวหน้าพรรคก้าวไกล ยกคณะลงไปช่วยอิศราวุธ ผู้สมัครของพรรค
หาเสียงอย่างคึกคึก พร้อมทั้งใช้จังหวะนี้เดินสายเปิดแผลรัฐบาล ถล่มกันนอกสภาฯ เป็นภาคต่อ มีรายงานว่าปัจจัยหนึ่ง
ที่พรรคก้าวไกล ไม่ยอมหลีกทางให้กับผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย แม้จะเป็นพรรคฝ่ายค้านด้วยกันนั้น เพราะลึกๆแล้ว
แกนน าของพรรคก้าวไกลเอง หวั่นใจว่าพรรคเพ่ือไทย จะไม่ยอมสู้ศึกในสนามเลือกตั้งอย่างสมศักดิ์ศรี ยิ่งในท่ามกลาง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200714/542364b05270c1dd14c47c8f803a80f751f6b3a3176b4c4933e7d1cf46e8aae5.jpg?itok=rtUkbRvi
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ข่าวลือ มาแรงว่า นอกจากพรรคเพื่อไทย จะอยู่ในสภาพที่ "อ่อนแรง" เต็มทีแล้ว ยังผสมกับข่าวลือว่ามีการ "เปิดดีล" กัน
กับพรรคพลังประชารัฐ เผื่อเหลือ เผื่อขาดจะได้เข้าไปท างานร่วมกันในวันข้างหน้า 

เมื่อลึกๆแล้ว ระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทย เกิดอาการ ไม่ไว้วางใจ บวกกับ "การบ้าน" ข้อใหม่ที่พรรค
ก้าวไกล ต้องการเช็คกระแส วัดคะแนนนิยม ก่อนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมาถึง 

งานนี้ไม่ว่าจะมองซ้าย แลขวา ส าหรับพรรคก้าวไกลแล้ว น่าจะมีแต่การตัดสินใจที่ "ชน" ทั้งพรรคเพื่อไทย และ
พรรคพลังประชารัฐ ในศึกเลือกตั้งใหม่ ที่เขต 5 เมืองปากน้ า เพราะหากเสียหาย ก็ถือว่าแค่เสมอตัว ! 
  
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169371 
 
  

https://siamrath.co.th/n/169371
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14 ก.ค. 2563-00:50 น. 

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง :  

สงคราม การข่าว ภายใน พลังประชารัฐ ล้วนเป็น เรื่องดี  
วิเคราะห์การเมือง 
    

 
 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : สงคราม การข่าว ภายใน พลังประชารัฐ ล้วนเป็น เรื่องดี  
สงคราม การข่าว - ปฏิบัติการการข่าวหรือ IO เข้มข้นยิ่งในพรรคพลังประชารัฐ 
แม้จะเคยเป็นสถานการณ์ปกตินับแต่เปิดยุทธการกดดันรุกไล่ให้  “กลุ่ม 4 กุมาร”พิจารณาตนเองถอย

ออกจากสถานะการบริหารพรรค เนื่องจาก “กลุ่ม 4 กุมาร” ไม่สุกงอมที่จะปฏิบัติตาม กระนั้น จากสภาวะที่
ฝ่ายรุกไม่ประสบผลส าเร็จ เมื่อประสานเข้ากับการแข็งขืนและตอบโต้ด้วยความรุนแรงในระนาบเดียวกัน  

ผลก็คือ ความคึกคักของปฏิบัติการ IO เข้าใส่กัน มองเผินๆ คล้ายกับว่าฝ่ายกุมอ านาจ “ใหม่” จะเป็น
ฝ่าย “รุก” เพราะว่าบทบาทของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ โดดเด่น เพราะว่าบทบาทของ นายชัยวัฒน์ เป้า
เปี ่ยมทรัพย์ คึกคักและหนักแน่น แต่อย่ามองข้ามบทบาทของ  นายสันติ กีระนันทน์ ทุกอย่างจึงด าเนินไป
เหมือนกับบทสรุป ซึ่งหลุดออกจากปากของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่นก็คือเป็นการเล่นกันจากทั้ง 2 ฝ่าย
เข้าลักษณะขิงก็รา ข่าก็แรง อย่าคิดว่า “กลุ่ม 4 กุมาร”จะอยู่ในลักษณะ “ตั้งรับ” อย่างเดียว 

หากดูจากข่าวปล่อยในเรื่องการรุกไล่ต าแหน่งหัวหน้าพรรคก็จะสัมผัสได้ ยิ่งหากดูจากข่าวปล่อยว่า  นาย
สันติ พร้อมพัฒน์ ก็มาดหมายกระทรวงพลังงาน ยิ่งเห็นใน “ช่องทาง” อันมาจาก “กลุ่ม 4 กุมาร”ทุกอย่างจึง
ด าเนินไปในแบบการสาดน้ าในทางการเมืองผ่านเครือข่ายของ  “สื่อ”ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นพิเศษของแต่
ละฝ่าย แต่ละกลุ่มเปียกกันมะล่อกมะแล่กถ้วนหน้า 
มีความจ าเป็นต้องส่งเสียงเชียร์ให้มีการปฏิบัติการข่าว  IO 

ไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์จาก “ป้าเสรี” ไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์จาก “ลุงกนก” ต้องเรียกร้องให้ออกโรงและ
เผยแพร่น้ าเสียงให้อึกทึกครึกโครม ทุกเสียงล้วนเป็นผลดีกับชาวบ้านท าให้ “ตาสว่าง” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4497410 
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ทฤษฎีอ านาจกับของจริง 
 
 

“บิ๊กจิ๋ว” อดีตนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นข่าวอีกครั้งหลังจากที่เงียบหายไปนาน เมื่อถูก
นักข่าวถามว่า ถึงตอนนี้ยังให้ก าลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่หรือไม่ ได้รับค าตอบว่า จ าเป็นต้องให้ ถ้าไม่ให้
แล้วจะให้ใคร เมื่อถูกถามอีกว่ารัฐบาลจะอยู่นานครบ 4 ปีหรือไม่ค าตอบก็คือใครจะไปรู้ อาจอยู่ 10 ปีก็ได้ 

ค ากล่าวข้างต้นถูกตีความเป็นการ “อวย” ให้ “บิ๊กตู่” เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีก 10 ปี ขณะที่รัฐบาลก าลัง
เผชิญวิกฤตการณ์ที่หนักหนาสาหัสทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองจะอยู่ได้ถึง 10 ปีเชียวหรือ ในทางทฤษฎีการสืบทอด
อ านาจเป็นไปได้ เช่นเดียวกับคณะรัฐประหารชุดก่อนๆ บางคณะอยู่นานกว่า 10 ปี คณะรัฐประหาร 2490 สืบทอด
อ านาจได้นานกว่า 10 ปี จาก พ.ศ.2490 ถึง 2500 คณะรัฐประหารที่เรียกตัวเองว่า “คณะปฏิวัติ” 2500 สืบทอดจนถึง
ปี 2516 นานเกือบ 20 ปี ก่อนที่จะถูกนักศึกษาประชาชนลุกฮือขับไล่ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ประชาธิปไตย
กลับมาเบ่งบานอีกครั้งก่อนมีรัฐประหารอีกครั้ง คณะรัฐประหาร 2521 สืบอ านาจจนถึงปี 2531 นานถึง 10 ปี ก่อนที่
จะคืนอ านาจให้แก่ประชาชนด้วยการยินยอมให้นักการเมืองและพรรคการเมืองที่มาจากเลือกตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรี แต่
คณะรัฐประหารก็กลับมาอีกในนามคณะ รสช.เมื่อปี 2534 และพยายามสืบทอดอ านาจ แต่ถูกประชาชนลุกฮือต่อต้าน 
อยู่ได้นานแค่ปีเดียว 

เชื่อว่า พล.อ.ชวลิตก็น่าจะมีส่วน ในการต่อต้านการสืบทอดอ านาจของรสช.เมื่อปี 2535 บิ๊กจิ๋วเพ่ิงจะสละ
ต าแหน่งผู้น ากองทัพ ถอดเครื่องแบบออกมา ตั้งพรรคความหวังใหม่ แข่งขันการเลือกตั้งสู้กับพรรคอ่ืนๆ มุ่งหวังจะเป็น
นายกรัฐมนตรี แต่ถูก รสช.ขัดลาภ พรรคความหวังใหม่ยังไม่ได้เสียงข้างมาก ที่จะจัดตั้งรัฐบาล 
บิ๊กจิ๋วต้องรอด้วยความอดทน พรรคความหวังใหม่จึงได้ ส.ส.มากที่สุดเป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล โดยมี พล.อ.ชวลิต
เป็นนายกรัฐมนตรี แต่โชคไม่ดี จู่ๆก็เกิดวิกฤติเศรษฐกิจร้ายแรงเมื่อปี 2540 คือ “วิกฤติต้มย ากุ้ง” ท าให้ธุรกิจต่างๆพัง
ระเนนระนาด แม้แต่ธนาคารที่แข็งแกร่งที่สุด พรรคความหวังใหม่จึงแพ้เลือกตั้งเป็นธรรมดา ส่วน พล.อ.ประยุทธ์สืบ
ทอดอ านาจมากว่า 6 ปี และอาจอยู่ต่อไปได้อีกกว่า 4 ปี ด้วยอานุภาพของรัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับที่บางคน
เรียกว่า “ดีไซน์มาเพื่อพวกเรา” หรือฉบับ “อยากอยู่ยาว” แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ ท าไมวิกฤติเศรษฐกิจร้ายแรงทั้ง
สองครั้ง คือวิกฤติต้มย ากุ้งกับวิกฤติโควิด จึงเกิดในรัฐบาลที่มีอดีตผู้น ากองทัพเป็นนายกฯ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1887977 
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