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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ การเปิดสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 วันแรกคึกคัก 4 
2 ช่อง 3 ออนไลน์ 4 พรรคการเมืองใหญ่ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ 6 
3 แนวหน้าออนไลน์ เพ่ือไทย คว้าเบอร์ 3 สัญลักษณ์ ปชต.ชิงเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ 7 
4 MGR  ออนไลน์ “เพ่ือไทย” ขอทวงเก้าอ้ีเขต 5 สมทุรปราการคืน เหน็บ กกต.อย่ามีบตัรงอก 8 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หน.เพ่ือไทย' มั่นใจผู้สมัครชิงเกา้อ้ี ส.ส.ปากน้้า กลับคืนมา 'สลลิทิพย์' 9 
6 INN ออนไลน์ ผู้สมัครเสรีรวมไทยมั่นใจจะคว้าชัย ลต.ซ่อมปากน้้า 10 
7 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือไทย มั่นใจ เลือกตั้งซ่อม ชิงเขต 5 สมุทรปราการ ขอ กกต.กติกาเข้ม 11 
8 MGR ออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมปากน้้าคึกคัก! 4 พรรคใหญ่ตบเท้าสมัคร 12 
9 มติชนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 คึกคัก 4 พรรคใหญ่ส่งผู้สมัครชิง 14 
10 แนวหน้าออนไลน์ ‘กรุงศรีวิไล’ จับได้เบอร์ 4 เลือกตั้งซ่อมปากน้้า มั่นใจรักษาเก้าอ้ีได้ 15 
11 ไทยรัฐออนไลน์ "กรุงศรีวิไล" สมัครเลือกตั้งซ่อมปากน้้า ขอบคุณ ปชช.มั่นใจรักษาเก้าอ้ีได้ 16 
12 MGR ออนไลน์ "อนันต์" ยื่น กกต.ระงับประชุมใหญ่พรรคพลังปวงชนไทย 17 
13 แนวหน้าออนไลน์ 'อนันต์' ร้อง กกต. โดนมติฟ้าผ่า-ไม่ชอบ กม. เขี่ยพ้นชิง หน.พลังปวงชนไทย 19 
14 MGR ออนไลน์ “อนันต์” ร้อง กกต. กก.บห.พลังปวงชนไทย ขับพ้นพรรคหลังชิง หน. 20 
15 ข่าวสดออนไลน์ "ก้าวไกล" คาใจ กกต. คุมคนฟังปราศรัย-จี้เลิก พรก.ฉุกเฉิน  21 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ไพบูลย์' ยนั 'พล.ต.อ.ยงยุทธ' ซบ พปชร. หลังพรรคประชานิยมสิ้นสภาพ 23 
17 คมชัดลึกออนไลน์ "ไพบูลย์" ยัน "พล.ต.อ.ยงยุทธ"ซบ "พปชร."เรียบร้อย 24 

บทความ / ภาพข่าว 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ปัญหา การเมือง ภายใน พลังประชารัฐ กับกลุ่ม สามมิตร 25 
2 ไทยรัฐออนไลน์ ไปยกทีม 26 
3 ไทยรัฐออนไลน์ สิ่งที่จะได้เห็นกันต่อไป 28 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ประชาธิปัตย์ ระอุรอบใหม่ ส.ส.จี้ทบทวนจุดยืน พรรคร่วมรัฐบาล 30 
5 มติชนออนไลน์ จับเบอร์ 32 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันนี้ 17 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัคร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต้าแหน่งที่ว่าง และร่วมประชุมกับหน่วยงาน
สนับสนุนการเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง  
ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ฝ่ายทหาร ปลัดจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
ผู้แทนหน่วยงานสนับสนุน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 1 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีนายปฐมพงศ์ โพธิโต 
ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงแผนปฏิบัติการและแผนงานตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก้าหนด ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มการรบัสมัครสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสมุทรปราการ 

เขตเลอืกตัง้ที่ 5 แทนต าแหนง่ที่วา่ง 
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16 กรกฎาคม 2563  

การเปิดสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 วันแรกคึกคัก  

 
 
การเปิดสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 วันแรกคึกคัก "พปชร.-ก้าวไกล-เพื่อไทย" แห่ส่งผู้สมัครชิง
เก้าอ้ี ขณะเดียวกันเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 

การเปิดสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก โดยพรรคการเมืองใหญ่ต่าง
เข้ามาท้าการสมัครที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลบางบ่อกันอย่างพร้อมหน้า  โดยกกต. ก้าหนดให้มีการเลือกตั้งใน
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563  

พรรคเพื่อไทย น้าโดนนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคได้พานาง
สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ มาท้าการสมัคร พร้อมกับจับสลากได้เบอร์ผู้สมัครหมายเลข 3 ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 นางสลิล
ทิพย์ ได้อันดับสอง 33,007คะแนน 

ด้าน พรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค น้านายอิศราวุธ ณ น่าน มาท้าการสมัครเช่นกัน 
และจับสลากหมายเลขผู้สมัครได้หมายเลข 2 โดยนายอิศราวุธ เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ของพรรคก้าวไกล ซึ่งเดิมทีการ
เลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคอนาคตใหม่ขณะนั้นนายตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ จากพรรคพรรคอนาคตใหม่ ได้ 31,430คะแนนในการ
ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ครั้งนี้พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นแทนพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปไม่ได้ส่งนายตรัยวรรธน์
ลงสมัคร ก่อนที่นายตรัยวรรธน์ยุติการท้างานกับพรรคก้าวไกลในเวลาต่อมา 

ส่วนเจ้าของพ้ืนที่เดิมอย่างพรรคพลังประชารัฐ ยังคงส่งนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ที่โดนใบเหลืองลงสมัครอีก
ครั้งและได้เบอร์ผู้สมัครหมายเลข 4 ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานายกรุงศรีวิไล  ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับที่
หนึ่ง  41,745 คะแนน  

ทั้งนี้ นายพิธา กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราลงพ้ืนที่และรับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชนมาตลอด ก็ถือเป็นโอกาสดีที่พ่ี
น้องประชาชนจะมีโอกาสได้เลือกตั้งอีกครั้ง  เลือกเบอร์ 2 เลือกพรรคก้าวไกล ให้คนรุ่นใหม่เข้าไปเปลี่ยนแปลง
สมุทรปราการ และแม้จะเป็นการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคก้าวไกลหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่  แต่มี
ความมั่นใจเต็มร้อย เพราะตนเองเดินวันละ 2 หมื่นก้าว เราตั้งใจจะเจอคนนับแสนเพ่ือรับฟังปัญหา โดยเฉพาะช่วงที่มี
วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิดเช่นนี้ ที่ตอนนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากความหละหลวมของรัฐบาลไปแล้ว  แต่
หวังว่าสมุทรปราการจะไม่เป็นเช่นนั้น 
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“ที่ผ่านมาในช่วงโควิด ผมผูกพันกับสมุทรปราการมาก เพราะได้มีโอกาสร่วมเยี่ยมเยียนพ่ีน้องในสมุทรปราการกับ ส.ส.
วุฒินันท์ บุญชู ที่โรงพยาบาล เยี่ยมคนท้างานที่ต้องตกงานหรือถูดลดงานลง สิ่งเหล่านี้ท้าให้ผมมั่นใจว่าคุณพีท อิศราวุธ จะเป็น
ตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนชาวสมุทรปราการ ดังนั้นหากกาให้คุณพีทคนเดียว ก็จะได้พวกเราทั้ง 54 คนที่เหลือมาช่วยกันท้างาน 
ที่ผ่านมาประเทศไทยและสมุทรปราการถูกแช่แข็งมานานมากพอแล้ว ถึงเวลาแล้วที่สมุทรปราการต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และ
การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง” นายพิธา กล่าว  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889685  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889685
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16 ก.ค. 2563 

4 พรรคการเมืองใหญ ่ส่งผู้สมัครรับเลอืกตั้งซอ่ม ส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ 
 อย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก  
 

 
 
ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่ รับสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 

5 จังหวัดสมุทรปราการวันแรก มีผู้สมัครจาก 4 พรรคการเมือง ประกอบด้วยนายมานะ บุญมาก จากพรรคเสรีรวมไทย 
นายอิศราวุธ ณ.น่าน จากพรรคก้าวไกล นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ จากพรรคเพ่ือไทย และนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก จาก
พรรคพลังประชารัฐ  

แต่เนื่องจากผู้สมัครทั้งหมดได้เดินทางมาถึงก่อนเวลา 08.30 น. ทาง กกต.ถือว่ามาถึงพร้อมกัน จึงให้ตกลงกัน
ว่าใครจะมาก่อนมาหลัง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ทาง กกต.จึงต้องใช้วิธีการจับฉลาก ผลปรากฏว่า นายมานะ บุญนาค 
พรรคเสรีรวมไทย จับได้หมายเลข 1 นายอิศราวุธ ณ น่าน พรรคก้าวไกล ได้หมายเลข 2 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรค
เพ่ือไทย หมายเลข 3 และนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 4 

ส่วนบรรยากาศนอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง มีกองเชียร์ผู้สมัครมาให้ก้าลังใจจ้านวนมาก รวมทั้งหัวหน้าพรรค 
เช่นนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โดยการรับสมัครจะมี
ไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมนี้ ส้าหรับเขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อ.
บางบ่อ อ.บางเสาธง และ ต.หนองปรือ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี รวม 351 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ประมาณจ้านวน 130,000 คน  
 
อ้างอิง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/198613  
   

https://ch3thailandnews.bectero.com/news/198613
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วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 11.34 น. 

เพื่อไทย คว้าเบอร ์3 สัญลักษณ์ปชต.ชิงเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ 

 
“เพื่อไทย”ได้เบอร์ 3 ชี้ เป็นเลขมงคลสัญลักษณ์ประชาธิปไตยใช้แสดงออก ม่ันใจ100% ชิงพื้นที่ เขต 5 
สมุทรปราการกลับมาได้ ขอกติกาเข้มข้น อย่ามีบัตรงอกแบบครั้งก่อน  

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ จ.สมุทรปราการเขต 5 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าว
หลังจับสลากผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม จังหวัดสมุทรปราการเขต 5 ซึ่งได้เบอร์ 3 ว่า มั่นใจว่า นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัคร
ของพรรค จะชิงพืน้ที่กลับมาเป็นของพรรคเพ่ือไทยได้ เพราะเป็นอดีต ส.ส. ของพรรคมาหลายสมัยและการเลือกตั้งครั้ง
ที่แล้วได้ล้าดับที่ 2 จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องกลับมากู้สถานการณ์  

ขณะที่นางสลิลทิพย์ กล่าวว่าการจับสลากได้เบอร์ 3 ถือว่าเป็นเลขมงคลเพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ฝ่าย
ประชาธิปไตยใช้ ในการแสดงออก และการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้มีความมั่นใจ 100% ว่าสามารถคว้าชัยชนะได้แต่ต้องอยู่
ภายใต้กติกาที่เข้มข้นไม่มีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว  ที่ท้าให้พรรคเพ่ือไทยแพ้การ
เลือกตั้งไป  

“ยืนยันว่า จริงๆแล้วประชาชนอยู่กับพรรคเพ่ือไทย แต่เมื่อมีบัตรงอกในเขตเลือกตั้ง จึงท้าให้พรรคเพ่ือไทยแพ้ 
พร้อมฝากถึงชาวสมุทรปราการว่าจ้าเป็นต้องมี ส.ส.ฝ่ายค้านในพ้ืนที่เข้าไปท้างานในสภา เพราะจะมีมุมมองปัญหา
แตกต่างจากฝ่ายรัฐบาล อีกท้ังจะเป็นการประกาศให้คนไทยรู้ว่าชาวจังหวัดสมุทรปราการไม่เอาประชาธิปไตยลายพราง 
แต่ต้องการประชาธิปไตยท่ีแท้จริง” นางสลิลทิพย์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/505685  
  

https://www.naewna.com/politic/505685
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เผยแพร่: 16 ก.ค. 2563 11:54   ปรับปรุง: 16 ก.ค. 2563 14:44   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“เพื่อไทย” ขอทวงเก้าอี้เขต 5 สมุทรปราการคืน เหน็บ กกต.อย่ามีบัตรงอกแบบครั้งก่อน 

 
 
“เพื่อไทย” ขอทวงเก้าอ้ีเขต 5 ปากน้ าคืน ดักคอ กกต.ท างานตามกติกาเข้มข้น อย่ามีบัตรงอกแบบครั้งก่อน ขอ
ชาวเมืองปากน้ าพิสูจน์ให้คนไทยเห็นว่าต้องการประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ไม่เอาประชาธิปไตยลายพราง 

วันนี้ (16 ก.ค.) ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ สถานที่รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 
5 จ.สมุทรปราการ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวหลังจับสลากเบอร์ผู้สมัคร ซึ่งนางสลิลทิพย์ 
สุขวัฒน์ ผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย ได้เบอร์ 3 ว่า มั่นใจว่านางสลิลทิพย์จะชิงพ้ืนที่กลับมาเป็นของพรรคเพ่ือไทยได้  
เพราะเป็นอดีต ส.ส.ของพรรคมาหลายสมัย และการเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้ล้าดับที่ 2 จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องกลับมากู้
สถานการณ ์

ขณะที่นางสลิลทิพย์กล่าวว่า  การจับสลากได้เบอร์ 3 ถือว่าเป็นเลขมงคลเพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ฝ่าย
ประชาธิปไตยใช้ ในการแสดงออก และการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้มีความมั่นใจ 100% ว่าสามารถคว้าชัยชนะได้แต่ต้องอยู่
ภายใต้กติกาท่ีเข้มข้นไม่มีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้อง เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ที่ท้าให้พรรคเพ่ือไทยแพ้การ
เลือกตั้งไป  

นางสลิลทิพย์ยืนยันว่า จริงๆ แล้วประชาชนอยู่กับพรรคเพ่ือไทย แต่เมื่อมีบัตรงอกในเขตเลือกตั้ง  จึงท้าให้
พรรคเพ่ือไทยแพ้ พร้อมฝากถึงชาวสมุทรปราการว่าจ้าเป็นต้องมี ส.ส.ฝ่ายค้านในพ้ืนที่เข้าไปท้างานในสภา เพราะจะมี
มุมมองปัญหาแตกต่างจากฝ่ายรัฐบาล อีกทั้งจะเป็นการประกาศให้คนไทยรู้ว่าชาวจังหวัดสมุทรปราการไม่เอา
ประชาธิปไตยลายพราง แต่ต้องการประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000072940  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000072940
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16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:22 น.     

'หน.เพื่อไทย' มั่นใจผู้สมัครชิงเก้าอี้ ส.ส.ปากน้ า กลับคืนมา 'สลิลทิพย์' ลั่นปชช.ไม่เอา
ประชาธิปไตยลายพราง 

 
 
16 ก.ค.63 - นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวหลังจับสลากผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม จังหวัด

สมุทรปราการเขต 5 ซึ่งได้เบอร์ 3 ว่า มั่นใจว่านางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครของพรรค จะชิงพื้นท่ีกลับมาเป็นของพรรค
เพ่ือไทยได้ เพราะเป็นอดีต ส.ส.ของพรรคมาหลายสมัยและการเลือกตั้งครั้งท่ีแล้วได้ล้าดับที่ 2 จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้อง
กลับมากู้สถานการณ ์

ขณะที่นางสลิลทิพย์ กล่าวว่า การจับสลากได้เบอร์ 3 ถือว่าเป็นเลขมงคลเพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ฝ่าย
ประชาธิปไตยใช้ในการแสดงออก และการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้มีความมั่นใจ 100% ว่าสามารถคว้าชัยชนะได้แต่ต้องอยู่
ภายใต้กติกาท่ีเข้มข้นไม่มีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้อง เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ที่ท้าให้พรรคเพ่ือไทยแพ้การ
เลือกตั้งไป จริงๆแล้วประชาชนอยู่กับพรรคเพ่ือไทย แต่เมื่อมีบัตรงอกในเขตเลือกตั้ง จึงท้าให้พรรคเพ่ือไทยแพ้ พร้อม
ฝากถึงชาวสมุทรปราการว่าจ้าเป็นต้องมี ส.ส.ฝ่ายค้านในพ้ืนที่เข้าไปท้างานในสภา เพราะจะมีมุมมองปัญหาแตกต่าง
จากฝ่ายรัฐบาล อีกทั้งจะเป็นการประกาศให้คนไทยรู้ว่าชาวจังหวัดสมุทรปราการไม่เอาประชาธิปไตยลายพราง  แต่
ต้องการประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71618  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/71618
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16 กรกฎาคม 2020 - 12:55 

ผู้สมัครเสรีรวมไทยมั่นใจจะคว้าชัย ลต.ซอ่มปากน้ า 

 
 
 
 

ผู้สมัครเสรีรวมไทย ม่ันใจ จะคว้าชัยเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ หวัง กกต.ควบคุมไม่ให้ประวัติศาสตณ์ซ้ ารอย
ล าปาง 

นายมานะ บุญนาค ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคเสรีรวมไทย กล่าวแสดงความมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ 
เพราะครั้งที่ผ่านมาจากที่มีผู้สมัคร 28 คน ส่วนตัวได้ล้าดับที่5 ซึ่งจะชูการท้างานที่โดดเด่นของหัวหน้าพรรคฯ พล.ต.อ. 
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช เป็นจุดขายในการหาเสียง เพราะทางพรรคได้ที่ 6 ของประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ตนได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขต5 อย่างหนัก ดูได้จากสีผิวที่อดีตเป็นคนผิวขาว ปัจจุบันผิวด้าจาก
การลงพ้ืนที่ 

พร้อมกันนี้ จะเร่งแก้ปัญหารถติดย่านบางนา-ตราด จึงมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วถึง 
1,000 เท่า และพอใจกบัหมายเลข1 ที่ได้รับ เนื่องจากมาลงชื่อยื่นสมัครเป็นคนแรก และรูปหัวหน้าพรรคก็ชู 1 นิ้ว 

อย่างไรก็ตาม ขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ไม่มีการใช้อ้านาจรัฐแทรกแซงการเลือกตั้ง 
ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควบคุมไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้้ารอย เหมือนการเลือกตั้งเขต 4 จังหวัดล้าปาง 
 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_723961/  

 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_723961/
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ไทยรัฐออนไลน์16 ก.ค. 2563 13:00 น. 

เพื่อไทย มั่นใจ เลือกตั้งซ่อม ชิงเขต 5 สมุทรปราการ ขอ กกต.กติกาเข้ม 

 
 
เพื่อไทย ม่ันใจ เลือกตั้งซ่อมชิงเขต 5 สมุทรปราการ กลับมาได้ ขอ กกต.กติกาเข้มข้น อย่ามีบัตรงอกแบบครั้งก่อน 
ขอชาวเมืองปากน้ าพิสูจน์ ไม่เอาประชาธิปไตยลายพราง 

วันที่ 16 ก.ค. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวหลังจับสลากผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม จังหวัด
สมุทรปราการเขต 5 ซึ่งได้เบอร์ 3 ว่า มั่นใจว่า นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครของพรรค จะชิงพ้ืนที่กลับมาเป็นของ
พรรคเพื่อไทยได้ เพราะเป็นอดีต ส.ส. ของพรรคมาหลายสมัยและการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ได้ล้าดับที่ 2 จึงมีความจ้าเป็น
ที่จะต้องกลับมากู้สถานการณ์ 

ขณะที่นางสลิลทิพย์ กล่าวว่า การจับสลากได้เบอร์ 3 ถือว่า เป็นเลขมงคลเพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ฝ่าย
ประชาธิปไตย ใช้ในการแสดงออก และการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้มีความมั่นใจ 100% ว่า สามารถคว้าชัยชนะได้แต่ต้องอยู่
ภายใต้กติกาที่เข้มข้น ไม่มีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้อง เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ที่ท้าให้พรรคเพ่ือไทยแพ้
การเลือกตั้งไป 

นางสลิลทิพย์ ยืนยันว่า จริงๆ แล้วประชาชนอยู่กับพรรคเพ่ือไทย  แต่เมื่อมีบัตรงอกในเขตเลือกตั้ง จึงท้าให้
พรรคเพ่ือไทยแพ้ พร้อมฝากถึงชาวสมุทรปราการว่า จ้าเป็นต้องมี ส.ส.ฝ่ายค้านในพ้ืนที่เข้าไปท้างานในสภา เพราะจะมี
มุมมองปัญหาแตกต่างจากฝ่ายรัฐบาล อีกทั้งจะเป็นการประกาศให้คนไทยรู้ว่าชาวจังหวัดสมุทรปราการไม่เอา
ประชาธิปไตยลายพราง แต่ต้องการประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1890672  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1890672
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เผยแพร่: 16 ก.ค. 2563 13:20   ปรับปรุง: 16 ก.ค. 2563 14:41   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

เลือกตั้งซ่อมปากน้ าคึกคัก! 4 พรรคใหญ่ตบเท้าสมัคร “กรุงศรีวิไล” แชมป์เก่า เบอร์ 4 ขอ
โอกาสกลับมาท าหน้าที ่

 
“กรุงศรีวิไล” ขอโอกาสกลับมาท าหน้าที่ ส.ส.สมุทรปราการ ด้าน “พิธา” ม่ันใจ “อิศราวุธ” คนรุ่นใหม่เข้าไป
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ “เพื่อไทย-เสรีรวมไทย” ขอ กกต.คุมเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม ไม่ซ้ ารอยซ่อมล าปาง 

วันนี้ (16 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการยื่นสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 แทนต้าแหน่งที่ว่างของผู้สมัครจาก 
4 พรรคการเมือง นายมานะ บุนนาค ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีผู้สมัคร
จาก 28 พรรค ตนได้ที่ 5 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะยังคงชู พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรค เป็นจุดขายในการ
หาเสียง เพราะ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ท้างานโดดเด่นในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด -19 ตนได้ลงพ้ืนที่ เขต 5 ช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างหนักจากที่เป็นผิวขาวก็กลายเป็นผิวด้า พร้อมทั้งจะเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรในเส้นบางนา-ตราด จึง
มั่นใจถึงพันเท่าว่าจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ และอยากเรียกร้องให้  กกต.ควบคุมการเลือกตั้งให้สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มี
อ้านาจรัฐเข้ามาแทรกแซงอย่างเช่นที่เกิดข้ึนในการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล้าปาง โดยขออย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้้ารอย 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งน้านายอิศราวุธ ณ น่าน มาสมัครรับเลือกตั้ง กล่าวว่า พรรค
ก้าวไกลได้หมายเลข 2 ที่ผ่านมาได้ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาของพ่ีน้องเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ชาว
สมุทรปราการจะได้มีโอกาสเลือกครั้งที่ 2 เบอร์ 2 เลือกพรรคก้าวไกล โดยทางพรรคส่งคนรุ่นใหม่เข้าไปเปลี่ยนแปลง
สมุทรปราการเพ่ือให้ก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนตัวแม้จะเป็นการส่งผู้สมัครเลือกตั้งครั้งแรกของพรรค แต่ก็มีความ
มั่นใจเต็มร้อย โดยทางพรรคตั้งใจจะพบปะพ่ีน้องสมุทรปราการทุกคนในช่วงวิกฤตโควิด-19 เช่นนี้ที่หลายจังหวัดได้รับ
ผลกระทบจากความหละหลวมของรัฐบาล และจากที่ได้ลงพ้ืนที่ก่อนหน้านี้ไปแล้วพร้อมผู้สมัคร ท้าให้มั่นใจว่านายอิศ
ราวุธจะเข้าไปดูแลผลประโยชน์ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

“ส่วนตัวคิดว่าสมุทรปราการต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประเทศไทยทั้งประเทศที่ต้องเปลี่ยน เพราะที่ผ่าน
มาถูกแช่แข็งมานานมากแล้ว พรรคจะท้าให้เห็นว่าการเลือกครั้งนี้เป็นกระดุมเม็ดแรกของการเปลี่ยนแปลงให้จนได้” 
นายพิธากล่าว และว่าทางพรรคมีบุคลากรจากแต่ละสาขาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้านพร้อมมาแก้ไขปัญหาและ
ขับเคลื่อนประเทศ 
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ส่วนนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หวัหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า มั่นใจว่านางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 
ของพรรคจะชิงพ้ืนที่กลับมาเป็นของพรรคเพ่ือไทยได้อีกครั้ง เพราะเป็นอดีต  ส.ส.ของพรรคมาหลายสมัย และการ
เลือกตั้งครั้งท่ีแล้วได้ล้าดับที่ 2 จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องกลับมากู้สถานการณ์ 

ขณะที่นางสลิลทิพย์กล่าวว่า การจับสลากได้หมายเลข 3 ถือว่าเป็นเลขมงคล เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ฝ่าย
ประชาธิปไตยใช้ในการแสดงออก การสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้มีความมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะสามารถคว้าชัยชนะได้ แต่
ต้องอยู่ภายใต้กติกาที่เข้มข้น ไม่มีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ที่ท้าให้พรรคเพ่ือไทย
แพ้การเลือกตั้งไป 

นางสลิลทิพย์ย้้าว่า จริงๆ แล้วประชาชนอยู่กับพรรคเพ่ือไทย แต่เมื่อมีบัตรงอกในเขตเลือกตั้งจึงท้าให้พรรคเพ่ือ
ไทยแพ้ พร้อมฝากถึงชาวสมุทรปราการว่าจ้าเป็นต้องมี ส.ส.ฝ่ายค้านในพ้ืนที่เข้าไปท้างานในสภา เพราะจะมีมุมมอง
ปัญหาแตกต่างจากฝ่ายรัฐบาล อีกทั้งจะเป็นการประกาศให้คนไทยรู้ว่าชาวจังหวัดสมุทรปราการไม่เอาประชาธิปไตย
ลายพราง แต่ต้องการประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวขอบคุณประชาชนในพื้นที่เขต 5 และ
ผู้ใหญ่ของพรรคที่ให้ก้าลังใจ จะไม่ลืมบุญคุณ พร้อมจะเดินหน้าโครงการต่างๆ เพ่ือให้สมุทรปราการพัฒนามากขึ้น โดย
ระบุว่า “เพ่ือพ่ีน้องประชาชน ผมยอมตาย” นายกรุงศรีวิไลยังกล่าวว่าพอใจที่จับได้หมายเลข 4 เพราะเห็นว่าเป็นนิมิต
หมายที่ดี “เบอร์ 4 มีชัย” 

ขณะที่นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า มั่นใจจะสามารถรักษาเก้าอ้ี ส.ส.เขต 5 ได้ 
เพราะนายกรุงศรีวิไลเป็นคนท้างานในพ้ืนที่ เป็นที่รักของประชาชน และพรรคพลังประชารัฐเองก็ท้างานเพ่ือประชาชน 
จึงมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้ง ทั้งนี้จะระมัดระวังในเรื่องของการหาเสียง โดยยอมรับข้อผิดพลาดที่ผ่านมาที่ท้าให้ กกต.
ให้ใบเหลืองจนศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เชื่อว่าประชาชนจะให้คะแนนกับพรรคเพ่ือเป็นการยืนยันและเป็นค้าตัดสิน
ให้นายกรุงศรีวิไลกลับมาเป็น ส.ส.อีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000072992  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000072992
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วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 - 14:15 น.  

เปิดรับสมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 คึกคัก 4 พรรคใหญ่ส่งผู้สมคัรชิง 

 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2268613   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2268613
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วันพฤหัสบดี ท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.16 น. 

‘กรุงศรีวิไล’ จับได้เบอร์ 4 เลือกตั้งซ่อมปากน้ า มั่นใจรักษาเก้าอี้ได้ 

 
 
“เลขาฯพปชร.” น าทีม ส.ส.ให้ก าลังใจ “กรุงศรีวิไล” ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 ม่ันใจ
สามารถรักษาเก้าอ้ีเอาไว้ได้ เชื่อได้หมายเลข 4 เป็นนิมิตรหมายท่ีดี 

16 กรกฎาคม 2563 ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นายอนุชา นาคาศัย 
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  พร้อมด้วยนายสรวุฒิ เนื่องจ้านงค์ รองเลขาธิการพรรคฯ ส.ส.ชลบุรี 
สมุทรปราการ เขต 4 นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ 
เขต 2 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 6 น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 7 และ ร.อ.
ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 เดินทางเข้าให้ก้าลังใจให้กับนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัคร ส.ส.
สมุทรปราการ เขต 5 ในการลงสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส. 

นายกรุงศรีวิไล จับสลากผู้สมัครส.ส.ได้หมายเลข 4 ท่ามกลางพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ทยอยเดินทางเข้ามา
ก้าลังใจกันอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยดาวเรืองและดอกกุหลาบให้แก่นายกรุงศรีวิไล กันอย่างกันพร้อมเพรียง  

นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่า ตนขอขอบคุณผู้ใหญ่ของพรรค ทั้งพล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคฯ 
กรรมการบริหารพรรคฯ (กก.บห.) เลขาธิการพรรคฯ และส.ส.ทุกคน ซึ่งสิ่งที่นจะท้าต่อไปนี้จะเร่งเดินหน้าโครงการ
ต่างๆ ที่จะท้าให้จังหวัดสมุทรปราการยิ่งใหญ่ในอนาคต เพ่ือพ่ีน้องประชาชนตนยอมตาย 

ด้านนายอนุชา กล่าวว่า ขอบคุณพ่ีน้องประชาชนที่มาให้ก้าลังใจและต้อนรับนายกรุงศรีวิไลกันอย่างอบอุ่น โดย
ตนหวังว่าพรรคฯจะรักษาที่นั่งของเราไว้ได้ เรามีความมั่นใจอย่างมาก เพราะนายกรุงศรีวิไล ได้ท้างานในพ้ืนที่อย่างหนัก
มาโดยตลอด และเป็นที่รักใคร่ของประชาชน ยืนยันว่าพรรคฯตั้งใจท้างานทุ่มเทเพ่ือพ่ีน้องประชาชน และยังได้ก้าลังจาก
ส.ส.ของพรรคฯในทุกเขตของจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้ง และรักษาเก้าอ้ีส.ส.เขต 5 เอาไว้
ได้ ส่วนที่ได้หมายเลขสมัครเลือกตั้งเบอร์ 4 นั้น ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี เนื่องจากเป็นหมายเลขสูงสุดของผู้สมัครส.ส.
ทั้ง 4 ท่าน  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/505770  
  

https://www.naewna.com/politic/505770
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ไทยรัฐออนไลน์16 ก.ค. 2563 16:49 น. 

"กรุงศรีวิไล" สมัครเลอืกตั้งซ่อมปากน้ า ขอบคุณ ปชช.มั่นใจ รักษาเก้าอี้ได ้

 
 
"เลขาฯ พปชร." น าทีม ส.ส. ให้ก าลังใจ "กรุงศรีวิไล" สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 ขอบคุณ 
ปชช. ต้อนรับอบอุ่น ม่ันใจ รักษาเก้าอ้ีไว้ได้ เชื่อ เลข 4 นิมิตหมายดี 

วันที่ 16 ก.ค. ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นายอนุชา นาคาศัย 
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย นายสรวุฒิ เนื่องจ้านงค์ รองเลขาธิการพรรคฯ ส.ส.ชลบุรี 
สมุทรปราการ เขต 4 นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ 
เขต 2 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 6 น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมทุรปราการ เขต 7 และ ร.อ.
ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 เดินทางเข้าให้ก้าลังใจให้กับ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัคร ส.ส.
สมุทรปราการ เขต 5 ในการลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 

โดย นายกรุงศรีวิไล จับสลากผู้สมัคร ส.ส. ได้หมายเลข 4 ท่ามกลางพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ทยอยเดินทางเข้า
มาให้ก้าลังใจกันอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยดาวเรืองและดอกกุหลาบให้แก่ นายกรุงศรีวิไล กันอย่างพร้อม
เพรียง 

นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่า ตนขอขอบคุณผู้ใหญ่ของพรรค ทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคฯ 
กรรมการบริหารพรรคฯ (กก.บห.) เลขาธิการพรรคฯ และ ส.ส.ทุกคน ซึ่งสิ่งที่จะท้าต่อไปนี้จะเร่งเดินหน้าโครงการต่างๆ 
ที่จะท้าให้จังหวัดสมุทรปราการยิ่งใหญ่ในอนาคต เพ่ือพ่ีน้องประชาชน ตนยอมตาย 

ด้าน นายอนุชา กล่าวว่า ขอบคุณพ่ีน้องประชาชน ที่มาให้ก้าลังใจและต้อนรับนายกรุงศรีวิไล กันอย่างอบอุ่น 
โดยตนหวังว่าพรรคฯ จะรักษาที่นั่งของเราไว้ได้ เรามีความมั่นใจอย่างมาก เพราะ นายกรุงศรีวิไล ได้ท้างานในพ้ืนที่
อย่างหนักมาโดยตลอด และเป็นที่รักใคร่ของประชาชน ยืนยันว่าพรรคฯ ตั้งใจท้างานทุ่มเทเพ่ือพ่ีน้องประชาชน และยัง
ได้ก้าลังจากส.ส.ของพรรคฯในทุกเขตของจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมม่ันใจว่าจะชนะการเลือกตั้ง และรักษาเก้าอ้ี ส.ส.
เขต 5 เอาไว้ได้ ส่วนที่ได้หมายเลขสมัครเลือกตั้งเบอร์ 4 นั้น ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เนื่องจากเป็นหมายเลขสูงสุดของ
ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 4 ท่าน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1890859   

https://www.thairath.co.th/news/politic/1890859
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เผยแพร่: 17 ก.ค. 2563 04:47   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

"อนันต์" ยื่น กกต.ระงับประชุมใหญ่พรรคพลังปวงชนไทย ซัด"นิคม" ปากบอกรัก  ปชต. 
แต่ท าตัวเป็นเผด็จการ 

 
 
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายอนันต์ ฉิมบุรีรมย์  รักษาการรองหัวหน้า

พรรคพลังปวงชนไทย เดินทางมายื่นเรื่องถึงกกต. เพ่ือให้ระงับการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีของพรรคฯ ในวันที่ 18 
ก.ค.นี้ โดยนายอนันท์ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตนมาเข้าพบผู้อ้านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง กกต. สืบเนื่องจากกรณี
ที่พรรคฯ มีมติขับตนเองและพวกออกจากพรรคด้วยข้อหาผิดวินัยและจริยธรรมร้ายแรง ในช่วงกลางดึกของวันที่ 14 
ก.ค. ซึ่งเรามองว่าการกระท้าดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรม มีความไม่ชอบมาพากล เป็นการกีดกันการมีส่วนร่วมกับพรรค
การเมือง ที่ตัดสิทธิ์ตนเองในการสมัครชิงต้าแหน่งหัวหน้าพรรค โดยที่ตนเองไม่ได้ท้าอะไรผิด ซึ่งการมีมติดังกล่าวอาจไม่
ชอบด้วยกฎหมาย  

“ตามข้อตกลงที่ผมหารือกับประธานสอบจริยธรรมของพรรค ทนายของพรรค และทนายของผม ตกลงกันว่า
จะมีการตัดสินในวันที่ 24 ก.ค. แต่เหตุใดจึงมีมติดังกล่าวออกมาในช่วงกลางดึกวันที่ 14 ก.ค. จึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่ามติ
ดังกล่าวมาจากการลงมติของใครบ้าง มีวาระการประชุมถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับพรรคหรือไม่ ซึ่งการตัดสินแบบนี้
ท้าให้ผมและทีมผู้สมัครเป็นกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ใน
วันที่ 18 ก.ค. วันนี้ผมจึงมาร้องกดเรียนต่อ กกต. ให้มีการระงับการประชุมใหญ่สามัญของพรรคในวันที่ 18 ก.ค. เพราะ
การกระท้าของพรรคอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอยากให้ทาง กกต.  ระงับการประชุมไปก่อนเพ่ือท้าให้กรณีของผม
กระจ่างก่อน” นายอนันต์ กล่าว 

รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย กล่าวว่า นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคของเราบอกมาตลอดว่าพรรคยืน
หยัดตามระบอบประชาธิปไตย เป็นพรรคของประชาชน แต่ท้าไมการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ถึงไม่
เปิดให้สู้กันแบบแฟร์ๆ ท้าไมถึงมาตัดสิทธิ์ฝ่ายตรงข้ามก่อนวันเลือกตั้งเพียงไม่กี่วัน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการพยายามท้าทุกวิถีทางเพ่ือ
สกัดพวกเราแต่ท้าไม่ส้าเร็จ สุดท้ายต้องใช้วิธีแบบนี้เลยหรือ การกระท้าแบบนี้ไม่ใช่วิถีของประชาธิปไตย แต่เป็นการใช้อ้านาจ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200716/8a4e935c4c39bd30b5ae4c50ea4c44a17c1223d57038c275034c67010384334f.jpg?itok=R4GnXe_-
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แบบเผด็จการใช่หรือไม่ ทั้งนี้ผมได้คุยกับทางสมาชิกและสาขาบางส่วน ไม่พอใจการกระท้าของพรรคดังกล่าว ซึ่งอาจจะไม่ไปเข้า
ร่วมการประชุมในวันที่ 18 ก.ค.และอาจจะมีการลาออกจากพรรคด้วย 

ทั้งนี้ นายสราวุฒิ ว่องไวดี ทนายความ เปิดเผยภายหลังการเข้าหารือกับผู้อ้านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง กกต. 
ว่า เบื้องต้นได้ยื่นเรื่องกรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครักษาการ ที่ลงมติให้นายอนันต์และพวก พ้นจากสมาชิก
พรรคอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้ กกต.ตรวจสอบแล้ว ส่วนเรื่องการขอให้ทาง กกต. ระงับการประชุมนั้น ทาง กกต.แจ้งว่า
ไม่มีอ้านาจเพราะเป็นเรื่องภายในพรรค ดังนั้นจึงต้องใช้สิทธิในช่องทางอ่ืน 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/170070  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/170070
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วันพฤหัสบดี ท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.24 น. 

'อนันต์' ร้อง กกต. โดนมติฟ้าผ่า-ไม่ชอบ กม. เขี่ยพ้นชิง หน.พลังปวงชนไทย 

 
 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอนันต์ ฉิมบุรีรมย์ รักษาการ

รองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย พร้อมด้วยอดีตสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทย เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต.เพ่ือ
ขอให้ระงับการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีของพรรค ในวันที่ 18 ก.ค.นี้ 
โดย นายอนันต์ กล่าวว่า วันนี้ตนมาเข้าพบผู้อ้านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง ส้านักงาน กกต.สืบเนื่องจากกรณีที่
พรรคมีมติขับตนเองและพวก ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ด้วยข้อหาผิดวินัยและจริยธรรมร้ายแรง ในช่วงกลางดึก
ของวันที่ 14 ก.ค.หลังจากที่ตนและพวกประกาศตัวชิงต้าแหน่งหัวหน้า และกรรมการบริหารพรรคฯ ซึ่งเรามองว่าการ
กระท้าดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรม มีความไม่ชอบมาพากล เป็นการกีดกันการมีส่วนร่วมกับพรรคการเมือง และเป็นการ
ตัดสิทธิ์ตนเองในการสมัครชิงต้าแหน่งหัวหน้าพรรค โดยที่ตนเองไม่ได้ท้าอะไรผิด 

ทั้งนี้ การมีมติดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาตนและพวกพร้อมให้สอบ แต่ทางพรรคกลับยัง
ไม่มีการเรียกสอบ และตนได้หารือกับประธานสอบจริยธรรมของพรรค ทนายของพรรค  และได้ตกลงกันว่าจะมีการ
ตัดสินการสอบจริยธรรมตน ในวันที่ 24 ก.ค.หลังผ่านการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีของพรรคไปก่อน แต่พรรคกลับมี
มติดังกล่าวออกมาในช่วงกลางดึกวันที่ 14 ก.ค.จึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่ามติดังกล่าวมาจากการลงมติของใครบ้าง มีวาระ
การประชุมถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับพรรคหรือไม่ เพราะมติดังกล่าวท้าให้ตนและพวก ซึ่งเป็นทีมผู้สมัครเป็น
กรรมการบริหารพรรค ถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันที่ 18 ก.ค.นี้ไปด้วย ดังนั้น 
วันนี้ตนจึงมาร้องเรียนต่อ กกต.ให้มีการระงับการประชุมใหญ่สามัญของพรรค ในวันที่ 18 ก.ค.นี้ เพราะการกระท้าของ
พรรคอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอยากให้ทาง กกต.ระงับการประชุม เพ่ือท้าให้กรณีของตนและพวกเกิดความกระจ่างก่อน 

ด้าน นายสราวุฒิ ว่องไวดี ทนายความ เปิดเผยภายหลังการเข้าหารือกับผู้อ้านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง 
กกต.ว่า เบื้องต้น เราได้ยื่นเรื่องกรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครักษาการ  ที่ลงมติให้นายอนันต์และพวก 
พ้นจากสมาชิกพรรคอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้ กกต.ตรวจสอบแล้ว ส่วนเรื่องการขอให้ทาง กกต. ระงับการ
ประชุมนั้น ทาง กกต.แจ้งว่าไม่มีอ้านาจ ดังนั้นจึงต้องใช้สิทธิในช่องทางอ่ืน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/505773  

https://www.naewna.com/politic/505773
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“อนันต”์ ร้อง กกต. กก.บห.พลังปวงชนไทย ขับพ้นพรรคหลังชิง หน. เชื่อไม่ชอบด้วย กม. 

 
 

วันนี้ (16 ก.ค.) นายอนันต์ ฉิมบุรีรมย์ รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย พร้อมด้วยอดีตสมาชิกพรรค
พลังปวงชนไทย เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต.ขอให้ระงับการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีของพรรคฯ ในวันที่ 18 ก.ค.นี้  

โดยนายอนันต์กล่าวว่า วันนี้ตนมาเข้าพบผู้อ้านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง ส้านักงาน กกต. สืบเนื่องจาก
กรณีที่พรรคฯ มีมติขับตนเองและพวกออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยข้อหาผิดวินัยและจริยธรรมร้ายแรง  ในช่วง
กลางดึกของวันที่ 14 ก.ค. หลังจากที่ตนและพวก ประกาศตัวชิงต้าแหน่งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคฯ ซึ่งเรา
มองว่าการกระท้าดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรม มีความไม่ชอบมาพากล  เป็นการกีดกันการมีส่วนร่วมกับพรรคการเมือง 
และเป็นการตัดสิทธิ์ตนเองในการสมัครชิงต้าแหน่งหัวหน้าพรรค โดยที่ตนเองไม่ได้ท้าอะไรผิด ซึ่งการมีมติดังกล่าวอาจ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาตนและพวกพร้อมให้สอบ แต่ทางพรรคกลับยังไม่มีการเรียกสอบ  และตนได้หารือ
กับประธานสอบจริยธรรมของพรรค ทนายของพรรค และได้ตกลงกันว่าจะมีการตัดสินการสอบจริยธรรมตนในวันที่ 24 
ก.ค. หลังผ่านการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีของพรรคฯไปก่อน แต่พรรคฯกลับมีมติดังกล่าวออกมาในช่วงกลางดึกวันที่ 
14 ก.ค. จึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่ามติดังกล่าวมาจากการลงมติของใครบ้าง มีวาระการประชุมถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับ
พรรคหรือไม่ เพราะมติดังกล่าวท้าให้ตนและพวกซ่ึงเป็นทีมผู้สมัครเป็นกรรมการบริหารพรรค ถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัคร
เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันที่ 18 ก.ค.นี้ไปด้วย ดังนั้นวันนี้ตนจึงมาร้องเรียนต่อ กกต.ให้มีการระงับการ
ประชุมใหญ่สามัญของพรรคในวันที่ 18 ก.ค.นี้ เพราะการกระท้าของพรรคอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอยากให้ทาง 
กกต.ระงับการประชุมเพ่ือท้าให้กรณีของตนและพวกเกิดความกระจ่างก่อน 

ทั้งนี ้นายสราวุฒิ ว่องไวดี ทนายความ เปิดเผยภายหลังการเข้าหารือกับผู้อ้านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง 
กกต. ว่า เบื้องต้น เราได้ยื่นเรื่องกรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครักษาการ  ที่ลงมติให้นายอนันต์และพวก 
พ้นจากสมาชิกพรรคอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้ กกต.ตรวจสอบแล้ว ส่วนเรื่องการขอให้ทาง กกต.ระงับการ
ประชุมนั้น ทาง กกต.แจ้งว่าไม่มีอ้านาจ ดังนั้นจึงต้องใช้สิทธิในช่องทางอ่ืน 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000073119  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000073119


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 
 

16 ก.ค. 2563 - 18:45 น.  

"ก้าวไกล" คาใจ กกต. คุมคนฟังปราศรัย-จี้เลิก พรก.ฉุกเฉิน ให้ฟ้องจนท.รัฐได้  

 
 
วันที่ 16 ก.ค. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึง บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งซ่อม

ของ นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครพรรคก้าวไกล ได้รับทราบว่า ในการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 5 สมุทรปราการ ทาง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจัดเวทีปราศรัย โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมการรับ
ฟังไม่เกิน 30 คน เท่านั้น 

มาตรการในลักษณะนี้เป็นการขัดขวางกระบวนการทางประชาธิปไตยที่ส้าคัญ  ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะใช้การ
ปราศรัยน้าเสนอนโยบาย และแนวทางพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนพิจารณา
ตัดสินใจเลือกผู้แทนที่เหมาะสมที่สุด 

การบังคับใช้มาตรการลักษณะนี้ ย่อมถูกตั้งค้าถามจากสังคมว่า เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับพรรคการเมือง
ฝ่ายรัฐบาลที่ลงรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่ พร้อมกับข้อสงสัยในเรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ 

นายวิโรจน์ กล่าวต่อว่า การใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่ปัจจุบันมีจุดแตกต่างที่ส้าคัญจากพ.ร.บ.โรคติดต่อ เพียงแค่
ประการเดียวคือ การยกเว้นการรับผิดของเจ้าพนักงาน ให้ไม่ต้องรับผิด ทั้งทางแพ่ง อาญา หรือทางวินัย  ซึ่งการ
ยกเว้นนี้เองอาจเป็นช่องว่างให้มีการด้าเนินอย่างหนึ่งอย่างใด ที่กระทบกับความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกตั้งซ่อมครั้ง
นี้ได ้

“พรรคก้าวไกลจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่เขต 5 สมุทรปราการ ซึ่งไม่มีผู้
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาเป็นระยะเวลากว่า 40 วันแล้ว รวมทั้งจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีสถิติบ่งชี้ว่า ความเสี่ยงในการระบาด
ของโรคนั้นอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว โดยให้รัฐบาลใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อในการควบคุมการระบาดอย่าง
เคร่งครัดแทน ซึ่งหากพบว่าเจ้าพนักงานมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ประชาชนจะได้ร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้” นายวิโรจน์ กล่าว 
นายวิโรจน์ ย้้าว่า กระบวนการควบคุมการระบาดของโรค ที่ต้องด้าเนินการอย่างเคร่งครัดนั้นครอบคลุมถึงกระบวนการ
คัดกรอง การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันต่างๆ  รวมทั้งการมีจุดบริการเจล
แอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

และหากพ้ืนที่จัดการปราศรัยมีพ้ืนที่กว้างขวางมากพอ ก็ไม่มีความจ้าเป็นต้องจ้ากัดจ้านวนผู้เข้าร่วมการรับฟัง
ไว้เพียงแค่ 30 คน ตามมาตรการที่ได้รับแจ้งจาก กกต. การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถด้าเนินการควบคู่ไป

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/ก้าวไกล-พรกฉุกเฉิน.jpg
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กับกระบวนการทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ และสิงคโปร์ก็ได้ด้าเนินการให้เห็นเป็นตัวอย่าง 
และได้รับการชื่นชมอย่างมากจากนานาอารยประเทศ 

โฆษกพรรคก้าวไกล ย้้าอีกว่า ทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาล และกกต.นั้นมีมุมมองอย่างไร ต่อการจัดการเลือกตั้ง
ที่บริสุทธิ์ยุติธรรม รวมถึงการจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่วันนี้มีเพียงเงื่อนไขเดียวที่แตกต่างจาก
พ.ร.บ.โรคติดต่อ คือ การเอ้ือให้เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานให้สามารถกระท้าการที่ลุแก่อ้านาจได้ โดยไม่ต้องรับผิดใดๆ 

ซึ่งการลุแก่อ านาจจากพ.ร.ก. ฉุกเฉิน ก็ปรากฏให้เห็นในกรณีที่จังหวัดระยองมาแล้ว การจัดการเลือกตั้ง
ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นการออกกฎขึ้นมาซ้อนกฎอีกที ซึ่งหากยังคงด าเนินการจัดการเลือกตั้งในลักษณะนี้ต่อไปก็
จะเป็นที่ละอายต่อสังคมโลกประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

โดยหันมาใช้พ.ร.บ.โรคติดต่ออย่างเคร่งครัดแทน โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขต 5 สมุทรปราการ และขอเรียกร้องให้ 
กกตทบทวนมาตรการต่างๆ ในกระบวนการหาเสียงเลือกตั้ง ให้มีความเป็นประชาธิปไตย ที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่เป็นที่
คลางแคลงใจของประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4518110 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4518110
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17 กรกฎาคม 2563  

'ไพบูลย'์ ยัน 'พล.ต.อ.ยงยุทธ' ซบ พปชร. หลังพรรคประชานิยมสิ้นสภาพ 

 
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค 

เปิดเผยว่า พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ้านงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชานิยม ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค
พลังประชารัฐแล้ว ภายหลังจากที่ กกต.ประกาศให้พรรคประชานิยมได้สิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมือง โดยหลังจากนี้ 
พล.ต.อ.ยงยุทธ ต้องท้าหนังสือแจ้งต่อประธานสภาผู้แทนราาฎรเพ่ือแจ้งสถานะการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และ
ได้มีการนัดหมายเพ่ือเปิดตัว ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ ในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ 

ส่วนหลังจากนี้จะมี ส.ส.ของพรรคอ่ืนย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐเพ่ิมเติมอีกหรือไม่นั้น นายไพบูลย์ บอก
ว่า ตนไม่ต้องการใช้ค้าว่าพรรคอะไร เพราะความจริงเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคสังกัดได้สิ้นสภาพไป
ก็ต้องด้าเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา101(10)ที่จะต้องสมัครสมาชิกพรรคใหม่ภายในเวลาที่ก้าหนดเพ่ือรักษา
สถานะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ทราบว่าอาจจะมี พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ชาติไทย ซึ่งต้องไปสอบถามกับท่านว่าขณะนี้ด้าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ซึ่งเมื่อพรรคที่สังกัดสิ้นสภาพลงก็สามารถ
มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ 

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ยืนยันว่า นี่ไม่ใช่เรื่องของพรรคขนาดเล็กสลายตัวเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพให้รัฐบาล แต่
เป็นเรื่องของพรรคที่ไม่สามารถด้าเนินการได้อาจจะด้วยปัญหาต่างๆก็สามารถขอเลิกกิจการได้ตามกฎหมาย  พ.ร.ป.
พรรคการเมือง ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกของกฎหมาย โดยพรรคขนาดเล็กที่มีเสียงเดียวภายใต้กฎระเบียบของพ.ร.ป.พรรค
การเมืองก็เข้าใจว่ามีหลายพรรคที่มีความล้าบากในการประคองสถานะการเป็นพรรคการเมือง ส่วนพรรคใดที่สามารถ
ด้าเนินการต่อไปได้ก็ด้าเนินการต่อไป ดังนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการไปเชิญชวน ซึ่ง ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐที่เพ่ิมขึ้น 
ก็มาจากการชนะการเลือกตั้งซ่อมในเขตต่างๆ และจากการที่ส.ส.บัญชีรายชื่อ  ที่มีการเลิกพรรคไปแล้วมาเข้าร่วม แต่ก็
ไม่ใช่เป็นแนวทางหลักที่พรรคพลังประชารัฐจะใช้ เพราะสิ่งที่หวังคือการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า ซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็
มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยนโยบายความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็งของพรรคที่จะเกิดขึ้น เป้าหมาย
ของพรรคคือการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคต้องได้เสียงเป็นอันดับ1 โดยตั้งใจว่าจะให้มี ส.ส. 200 คนข้ึนไป 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889750?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889750?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889750?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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"ไพบูลย์" ยัน "พล.ต.อ.ยงยุทธ"ซบ "พปชร."เรียบร้อย  

"ไพบูลย์" ยืนยัน "พล.ต.อ.ยงยุทธ" ได้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้ว หลังพรรคประชานิยมสิ้นสภาพ 
เตรียมเปิดตัวในที่ประชุม ส.ส.พรรคสัปดาห์หน้า  

17 ก.ค.63 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค เปิดเผยว่า 
พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชานิยม ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ
แล้ว ภายหลังจากที่ กกต.ประกาศให้พรรคประชานิยมได้สิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมือง โดยหลังจากนี้ พล.ต.อ.ยงยุทธต้องท้า
หนังสือแจ้งต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือสถานะการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และได้มีการนัดหมายเพ่ือเปิดตัวไว้ใน
วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคมนี้ ในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ  

ส่วนหลังจากนี้จะมี ส.ส.ของพรรคอ่ืนย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐเพ่ิมเติมอีกหรือไม่นั้น นายไพบูลย์ บอก
ว่า ตนไม่ต้องการใช้ค้าว่าพรรคอะไร เพราะความจริงเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคสังกัดได้สิ้นสภาพไป
ก็ต้องด้าเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา101(10)ที่จะต้องสมัครสมาชิกพรรคใหม่ภายในเวลาที่ก้าหนดเพ่ือรักษา
สถานะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ทราบว่าอาจจะมี พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ชาติไทย ซึ่งต้องไปสอบถามกับท่านว่าขณะนี้ด้าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ซึ่งเมื่อพรรคที่สังกัดสิ้นสภาพลงก็สามารถ
มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้  

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องของพรรคขนาดเล็กสลายตัวเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพให้รัฐบาล  แต่
เป็นเรื่องของพรรคที่ไม่สามารถด้าเนินการได้อาจจะด้วยปัญหาต่างๆก็สามารถขอเลิกกิจการได้ตามกฎหมาย  พ.ร.ป.
พรรคการเมือง ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกของกฎหมาย โดยพรรคขนาดเล็กที่มีเสียงเดียวภายใต้กฎระเบียบของพ.ร.ป.พรรค
การเมืองก็เข้าใจว่ามีหลายพรรคที่มีความล้าบากในการประคองสถานะการเป็นพรรคการเมือง  ส่วนพรรคใดที่สามารถ
ด้าเนินการต่อไปได้ก็ด้าเนินการต่อไป ดังนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการไปเชิญชวน ซึ่ง ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐที่เพ่ิมขึ้น 
ก็มาจากการชนะการเลือกตั้งซ่อมในเขตต่างๆ และจากการที่ส.ส.บัญชีรายชื่อ  ที่มีการเลิกพรรคไปแล้วมาเข้าร่วม แต่ก็
ไม่ใช่เป็นแนวทางหลักที่พรรคพลังประชารัฐจะใช้ เพราะสิ่งที่หวังคือการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า ซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็
มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยนโยบายความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็งของพรรคที่จะเกิดขึ้น เป้าหมาย
ของพรรคคือการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคต้องได้เสียงเป็นอันดับ1 โดยตั้งใจว่าจะให้มี ส.ส.200 คนข้ึนไป 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/437299?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437299?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/437299?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วิเคราะห์การเมือง : ปัญหา การเมือง ภายใน พลังประชารัฐ กับกลุ่ม สามมิตร  

 
การเมืองภายในพลังประชารัฐ - ท้าไม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ต้องอ้าลาจาก “รองนายกรัฐมนตรี” 
การอ้าลาของ “กลุ่ม 4 กุมาร” ไม่ว่าจะเป็น นายอุตตม สาวนายน ไม่ว่าจะเป็น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ไม่ว่าจะเป็น 
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐ 
เมื่อไม่พอใจจากต้าแหน่งหัวหน้าพรรค จากต้าแหน่งรองหัวหน้าพรรค จากต้าแหน่งเลขาธิการพรรค ก็รุกไล่ไปจนถึง
ต้าแหน่งรัฐมนตรีที่ได้ในโควตาพรรค 
แต่ท ำไมต้องโยงไปถึง นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จากมุมของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
กลุ่มท่ีเรียกว่า “กลุ่มสามมิตร” อันแสดงบทบาทอย่างคึกคักในการเดินสายนับแต่เมื่อเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นมาไม่
ควรมองข้าม คล้ายกับว่า “สามมิตร” มีรากฐานมาจาก “ไทยซัมมิท” อาจใช่แต่ที่ส้าคัญก็คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
ยอมรับว่าประกอบด้วย 3 ส.ส้าคัญ 1 คือ ส-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 1 คือ ส.-สมศักดิ์ เทพสุทิน และ 1 คือ ส-สมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ์ 
แต่แล้ววันนี้ก็เหลือเพียง ส สมศักดิ์ กับ ส สุริยะ 
สัมพันธ์ระหว่าง “กลุ่มสามมิตร” เดิมมีความลึกซึ้ง แนบแน่นเป็นอย่างสูง 
เป็นความลึกซึ้งตั้งแต่ยุคที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ตลอดจน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
เคยอยู่ร่วมกันในพรรคไทยรักไทย 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นถึง “เลขาธิการพรรค” 
ดังนั้น การที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะมาร่วมมือกันกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เพ่ือ
สร้างพรรคพลังประชารัฐจึงมิได้เหนือความคาดหมาย 
ค ำถำมอยู่ท่ีว่ำเม่ือร่วมแล้วท ำไมถึงได้แตกกัน 
การต่อสู้ภายในพรรคพลังประชารัฐท้าให้ “กลุ่มสามมิตร” ต้องแตกกระจาย 
แตกกระจายถึงขนาดกลุ่ม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รุกไล่กดดันกลุ่มของ นายอุตตม สาวนายน 
พ้นไปจากต้าแหน่ง 
แตกกระจำยจนกระทบถึง นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4518576   

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4518576
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แม่ลูกจันทร์17 ก.ค. 2563 05:10 น. 

ไปยกทีม 

 

การเมืองยุคนิวนอร์มอล เปลี่ยนแปลงพลิกผันเหมือนรถไฟเหาะตีลังกา  
นายกฯลุงตู่ เพ่ิงพูดไปแหม็บๆ รอให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 มูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท คลอดผ่านสภาฯ
เสียก่อน ถึงจะได้เวลาปรับ ครม. 
แต่เมื่อเย็นวานซืน มีข่าวร้อนลุกลามเป็นไฟไหม้ส้าเพ็ง 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ พร้อมทีม 4 กุมาร ดร.อุตตม สาวนายน รมว.คลัง, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.
พลังงาน, ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เลขา ครม.เศรษฐกิจ ตัดสินใจยื่นใบลา
ออกจากต าแหน่งยกทีม 
เรื่องจริงหรือเท็จ? เรื่องเท็จหรือจริง? แหล่งข่าวไม่ยืนยัน 100 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ “แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าเรื่องจริง 99.99 เปอร์เซ็นต ์
เหตุผล...เพราะกลุ่มสี่กุมารถูกบีบคั้นกดดันจนไม่มีที่นั่งที่ยืน ต้องคืนโควตารัฐมนตรี 3 เก้าอ้ี ให้พรรคพลังประชารัฐ
แน่นอน 
ดร.สมคิด ซึ่งเป็นเจ้าส้านักสี่กุมาร ไม่ยอมให้ลูกศิษย์ก้นกุฏิถูกไล่ตะเพิดหัวซุกหัวซุน 
เจ้าของฉายา “จอมยุทธ์กวง” จึงตัดสินใจน้าทีมลาออกให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันไปเลย 
ชิงจังหวะลาออกเสียก่อนตอนนี้ ดีกว่าโดนปรับออกให้เสียเชิงปลากราย 
“แม่ลูกจันทร์” ไม่แปลกใจที่ ดร.สมคิด ไขก๊อกออกจากรองนายกรัฐมนตรี 
เพราะ ดร.สมคิด ลั่นวาจาล่วงหน้าว่าพร้อมออกจากรองนายกฯทุกเวลา 
ไม่ใช่เพิ่งพร้อมตอนนี้ แต่พร้อมล่วงหน้ามาแล้วเป็นปี 
นักข่าวถามย้้าว่าถอดใจแล้วใช่หรือไม่ ดร.สมคิด อมยิ้มเย็นๆ ตอบว่า “ใจผมถอดมาแล้วหลายปี” 
ถึงเวลาต้องขอพักผ่อน นอนซดน้้าจับเลี้ยงแก้ช้้าใน 
ประโยคหลัง ดร.สมคิด ไม่ได้กล่าว “แม่ลูกจันทร”์ เขียนเติมให้สวยงาม 
อย่างไรก็ดี...ดร.สมคิด จะไม่ผลุนผลันยกทีม 4 กุมารลาออกโดยไม่บอกเล่าเก้าสิบ นายกฯลุงตู่ ให้รู้เรื่องรู้ความ 
เพราะชั่วดีถี่ห่าง ดร.สมคิดกับนายกฯลุงตู่ ก็ล่มหัวจมท้าย ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหนักผ่านเบามาถึง 4 ปีกับ 325 วัน 
การลาออกของ ดร.สมคิด เพื่อเปิดทางให้ นายกฯลุงตู่ ปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ได้สะดวกโยธิน 
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“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่ามีพรายกระซิบ ดร.สมคิด ว่า “นายกฯลุงตู่” ได้ตัวรองนายกฯคนใหม่ และรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุด
ใหม่ตามสเปกท่ีต้องการ 
คนที่จะเข้ามาเสียบเพ่ือชาติแทน ดร.สมคิด และกลุ่มสี่กุมาร น่าจะเป็น “คนนอก” เป็น “มืออาชีพ” ไม่ใช่นักการเมือง
เขี้ยวลากดินท่ีจ้องแย่งเก้าอ้ีกันชุลมุนวุ่นวาย 
“แม่ลูกจันทร์” กระชุ่นเตือนผู้ที่จะมาเป็นรองนายกฯคนใหม่ และรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่  ควรศึกษาบทเรียนของ 
“หม่อมอุ๋ย” และ “จอมยุทธ์กวง” ไว้ให้จงดี 
ขอให้ตระหนักว่าการรับมืออภิมหาวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้หนักมาก และเสี่ยงมากจริงๆ 
ถ้าแก้ปัญหาไม่ส้าเร็จ จะต้องโดนเททิ้งกลางทาง เหมือนที่ “หม่อมอุ๋ย” และ “ดร.สมคิด” เจอมาแล้วเต็มเปา 
ใครคือผู้กล้าหาญที่จะเข้ามารับเผือกร้อนต้องลุ้นต่อไป 
เปิดชื่อออกมาแล้ว อย่าให้ร้องยี้เชียวนะโยม. 
"แม่ลูกจันทร์" 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1890565  
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สายล่อฟ้า17 ก.ค. 2563 05:09 น. 

สิ่งที่จะได้เห็นกันต่อไป 

 
ปรับ ครม. 
นี่แหละ...ของจริง 
ปัญหาเฉพาะหน้าที่มาขั้นกลางก็ต้องแก้ไขกันไปให้ดีที่สุด เพราะหากยืดเยื้อต่อไปก็จะซ้้าเติมหนักเข้าไปอีก 
“เศรษฐกิจ” ปากท้องจ่อเข้ามาติดๆ 
แน่นอนว่าการปรับ ครม. ไม่มีทางเลี่ยงไปเป็นอย่างอ่ืนได้เพียงแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันทุกมิติ 
คาราคาซังไปอย่างนี้ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด ต้าแหน่งทั่วๆไป คงไม่เท่าใดแต่ “ทีมเศรษฐกิจ” คือปัจจัยชี้ขาด 
วันนี้หากมองให้ทะลุกันแล้ว แม้ทีมเศรษฐกิจชุดเก่าจะยังท้างานอยู่แต่เมื่อสถานการณ์ความเป็นไปคือความไม่แน่นอนว่า
จะได้ท้างานต่อไปหรือไม่ 
หนทางที่จะมีความเป็นได้คือจะต้องมีการเปิดทางเพ่ือให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้ตัดสินใจง่ายขึ้น 
คือยกทีมลาออกทั้งชุด 
ไล่ตั้งแต่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีคลัง นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ 
รัฐมนตรีพลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย ์รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
หรือแม้กระทั่งนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ 
เพราะคงจะตัดสินใจกันแล้วว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพ่ือให้ทุกอย่างคลี่คลายแก้ปัญหาให้รัฐบาลและยังตัดปัญหา
ความคับข้องใจที่ด้ารงอยู่ 
หากอยู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเมื่อถูกไล่อยู่ทุกวันใครจะมีกะจิตกะใจท้างาน  ถ้าไร้สมาธิกับปัญหาหนักๆ เรื่องเศรษฐกิจ
ยากท่ีจะท้าให้ดีขึ้นมาได้ 
จากนี้ไปก็เป็นเรื่องของนายกฯที่จะต้องสร้าง “ทีมเศรษฐกิจ” ขึ้นมาใหม่ด้วยการหาบุคคลเข้ามาท้าหน้าที่แทน 
ไม่รู้ว่า “คนนอก” ทีม่ีการทาบทามให้เข้ามาร่วมท้างานนั้นจะเป็นใครกันบ้าง แต่ป่านนี้น่าจะมีความชัดเจนแล้ว 
“ทีมเศรษฐกิจ” ใหม่นั้นมีความส้าคัญยิ่ง 
ถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับรัฐบาล “ลุงตู่” ที่จะขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งมีม่านหมอกปกคลุมด้วย
ผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งมิใช่แค่ในประเทศเท่านั้นแต่ผูกพันกันไปทั้งโลก 
วัดความเป็นไปของรัฐบาลชุดนี้ด้วย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

แม้นายกฯจะมีอ้านาจเต็มๆ ในปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ครม. แต่ผลพวงที่จะตามมานั้นย่อมเกี่ยวกันไปถึงพรรคการเมือง
ร่วมรัฐบาลด้วย 
พลังประชารัฐในฐานะพรรคแกนน้าที่แม้ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคเต็มตัวนั้นยังอยู่ใน
สถานการณ ์“น้ านิ่งรอกระเพื่อม” 
หลังจากส้าแดงพลังจน “4 กุมาร” พ้นจากพรรคไปแล้วก้าวต่อไปคือการพาเหรดเข้าสู่ต้าแหน่งรัฐมนตรีเมื่อสัญญาณ
เปิดให้มีการปรับ ครม. 
สิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ พล.อ.ประวิตรขึ้นสู่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ด้านหนึ่งท้าให้พรรคมีเอกภาพมากขึ้นถึงขั้น
ออกมาระบุด้วยว่าจะต้องสร้างให้เป็น “สถาบันการเมือง” ให้ได ้
ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจยกเดียวจอดอย่างที่ถูกปรามาส 
“อ้านาจ” การต่อรองก็จะเพ่ิมดีกรีมากข้ึนไปอีก 
ประเด็นส้าคัญก็คือนายกฯจะต้องคิดหนักไม่น้อย ตรงที่จะต้องได้รัฐมนตรีเป็นที่ยอมรับและไม่มีปัญหาขัดแย้งในรัฐบาล
ตามมา 
และยังเป็นดัชนีวัดอนาคตด้วยเช่นกัน. 
“สายล่อฟ้า” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1890669  
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17 กรกฎาคม 2563  

ประชาธิปัตย์ ระอุรอบใหม่ ส.ส.จี้ทบทวนจุดยืน พรรคร่วมรัฐบาล 

 
 
ปชป. ระอุรอบใหม่ “ไชยยศ” แจง “พายุ เนื่องจ านงค์” ลาออกตั้งกลุ่มลุยสนามท้องถิ่น ปัดขัดแย้งพรรค ด้าน 
“อันวาร์ สาและ” จ่อชงท่ีประชุม19 ก.ค.นี้ ทบทวนจุดยืนพรรคร่วมรัฐบาล ชี้ “ตกต่ าถึงขีดสุด”  

เกิดแรงกระเพ่ือมขึ้นอีกระลอกส้าหรับพรรคประชาธิปัตย์โดยล่าสุดเป็นกรณีของนายพายุ เนื่องจ านงค์ อดีต
ผู้สมัครส.ส.ชลบุ รีพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีกระแสข่าวระบุว่ามาจากความขัดแย้งกับนายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ ซ่ึงดูแลภาคกลางน้ัน 

ล่าสุดนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลภาคอีสาน
ชี้แจงว่า การลาออกของนายพายุไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆแต่เกิดจากการที่นายพายุไปร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเชนจ์ชลบุรีเพ่ือ
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสมาชิกสจ.ในทุกเขตของชลบุรี 

ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของนักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นจากหลายพรรคการเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเป็นเอกภาพของกลุ่มและปลอดจากความเกี่ยวข้องกับทุกพรรคการเมืองของกลุ่มท้าให้นายพายุซึ่งเป็นประธาน
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจึงได้ขออนุญาตลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แต่ยังคงเป็นคณะท้างานรองนายกรัฐมนตรี(จุ
รินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)และท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เหมือนเดิม 

“ส่วนเรื่องท่ีจะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อีกหรือไม่เมื่อไหร่นั้นนายพายุได้บอกกับผมว่าขอเวลา
ปรึกษาหารือกับสมาชิกของกลุ่มเชนจ์ชลบุรีก่อนรวมทั้งขณะนี้เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งก้าลังก่อตั้งทีมบาสเกตบอลในลีกสูงสุดของประเทศจึงขอเวลาท้างานให้ในพ้ืนที่สักระยะหนึ่ง
อย่างไรก็ตามนายพายุ ก็ยังเดินทางมาท้างานที่ท้าเนียบรัฐบาลตามปกติ”รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว 
จี้ปชป.ทบทวนจุดยืน 

วันเดียวกันนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า ในการประชุมรัฐมนตรี และส.ส.
ของพรรคที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ที่ผ่านมา มีรายงานข่าวว่าผู้ใหญ่ในพรรคถามว่าตนจบหรือไม่ ขอยืนยันไว้ตรงนี้ว่าการ
ประชุมที่ผ่านมาไม่มีใครถามตนแบบนั้น ในวันที่ 19 ก.ค.ที่จะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี ตนจะเสนอให้ที่
ประชุมหาจุดยืนของพรรค และทบทวนอุดมการณ์ว่า ยังเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะที่ผ่านมามีหลายค้าพูดที่ทิ่มแทงคน
ของพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงตัวตนด้วยเช่น เขาบอกว่าพรรคดีแต่พูด เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอ่ืน ประชาธิปัตย์คบยาก
เอาตัวรอด ประชาธิปัตย์ไม่มีเพ่ือน เป็นต้น ดังนั้น ตนก็จะเสนอแนะวิธีการว่าควรจะท้าอย่างไร 
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“เราเคยถูกกล่าวหาว่าจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร จริงหรือเท็จยังไม่มีค้าตอบสังคมยังกังขา ว่าพรรคเปลี่ยน
อุดมการณ์ยืนเข้าข้างทหาร เมื่อก่อนการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ประกาศ
ชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยอ้างว่ามาจากการปฏิวัติการสืบทอดอ้านาจ 
แต่สุดท้ายพรรคก็กลับไปร่วมรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นการตอกย้้าและสร้างความสับสนให้กับสังคม” นายอันวาร์ กล่าว 

อย่างไรก็ดีคงไม่ผิดถ้าพรรคจะมีมติแสดงจุดยืนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะสนับสนุนทหารหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องมีเหตุผล
สนับสนุนที่ดีและชัดเจน ตนก็เชื่อว่าประชาชนจะแยกแยะได้ และตัดสินใจเองได้ด้วยเหตุและผล ทั้งนี้ ในวันประชุมที่ 
19 ก.ค.ที่จะถึง ตนจะอธิบายให้ที่ประชุมฟังถึงเหตุที่พรรคตกต่้าถึงขีดสุด และควรจะต้องหาทางพิจารณาแก้ไข ก่อนที่
ป้ายชื่อของพรรคจะค่อยๆ ถูกลบออกจากเวทีการเมือง สุดท้ายหวังว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการประชุมใน
รูปแบบใหม่ ที่น้าเสนอแนวทางใหม่ๆ ให้กับสมาชิกทั้งประเทศคิดใหม่ ว่าในศตวรรษท่ี 21 เราจะอยู่แบบคน Yesterday 
หรือคนแบบ Tomorrow 
สมัครเลือกตั้งซ่อมปากน้ าคึกคัก 

ขณะที่ความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งซ่อมเขต5จ.สมุทรปราการ บรรยากาศการเปิดรับสมัครวันแรกเป็นไป
อย่างคึกคัก โดยพรรคการเมืองใหญ่ต่างเข้ามาท้าการสมัครที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลบางบ่อกันอย่างพร้อม
หน้า  

โดยพรรคเพ่ือไทยน้าโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคได้พา
นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ มาท้าการสมัคร พร้อมกับจับสลากได้เบอร์ผู้สมัครหมายเลข 3 ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 นาง
สลิลทิพย์ ได้อันดับสอง 33,007คะแนน  

ด้านพรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค น้านายอิศราวุธ ณ น่าน มาท้าการสมัครเช่นกัน และ
จับสลากหมายเลขผู้สมัครได้หมายเลข 2 โดยนายอิศราวุธ เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ของพรรคก้าวไกล ซ่ึงเดิมทีการเลอืกต้ังท่ี
ผ่านมาพรรคอนาคตใหม่ขณะนั้นนายตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ จากพรรคพรรคอนาคตใหม่ ได้ 31,430คะแนน โดยก่อนที่นาย
ตรัยวรรธน์ยุติการท้างานกับพรรคก้าวไกลในเวลาต่อมา 

ส่วนเจ้าของพ้ืนที่เดิมอย่างพรรคพลังประชารัฐยังคงส่งนายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก ที่โดนใบเหลืองลงสมัครอีก
ครั้งและได้เบอร์ผู้สมัครหมายเลข 4 ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานายกรุงศรีวิไล ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับที่หนึ่ง 
41,745 คะแนน 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889708?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics   
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889708?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889708?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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