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          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 33/2563 การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ของ
ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ เขต
เลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง 

ส านักข่าวอิศรา 
ออนไลน์ 

กกต.แพร่ 9 ส.ค. 63 ก าหนดวัน
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการเขต 5 

9 

2 34/2563 ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จัดพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

Mcot ออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 

กกต.ถวายพระพรพร้อมถวายสัตย์
เป็นพนักงานรัฐที่ดี 
“อิทธิพร” น าเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
ก ก ต .  ถ ว า ย พ ร ะ พ ร ชั ย ม ง ค ล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อม
ถวายสัตย์เป็นพนักงานรัฐที่ดี 

11 
 

12 

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

เดลินิวส์ออนไลน์ 
บ้านเมืองออนไลน์ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า การด าเนินการของ กกต.ที่ผ่านมา ได้แบ่งเขต
เลือกตั้ง อบจ.ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา 
และมีการทยอยส่งประกาสในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนทั้ง 77 จังหวัด
แล้ว แต่ข้อมูลที่เราส่งไปมีรายละเอียดเยอะ หน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ประกาศก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน 

13 
14 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
Mcot ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงความ
คืบหน้าการพิจารณาประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4  ว่า 
ตอนนี้มีเร่ืองร้องเรียนทุจริตเร่ืองเลือกตั้ง 3 เร่ืองคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วางตัวไม่กลาง การทุจริตซื้อเสียง และร้องให้มีการยุบพรรค โดยขณะนี้มี
การยื่นร้องไว้ที่กกต.จังหวัดล าปาง และกกต.กลาง แล้ว การประชุมกกต.
วันนี้จึงต้องรอฟังผลการตรวจสอบที่ทางส านักงานจะเสนอว่าข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเป็นอย่างไร เพราะตามกฎหมายมาตรา 127 ก าหนดว่าหลังการ
เลือกตั้งแล้วภายใน 60 วันหากกกต.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าการ
เลือกตั้งมีความสุจริตก็สามารถประกาศผลได้ 

15 
16 
17 
19 
20 
22 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เนชั่นออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
Mcot ออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
ข่าวสดออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าใน
การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนกรณี 32 พรรคการเมือง ปรากฏรายการกู้เงิน
ในเอกสารงบการเงินของพรรคประจ าปี 2561 นั้นว่า เท่าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงทราบว่า ขณะนี้ส านักงาน กกต. ได้ตรวจสอบงบการเงินของ
พรรคต่างๆ ทุกพรรค ซึ่งตอนที่เราเร่ิมตรวจสอบมีพรรคการเมืองเกือบ 
100 พรรค และการตรวจสอบมีรายละเอียดเยอะ ต้องตรวจสอบย้อนหลัง
ไป 3-4 ปี ซึ่งหากส านักงาน กกต. ตรวจสอบแล้วได้ผลอย่างไร มีการกู้ยืม
เงินจริงหรือไม่ ก็จะเสนอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

ข่าวอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ฎีกายืนคุก 4 เดือน'โต้โต'้ก๊วนอยากเลือกตั้งกับพวก คดีฉีกบัตรประชามติ 32 
2 MGR ออนไลน์ ศาลฎีกาจ าคุก 4 เดือน "โตโต้-ปิยรัฐ" อดีตผู้สมัครอนาคตใหม่ ฉีกบัตร 34 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ฎีกา พิพากษายืน คุก 4 เดือน ปรับ 4 พัน "โตโต้-ปิยรัฐ" ฉีกบัตรประชามติ 36 
4 ข่าวสดออนไลน์ ยื่น กกต.ฟันธรรมนัส-พปชร. 38 
5 New tv ออนไลน์ 5 องค์กรอิสระออกแนวปฏิบัติรับส่งเร่ืองร้องเรียนลดซ้ าซ้อน 39 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ชวนระดมความเห็นเลือกตั้งท้องถิ่นบริสุทธ์ิในภาวะ New Normal 41 
7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เสรีรวมไทย"ลุยต่อร้อง กกต.เอาผิด "ธรรมนัส"ยุบพรรคพลังประชารัฐ 42 
8 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ โพสต์ ถ้ายุบสภาวันนี้ พปชร.จะส่ง ส.ส.ได้สูงสุดแค่ 79 เขตเท่านั้น 43 
9 คมชัดลึกออนไลน์ พลังประชารัฐ ประชุม ส.ส.พรุ่งนี้ ถก กก.บห. นั่ง รมต. 44 
10 มติชนออนไลน์ ปชป.เปลี่ยนโลโก้บนสื่อโซเชียลอีกรอบ ใส่“พุทธพจน์-รวงข้าว 45 
11 มติชนออนไลน์ ‘ทนายอานนท์’ประกาศ! สงครามระหว่างเผด็จการกับ ปชต. 46 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ ประชุมใหญ่ "เพ่ือไทย" ไร้สัญญาณปรับเปลี่ยน กก.บห. 48 
13 ไทยรัฐออนไลน์ ไพบูลย์ เปิดหน้าชน ดัน "สุริยะ" เป็น รมว.พลังงาน 50 
14 เดลินิวส์ออนไลน์ "ประชาธิปัตย์"เปลี่ยนโลโก้ บนเพจเฟซบุ๊กอีกรอบ! 60 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ "เทพไท"แนะม็อบเน้นปมแก้รธน.60 ไม่จาบจ้วงเบื้องสูง 61 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ มวลชน งามตา บน ถนน‘ราชด าเนิน’ กรกฎาคม 2563 63 
2 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 กลับสู่ภาวะธรรมชาติ โดย ปราปต์ บุนปาน 65 
3 คมชัดลึกออนไลน์ ผ่าพลังประชารัฐ สามก๊กชิงเสนาบดี 67 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ บิ๊กตู่ 2/2" ฝ่าวิกฤติถูกล็อกเป้า จุดปมร้อน-เจอเตะตัดขา    69 
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วันที่  21 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 
เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 พร้อมด้วย ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย 
เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยร่วมกล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 201 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
ถวำยสตัยป์ฏญิำณเพือ่เปน็ขำ้รำชกำรทีด่แีละพลงัของแผน่ดนิ  

ประจ ำปพีทุธศกัรำช 2563 
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ถวายพระพร :  อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. น า กกต.และผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวัน 
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. ที่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์
 
 
 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
บนัทกึเทปถวำยพระพรเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็พระเจำ้อยูห่วั 

และสมดพ็ระนำงเจำ้สริกิดิิ์พระบรมรำชนินีำถ พระบรมรำชชนนพีนัปหีลวง 
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วันที่  21 กรกฎาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปรายการ  
กกต. ทอล์ก  ตอนพิเศษ “การขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใต้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
บนัทกึเทปรำยกำร กกต. ทอลก์  ตอนพเิศษ “กำรขบัเคลือ่นกำรด ำเนนิงำนของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ภำยใต ้สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำด 

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019” 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

พรุ่งนี้มีอะไร  
    

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

22 กรกฎาคม 2563 10.00 น. - นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง อบรม วบส. (นิด้า)  
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ข่าวอ้างอิง 
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เขียนวันท่ีวันจันทร์ ท่ี 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:17 น. 

กกต.แพร่ 9 ส.ค. 63 ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการเขต 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่ือง ก าหนดวัน
เลือกตั้งและวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 9 ส.ค. 2563 เวลา 08.00-
17.00 น. 

 โดยส านักงาน กกต. ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 5 ในพื้นที่ อ.บาง
บ่อ อ.บางเสาธง และ อ.บางพลี (เฉพาะต าบลหนองปรือ และต าบลราชาเทวะ) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็น
ว่า ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เห็นว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยน าหลักฐานส าเนาทะเบียนบ้านและ
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ยื่นค าร้องตามแบ (ส.ส.1/7) ต่อนายทะเบียน
อ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 29 ก.ค. 2563 

 นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยการกรอก
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และล าดับที่
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านแต่อย่างใด 
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 ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ได้ที่ https://stat ตรวจสอบ
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุอันสมควรในการเลือกตั้ง ได้ที่  

www.khonthai.com/Election/Elecenter/ssabs/engabs internet/index .php  

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 
2183 1046-8 โทรสาร 0 2183 1046-8 ต่อ 1072-1073 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/90496-isranews-137.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/90496-isranews-137.html


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

 

21 ก.ค. 2020 11:34:42      

กกต.ถวายพระพรพร้อมถวายสัตย์เป็นพนักงานรัฐท่ีดี 

 

ส านักงานกกต. 21 ก.ค.-“อิทธิพร” น าเจ้าหน้าที่ส านักงานกกต. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ยึดซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งแก้ไขปัญหา

ประเทศชาติและประชาชน   

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563   โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกกต.เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายสันทัด ศิริ

อนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 

นายฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ กกต. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานกกต. ร่วมกล่าว

ค าถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

 นายอิทธิพร ได้น ากล่าวว่า ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพนักงานของรัฐที่

ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต  เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  และมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของ

ประเทศชาติและประชาชน  สร้างสรรค์ คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนแห่ง

ศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาท ตลอดไป   จากนั้นกกต. ผู้บริหารและพนักงานของสานักงานร่วมใจ

กันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว.-ส านักข่าวไทย   

อ้างอิง :  https://www.mcot.net/viewtna/5f167062e3f8e40aef4644af 

 

 

 

https://www.mcot.net/viewtna/5f167062e3f8e40aef4644af


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

 

 
21 ก.ค. 2563 12:38   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

 “อิทธิพร” น าเจ้าหน้าที่ส านักงาน กกต. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พรอ้มถวายสัตย์เป็นพนักงานรัฐที่ดี 

 
 
“อิทธิพร” น าเจ้าหน้าที่ส านักงาน กกต. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ยึดความซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งแก้ไขปัญหาของ
ประเทศชาติและประชาชน 

วันนี้ ( 21 ก.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ 
ชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี
เปิด พร้อมด้วย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงาน กกต. ร่วมกล่าวคาถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

นายอิทธิพร ได้น ากล่าว ว่า ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพนักงานของรัฐ
ที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของ
ประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์ คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนแห่ง
ศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาท ตลอดไป 

หลังจากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วม
ใจกันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว อย่างพร้อมเพรียง 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000074640 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000074640
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อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.47 น. 

กกต.แบ่งเขต'อบจ.-เทศบาล'แล้ว รอรัฐบาลเคาะวันเลือกตั้ง 
 

 

 

 

 

 

กกต.แจงแบ่งเขต'อบจ.'เสร็จแล้ว รอทยอยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนเขตเลือกตั้งเทศบาลเสร็จแล้ว 55 
จังหวัด รอรัฐบาลส่งสัญญาณก่อนเคาะวันเลือกตั้ง ปัดตอบปมยุบสภาฯก่อนเลือกตั้งท้องถิ่น 

 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้
สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า การด าเนินการของ กกต.ที่ผ่านมา ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.ครบทั้ง 
77 จังหวัดแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา และมีการทยอยส่งประกาสในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนทั้ง 77 
จังหวัดแล้ว แต่ข้อมูลที่เราส่งไปมีรายละเอียดเยอะ หน่วยงานที่รับผิดชอบการประกาศก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน 

 ซึ่งล่าสุดการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 19 จังหวัด ที่เหลือคงทยอย
ประกาศไปเรื่อยๆ ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเสร็จไปแล้ว 55 จังหวัด เหลือรอเสนอ กกต.อีก 22 จังหวัด คาดว่า
คงจะเสร็จได้โดยเร็ว ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบต.นั้น ไม่ต้องแบ่งเพราะตามกฎหมายให้ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
นอกจากนั้นยังมีการเตรียมการเพ่ือตั้ง กกต.ท้องถิ่นไว้แล้ว รวมทั้งการเตรียมการส่วนอ่ืนๆ ดังนั้นหากรัฐบาลประกาศ
พร้อมเมื่อไหร่ เราก็พร้อม 

  เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าให้กกต.เป็นคนส่งสัญญาณเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น นายอิทธิพร 
กล่าวว่า ถ้าดูตามกฎหมาย ในบทเฉพาะกาลรัฐบาลจะเป็นคนประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น หลังจากนั้น กกต.
ท้องถิ่นก็จะเป็นคนประกาสวันเลือกตั้ง ซึ่งเราจะต้องค านึงความพร้อมของทุกฝ่ายด้วย อย่างไรก็ตามยืนยันว่าหากมีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ กกต.สามารถเตรียมพร้อมได้ทัน 

 เมื่อถามว่าอีกว่าหากรัฐบาลมีการยุบสภาฯ จะส่งผลกระทบต่อการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ขอ
ตอบ เพราะเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการคาดหมาย. 

 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785902 
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วันอังคาร ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.25 น 

กกต.แบ่งเขต "อบจ." เสร็จแล้ว ทยอยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

 
 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563   นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ว่า การด าเนินการของ กกต.ที่ผ่านมา ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.
ที่ผ่านมา และมีการทยอยส่งประกาสในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนทั้ง 77 จังหวัดแล้ว แต่ข้อมูลที่เราส่งไปมีรายละเอียด
เยอะ หน่วยงานที่รับผิดชอบการประกาศจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ล่าสุดการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. ได้มีการ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 19 จังหวัด ที่เหลือคงทยอยประกาศไปเร่ือยๆ ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาล
เสร็จไปแล้ว 55 จังหวัด เหลือรอเสนอ กกต.อีก 22 จังหวัด คาดว่าคงจะเสร็จได้โดยเร็ว ส าหรับอบต.ไม่ต้องแบ่งเขต 
เพราะตามกฎหมายให้ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง นอกจากนั้นยังมีการเตรียมการเพ่ือตั้ง กกต.ท้องถิ่นไว้แล้ว รวมทั้งการ
เตรียมการส่วนอ่ืนๆ ดังนั้นหากรัฐบาลประกาศพร้อมเมื่อใด กกต.ก็พร้อม  

เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีระบุว่าให้กกต.เป็นคนส่งสัญญาณเร่ืองการเลือกตั้งท้องถิ่น นายอิทธิพร กล่าวว่า ถ้าดู
ตามกฎหมาย ในบทเฉพาะกาลรัฐบาลจะเป็นคนประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น หลังจากนั้น กกต.ท้องถิ่นก็จะเป็นคน
ประกาศวันเลือกตั้ง ซึ่งเราจะต้องค านึงความพร้อมของทุกฝ่ายด้วย อย่างไรก็ตามยืนยันว่าหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่ น
ภายในปีนี้ กกต.สามารถเตรียมพร้อมได้ทัน 

          เมื่อถามว่าอีกว่าหากรัฐบาลมีการยุบสภาฯ จะส่งผลกระทบต่อการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายอิทธิพร 
กล่าวว่า เร่ืองนี้ไม่ขอตอบ เพราะเป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนือการคาดหมาย 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/199783 
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อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.01 น. 

กกต.จ่อประกาศผลเลอืกตั้งล าปาง พร้อมเชญิ'สมชัย'ให้ข้อมูลทุจรติ 

 

 

 

 

กกต.เตรียมพิจารณาประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง “ประธานกกต.”เผยร่อนหนังสือเชิญ “สมชัย” ให้ข้อมูลทุจริต ยันแม้
ประกาศรับรองไปก่อนก็เอาผิดต่อได้ 
 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณา
ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4  ว่า ตอนนี้มีเร่ืองร้องเรียนทุจริตเร่ืองเลือกตั้ง 3 เร่ืองคือเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่กลาง 
การทุจริตซื้อเสียง และร้องให้มีการยุบพรรค โดยขณะนี้มีการยื่นร้องไว้ที่กกต.จังหวัดล าปาง และกกต.กลาง แล้ว 
 การประชุมกกต.วันนี้จึงต้องรอฟังผลการตรวจสอบที่ทางส านักงานจะเสนอว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็นอย่างไร เพราะตาม
กฎหมายมาตรา 127 ก าหนดว่าหลังการเลือกตั้งแล้วภายใน 60 วันหากกกต.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าการเลือกตั้งมีความสุจริตก็
สามารถประกาศผลได้ 
 เมื่อถามว่านายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.ได้เผยแพร่ข้อมูลพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตเลือกตั้งล าปาง นายอิทธิพร 
กล่าวว่า กกต.ก็พิจารณาตามปกติแล้วใครมีหลักฐานอะไรก็สามารถส่งให้กกต.ตรวจสอบได้ และในกรณีนี้ก็ได้ให้ส านักงานมีหนังสือไป
ถึงอดีตกกต. เพ่ือมาให้ข้อมูลโดยหนังสือได้ส่งไปตั้งแต่เมื่อวาน 
 อย่างไรก็ตามหากกกต.มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนกฎหมายก็ไม่ได้ตัดสิทธิกกต.ในการด าเนินการเอาผิดกรณี
พบทุจริตดังนั้น  ข้อมูลที่ได้รับจากอดีตกกต.ก็สามารถน ามาด าเนินการสืบสวนไต่สวนต่อให้สุดทางตามที่ระเบียบกกต.ก าหนด 

นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงกรณีสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยยื่นร้องให้กกต.ตรวจสอบร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยหาเสียงและยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐ ว่า ตามหลักการจะให้ส านักงานรับเร่ืองไว้ก่อนและต้องดูว่าค าร้อง
มีเหตุผลพอหรือไม่ ทราบว่าเพ่ิงมีการ้องเมื่อวานนี้( 20 ก.ค.) ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของส านักงานพิจารณาว่าค าร้องมีมูลเสนอกกต.สั่ง
ด าเนินการต่อไปหรือไม่ ซึ่งการด าเนินการคงจะแยกจากส านวนทุจริตซื้อเสียง เพราะกรณีนี้เป็นเร่ืองของการใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ไม่เหมาะสม. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785907 
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วันอังคาร ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 11.27 น. 

กกต.ร่อนหนังสือเชิญ'สมชัย'ให้ข้อมูลปมทุจริตเลือกตั้งล าปาง 

กกต.ร่อนหนังสือเชิญ"สมชัย"ให้ข้อมูลทุจริตเลือกตั้งล าปาง ย้ าแม้ประกาศรับรองไปก่อนแต่ก็สามารถด าเนินเอาผิดต่อได้ 

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึง
ความคืบหน้าการพิจารณาประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 ว่า ตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนทุจริตเรื่องเลือกตั้ง 3 
เรื่อง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่กลาง การทุจริตซื้อเสียง และร้องให้มีการยุบพรรค โดยขณะนี้มีการยื่นร้องไว้ที่ กกต.
จังหวัดล าปาง และ กกต.กลาง แล้ว การประชุม กกต.วันนี้จึงต้องรอฟังผลการตรวจสอบที่ทางส านักงานจะเสนอว่า
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็นอย่างไร เพราะตามกฎหมายมาตรา 127 ก าหนดว่าหลังการเลือกตั้งแล้วภายใน 60 วัน หาก 
กกต.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าการเลือกตั้งมีความสุจริตก็สามารถประกาศผลได้ 

 "วันนี้ กกต.ล าปาง ยังตรวจสอบอยู่ บางกรณีทราบว่ามีการเรียกผู้ร้องมาสอบแล้ว แต่ในที่ประชุม กกต.วันนี้
ส านักงานก็จะน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่ทาง กกต.ล าปาง ส่งมาให้ กกต.ได้พิจารณา ซึ่งคิดว่าน่าจะ
เพียงพอที่ กกต.จะมีค าตอบได้ว่าจะประกาศรับรองผลได้หรือยัง" นายอิทธิพร กล่าว 

 เมื่อถามว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.เผยแพร่ข้อมูลพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตเลือกตั้งล าปาง 
ประธาน กกต.กล่าวว่า กกต.ก็พิจารณาตามปกติ แล้วใครมีหลักฐานอะไรก็สามารถส่งให้ กกต.ตรวจสอบได้ และในกรณี
นี้ก็ได้ให้ส านักงานมีหนังสือไปถึงอดีต กกต.เพ่ือมาให้ข้อมูล โดยหนังสือได้ส่งไปตั้งแต่เมื่อวาน อย่างไรก็ตาม หาก กกต.มี
การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน กฎหมายก็ไม่ได้ตัดสิทธิ กกต.ในการด าเนินการเอาผิดกรณีพบทุจริต ดังนั้น 
ข้อมูลที่ได้รับจากอดีต กกต.ก็สามารถน ามาด าเนินการสืบสวนไต่สวนต่อให้สุดทาง ตามท่ีระเบียบ กกต.ก าหนด 

 นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงกรณีสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย ยื่นร้องให้ กกต.ตรวจสอบ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยหาเสียงและยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐ 
ว่า ตามหลักการจะให้ส านักงานรับเรื่องไว้ก่อน และต้องดูว่าค าร้องมีเหตุผลพอหรือไม่ ทราบว่าเพ่ิงมีการร้องเมื่อวานนี้ 
(20 ก.ค.) ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของส านักงานพิจารณาว่าค าร้องมีมูลเสนอ กกต.สั่งด าเนิน การต่อไปหรือไม่ ซึ่งการ
ด าเนินการคงจะแยกจากส านวนทุจริตซื้อเสียง เพราะกรณีนี้เป็นเรื่องของการใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการไม่เหมาะสม 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/506642 
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21 ก.ค. 2563 11:56   

กกต. ร่อนหนังสอืเชิญ “สมชัย” ให้ข้อมูลปมทุจริตเลอืกตั้งล าปาง 

 

กกต. ร่อนหนังสือเชิญ “สมชัย” ให้ข้อมูลทุจริตเลือกตั้งล าปาง ย้ าแม้ประกาศรับรองส.ส.ไปก่อนก็สามารถด าเนิน

เอาผิดต่อได้ 

 วันนี้ (21 ก.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาประกาศรับรองผล

เลือกตั้งส.ส.ล าปาง เขต 4 ว่า ตอนนี้มีเร่ืองร้องเรียนทุจริตเร่ืองเลือกตั้ง 3 เร่ืองคือเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่กลาง การ

ทุจริตซื้อเสียง และร้องให้มีการยุบพรรค โดยขณะนี้มีการยื่นร้องไว้ที่กกต.จังหวัดล าปาง และกกต.กลาง แล้ว การ

ประชุมกกต.วันนี้จึงต้องรอฟังผลการตรวจสอบที่ทางส านักงานจะเสนอว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็นอย่างไร เพราะตาม

กฎหมายมาตรา 127 ก าหนดว่าหลังการเลือกตั้งแล้วภายใน 60 วันหากกกต.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าการเลือกตั้งมี

ความสุจริตก็สามารถประกาศผลได้ 

 “วันนี้กกต.ล าปางยังตรวจสอบอยู่ บางกรณีทราบว่ามีการเรียกผู้ร้องมาสอบแล้ว แต่ในที่ประชุมกกต.วันนี้

ส านักงานก็จะน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่ทางกกต.ล าปางส่งมาให้กกต.ได้พิจารณา ซึ่งคิดว่าน่าจะ

เพียงพอที่กกต.จะมีค าตอบได้ว่าจะประกาศรับรองผลได้หรือยัง ” 

 เมื่อถามว่านายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.เผยแพร่ข้อมูลพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตเลือกตั้งล าปาง 

ประธานกกต.กล่าวว่า กกต.ก็พิจารณาตามปกติแล้วใครมีหลักฐานอะไรก็สามารถส่งให้กกต.ตรวจสอบได้ และในกรณีนี้

ก็ได้ให้ส านักงานมีหนังสือไปถึงอดีตกกต.เพ่ือมาให้ข้อมูลโดยหนังสือได้ส่งไปตั้งแต่เมื่อวาน อย่างไรก็ตามหากกกต.มีการ

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนกฎหมายก็ไม่ได้ตัดสิทธิกกต.ในการด าเนินการเอาผิดกรณีพบทุจริตดังนั้น ข้อมูลที่

ได้รับจากอดีตกกต.ก็สามารถน ามาด าเนินการสืบสวนไต่สวนต่อให้สุดทางตามท่ีระเบียบกกต.ก าหนด 
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 นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงกรณีสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยยื่นร้องให้กกต.ตรวจสอบร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.

เกษตร ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยหาเสียงและยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐ ว่า ตามหลักการจะให้ส านักงานรับเร่ืองไว้

ก่อนและต้องดูว่าค าร้องมีเหตุผลพอหรือไม่ ทราบว่าเพ่ิงมีการ้องเมื่อวานนี้ ( 20 ก.ค.) ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของ

ส านักงานพิจารณาว่าค าร้องมีมูลเสนอกกต.สั่งด าเนินการต่อไปหรือไม่ ซึ่งการด าเนินการคงจะแยกจากส านวนทุจริตซื้อ

เสียง เพรา 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000074615 
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21 ก.ค. 2020 12:00:07 

กกต.เตรียมเชิญ “สมชยั” ให้ข้อมูลทุจรติเลือกตั้งล าปาง 

 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการพิจารณาประกาศ
รับรองผลเลือกตั้งส.ส.ล าปาง เขต 4  ว่า ขณะนี้มีเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง  3 เร่ือง คือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐวางตัวไม่กลาง  การทุจริตซื้อเสียงและร้องให้ยุบพรรค โดยยื่นร้องที่กกต.จังหวัดล าปางและกกต.กลาง ซึ่งการ
ประชุมกกต.วันนี้จะต้องรอฟังผลการตรวจสอบที่ทางส านักงานจะเสนอว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็นอย่างไร เพราะตาม
กฎหมายมาตรา 127  ก าหนดว่าหลังการเลือกตั้งแล้วภายใน 60 วัน หากกกต.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าการเลือกตั้ง
มีความสุจริต สามารถประกาศผลได้ 
 “วันนี้กกต.ล าปางยังตรวจสอบอยู่ บางกรณีทราบว่าเรียกผู้ ร้องมาสอบแล้ว  แต่ในที่ประชุมกกต.วันนี้ 
ส านักงานจะน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่ทาง กกต.ล าปางส่งมาให้กกต.ได้พิจารณา ซึ่งน่าจะเพียงพอที่
กกต.จะมีค าตอบได้ว่าจะประกาศรับรองผลได้หรือยัง” ประธานกกต. กล่าว  
 ส่วนกรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.เผยแพร่ข้อมูลพยานหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งล าปาง นายอิทธิพร 
กล่าวว่า กกต.พิจารณาตามปกติแล้ว ใครมีหลักฐานอะไรสามารถส่งให้กกต.ตรวจสอบได้ กรณีนี้ให้ส านักงานมีหนังสือ
ไปถึงอดีตกกต.เพ่ือมาให้ข้อมูล โดยหนังสือส่งไปตั้งแต่เมื่อวาน(20 ก.ค.) อย่างไรก็ตาม หากกกต.ประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งก่อน กฎหมายไม่ได้ตัดสิทธิกกต.ในการเอาผิดกรณีพบทุจริต ดังนั้น ข้อมูลที่ได้รับจากอดีตกกต. สามารถน ามา
สืบสวนไต่สวนต่อให้สุด ตามท่ีระเบียบกกต.ก าหนด 

ประธานกกต. กล่าวถึงกรณีสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยยื่นร้องให้กกต.ตรวจสอบร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยหาเสียงและยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐ ว่า ตาม
หลักการจะให้ส านักงานรับเร่ืองไว้ก่อนและต้องดูว่าค าร้องมีเหตุผลพอหรือไม่ ทราบว่าเพ่ิงร้อง เมื่อวานนี้ ( 20 ก.ค.) 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของส านักงานพิจารณาว่าค าร้องมีมูลเพียงพอเสนอกกต.สั่งด าเนินการต่อไปหรือไม่ ซึ่งการ
ด าเนินการจะแยกจากส านวนทุจริตซื้อเสียง เพราะกรณีนี้เป็นเร่ืองของการใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการไม่เหมาะสม 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f167657e3f8e40af1467f2d 

https://www.mcot.net/viewtna/5f167657e3f8e40af1467f2d
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21 กรกฎาคม 2563 12:52 น.    

กกต.ส่งหนังสือเชิญ "สมชัย"ให้ข้อมูลทุจริตเลือกตั้งล าปาง 
 

 
 

กกต.ร่อนหนังสือเชิญ"สมชัย"ให้ข้อมูลทุจริตเลือกตั้งล าปาง ย้ าแม้ประกาศรับรองไปก่อนแต่ก็สามารถ
ด าเนินเอาผิดต่อได้ 

วันที่ 21 ก.ค. 63 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้า
การพิจารณาประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 ว่า ตอนนี้มีเร่ืองร้องเรียนทุจริตเร่ืองเลือกตั้ง 3 เร่ือง คือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่กลาง การทุจริตซื้อเสียง และร้องให้มีการยุบพรรค โดยขณะนี้มีการยื่ นร้องไว้ที่ กกต.จังหวัด
ล าปาง และ กกต.กลาง แล้ว การประชุม กกต.วันนี้จึงต้องรอฟังผลการตรวจสอบที่ทางส านักงานจะเสนอว่าข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเป็นอย่างไร เพราะตามกฎหมายมาตรา 127 ก าหนดว่าหลังการเลือกตั้งแล้วภายใน 60 วัน หาก กกต.ตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้วพบว่าการเลือกตั้งมีความสุจริตก็สามารถประกาศผลได้ 

"วันนี้ กกต.ล าปาง ยังตรวจสอบอยู่ บางกรณีทราบว่ามีการเรียกผู้ร้องมาสอบแล้ว แต่ในที่ประชุม กกต.วันนี้
ส านักงานก็จะน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่ทาง กกต.ล าปาง ส่งมาให้ กกต.ได้พิจารณา ซึ่งคิดว่าน่าจะ
เพียงพอที่ กกต.จะมีค าตอบได้ว่าจะประกาศรับรองผลได้หรือยัง" นายอิทธิพร กล่าว 
เมื่อถามว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.เผยแพร่ข้อมูลพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตเลือกตั้งล าปาง ประธาน 
กกต.กล่าวว่า กกต.ก็พิจารณาตามปกติ แล้วใครมีหลักฐานอะไรก็สามารถส่งให้ กกต.ตรวจสอบได้ และในกรณีนี้ก็ได้ ให้
ส านักงานมีหนังสือไปถึงอดีต กกต.เพ่ือมาให้ข้อมูล โดยหนังสือได้ส่งไปตั้งแต่เมื่อวาน อย่างไรก็ตาม หาก กกต.มีการ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน กฎหมายก็ไม่ได้ตัดสิทธิ กกต.ในการด าเนินการเอาผิดกรณีพบทุจริต ดังนั้น ข้อมูล
ที่ได้รับจากอดีต กกต.ก็สามารถน ามาด าเนินการสืบสวนไต่สวนต่อให้สุดทาง ตามท่ีระเบียบ กกต.ก าหนด 

 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200721/db2400ac4bbd25a9a2ea55b4e84be36c6d5bc14144d2460647124eb8d7ddf864.jpg?itok=myb30z9Q
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นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงกรณีสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย ยื่นร้องให้ กกต.ตรวจสอบ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยหาเสียงและยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐ 
ว่า ตามหลักการจะให้ส านักงานรับเร่ืองไว้ก่อน และต้องดูว่าค าร้องมีเหตุผลพอหรือไม่ ทราบว่าเพ่ิงมีการร้องเมื่อวานนี้ 
(20 ก.ค.) ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของส านักงานพิจารณาว่าค าร้องมีมูลเสนอ กกต.สั่งด าเนิน การต่อไปหรือไม่ ซึ่งการ
ด าเนินการคงจะแยกจากส านวนทุจริตซื้อเสียง เพราะกรณีนี้เป็นเร่ืองของการใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการไม่เหมาะสม 

 
 อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/171129 
  

https://siamrath.co.th/n/171129
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21 Jul 2020 11:56 น. 

กกต.เชิญ“สมชัย”ให้ขอ้มูลทุจรติเลือกตั้งล าปาง 
 

 
 

กกต. ร่อนหนังสือเชิญ “สมชัย” ให้ข้อมูลทุจริตเลือกตั้งล าปาง ย้ าแม้ประกาศรับรองไปก่อนก็สามารถ
ด าเนินเอาผิดต่อได้ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาประกาศรับรองผลเลือกตั้งส.ส.
ล าปาง เขต 4  ว่า ตอนนี้มีเร่ืองร้องเรียนทุจริตเร่ืองเลือกตั้ง 3 เร่ืองคือเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่กลาง การทุจริตซื้อ
เสียง และร้องให้มีการยุบพรรค โดยขณะนี้มีการยื่นร้องไว้ที่กกต.จังหวัดล าปาง และกกต.กลาง แล้ว การประชุมกกต.
วันนี้จึงต้องรอฟังผลการตรวจสอบที่ทางส านักงานจะเสนอว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็นอย่างไร เพราะตามกฎหมายมาตรา 
127 ก าหนดว่าหลังการเลือกตั้งแล้วภายใน 60 วันหากกกต.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าการเลือกตั้งมีความสุจริตก็
สามารถประกาศผลได้ 

 
“วันนี้กกต.ล าปางยังตรวจสอบอยู่ บางกรณีทราบว่ามีการเรียกผู้ร้องมาสอบแล้ว แต่ในที่ประชุมกกต.วันนี้

ส านักงานก็จะน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่ทางกกต.ล าปางส่งมาให้กกต.ได้พิจารณา ซึ่งคิดว่าน่าจะ
เพียงพอที่กกต.จะมีค าตอบได้ว่าจะประกาศรับรองผลได้หรือยัง   ” 

เมื่อถามว่านายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.เผยแพร่ข้อมูลพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตเลือกตั้งล าปาง 
ประธานกกต.กล่าวว่า กกต.ก็พิจารณาตามปกติแล้วใครมีหลักฐานอะไรก็สามารถส่งให้กกต.ตรวจสอบได้ และในกรณีนี้
ก็ได้ให้ส านักงานมีหนังสือไปถึงอดีตกกต.เพ่ือมาให้ข้อมูลโดยหนังสือได้ส่งไปตั้งแต่เมื่อวาน อย่างไรก็ตามหากกกต.มีการ
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ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนกฎหมายก็ไม่ได้ตัดสิทธิกกต.ในการด าเนินการเอาผิดกรณีพบทุจริตดังนั้น  ข้อมูล
ที่ได้รับจากอดีตกกต.ก็สามารถน ามาด าเนินการสืบสวนไต่สวนต่อให้สุดทางตามที่ระเบียบกกต.ก าหนด 

นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงกรณีสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยยื่นร้องให้กกต.ตรวจสอบร .อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตร ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยหาเสียงและยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐ ว่า ตามหลักการจะให้ส านักงานรับเร่ืองไว้
ก่อนและต้องดูว่าค าร้องมีเหตุผลพอหรือไม่ ทราบว่าเพ่ิงมีการ้องเมื่อวานนี้ ( 20 ก.ค.) ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของ
ส านักงานพิจารณาว่าค าร้องมีมูลเสนอกกต.สั่งด าเนินการต่อไปหรือไม่ ซึ่งการด าเนินการคงจะแยกจากส านวนทุจริตซื้อ
เสียง เพราะกรณีนี้เป็นเร่ืองของการใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการไม่เหมาะสม 
 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/442692?utm_source=homepage&utm_medium=intern

al_referral&utm_campaign=politics 

 

 

 
 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/442692?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/442692?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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 21 กรกฎาคม 2020 เวลา 12:16 

กกต.ยันปิดคดีกู้เงิน 32 พรรคภายในปีนี้ แจงตรวจสอบย้อนหลังต้องใช้เวลา 
 

 
 

ประธานกกต.ยันสรุปคดีกู้เงิน32พรรคภายในปีนี้ แจงปมล่าช้า เหตุตรวจสอบย้อนหลัง3-4ปีต้องใช้เวลา 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนกรณี 32 พรรค
การเมือง ปรากฏรายการกู้เงินในเอกสารงบการเงินของพรรคประจ าปี 2561 นั้นว่า เท่าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบ
ว่า ขณะนี้ส านักงาน กกต. ได้ตรวจสอบงบการเงินของพรรคต่างๆ ทุกพรรค ซึ่งตอนที่เราเริ่มตรวจสอบมีพรรคการเมือง
เกือบ 100 พรรค และการตรวจสอบมีรายละเอียดเยอะ ต้องตรวจสอบย้อนหลังไป 3-4 ปี ซึ่งหากส านักงาน กกต. ตรวจสอบ
แล้วได้ผลอย่างไร มีการกู้ยืมเงินจริงหรือไม่ ก็จะเสนอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา 

ทั้งนี้แม้ตามค าร้องจะขอให้เราตรวจสอบไม่กี่พรรค แต่เราก็ตรวจสอบทุกพรรค ดังนั้นจึงใช้เวลาอยู่บ้าง แต่คาดว่าจะ
ใช้เวลาไม่นาน ส านักงาน กกต.ก็จะได้ผลสรุปงบการเงินพรรคต่างๆเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา  หากเห็นว่า
ไม่ใช่เรื่องการกู้เงินนายทะเบียนพรรคการเมืองก็พิจารณาไปตามหน้าที่ แต่หากเห็นว่าเข้าข่ายไม่ถูกต้อง และน าไปสู่การ
ยุบพรรค นายทะเบียนพรรคการเมืองก็จะต้องเสนอมาที ่กกต.ให้ความเห็นชอบ 

เมื่อถามว่าจะใช้เวลาพิจารณานานแค่ไหน และจะเป็นลักษณะเดียวกับพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ นายอิทธิพร กล่าว
ว่า ค าร้องที่ให้ตรวจสอบการกู้เงินย้อนหลังไป 3-4 ปี และมีรายละเอียดเยอะ ต้องมีการตรวจสอบละเอียด ซึ่งจะต้องใช้
เวลาอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามคิดว่าการตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวจะแล้วเสร็จทันภายในปีนี้ 
 
 

อ้างอิง  : https://www.nationweekend.com/content/politics/13688?line= 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13688?line=
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วันอังคาร ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.08 น. 

‘กกต.’ยันตรวจสอบเงินกู้ 32 พรรคการเมืองเข้าข่ายไม่ถูกต้องส่อยุบพรรค 

“กกต.” รับตรวจสอบเงินกู้ 32 พรรคต้องใช้เวลา เหตุมีรายละเอียดเยอะ-ต้องตรวจสอบย้อนหลังทุกพรรค แต่

ม่ันใจเสร็จทันปีนี้  

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง 

ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนกรณี 32 พรรคการเมือง ปรากฏรายการกู้

เงินในเอกสารงบการเงินของพรรคประจ าปี 2561 นั้นว่า เท่าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่า ขณะนี้ส านักงาน กกต. ได้

ตรวจสอบงบการเงินของพรรคต่างๆทุกพรรค ซึ่งตอนที่เราเร่ิมตรวจสอบมีพรรคการเมืองเกือบ 100 พรรค และการ

ตรวจสอบมีรายละเอียดเยอะ  

 “โดยต้องตรวจสอบย้อนหลังไป 3-4 ปี ซึ่งหากส านักงาน กกต. ตรวจสอบแล้วได้ผลอย่างไร มีการกู้ยืมเงินจริง

หรือไม่ ก็จะเสนอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา  แม้ตามค าร้องจะขอให้เราตรวจสอบไม่กี่พรรค แต่เราก็

ตรวจสอบทุกพรรค ดังนั้น จึงใช้เวลาอยู่บ้าง แต่คาดว่า จะใช้เวลาไม่นาน ที่ส านักงาน กกต.จะได้ผลสรุปงบการเงิน

พรรคต่างๆเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา หากเห็นว่า ไม่ใช่เร่ืองการกู้เงินนายทะเบียนพรรคการเมืองก็

พิจารณาไปตามหน้าที่ แต่หากเห็นว่า เข้าข่ายไม่ถูกต้อง และน าไปสู่การยุบพรรค นายทะเบียนพรรคการเมืองก็จะต้อง

เสนอมาท่ี กกต.ให้ความเห็นชอบ” นายอิทธิพร กล่าว  

 เมื่อถามว่า จะใช้เวลาพิจารณานานแค่ไหน และจะเป็นลักษณะเดียวกับพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ นายอิทธิพร 

กล่าวว่า ค าร้องที่ให้ตรวจสอบการกู้เงินต้องดูงบการเงินย้อนหลังไป 3-4 ปี ซึ่งมีรายละเอียดเยอะ และต้องมีการ

ตรวจสอบละเอียด ดังนั้น จะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามคิดว่า การตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวจะแล้วเสร็จทัน

ภายในปีนี้ 

 

อ้างอิง :  https://www.naewna.com/politic/506651 
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วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

กกต.เผยคดี "32พรรคกู้เงิน" เชื่อเสร็จทันในปีนี้ แจงต้องใช้เวลาตรวจสอบ 
 

 
 

 
วันที่ 21 ก.ค.63 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้

สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนกรณี 32 พรรคการเมือง ปรากฏรายการกู้เงินในเอกสารงบ
การเงินของพรรคประจ าปี 2561 นั้นว่า เท่าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่า ขณะนี้ส านักงาน กกต. ได้ตรวจสอบงบ
การเงินของพรรคต่างๆทุกพรรค ซึ่งตอนที่เราเร่ิมตรวจสอบมีพรรคการเมืองเกือบ 100 พรรค และการตรวจสอบมี
รายละเอียดเยอะ 

“โดยต้องตรวจสอบย้อนหลังไป 3-4 ปี ซึ่งหากส านักงาน กกต. ตรวจสอบแล้วได้ผลอย่างไร มีการกู้ยืมเงินจริง
หรือไม่ ก็จะเสนอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา แม้ตามค าร้องจะขอให้เราตรวจสอบไม่กี่พรรค แต่เราก็
ตรวจสอบทุกพรรค ดังนั้น จึงใช้เวลาอยู่บ้าง แต่คาดว่า จะใช้เวลาไม่นาน ที่ส านักงาน กกต.จะได้ผลสรุปงบการเงิน
พรรคต่างๆเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา หากเห็นว่า ไม่ใช่เร่ืองการกู้เงินนายทะเบียนพรรคการเมืองก็
พิจารณาไปตามหน้าที่ แต่หากเห็นว่า เข้าข่ายไม่ถูกต้อง และน าไปสู่การยุบพรรค นายทะเบียนพรรคการเมืองก็จะต้อง
เสนอมาท่ี กกต.ให้ความเห็นชอบ” นายอิทธิพร กล่าว 

เมื่อถามว่า จะใช้เวลาพิจารณานานแค่ไหน และจะเป็นลักษณะเดียวกับพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ นายอิทธิพร 
กล่าวว่า ค าร้องที่ให้ตรวจสอบการกู้เงินต้องดูงบการเงินย้อนหลังไป 3-4 ปี ซึ่งมีรายละเอียดเยอะ และต้องมีการ
ตรวจสอบละเอียด ดังนั้น จะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามคิดว่า การตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวจะแล้วเสร็จทัน
ภายในปีนี้ 

 
 อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/171130 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/171130
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200721/f8d8750492e415c6f463a4f36cfcb623e278bdba8773420c566fbd145e1377b6.jpg?itok=burpvizC
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21 ก.ค. 2020 11:50:05 

ประธาน กกต.แจงตรวจสอบเงินกู้ 32 พรรค ต้องใช้เวลา     

 

ส านักงาน กกต. 21 ก.ค.- “อิทธิพร บุญประคอง” แจงความคืบหน้าตรวจสอบเงินกู้ของ 32 พรรคการเมืองที่ถูก

ร้องเรียน ต้องใช้เวลา รายละเอียดเยอะ  ตรวจย้อนหลังไป 3-4 ปี ม่ันใจเสร็จทันปีนี้ 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ

ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนกรณี 32 พรรคการเมือง ปรากฏรายการกู้เงินในเอกสารงบการเงินของพรรคประจ าปี 2561 ว่า 

เท่าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่าขณะนี้ส านักงาน กกต.ได้ตรวจสอบงบการเงินของพรรคต่าง ๆ ทุกพรรค  ซึ่งตอนที่

เราเร่ิมตรวจสอบมีพรรคการเมืองเกือบ 100 พรรค และการตรวจสอบมีรายละเอียดมาก  ต้องตรวจสอบย้อนหลังไป 3-

4 ปี  หากส านักงาน กกต. ตรวจสอบแล้วได้ผลอย่างไร  มีการกู้ยืมเงินจริงหรือไม่ ก็จะเสนอให้นายทะเบียนพรรค

การเมืองพิจารณา 

 “แม้ตามค าร้องจะขอให้เราตรวจสอบไม่กี่พรรค แต่เราก็ตรวจสอบทุกพรรค  ดังนั้นจึงใช้เวลาอยู่บ้างแต่คาดว่า

จะใช้เวลาไม่นาน ที่ส านักงาน กกต.จะได้ผลสรุปงบการเงินพรรคต่าง ๆ เสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา  

หากเห็นว่าไม่ใช่เร่ืองการกู้เงิน  นายทะเบียนพรรคการเมืองก็พิจารณาไปตามหน้าที่  แต่หากเห็นว่าเข้าข่ายไม่ถูกต้อง  

และน าไปสู่การยุบพรรค  นายทะเบียนพรรคการเมืองก็จะต้องเสนอมาท่ี กกต.ให้ความเห็นชอบ” นายอิทธิพร กล่าว 

 เมื่อถามว่าจะใช้เวลาพิจารณานานแค่ไหน และจะเป็นลักษณะเดียวกับพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ นายอิทธิพร 

กล่าวว่า ค าร้องที่ให้ตรวจสอบการกู้เงินย้อนหลังไป 3-4 ปี  และมีรายละเอียดมาก  ต้องมีการตรวจสอบละเอียด  ซึ่ง

จะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามคิดว่าการตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวจะแล้วเสร็จทันภายในปีนี้.-ส านักข่าวไทย   

 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f1673fde3f8e40af846c873 
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21 ก.ค. 2563 12:31    

กกต.เผยตรวจสอบเงินกู้ 32 พรรคต้องใช้เวลา อ้างรายละเอียดเยอะแต่มั่นใจรู้ผลปีนี้ 
 

 
 
วันนี้ ( 21 ก.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในกาตรวจสอบ 

เร่ืองร้องเรียนกรณี 32 พรรคการเมือง ปรากฏรายการกู้เงินในเอกสารงบการเงินของพรรคประจ าปี 2561 นั้นว่า เท่าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่า ขณะนี้ส านักงาน กกต. ได้ตรวจสอบงบการเงินของพรรคต่างๆ ทุกพรรค ซึ่งตอนที่เราเร่ิม
ตรวจสอบมีพรรคการเมืองเกือบ 100 พรรค และการตรวจสอบมีรายละเอียดเยอะ ต้องตรวจสอบย้อนหลังไป 3-4 ปี ซึ่ง
หากส านักงาน กกต. ตรวจสอบแล้วได้ผลอย่างไร มีการกู้ยืมเงินจริงหรือไม่ ก็จะเสนอให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
พิจารณา ทั้งนี้แม้ตามค าร้องจะขอให้เราตรวจสอบไม่กี่พรรค แต่เราก็ตรวจสอบทุกพรรค ดังนั้นจึงใช้เวลาอยู่บ้าง แต่
คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ส านักงาน กกต.ก็จะได้ผลสรุปงบการเงินพรรคต่างๆเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา 
หากเห็นว่าไม่ใช่เร่ืองการกู้เงินนายทะเบียนพรรคการเมืองก็พิจารณาไปตามหน้าที่ แต่หากเห็นว่าเข้าข่ายไม่ถูกต้อง และ
น าไปสู่การยุบพรรค นายทะเบียนพรรคการเมืองก็จะต้องเสนอมาที่ กกต.ให้ความเห็นชอบ 

เมื่อถามว่าจะใช้เวลาพิจารณานานแค่ไหน และจะเป็นลักษณะเดียวกับพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ นายอิทธิพร 
กล่าวว่า ค าร้องที่ให้ตรวจสอบการกู้เงินย้อนหลังไป 3-4 ปี และมีรายละเอียดเยอะ ต้องมีการตรวจสอบละเอียด ซึ่ง
จะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามคิดว่าการตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวจะแล้วเสร็จทันภายในปีนี้ 
  
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000074633 
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21 ก.ค. 2563 - 10:30 น. 

"สมชัย" ไขค าตอบ เหตุ "ประยุทธ์" ไม่กล้ายบุสภา ชี้ มอ็บถูกทางแล้ว    

 

 

 

 

วันนี้ (21 ก.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า ลุงเขาไม่กล้ายุบ

สภาหรอก เอ้อระเหยไปมา การจัดตั้งตัวแทนแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้ครบทุกเขตเพ่ือให้มีสิทธิส่งเลือกตั้งใน

ทุกเขตก็เลยยังไม่เสร็จ ยุบสภาวันนี้ พปชร.ส่งลงได้แค่ 79 เขต ที่หวังจะเป็นพรรคใหญ่ เกิน 200 ในสภาจะเอามาจากที่

ไหน 

 กติกาบัตรใบเดียวของมีชัย ต้องส่งลงเขตจึงจะมีบัญชีรายชื่อ งานนี้ถึงชนะเขตมากมายในเขตที่ส่ง แต่บัญชี

รายชื่อจะเป็นศูนย์ตามหมากที่มีชัยวางไว้ ดังนั้น ใครอยากเป็นรัฐมนตรีรีบขอ ตั้งกลุ่มกันยื่นขอจากนายก ไม่ให้ก็แกล้ง

ท าสภาล่ม ท าท่ีประชุมกมธ.งบประมาณล่ม อย่างไรลุงแกก็ไม่กล้ายุบสภา 

 เอาคนเข้าพรรคโดยไม่เลือก เที่ยวสัญญากับเขามากมาย ถึงเวลาต้องใช้หนี้กันก็อย่าเบี้ยว คนดีคนเก่งก็บีบจน

เขาท างานไม่ได้ วันนี้ประชาชนจะได้เห็นหน้าตาที่แท้ของรัฐบาล เสียที ส่วน นศ. เดินมาถูกทางแล้ว ยุบสภา ร่าง

รัฐธรรมนูญใหม่ ไล่ ส.ว. ทหารต้องไม่เกี่ยวกับการเมือง 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4547063 
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อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.40 น. 

ฎีกายืนคุก4เดือนโตโต้-ปิยรัฐ ฉีกบัตรประชามติถ่ายคลิป 

 

ศาลฎีกาพิพากษายืน คุก 4 เดือน ปรับ 4 พัน "โตโต้-ปิยรัฐ" ฉีกบัตรประชามติ เพื่อนถ่ายคลิป โทษจ าให้รอลง

อาญา 1 ปี 

 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ศาลอาญาพระโขนง ถ.สรรพาวุธ ศาลอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา คดีฉีกบัตรออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ปี 2560 คดีหมายเลขด า 5952/2559 ที่พนักงานอัยการพระโขนง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นาย

ปิยรัฐ หรือโตโต้ จงเทพ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธ์ุ พรรคอนาคตใหม่ และอดีตนายกสมาคมเพ่ือเพ่ือน , นาย

จิรวัฒน์  เอกอัครนุวัฒน์  และ นายทรงธรรม  แก้วพันพฤกษ์ เป็นจ าเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานท าลายเอกสาร และท า

ให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188, 358 ฐานท าลายบัตรออกเสียง และก่อความวุ่นวายในหน่วย

ลงคะแนน ตาม พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 59, 60 (9) 

 กรณีเมื่อวันที่ 7ส.ค. 2559 อันเป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ นายปิยรัฐเดินทางไปยังคูหา

ลงคะแนนเสียงที่เขตบางนาและฉีกบัตรลงคะแนน พร้อมกับตะโกนว่า “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” เพ่ือ

แสดงออกว่าไม่ยอมรับการลงประชามติที่ปราศจากความชอบธรรม ภายใต้การใช้อ านาจควบคุมการแสดงออกของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยนายทรงธรรม กับ นายจิรวัฒน์ เป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอการฉีกบัตรดังกล่าว 

 คดีนี้ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 พิพากษาลงโทษนายปิยรัฐ จ าเลยที่ 1 ฐานท าลายบัตร

ออกเสียง และท าให้เสียทรัพย์ โดยเป็นการกระท าเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานท าให้เสียทรัพย์ จ าคุก 4 

เดือน ปรับ 4,000 บาท จ าเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจ าคุก 2 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจ าคุกรอลงอาญา 

1 ปี ข้อหาอ่ืนให้ยกฟ้อง และยกฟ้องจ าเลยที่ 2 และ 3 ทุกข้อกล่าวหา 
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 ต่อมาศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561 พิพากษาแก้เป็นนายปิยรัฐ จ าเลยที่ 1 มีความผิดฐาน

ท าลายบัตรออกเสียง และก่อความวุ่นวายในที่ออกเสียง การกระท าของจ าเลยเป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท 

ให้ลงโทษฐานก่อความวุ่นวาย ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก ส่วนนายจิรวัฒน์ จ าเลยที่ 2 และนายทรงธรรม จ าเลยที่ 3 มี

ความผิดฐานก่อความวุ่นวาย ลงโทษจ าคุกจ าเลยทั้งสามคนละ 6 เดือน ปรับคนละ 6,000 บาท จ าเลยทั้งสามให้การเป็น

ประโยชน์ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจ าคุกคนละ 4 เดือน ปรับคนละ 4,000 บาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี  

 ศาลฎีกาตรวจส านวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่จ าเลยที่ 1 ฎีกาถึงการฉีกบัตรประชามติ กระท าขณะยังไม่ท า

เคร่ืองหมายลงคะแนนนั้น ตาม พ.ร.บ.ประชามติฯ บัญญัติโทษท าลายบัตรให้ช ารุดเสียหาย โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ

ไม่เกิน 20,000 บาท แค่เพียงท าลายก็ถือเป็นความผิดแล้ว ส่วนจ าเลยทั้งสามท าความผิดฐานก่อความวุ่นวายหรือไม่ 

โจทก์มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเบิกความสอดคล้องกัน ตั้งแต่จ าเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อ ต ารวจเห็นจ าเลยที่ 2-3 

ถ่ายภาพ จึงเชิญจ าเลยที่ 2-3 ออกไปจากหน่วย จากนั้นจ าเลยที่ 1 รับบัตรแล้วเดินอ้อมคูหา ก่อนหยุดที่หน้าหีบบัตร 

และตะโกนว่า "เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ" ก่อนฉีกบัตร และขย าทิ้งลงพ้ืน โดยมีจ าเลยที่ 2-3 บันทึกคลิป

เหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ตรวจสอบเฟซบุ๊กจ าเลยที่ 2-3 พบว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว จึงเชื่อว่าจ าเลยที่ 

2-3 ร่วมรู้เห็นด้วย ที่จ าเลยที่ 2-3 น าสืบว่าไม่รู้เห็น ไม่มีน้ าหนักให้รับฟัง จึงเป็นความผิดฐานก่อความวุ่นวายฯ ตาม 

พ.ร.บ.ประชามติฯ 

 ส่วนที่จ าเลยทั้งสามฎีกาว่าเป็นการใช้สิทธ์ิโดยสุจริตตามระบอบประชาธิปไตย ได้รับความคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญนั้น สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่รับรอง ใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ

รัฐธรรมนูญ ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่ขัดกฎหมาย การฉีกบัตรเป็นความผิดตามกฎหมาย หาอ้างได้ไม่ 

 ส่วนการขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญานั้น พวกจ าเลยท าต่อหน้าสาธารณะและเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก 

เป็นการโน้มน้าวจูงใจให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ศาลอุทธรณ์พิพากษารอการลงโทษ

แล้ว ไม่มีเหตุให้ลงโทษเบาลงอีก พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้จ าเลยทั้งสามเดินทางมาศาล โดยมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทาง

มาให้ก าลังใจ. 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/crime/785900 
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วันอังคาร ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 10.58 น. 

ฎีกายืนคุก 4 เดือน'โต้โต้'ก๊วนอยากเลือกตั้งกบัพวก คดีฉีกบัตรประชามติ 

ฎีกายืนคุกคนละ4เดือนปรับคนละ4พัน"โตโต้-ปิยรัฐ"กับเพื่อนร่วมกันฉีกบัตรประชามติ-ถ่ายคลิป รอลงอาญา1ปี 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลอาญาพระโขนง ถ.สรรพาวุธ ศาลอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา 

คดีฉีกบัตรออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ปี 2560 หมายเลขด า 5952/2559 ที่พนักงานอัยการพระโขนง เป็น

โจทก์ยื่นฟ้อง นายปิยรัฐ หรือโตโต้ จงเทพ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธ์ุ พรรคอนาคตใหม่ และอดีตนายกสมาคมเพ่ือเพ่ือน 

, นายจิรวัฒน์ เอกอัครนุวัฒน์ และนายทรงธรรม แก้วพันพฤกษ์ เป็นจ าเลยที่ 1 - 3 ในความผิดฐานท าลายเอกสาร และ

ท าให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 , 358 ฐานท าลายบัตรออกเสียง และก่อความวุ่นวายในหน่วย

ลงคะแนน ตาม พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 59 , 60 (9) 

 กรณีเมื่อวันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ นายปิยรัฐเดินทางไปยังคูหาลงคะแนน

เสียงที่เขตบางนาและฉีกบัตรลงคะแนน พร้อมกับตะโกนว่า "เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ" เพ่ือแสดงออก

ว่าไม่ยอมรับการลงประชามติที่ปราศจากความชอบธรรม ภายใต้การใช้อ านาจควบคุมการแสดงออกของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยนายทรงธรรมกับนายจิรวัฒน์เป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอการฉีกบัตรดังกล่าว จ าเลยรับสารภาพ 

 คดีนี้ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 26 ก.ย.2560 เห็นว่าเป็นการกระท าเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

พิพากษา จ าคุกนายปิยรัฐ จ าเลยที่ 1 ฐานท าลายบัตรออกเสียง และท าให้เสียทรัพย์ ให้ลงโทษฐานท าให้เสียทรัพย์  

จ าคุก 4 เดือน ปรับ 4,000 บาท รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจ าคุก 2 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจ าคุกรอลงอาญา 1 

ปี ข้อหาอ่ืนให้ยกฟ้อง และยกฟ้องจ าเลยที่ 2 และ 3 ทุกข้อกล่าวหา 

 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 15 ส.ค.2561 โดยพิพากษาแก้เป็นว่า นายปิยรัฐ จ าเลยที่ 1 มีความผิดฐาน

ท าลายบัตรออกเสียง และก่อความวุ่นวายในที่ออกเสียง การกระท าของจ าเลยเป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท 

ให้ลงโทษฐานก่อความวุ่นวาย ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก ส่วนนายจิรวัฒน์ จ าเลยที่ 2 และนายทรงธรรม จ าเลยที่ 3 มี

ความผิดฐานก่อความวุ่นวาย ลงโทษจ าคุกจ าเลยทั้งสามคนละ 6 เดือน ปรับคนละ 6,000 บาท จ าเลยทั้งสามให้การเป็น

ประโยชน์ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจ าคุกจ าเลยคนละ 4 เดือน ปรับคนละ 4,000 บาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี 

จ าเลยยื่นฎีกา 

 วันนี้ จ าเลยทั้งสามเดินทางมาศาล โดยมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางม าให้

ก าลังใจ 
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 ศาลฎีกาตรวจส านวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่จ าเลยที่ 1 ฎีกาถึงการฉีกบัตรประชามติ กระท าขณะยังไม่ท า

เคร่ืองหมายลงคะแนนนั้น ตาม พ.ร.บ.ประชามติฯ บัญญัติโทษท าลายบัตรให้ช ารุดเสียหาย โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ

ไม่เกิน 20,000 บาท แค่เพียงท าลายก็ถือเป็นความผิดแล้ว ส่วนจ าเลยทั้งสามท าความผิดฐานก่อความวุ่นวายหรือไม่ 

โจทก์มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเบิกความสอดคล้องกัน ตั้งแต่จ าเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อ ต ารวจเห็นจ าเลยที่ 2 - 3 

ถ่ายภาพ จึงเชิญจ าเลยที่ 2 - 3 ออกไปจากหน่วย จากนั้นจ าเลยที่ 1 รับบัตรแล้วเดินอ้อมคูหา ก่อนหยุดที่หน้าหีบบัตร 

และตะโกนว่า "เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ" ก่อนฉีกบัตร และขย าทิ้งลงพ้ืน โดยมีจ าเลยที่ 2 - 3 บันทึก

คลิปเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ตรวจสอบเฟซบุ๊กจ าเลยที่ 2 - 3 พบว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว จึงเชื่อว่า

จ าเลยที่ 2 - 3 ร่วมรู้เห็นด้วย ที่จ าเลยที่ 2 - 3 น าสืบว่าไม่รู้เห็น ไม่มีน้ าหนักให้รับฟัง จึงเป็นความผิดฐานก่อความ

วุ่นวายฯ ตาม พ.ร.บ.ประชามติฯ 

 ส่วนที่จ าเลยทั้งสามฎีกาว่าเป็นการใช้สิทธ์ิโดยสุจริตตามระบอบประชาธิปไตย ได้รับความคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญนั้น สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่รับรอง ใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ

การปกครอง ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่ขัดกฎหมาย การฉีกบัตรเป็นความผิดตามกฎหมาย หาอ้างได้ไม่ 

 ส าหรับฎีกาจ าเลยขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญานั้นเห็นว่า พวกจ าเลยกระท าต่อหน้าสาธารณะและ

เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก เป็นการโน้มน้าวจูงใจให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ที่ศาลอุทธรณ์

พิพากษารอการลงโทษแล้ว นั้นเหมาะสมแล้ว ไม่มีเหตุให้ลงโทษเบาลงอีก ฎีกาจ าเลยฟังไม่ข้ึน พิพากษายืน 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/506634 

  

https://www.naewna.com/politic/506634
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เผยแพร:่ 21 ก.ค. 2563 11:05    

ศาลฎีกาจ าคุก 4 เดอืน "โตโต้-ปิยรัฐ" อดตีผู้สมัครอนาคตใหม่ ฉีกบตัรประชามติร่าง

รัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 

ศาลฎีกาสั่งจ าคุก 4 เดือน ปรับ 4,000 บาท "โตโต้-ปิยรัฐ" อดีตผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่กับพวก ฉีกบัตรประชามติ

ร่างรัฐธรรมนูญ แต่ศาลปราณีโทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี 

 เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (21 ก.ค.) ศาลอาญาพระโขนงได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกา คดีฉีกบัตรออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ปี 2560 คดีหมายเลขด า 5952/2559 ที่พนักงานอัยการพระโขนง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นาย

ปิยรัฐ หรือโตโต้ จงเทพ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธ์ุ พรรคอนาคตใหม่ และอดีตนายกสมาคมเพ่ือเพ่ือน, นายจิรวัฒน์ เอก

อัครนุวัฒน์ และนายทรงธรรม แก้วพันพฤกษ์ เป็นจ าเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานท าลายเอกสาร และท าให้เสียทรัพย์ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188, 358 ฐานท าลายบัตรออกเสียง และก่อความวุ่นวายในหน่วยลงคะแนน ตาม 

พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 59, 60 (9) 

 กรณีเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2559 ซึ่งเป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ นายปิยรัฐเดินทางไปยังคูหา

ลงคะแนนเสียงที่เขตบางนาและฉีกบัตรลงคะแนน พร้อมกับตะโกนว่า “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” เพ่ือ

แสดงออกว่าไม่ยอมรับการลงประชามติที่ปราศจากความชอบธรรม ภายใต้การใช้อ านาจควบคุมการแสดงออกของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยนายทรงธรรมกับนายจิรวัฒน์เป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอการฉีกบัตรดังกล่าว 

 คดีนี้ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 พิพากษาลงโทษนายปิยรัฐ จ าเลยที่ 1 ฐานท าลายบัตร

ออกเสียง และท าให้เสียทรัพย์ โดยเป็นการกระท าเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานท าให้เสียทรัพย์ จ าคุก 4 

เดือน ปรับ 4,000 บาท จ าเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจ าคุก 2 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจ าคุกรอลงอาญา 

1 ปี ข้อหาอ่ืนให้ยกฟ้อง และยกฟ้องจ าเลยที่ 2 และ 3 ทุกข้อกล่าวหา 
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 ต่อมาศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561 พิพากษาแก้เป็นนายปิยรัฐ จ าเลยที่ 1 มีความผิดฐาน

ท าลายบัตรออกเสียง และก่อความวุ่นวายในที่ออกเสียง การกระท าของจ าเลยเป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท 

ให้ลงโทษฐานก่อความวุ่นวาย ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก ส่วนนายจิรวัฒน์ จ าเลยที่ 2 และนายทรงธรรม จ าเลยที่ 3 มี

ความผิดฐานก่อความวุ่นวาย ลงโทษจ าคุกจ าเลยทั้งสามคนละ 6 เดือน ปรับคนละ 6,000 บาท จ าเลยทั้งสามให้การเป็น

ประโยชน์ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจ าคุกคนละ 4 เดือน ปรับคนละ 4,000 บาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี 

 ในวันนี้ จ าเลยทั้งสามเดินทางมาศาล โดยมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางมาให้

ก าลังใจ 

ศาลฎีกาตรวจส านวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่จ าเลยที่ 1 ฎีกาถึงการฉีกบัตรประชามติ กระท าขณะยังไม่ท า

เคร่ืองหมายลงคะแนนนั้น ตาม พ.ร.บ.ประชามติฯ บัญญัติโทษท าลายบัตรให้ช ารุดเสียหาย โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ

ไม่เกิน 20,000 บาท แค่เพียงท าลายก็ถือเป็นความผิดแล้ว ส่วนจ าเลยทั้งสามท าความผิดฐานก่อความวุ่นวายหรือไม่ 

โจทก์มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเบิกความสอดคล้องกัน ตั้งแต่จ าเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อ ต ารวจเห็นจ าเลยที่ 2-3 

ถ่ายภาพ จึงเชิญจ าเลยที่ 2-3 ออกไปจากหน่วย จากนั้นจ าเลยที่ 1 รับบัตรแล้วเดินอ้อมคูหา ก่อนหยุดที่หน้าหีบบัตร 

และตะโกนว่า "เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ" ก่อนฉีกบัตร และขย าทิ้งลงพ้ืน โดยมีจ าเลยที่ 2-3 บันทึกคลิป

เหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ตรวจสอบเฟซบุ๊กจ าเลยที่ 2-3 พบว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว จึงเชื่อว่าจ าเลยที่ 

2-3 ร่วมรู้เห็นด้วย ที่จ าเลยที่ 2-3 น าสืบว่าไม่รู้เห็น ไม่มีน้ าหนักให้รับฟัง จึงเป็นความผิดฐานก่อความวุ่นวายฯ ตาม 

พ.ร.บ.ประชามติฯ 

 ส่วนการขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญานั้น พวกจ าเลยท าต่อหน้าสาธารณะและเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก 

เป็นการโน้มน้าวจูงใจให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ศาลอุทธรณ์พิพากษารอการลงโทษ

แล้ว ไม่มีเหตุให้ลงโทษเบาลงอีก จึงพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9630000074589 

  

https://mgronline.com/crime/detail/9630000074589
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21 ก.ค. 2563 11:27 น. 

ฎีกา พิพากษายืน คุก 4 เดือน ปรับ 4 พัน "โตโต้-ปิยรัฐ" ฉีกบัตรประชามต ิ

 

ศาลฎีกา พิพากษายืน คุก 4 เดือน ปรับ 4 พัน "โตโต้-ปิยรัฐ" ฉีกบัตรประชามติ แต่ให้รอลงอาญา 1 ปี ด้าน "ปิย

บุตร" ให้ก าลังใจ ย้ า ปมออกเสียงประชามติมีปัญหาจริง  

 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ก.ค. ที่ศาลอาญาพระโขนง ถนนสรรพาวุธ ศาลอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา คดีฉีก

บัตรออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ปี 2560 คดีหมายเลขด า 5952/2559 ที่พนักงานอัยการพระโขนง เป็นโจทก์

ยื่นฟ้อง นายปิยรัฐ หรือโตโต้ จงเทพ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธ์ุ พรรคอนาคตใหม่ และอดีตนายกสมาคมเพ่ือเพ่ือน , 

นายจิรวัฒน์ เอกอัครนุวัฒน์ และนายทรงธรรม แก้วพันพฤกษ์ เป็นจ าเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานท าลายเอกสาร และท า

ให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188, 358 ฐานท าลายบัตรออกเสียง และก่อความวุ่นวายในหน่วย

ลงคะแนน ตาม พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 59, 60 (9) 

 กรณีเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2559 อันเป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ นายปิยรัฐเดินทางไปยังคูหา

ลงคะแนนเสียงที่เขตบางนาและฉีกบัตรลงคะแนน พร้อมกับตะโกนว่า “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” เพ่ือ

แสดงออกว่าไม่ยอมรับการลงประชามติที่ปราศจากความชอบธรรม ภายใต้การใช้อ านาจควบคุมการแสดงออกของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยนายทรงธรรมกับนายจิรวัฒน์เป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอการฉีกบัตรดังกล่าว 

 คดีนี้ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 พิพากษาลงโทษนายปิยรัฐ จ าเลยที่ 1 ฐานท าลายบัตร

ออกเสียง และท าให้เสียทรัพย์ โดยเป็นการกระท าเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานท าให้เสียทรัพย์ จ าคุก 4 

เดือน ปรับ 4,000 บาท จ าเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจ าคุก 2 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจ าคุกรอลงอาญา 

1 ปี ข้อหาอ่ืนให้ยกฟ้อง และยกฟ้องจ าเลยที่ 2 และ 3 ทุกข้อกล่าวหา 

 ต่อมาศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561 พิพากษาแก้เป็นนายปิยรัฐ จ าเลยที่ 1 มีความผิดฐาน

ท าลายบัตรออกเสียง และก่อความวุ่นวายในที่ออกเสียง การกระท าของจ าเลยเป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท 
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ให้ลงโทษฐานก่อความวุ่นวาย ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก ส่วนนายจิรวัฒน์ จ าเลยที่ 2 และนายทรงธรรม จ าเลยที่ 3 มี

ความผิดฐานก่อความวุ่นวาย ลงโทษจ าคุกจ าเลยทั้งสามคนละ 6 เดือน ปรับคนละ 6,000 บาท จ าเลยทั้งสามให้การเป็น

ประโยชน์ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจ าคุกคนละ 4 เดือน ปรับคนละ 4,000 บาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี 

 วันนี้ จ าเลยทั้งสามเดินทางมาศาล โดยมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางมาให้

ก าลังใจ 

 ศาลฎีกาตรวจส านวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่จ าเลยที่ 1 ฎีกาถึงการฉีกบัตรประชามติ กระท าขณะยังไม่ท า

เคร่ืองหมายลงคะแนนนั้น ตาม พ.ร.บ.ประชามติฯ บัญญัติโทษท าลายบัตรให้ช ารุดเสียหาย โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ

ไม่เกิน 20,000 บาท แค่เพียงท าลายก็ถือเป็นความผิดแล้ว ส่วนจ าเลยทั้งสามท าความผิดฐานก่อความวุ่นวายหรือไม่ 

โจทก์มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเบิกความสอดคล้องกัน ตั้งแต่จ าเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อ ต ารวจเห็นจ าเลยที่ 2-3 

ถ่ายภาพ จึงเชิญจ าเลยที่ 2-3 ออกไปจากหน่วย จากนั้นจ าเลยที่ 1 รับบัตรแล้วเดินอ้อมคูหา ก่อนหยุดที่หน้าหีบบัตร 

และตะโกนว่า "เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ" ก่อนฉีกบัตร และขย าทิ้งลงพ้ืน โดยมีจ าเลยที่ 2-3 บันทึกคลิป

เหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ตรวจสอบเฟซบุ๊กจ าเลยที่ 2-3 พบว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว จึงเชื่อว่าจ าเลยที่ 

2-3 ร่วมรู้เห็นด้วย ที่จ าเลยที่ 2-3 น าสืบว่าไม่รู้เห็น ไม่มีน้ าหนักให้รับฟัง จึงเป็นความผิดฐานก่อความวุ่นวายฯ ตาม 

พ.ร.บ.ประชามติฯ 

 ส่วนที่จ าเลยทั้งสามฎีกาว่าเป็นการใช้สิทธ์ิโดยสุจริตตามระบอบประชาธิปไตย ได้รับความคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญนั้น สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่รับรอง ใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ

รัฐธรรมนูญ ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่ขัดกฎหมาย การฉีกบัตรเป็นความผิดตามกฎหมาย หาอ้างได้ไม่ 

 ส่วนการขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญานั้น พวกจ าเลยท าต่อหน้าสาธารณะและเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก 

เป็นการโน้มน้าวจูงใจให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ศาลอุทธรณ์พิพากษารอการลงโทษ

แล้ว ไม่มีเหตุให้ลงโทษเบาลงอีก พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ 

 หลังเสร็จสิ้นการฟังค าพิพากษา นายปิยบุตร ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางมาให้ก าลังใจ ว่า ทั้ง 3 คน เป็นนัก

กิจกรรมเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารตั้งแต่ปี 2557 มาโดยตลอด เล็งเห็นความไม่ชอบธรรมของกระบวนการออก

เสียงประชามติ ซึ่งตามความเห็นของตนมองว่า ไม่ได้มาตรฐานสากล ปิดกั้นเสรีภาพของฝ่ายรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญ 

ท าได้อย่างจ ากัด โดยวันนี้ก็ยังมีคดีอีกมาก ที่ยังค้างอยู่ในศาล เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติและประกาศใช้แล้ว 

การยังคงคดีเกี่ยวกับประชามติไม่เห็นว่า จะมีความจ าเป็นใดๆ เลย ตรงกันข้ามคดีเหล่านี้คงอยู่ ยิ่งเป็นสัญลักษณ์ให้เห็น

ว่า การออกเสียงประชามติมีปัญหาจริงๆ แสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย คนที่รัก

ประชาธิปไตยออกมาต่อต้านรัฐประหาร ตนมาให้ก าลังใจพวกเขาในฐานะที่มีความกล้าหาญในการแสดงอารยะขัดขืน 

แสดงออกอย่างสันติเพ่ือประท้วงต่อกระบวนการต่อกฎหมายที่เป็นอยู่ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1894017  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1894017
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ยื่น กกต.ฟันธรรมนัส-พปชร.  
 เมื่อวันท่ี 20 ก.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย (สร.) 

รับมอบอ านาจจากหัวหน้าพรรค เข้ายื่นค าร้องต่อกกต.ขอให้ ตรวจสอบกรณีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ราชการช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้ชนะเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง 
และขอให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค พลังประชารัฐ 

 พล.ต.ท.จุตติกล่าวว่า ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งได้รับข้อมูลจากประชาชนว่ามีการซื้อเสียง 300-500 บาท จึงได้ตรวจสอบในพ้ืนท่ี
พร้อมกับพล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายช่ือ จนได้ข้อมูลและได้ยื่นร้องเรียนไว้ที่กกต.ล าปาง ส่วนคดีอาญาได้แจ้งความไว้ที่สภ.
เสริมงามและสภ.เถิน แต่กรณีของร.อ.ธรรมนัส พบว่ามีการใช้ช่วงเวลาเสาร์ -อาทิตย์ หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งลงพื้นที่
ตรวจราชการโดยอ้างภัยแล้ง เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานเข้าร่วม ทั้งที่จ.ล าปางไม่ใช่พื้นที่ใน 29 จังหวัดที่รัฐบาล
ประกาศเป็นเขตภัยแล้ง 

 พล.ต.ท.จุตติกล่าวอีกว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. มาช่วยเก็บข้อมูลและพบว่าร.อ.ธรรมนัสมีการเสนอโครงการแก้ภยั
แล้งในจ.ล าปางถึง 12 โครงการ ส่วนพรรคก็รวบรวมข้อมูล ซึ่งตรงกับสื่อออนไลน์ว่าร.อ.ธรรมนัสมีการสัญญาว่าจะให้ โดยระบุหากเลือก
ผู้สมัครหมายเลข 1 ของพรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุนโครงการนั้น ซึ่งพรรคเห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้สมัคร และสัญญาว่าจะให้เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง จึงขอให้กกต.ด าเนินคดีกับร.อ.ธรรมนัส และเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ
พรรคพลังประชารัฐ ตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรค 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4546673 
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5 องค์กรอิสระออกแนวปฏิบัติรับส่งเรื่องร้องเรียนลดซ้ าซ้อน 

 

ประธาน กสม. เผย 5 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญออกแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องร้องเรียนระหว่างองค์กร  
ป้องกันความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่  
 เมื่อวันที่  21 ก.ค. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า โดยที่มาตรา 221 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 5 องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก าหนด
ในลักษณะที่สอดคล้องกันว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร ถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรอิสระอ่ืน ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป และถ้าองค์กรอิสระใดเห็น
ว่าการด าเนินการเร่ืองใดอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าซึ่งอยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้
ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 5 องค์กรจึงได้ร่วมกัน
ออกประกาศ เร่ือง แนวปฏิบัติในการรับส่งเร่ืองระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1. กรณีที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนต่อองค์กรอิสระใด หากองค์กรอิสระนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเร่ืองที่ไม่อยู่ใน
หน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระนั้น แต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนให้องค์กรอิสระนั้นส่งเร่ืองดังกล่าว
ให้องค์กรอิสระอ่ืนที่มีหน้าที่และอ านาจเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่า
เป็นเร่ืองที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรอิสระนั้นยุติการด าเนินการ และส่งเร่ืองให้องค์กรอิสระอ่ืนที่มีหน้าที่และ
อ านาจเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 2. กรณีที่มีการแจ้งหรือร้องเรียน หรือความปรากฏต่อองค์กรอิสระใด แล้วองค์กรอิสระนั้นเห็นว่า เป็นเร่ืองที่
อยู่ในหน้าที่และอ านาจ แต่มีประเด็นที่อาจเข้าลักษณะอยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนรวมอยู่ด้วย ให้องค์กร
อิสระนั้นส่งเร่ืองเฉพาะประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนเพ่ือด าเนินการในประเด็นนั้นต่อไป 
 3. กรณีที่มีการแจ้งหรือร้องเรียนเร่ืองเดียวกันต่อองค์กรอิสระหลายองค์กร ให้องค์กรอิสระแต่ละองค์กร
ด าเนินการในประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของตนในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และ
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อ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนรวมอยู่ด้วย ให้องค์กรอิสระที่รับเร่ืองนั้นส่งเร่ืองเฉพาะประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรอิสระอ่ืนเพ่ือด าเนินการในประเด็นนั้นตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 4. การด าเนินการในเร่ืองที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระหลายองค์กร องค์กรอิสระอาจปรึกษาหารือ
ร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน ทั้งนี้ องค์กรอิสระอาจประสานข้อมูลระหว่างองค์กรเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเร่ือง
นั้นก็ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายขององค์กรอิสระแต่ละองค์กร การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ไม่ตัดอ านาจตาม
กฎหมายในการขอให้ผู้ถูกร้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือ
ส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 
 5. การส่งเร่ืองระหว่างองค์กรอิสระตามแนวปฏิบัตินี้ ให้ส านักงานขององค์กรอิสระส่งเป็นส าเนาเอกสารพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เว้นแต่กรณีที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้ส่ง
ต้นฉบับเร่ืองร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ส านักงานขององค์กรอิสระผู้รับเร่ือง กรณีส่งเร่ืองที่มีผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียน ให้ส านักงานขององค์กรอิสระผู้ส่งเร่ืองมีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบถึงการส่งเร่ืองดังกล่าว
ด้วย และให้ส านักงานขององค์กรอิสระผู้รับเร่ืองแจ้งการรับเร่ืองและผลการด าเนินการให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบ
ต่อไป 
 6. เมื่อองค์กรอิสระผู้รับเร่ืองได้พิจารณาด าเนินการเร่ืองที่ได้รับเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส านักงานขององค์กรอิสระผู้รับ
เร่ืองแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรอิสระผู้ส่งเร่ืองทราบด้วยเพ่ือประโยชน์ในการแจ้งผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน ส านักงานของ
องค์กรอิสระผู้ส่งเร่ืองอาจสอบถามความคืบหน้าจากส านักงานขององค์กรอิสระผู้รับเร่ืองก็ได้ 
 7. ในการรับส่งเร่ืองหรือการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระ ส านักงานของ
องค์กรอิสระอาจจัดให้มีการท าบันทึกข้อตกลง เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้ ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้ 
 8. กรณีมีปัญหาโต้แย้งว่าเร่ืองร้องเรียนอยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระใด องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องอาจ
ปรึกษาหารือเพ่ือหาข้อยุติของปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ก่อนที่จะพิจารณาเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 210 (2) ก็ได้ 
 9. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานองค์กรอิสระร่วมกันวินิจฉัยชี้ขาดค าวินิจฉัยให้
เป็นที่สุด 
 “ประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 5 องค์กร ดังกล่าว อยู่ระหว่างการด าเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ราช
กิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” นายวัส กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/60773 
  

https://www.newtv.co.th/news/60773
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21 ก.ค. 2020 11:42:54 

ชวนระดมความเห็นเลือกตั้งท้องถิ่นบริสุทธิ์ในภาวะ New Normal 

 

รัฐสภา 21 ก.ค.-กมธ.ปกครองท้องถิ่น เปิดเวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง “การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

ในภาวะ New Normal” 30 ก.ค.นี้ เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เปิดเผยว่า 

คณะกรรมาธิการฯ มีก าหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรมในภาวะ New 

Normal” วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม เวลา 09.00 -14.00 น. ที่สโมสรนายทหารอากาศ บางชื่อ ถนนเตชะวณิช 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างบริสุทธ์ิ

ยุติธรรมในภาวะ New Normal และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

 “เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฉบับ

ใหม่ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพราะที่ผ่านมายังมีปัญหาประชาชนที่ไม่เข้าใจ มีคนฉีกบัตรเลือกตั้งและ

ถูกด าเนินคดี จึงจะเปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร

ท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางร่วมกันเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภกองถิ่นหรือผู้ริหารท้องถิ่นให้

เป็นไปอย่างบริสุทรียุติธรม ภายไต้สถานการณ์ยุค New Normal โดยผู้สนใจสามารถจ้งสงทะเบียนพ่ือส ารองที่นั่งได้ที่ 

หมายเลข 02 831 918 8-9 โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย” พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าว.-ส านักข่าวไทย 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f16724ee3f8e40af846c85f  

https://www.mcot.net/viewtna/5f16724ee3f8e40af846c85f
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วันท่ี 20 ก.ค. 2563 เวลา 14:01 น. 

"เสรรีวมไทย"ลุยต่อรอ้ง กกต.เอาผดิ "ธรรมนสั"ยุบพรรคพลังประชารัฐ 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย รับมอบอ านาจจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เข้ายื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบกรณี ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ ให้ชนะการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง พร้อมขอให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลัง
ประชารัฐ 

 พล.ต.ท.จุตติ กล่าวว่า ได้ร่วมทีมหาเสียงของพรรคลงตรวจสอบกรณีการทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง 
ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง และได้รับข้อมูลจากประชาชนว่า มีการซื้อเสียง 300-500 บาท จึงได้ลงตรวจสอบในพ้ืนที่พร้อม
กับ พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย จนได้ข้อมูล และได้ยื่นร้องเรียนไว้ที่ กกต.จ.ล าปาง 
ส่วนที่เป็นคดีอาญาได้แจ้งความไว้ที่สถานีต ารวจภูธร อ.เสริมงาม และ อ.เถิน 

 ทั้งนี้ ในกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พบว่า มีการใช้ช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ ลงพ้ืนที่ตรวจราชการหลังมี พ.ร.ฎ.ให้มี
การเลือกตั้ง โดยอ้างภัยแล้ง มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงาน ทั้งท่ี จ.ล าปาง ไม่ใช่พ้ืนที่ใน 29 จังหวัด
ที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตภัยแล้ง ประกอบกับนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ก็มาช่วยเก็บข้อมูล พบว่า ร.อ.
ธรรมนัส มีการเสนอโครงการแก้ภัยแล้งใน จ.ล าปาง ถึง 12 โครงการ 

ส าหรับ พรรคเสรีรวมไทยก็รวบรวมข้อมูลหลักๆ จะปรากฏในสื่อออนไลน์ มีข้อมูลตรงกันว่า ร.อ.ธรรมนัส มี
การสัญญาว่าจะให้ โดยระบุว่าหากเลือกผู้สมัครหมายเลข 1 ของพรรคพลังประชารัฐ จะสนับสนุนโครงการต่างๆ ทาง
พรรคเสรีรวมไทย เห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัคร และสัญญาว่าจะให้ เป็นความผิด
ตามกฎหมายเลือกตั้ง จึงขอให้ กกต.ด าเนินคดีกับ ร.อ.ธรรมนัส และเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ ตัด
สิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/628803 

https://www.posttoday.com/politic/news/628803


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 - 15:23 น. 

‘สมชัย’ โพสต์ ถ้ายุบสภาวันนี้ พปชร.จะส่ง ส.ส.ไดสู้งสดุแค่ 79 เขตเท่าน้ัน 

 
 

 

 

“สมชัย” โพสต์ ถ้ายุบสภาวันนี้ พปชร.จะส่ง ส.ส.ได้สูงสุดแค่ 79 เขตเท่านั้น 
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดง

ความเห็นเร่ือง รู้ไหม หากลุงยุบสภาวันนี้ พรรคไหนหายนะ ระบุว่ามาตรา 47 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง 2560 
ก าหนดให้พรรคที่จะประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตในเขตเลือกตั้งใด ต้องมีสาขาพรรคการเมือง 
หรือ ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดท่ีมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น 

มาตรา 35 บอกว่า เขตเลือกตั้งใดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขาของพรรคการเมือง 
ต้องมีสมาชิกพรรคในเขตนั้นเกิน 100 คน จึงจะสามารถเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพ่ือด าเนินกิจกรรม
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบนั้นได้ 

หมายความว่า หากพรรคจะส่งคนลงเลือกตั้ง ครบทั้ง 350 เขต ต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ครบ 
350 เขต แต่หากเขตใดมีสาขาแล้วก็หักลบออกได้ 

วั นนี้  ต ามตั ว อย่ า ง ขอ งพรรคพลั ง ป ระช า รั ฐ  ( ข้ อ มู ล จ าก  เ ว็ บ ไ ซต์  ก กต . เ มื่ อ  2 ก .ค .  2563) 
พรรคมีสาขา 4 สาขา มีตัวแทนประจ าจังหวัด 75 คน รวมได้ 79 เท่ากับว่า เขตเลือกตั้ง 350 เขต วันนี้ส่งได้แค่สูงสุด 
79 เขต แล้วคะแนนบัญชีรายชื่อ เขตไหนไม่ส่ง ก็ไม่มีนะครับ ลุงทั้งสอง ไม่รู้วันนี้รู้หรือยัง 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2273506  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2273506
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/41-9.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

44 

 

 
20 กรกฎาคม 2563 - 17:11 น. 

พลังประชารัฐ ประชุม ส.ส.พรุ่งนี้ ถก กก.บห. นั่ง รมต. 

 

โฆษกพลังประชารัฐ เผย พรุ่งนี้ พรรคฯประชุม ส.ส. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือประชาชนและการ

ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของผู้บริหารพรรคฯ 

 นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (21 ก.ค.) จะมีการประชุม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)พรรคพลังประชารัฐ ณ ที่ท าการพรรคฯ ถนนรัชดาภิเษก เวลา 14.00 น. จากเดิมเวลา 

16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชุมหารือกับ ส.ส. ของพรรคฯ ก่อนที่จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค 

(กก.บห.) 

 นางสาวพัชรินทร์ กล่าวว่า การประชุม ส.ส. ของพรรคฯคร้ังนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ ส.ส.แสดงความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะในทุกๆ เร่ืองตลอดระยะการท างาน 1 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองนโยบายต่างๆ ที่จะท าให้กับพ่ีน้อง

ประชาชนและปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่รวมถึงการเสนอความคิดเห็นในเร่ืองการด ารงต าแหน่งทางการเมือง

ของผู้บริหารพรรคฯ เพ่ือน าข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆของ ส.ส. ทุกท่าน เข้าสู่การประชุม

กรรมการบริหารพรรค ในล าดับต่อไป 

 

อ่างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/437632?adz= 
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วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 - 18:14 น. 

ปชป.เปลี่ยนโลโก้บนสื่อโซเชียลอีกรอบ ใส่“พุทธพจน์-รวงข้าว” แต่ไม่มีชือ่พรรค 
 

 

 

 

ปชป.เปลี่ยนโลโก้บนสื่อโซเชียลอีกรอบ ใส่“พุทธพจน์-รวงข้าว”แต่ไม่เขียนชื่อพรรค 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทวิตเตอร์และเพจเฟชบุ๊กอย่างเป็นทางการของพรรคประชาธิปัตย์ที่ชื่อ
ว่า “Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์” ได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์อีกคร้ัง โดยเป็นรูปโลโก้พระแม่ธรณีบีบ
มวยผม พร้อมมีรวงข้าวล้อมรอบและพุทธพจน์ที่ว่า “สัจฺจ  เว อมตา วาจา” ใต้พระแมธ่รณีฯ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ใช้โล
โก้พระแม่ธรณีบีบมวยผมโดยไม่มีรวงข้าวล้อมรอบและพุทธพจน์ดังกล่าว ซึ่งท าให้สมาชิกพรรคจ านวนมากเกิดความไม่
สบายใจ พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ และคัดค้านอย่างหนักว่าขัดกับข้อบังคับพรรคฯ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 

ส าหรับรูปโลโก้พระแม่ธรณีฯฉบับล่าสุดที่เพ่ิงปรากฏในวันนี้ (20 ก.ค.) ไม่มีการใส่ชื่อ “พรรคประชาธิปัตย์” ลง
ในภาพด้วย ต่างจากโลโก้ของพรรคฯ แบบทางการซึ่งได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม 
หลังจากผู้ดูแลสื่อโซเชียลของพรรคได้เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์คร้ังนี้ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจ านวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับภาพนี้ ขณะที่บางส่วนมองว่าไม่ว่าพรรคพยายามจะเปลี่ยนโลโก้ให้ดูว่ามีความทันสมัย แต่
อยากให้พรรคมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนและเป็นรูปธรรมด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2273914 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2273914
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/58-7.jpg
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วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 - 19:39 น. 

‘ทนายอานนท’์ประกาศ! สงครามระหว่างเผด็จการกับ ปชต.เริม่ตน้อย่างเป็นทางการแล้ว 

 

 

 

 ‘ทนายอานนท์’ ประกาศ! สงครามระหว่างเผด็จการกับปชต.เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว มวลชนโห่ร้องกึกก้อง 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชด าเนินนอก นายอานนท์ น าภา 
ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วย นายปิยรัฐ จงเทพ หรือโตโต้ อดีตผู้สมัคร ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ, นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) และนายภาณุพงศ์ จาดนอก 
แกนน านักเคลื่อนไหวทางสังคมเยาวชนตะวันออกเพ่ือประชาธิปไตย ผู้ชูป้ายขณะ พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางไประยอง 
รวมตัวกันแสดงออกในฐานะประชาชนที่ไม่พอใจกับการกล่าวหาของ พ.อ.หญิง นุสรา วรภัทราทร นายทหารประจ า 
กรมยุทธการ ทบ. อดีตรองโฆษกกองทัพบก ต่อการชุมนุมโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอก เพ่ือต่อต้านเผด็จการ และ สนท. ที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.30 น. มีนักศึกษา ประชาชนทยอยเดินทางมายังบริเวณหน้า กองบัญชาการ
กองทัพบก อย่างต่อเนื่อง โดยจับกลุ่มพูดคุยและล้อมวงนั่งบริเวณเกาะกลางถนนฝั่งตรงข้ามเวทีมวยราชด าเนิน เบื้องต้น 
นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และ นางสาว ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล โฆษก
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) เดินทางมาถึงและหารือถึงสถานที่จัดตั้งเวทีปราศรัย 

การชุมนุมดังกล่าว ยังมีการน าภาพนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธ์ิ หรือต้าร์ ที่ถูกบังคับขึ้นรถยนต์หายตัวไปจาก
หน้าที่พักในกรุงพนมเปญ กัมพูชา มาแขวนเรียงไว้บนเชือกฟางผูกระหว่างต้นมะขามหน้าประตูกองทัพบกอีกด้วย 

Playvolume00:01/01:12The Thousand Faces of  
ในตอนหนึ่ง นายอานนท์ น าภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า การชุมนุมวันนี้ จะเกิดข้ึนไม่ได้เลย หากไม่มีการ
สบประมาทประชาชนโดยผู้พันเจ๊ียบซึ่งหากเป็นนายทหารธรรมดา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ก็คงไม่เป็นไร แต่ผู้พันเจ๊ียบเป็น
หัวสมองของกองทัพ เป็นทีมงาน ‘ไอโอ’ ดังนั้น กองทัพจะปฏิเสธอย่างไร ว่าไม่ใช่จุดยืนกองทัพ มิหน าซ้ า กองทัพยัง
ไม่ได้บอกว่า ไม่จริง หรือไม่เห็นด้วย พวกตนจึงต้องประกาศว่านี่คือการเขียนแทนกองทัพ สิ่งที่ตนตกใจมาก คือการดู
หมิ่นประชาชนว่าเป็นม็อบมุ้งม้ิง ดูถูกว่ามีเบื้องหลัง เชื่อมโยงถึงพรรคการเมือง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%997575-1.jpg
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นอกจากนี้ ยังบอกว่า ถ้าประชาชนไม่ท าผิดกฎหมาย จะมีใครท าอะไรได้ ซึ่งเป็นตรรกะวิบัติ เพราะต่อให้ท าผิด
กฎหมาย ก็ไม่มีสิทธิใช้มาตรการเบาหรือหนักอย่างที่โพสต์ นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานว่าประชาชนถูกคุกคาม ที่ผ่านมา
นายเอกชัย หงส์กังวาน และจ่านิว สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ ถูกท าร้ายหลังออกมาตรวจสอบกองทัพ ซึ่งยังไม่สามารถจับกุม
ผู้กระท าผิดได้ ทุกวันนี้พวกตนยังต้องตั้งการ์ด ถามว่ากลัวหรือไม่ ขอตอบว่า เลยความกลัวไปแล้ว วันแรกท่ีตัดสินใจเป็น
ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ถือว่าตนตายไปคร่ึงหนึ่ง อีกคร่ึงหนึ่งคือตอนเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนเสื้อแดงที่
เสียชีวิตในปี 53 ขอบอกว่า ต่อให้ตายก็ไม่เสียดายชีวิต 

จากนั้น นายอานนท์ กล่าวถึงรายละเอียดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ซี่งไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่ต้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายอานนท์ปราศรัยจบ ประชาชนตะโกน เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ 
ก่อนประกาศจบกิจกรรมในเวลาประมาณ 19.30 น. โดยร่วมกันเก็บขยะหน้าทบ.เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2274020 
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อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.20 น. 

ประชุมใหญ ่"เพื่อไทย" ไร้สัญญาณปรับเปลีย่น กก.บห. 

 

ประชุมใหญ่เพื่อไทยไร้สัญญาณปรับเปลี่ยนกรรมการบริหาร "หัวหน้า-เลขาฯ" ยังเป็นคนเดิม  

 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทย เผยว่า การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพรรคเพ่ือไทย วันที่21

ก.ค. ที่ที่ท าการพรรคเพ่ือไทย จะมีการประชุมส.ส.และสมาชิกพรรค วาระที่ถูกจับตาจะมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ

บริหารพรรคหรือไม่ เดิมคณะกรรมการบริหารพรรค 29 คน ต่อมานายปลอดประสพ สุรัสวดี ถูกค าพิพากษาของศาล

จากคดีในอดีต ส่วนนายสามารถ แก้วมีชัย นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ลาออกจากสมาชิกพรรค ท าให้ต าแหน่งรองหัวหน้า

พรรคทั้ง3คน พ้นสภาพไปด้วย เหลือคณะกรรมการบริหารพรรค 26 คน ที่ผ่านมาแกนน าระดับสูงของพรรคได้หารือ

เป็นการภายใน ต่างเห็นว่ากรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน ท าหน้าที่ได้ดี เวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะปรับเปลี่ยน 

 ดังนั้นในการประชุมที่มีขึ้นจะไม่มีการปรับเปลี่ยน ต าแหน่งส าคัญๆ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ยังท าหน้าที่หัวหน้า

พรรค นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เหมือนเดิม จึงท าให้วาระการประชุม มีเพียงการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานของพรรคในช่วงปีที่ผ่านมา การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค เพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมายที่ต้องมีตัวแทนจากกรรมการบริหารพรรค 7 คน ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด และหัวหน้าสาขา

พรรค อย่างละ 4 คน แทนชุดเดิม ที่เป็นการแต่งตั้งจากส่วนกลาง ตามที พ.ร.บ.พรรคการเมือง ให้การยกเว้นไว้ในการ

เลือกตั้งคร้ังแรก 

 

มีรายงานอีกว่า การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคและปรับทิศทางพรรคนั้น แกนน าพรรคมองว่า จะมี

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ ช่วงก่อนการเลือกตั้ง 6 เดือน เวลานั้นจะเป็นการปรับองค์กรคร้ังใหม่ เพ่ือเอาไว้ต่อสู้

ทางการเมือง หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่มีการหารือเบื้องต้นคือ ต้องท าให้การบริหารมีความคล่องตัว กรรมการบริหารพรรค
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ไม่จ าเป็นต้องมีมากถึง29คน แต่จะมีส่วนผสมของคนรุ่นใหม่กับผู้มีประสบการณ์ท างานการเมืองเข้ามาอยู่ในโครงสร้าง

ใหม่  

 นอกจากนี้ยังมีการเร่ิมพูดไปถึง การหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ รวมไปถึงแคนดิเดตนายกฯ ยังมีความเห็นแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งอยากให้คงเดิม น าคนมีประสบการณ์ทางการเมือง ที่อยู่กับพรรคและท างานให้กับพรรค

มาโดยตลอด  กับอีกกลุ่ม อยากให้หาคนรุ่นใหม่ ที่ใกล้ชิดกับคนแดนไกล เข้ามาชูเป็นจุดขาย เหมือนสมัยที่ เคยประสบ

ความส าเร็จในการดัน นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาเพียง 49 วัน. 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785836 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

50 

 

 

21 ก.ค. 2563 05:28 น. 

ไพบูลย ์เปิดหน้าชน ดนั "สุริยะ" เป็น รมว.พลังงาน 

 

 

 

 

ยืนยันโควตาพปชร. บี้ไพรินทร์ทับซ้อน "เทวัญ" โชว์-ไขก๊อก กลุ่มนวชีวินอดข้าว สนท.ไฮด์พาร์กทบ. ประชุมกมธ.

งบล่ม 

 “ไพบูลย์” ดับเคร่ืองชนชง “สุริยะ” นั่ง รมว.พลังงาน อ้างเป็นโควตาพรรค ค้านแหลก “ไพรินทร์” มี

ผลประโยชน์ ทับซ้อน น้อยใจ “บิ๊กตู่” มอง พปชร. เป็นแค่พรรคร่วมฯ “บิ๊กป้อม” ชิ่งไม่มีสัญญาใจ ส่ายหัวสื่อจ้ีถามดัน 

“นฤมล” นั่ง รมต. “เทวัญ” ไขก๊อก “สุวัจน์” คุยโชว์สปิริตเปิดทางนายกฯปรับ ครม.ยันหนุนรัฐบาลต่อ ล่าสุดโผ ครม.

ยังไม่นิ่งแกนน าสาย “ลุงป้อม” รอวัดใจ “ประยุทธ์” เคาะใครคุมขุมทรัพย์ รปช.ฮึดไม่ยอมแลก ก.แรงงานกับ อว. กมธ.

งบฯ 64 ป่วน “ชาดา” ชงนับองค์ประชุมล่ม แฉพรรคร่วม รบ.ฉุน พปชร.กินรวบ 7 อนุ กมธ.งบฯ “บิ๊กแดง” เลี่ยงเรียก

แขกงดจ้อสื่อ ส่ง “วินธัย” แจง “ผู้พันเจ๊ียบ” โพสต์ม็อบมุ้งมิ้งไม่เกี่ยวกองทัพ ทบ.สายล่อฟ้าซื้อเคร่ืองบินวีไอพี 1.3 

พันล้าน สนท.บุก บก.ทบ. จ้ีหยุดซื้อเรือ-เคร่ืองบิน-คุกคาม ปชช. กลุ่มนวชีวินไปท าเนียบฯ อดข้าวประท้วงบี้แก้ปากท้อง 

ช่วยคนตกงาน 

การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่ลงตัวที่เก้าอ้ี รมว.พลังงาน โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคสาย 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ประกาศจะเสนอชื่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

รมว.อุตสาหกรรมไปนั่งเป็น รมว.พลังงาน ถือเป็นโควตาของพรรคพร้อมคัดค้านนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมช.

คมนาคมและผู้บริหาร ปตท.เพราะมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

“ไพบูลย์” ค้าน “ไพรินทร์” ประโยชน์ทับซ้อน 
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เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์

ถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกระทรวงพลังงานที่มีข่าวว่านายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต 

รมช.คมนาคมและผู้บริหาร ปตท.จะมาเป็น รมว.พลังงานว่า ต าแหน่งนี้ เดิมเป็นของพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้ว หากจะ

เอาไปให้บุคคลภายนอก พรรคต้องมีการประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ การเสนอชื่อนายไพรินทร์

ออกมาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะนาย ไพรินทร์เป็นทั้งอดีตผู้บริหาร ปตท. แล้วจะมาเป็น รมว.พลังงานต้องไปก ากับดูแล 

ปตท. แล้วจะตอบค าถามเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร รวมทั้งผู้ที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ ปตท.ไม่สบายใจ 

ส่วนที่บอกว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผ่านมา อดีต รมว.พลังงานอย่างนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นนักธุรกิจ ท าหน้าที่ รมว.

พลังงานได้ หรือสมัย คสช.มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็น รมว.พลังงาน หรือสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต

นายกฯ มีนายพิชัย นริพทะพันธ์ุ เป็น รมว.พลังงาน จบบัญชี และเป็นนักธุรกิจ 

เอาตรงๆชงชื่อ “สุริยะ” นั่ง รมว.พลังงาน 

นายไพบูลย์กล่าวอีกว่า ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐกรณีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม มีคุณสมบัติ

ครบถ้วน หลายคนอาจจะไม่ทราบว่านายสุริยะจบโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เอ็นทรานซ์ติดแพทย์มหิดลเรียนอยู่คร่ึงปี พอดี

มีเหตุการณ์ทางการเมืองคร้ังใหญ่ของประเทศเลยไปเรียนต่อที่สหรัฐฯ จบวิศวะอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์  มี

ประสบการณ์ในการท างานมากมาย ที่ส าคัญเป็น ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ดังนั้น ถ้าพรรคจะมีมติจะเสนอท่านไปเป็น 

รมว.พลังงาน เป็นเร่ืองภายในพรรคที่มีความชอบธรรม แต่เราไม่ได้ไปตัดสิทธ์ินายกฯจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ในการ

ประชุมพรรคพลังประชารัฐวันที่ 21 ก.ค. จะเสนอชื่อนายสุริยะ เป็น รมว.พลังงาน เพราะเป็นกระทรวงเดิมของอดีต

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เราเสนอชื่อคนของพลังประชารัฐเป็นเร่ืองถูกต้อง และกระทรวงพลังงานถือเป็นต าแหน่ง

ชี้วัดความถูกต้อง หากพรรคไม่ได้ดูแลจะอธิบายกับ ส.ส.ของพรรคไม่ได้ 

น้อยใจผู้น ามอง พปชร.แค่พรรคร่วมฯ 

นายไพบูลย์ยังกล่าวอีกว่า ทั้งหมดที่เราด าเนินการ อยากจะพูดตรงๆให้สังคมได้รับทราบว่า หลายเร่ืองในการร่วมรัฐบาล

ของแต่ละพรรค นายกฯมองพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่ง ดังนั้นต้องดูแลพรรคพลังประชารัฐ

เหมือนพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอ่ืน แต่ถ้ามองพรรคพลังประชารัฐ ที่เป็น ส.ส.โดยตรง แต่ได้ดูแลกระทรวงน้อยมาก เทียบ

กับพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ด้วยซ้ า เมื่อถามว่า การออกมาพูดอย่างนี้ไม่เป็นการกดดันนายกฯหรือ

เพราะตอนเชิญมาเป็นนายกฯให้อ านาจพิจารณา ครม.เอง นายไพบูลย์กล่าวว่า ตนพูดแล้วว่ากระทรวงพลังงานเป็นของ

พรรคพลังประชารัฐ ถ้าบอกว่ากระทรวงพลังงานเป็นด้านเศรษฐกิจ ถ้าอย่างนั้นต้องเรียกร้องให้มีการทบทวน กระทรวง

คมนาคมของพรรคภูมิใจไทย กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย ท าไมต้องมาทบทวน

เฉพาะของพรรคพลังประชารัฐพรรคเดียว 

“สันติ” เผย “อุตตม” ไขก๊อก กมธ.งบฯ 64 
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เมื่อเวลา 12.50 น. ที่รัฐสภา นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะ 

กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้นายอุตตม 

สาวนายน อดีต รมว.คลัง ได้ลาออกจากการเป็นประธาน กมธ.งบฯปี 2564 แล้ว และตนได้ท าหนังสือแจ้งไปยังนายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื่อด าเนินการขั้นตอนต่อไปการท างานของคณะ กมธ.ไม่ได้รับผลกระทบแต่ประการใด เพราะ

เรามีประธานถึง 21 คน 

จัดเก้าอี้ รมต.ใครจะเหนือนายกฯ 

นายสันติกล่าวถึงการปรับ ครม.ว่า คงจะไม่สามารถเลือกไปอยู่กระทรวงไหนได้ ขึ้นอยู่กับนายกฯเราต้องเคารพ ต้อง

เชื่อมั่นนายกฯให้ดูแลบ้านเมืองทั้งเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงต้องไว้ใจเพราะท่านเป็นคนเก่งท าจริง ขยันดูแลทุกเร่ือง 

เสียสละและเหน็ดเหนื่อยเพ่ือบ้านเมืองต้องให้นายกฯท างานเต็มความสามารถ เมื่อถามว่าแต่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รอง 

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ยอมยืนยันว่าจะเสนอชื่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ไปเป็น รมว.พลังงาน

ให้ได้ อ้างเป็นโควตาพรรคไม่ใช่โควตาของคนนอก นายสันติตอบว่า นายกฯบอกว่าเป็นอ านาจนายกฯ ใครเหนือนายกฯ 

เมื่อถามย้ าว่านายไพบูลย์บอกว่าไม่ได้กดดันนายกฯแต่ต้องเอาคนของพรรคไปนั่งกระทรวงพลังงาน นายสันติกล่าวว่า ไม่

มีเราไม่ได้มีปัญหาอะไร พรรคเราและ ส.ส.เป็นของประชาชน ในเมื่อนายกฯเป็นผู้รับผิดชอบบ้านเมืองทุกด้าน ท่านมี

วิสัยทัศน์ของที่จะดู พรรคไม่ได้มีปัญหา เมื่อถามว่านายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคาร ไทย และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย จะมาเป็น รมว.คลัง นายสันติกล่าวว่า ก็ท่านบอกว่าเป็นข่าวก็คงเป็นข่าวอยู่อย่างนั้น ไม่

มีปัญหาเราต้องเชื่อมั่นนายกฯ 

“บิ๊กป้อม” ปัดไม่มีสัญญาใจ “สุริยะ” 

เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรค พลังประชารัฐ กล่าวถึง

การปรับ ครม.ว่า ต้องถามนายกฯ ไม่มีสัดส่วนของพรรค นายกฯเป็นคนเดียวที่จะตัดสินใจว่าจะให้ใครอยู่ใครไป เมื่อ

ถามว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่าเก้าอ้ี รมว.พลังงานต้องเป็น

ของพรรค พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็แล้วแต่นายกฯ เมื่อถามว่าในฐานะหัวหน้าพรรคจะห้ามปรามลูกพรรคให้หยุด

เคลื่อนไหวเร่ืองการปรับ ครม.หรือไม่ เพ่ือให้เป็นอ านาจของนายกฯ คนเดียว พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เขาหยุดอยู่แล้ว 

ไม่มีอะไรหรอก เมื่อถามย้ าว่า มีข่าวว่า พล.อ.ประวิตร มีสัญญาใจกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม จะให้มา

นั่ง รมว.พลังงาน ตั้งแต่ก่อนมาร่วมรัฐบาลจริงหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “สัญญาใจไม่มี คุณไปเอาสัญญาใจที่ไหน

มา ผมไม่เคยมีสัญญาใจอะไรกับใคร” 

ส่ายหัวหนีสื่อถาม “นฤมล” นั่ง รมต. 

เมื่อถามถึงกรณีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ ลาออกจาก รมต.ประจ าส านักนายกฯจะท าให้ปรับ ครม.เร็วขึ้นหรือไม่ พล.อ.

ประวิตรกล่าวว่า การปรับเร็วหรือช้าอยู่ที่นายกฯ ไม่ใช่การลาออกของรัฐมนตรี ครม.มีคนทดแทนได้ตลอด มี

ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการ ใครจะลาออกมีคนทดแทนอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วง ยืนยันว่าเร่ืองการปรับ ครม.ให้ถาม
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นายกฯ ถามตน ตนไม่รู้หรอก เมื่อถามว่า ตกลงนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกฯได้ต าแหน่ง

รัฐมนตรี เจ้าของฉายาโฆษกฯบิ๊กอายแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรส่ายหัวแล้วเดินขึ้นรถยนต์ออกไป 

“ตั้น”ย้ า พปชร.มีสิทธิเสนอ รมต. 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า เชื่อว่ากรรมการบริหารพรรค

จะเสนอรายชื่อที่เหมาะสม พรรคมีแนวคิดของพรรคเอง มีสิทธิเสนอชื่อรัฐมนตรีของพรรค จะเสนอชื่อผูกไปกับต าแหน่ง

เลยหรือจะเสนอเพียงรายชื่อคงต้องรอคุยกัน ส่วนจะโดนใจ นายกฯหรือไม่เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง แต่สุดท้ายนายกฯเป็นผู้

ตัดสินใจ พรรคไม่กังวลรับได้ทุกการตัดสินใจ มั่นใจการตัดสินใจนายกฯ ที่สมาชิกพรรคบางคนระบุเก้าอ้ี รมว.พลังงาน 

เป็นโควตาพลังประชารัฐ สมาชิกแต่ละคนคิดเห็นแตกต่างกัน ใครก็ได้ไม่ว่าจะคนในหรือคนนอกส าคัญต้องมาขับเคลื่อน

กลไกพลังงาน พลังงานทดแทนและการลงทุนด้านพลังงาน เมื่อถามว่า ยังอยู่ในต าแหน่งเดิมหรือไม่ นายณัฏฐพล ยิ้ม

กล่าวเพียงว่า “เพ่ือความต่อเนื่องๆ” 

หัวชนฝา “สุริยะ” คั่วขุมทรัพย์พลังงาน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวการปรับ ครม.ที่ว่างลง 5 ต าแหน่ง คือรองนายกฯ รมว.คลัง รมว.พลังงาน รมว.การ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ที่นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 

ลาออกเป็นรายล่าสุด ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลไม่ขอปรับยึดโควตาเดิม ล่าสุดโควตาคนนอก รมว.คลัง ยังเป็นนายปรีดี ดาว

ฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ส่วนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท. ที่มีชื่อจะ

มาชิง รมว.พลังงานหรือเป็นรองนายกฯ ยังต้องรอการตัดสินใจของนายกฯ โดยพรรคพลังประชารัฐยืนยันจะเสนอชื่อ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมและรองหัวหน้าพรรคมานั่ง รมว.พลังงาน ในการประชุมกรรมการบริหาร

พรรค พปชร.วันที่ 21 ก.ค. โควตาพรรคยังเป็นโผเดิมเสนอชื่อนายสุริยะ เป็น รมว.พลังงาน นายอนุชา นาคาศัย 

เลขาธิการพรรค ไปเป็น รมว.อุตสาหกรรมแทน 

“เฮ้ง” ไป อว.–“นฤมล” มีลุ้น รมต. 

ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ก่อนหน้านี้พรรคพลังประชารัฐ จะขอเอา อว.ไปแลกกระทรวงแรงงานของพรรค

รวมพลังประชาชาติ (รปช.) แต่พรรครวมพลังประชาชาติไม่ขอแลกนั้น ล่าสุด จะเสนอนายสุชาติ เป็น รมว.อว. และนาง

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกฯและเหรัญญิกพรรค จะถูกเสนอชื่อไปเป็น รมต.ประจ าส านักนายกฯ 

ทั้งนี้ โผรายชื่อ ครม.ดังกล่าวที่พรรคจะเสนอ เพ่ือลดแรงกดดันภายในพรรคที่เรียกร้องให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกฯในฐานะหัวหน้าพรรค น ากระทรวงส าคัญมาอยู่ในโควตาพรรค โดยสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับนายกฯตัดสินใจ ซึ่ง

นายกฯเคยประกาศแล้วว่าพรรคเสนอมา ถ้าไม่เห็นด้วยสามารถให้เปลี่ยนแปลงได้ 

มติ ชพน.“เทวัญ” โชว์สปิริตไขก๊อก 
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ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 10.00 น. ที่บ้านพักราชวิถี มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา (ชพน.)โดยนายสุ

วัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 

หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเปิดทางให้นายกฯปรับ ครม.อย่าง

สบายใจ เป็นการแสดง สปิริตให้นายกฯสบายใจไม่ต้องกังวลกับพรรค ยังสนับสนุนรัฐบาลเหมือนเดิม เล็งเห็นว่า

บ้านเมืองมีปัญหา เราไม่ยึดติดกับต าแหน่ง ได้แจ้งให้นายกฯรับทราบขอบคุณ ยืนยันว่าไม่มีการแตกแยกในรัฐบาล

แน่นอน เราพร้อมสนับสนุนให้นายกฯจัดทัพจัดทีมแก้ไขปัญหาประเทศ ผ่านวิกฤติไปได้ 

“สุวัจน์” ยืดอกการเมืองต้องเสียสละบ้าง 

เมื่อถามว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกฯ จะมารับต าแหน่งแทนนายเทวัญใช่หรือไม่ นายสุวัจน์

กล่าวว่า ไม่ทราบให้เป็นเร่ือง ของนายกฯตัดสินใจเอง นายกฯได้ขอบคุณที่พรรคเราพร้อมช่วยสร้างเสถียรภาพแก่รัฐบาล 

ส่วนโพลส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นการปรับ ครม.ชุดใหม่ เป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังและกังวล หากร่วมกันเสียสละเพ่ือให้การ

จัดตั้ง ครม.เรียบร้อย จะได้คนดีเข้ามา ประชาชนคาดหวังมาก แต่ถ้าหากนายกฯให้โอกาสพรรคชาติ พัฒนาเข้าร่วม 

ครม.ชุดใหม่เป็นการตัดสินใจของท่าน พวกเราไม่ได้คาดหวังอะไร พรรคเราอยู่ตรงกลาง รัฐบาลจะอยู่ได้นานหรือไม่

ขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ถ้าแก้ไขได้ประชาชนยอมรับรัฐบาลก็อยู่ได้นาน เราตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐาน

สถานการณ์การเมือง เราเล่นการเมืองมานานบ้านเมืองไม่เคยเจอวิกฤติสาหัสแบบนี้ ประชาชนกังวลการใช้ชีวิตและ

ธุรกิจ ถึงเวลาที่พรรคต้องตัดสินใจ ทางการเมืองต้องเสียสละบ้าง เป็นการใช้ชีวิตแบบ New Normal เพ่ือให้บ้านเมือง

อยู่ได้ ยืนยันว่าไม่มีความกดดันหรือการทะเลาะเบาะแว้ง บรรยากาศเป็นไปด้วยดี 

 

หน.ชพน.ปัดหลกีทาง “บิ๊กอาย” เสียบ 

จากนั้นเวลา 13.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ าส านักนายกฯ เดินทางไปยื่นหนังสือลาออก ที่ท าเนียบรัฐบาล 

ผ่านนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกฯ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า นายเทวัญยืนยันไม่ได้มีกระแสกดดันใดๆ เป็นมติพรรค 

ขอบคุณนายกฯที่ให้โอกาส ขอบคุณนักข่าวติดตามท าข่าวมาตลอด เมื่อถามว่าเป็นค าสั่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกฯ ใช่หรือไม่ เพ่ือจะให้นางนฤมลมานั่งต าแหน่งนี้ นายเทวัญตอบว่าให้เป็นเร่ืองของรองนายกฯ ได้เรียนนายกฯ

แล้วท่านบอกแค่ว่าขอบคุณ ที่ลาออกไม่ใช่ได้รับสัญญาณจากนายกฯว่าจะถูกปรับออก แต่  กก.บห.มีมติให้ลาออก

เปิดทางให้นายกฯปรับ ครม.มีรัฐมนตรีลาออกก่อนหน้านี้เราก็เลยลาออก รอบหน้าจะได้กลับมาหรือไม่ยังไม่ทราบ แต่ 4 

เสียงยังสนับสนุนรัฐบาลต่อ 

จากนั้นเวลา 15.00 น. ภายหลังนายเทวัญได้ยื่นใบลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ มีผลวันที่ 21 ก.ค.

มีข้าราชการสังกัดส านักนายกฯ ขึ้นไปเข้าพบนายเทวัญ ที่ตึกบัญชาการให้ก าลังใจ นายเทวัญได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่

ร่วมท างานด้วยดีกันมาตลอด จากนั้นไปสักการะพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าท าเนียบฯอ าลา

ต าแหน่งและได้มอบพระนาคปรก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ให้สื่อมวลชน 
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“หม่อมเต่า” ลาออกพ้น รมว.แรงงาน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีเป็นคนล่าสุด 

โดยมอบหมายให้เลขานุการส่วนตัวเดินทางมายื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีที่ท าเนียบรัฐบาล หลังจากเป็น

ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการจัดจ้างแรงงานไทยไปท างานชั่วคราวด้านการเกษตรในอิสราเอลเมื่อเวลา 

15.00 น. เป็นงานสุดท้ายก่อนลาออกจากต าแหน่ง เมื่อผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามไปยัง ม.ร.ว.จัตุมงคล ได้บอกว่า ก าลัง

ออกมากินข้าว และยอมรับว่าได้ลาออกจริง โดยได้มอบให้เลขานุการส่วนตัวยื่นหนังสือลาออกต่อเลขาธิการนายกฯ เมื่อ

เวลา 17.00 น. เมื่อถามถึงเหตุผลการลาออก เพราะก่อนหน้านี้ยืนยันว่าไม่ออก เพราะจะมีปรับ ครม. ม.ร.ว.จัตุมงคล 

บอกเพียงว่า “ผมลาออกตามนั้นจริง แต่ไม่ได้ระบุเหตุผลอะไร” 

ปชป.ยังไม่ปรับ “กัลยา” รอดนัดเลี้ยง ส.ส. 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่าในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ของพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 19 

ก.ค. กรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.ไม่ได้หารือถึงกรณีการปรับ ครม.เนื่องจากคณะกรรมการบริหารพรรคส่วนใหญ่

เห็นตรงกันว่าไม่ควรขยับหรือปรับเปลี่ยน จะยิ่งสร้างปัญหาภายในพรรค คนถูกปรับออกจะไม่พอใจท าให้เกิดแรง

กระเพ่ือมเป็นคลื่นใต้น้ าระลอกใหม่ สร้างความขัดแย้งในพรรคไม่จบสิ้น ทั้งท่ีปัญหาเก่ายังคาราคาซังก าลังแก้ไข แม้ก่อน

หน้านี้มี ส.ส.ประเมินผลงานรัฐมนตรี มีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ถูกระบุว่าผลงานไม่โดดเด่นชัดเจน 

จนล่าสุดคุณหญิงกัลยาอาสาเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงสังสรรค์พบปะพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีกับกรรมการบริหาร ส.ส.และ

อดีต ส.ส.ประจ าเดือน ก.ค.ส่งข้อความทางไลน์ว่าคุณหญิงกัลยาเชิญร่วมรับประทานอาหารเย็นวันอังคารที่ 21 ก.ค. ท า

ให้ ส.ส.ส่วนใหญ่ตีความว่าคุณหญิงกัลยามั่นใจจะไม่ถูกปรับออก 

“จุติ” ท าใจคนรักคนชังไม่กังวลผลงาน 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงกรณีถูกพาดพิงเชิงลบว่า ปชป.เป็น

ต้นแบบระบอบประชาธิปไตย มีการตรวจสอบ 3 ขั้นตอนโดย ส.ส. ผู้บริหารและรัฐมนตรี ถ่วงดุลเข้มข้นไม่เหมือนใคร 

ไม่มีใครเป็นเจ้าของพรรค ทุกคนมีสิทธิให้ความคิดเห็น หัวหน้าพรรคให้พูดจนครบถ้วนกระบวนความ รัฐมนตรีต้องรับ

ฟัง อะไรบกพร่องน าไปแก้ไข ที่ไม่ใช่ต้องชี้แจง ต้องท าใจเป็นนักการเมือง คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ อยู่

การเมืองมานานเข้าใจ หากใครทนความร้อนความกดดันไม่ได้ต้องออกนอกวงการเมืองไป ถ้าอยากอยู่ต้องทนฟังค าติค า

ชม ส่วนตัวไม่มีอะไรติดค้าง หาเสียงโดนยิ่งกว่านี้ ไม่กังวลเร่ืองผลงาน 

“วราวุธ” โอเค ชทพ.โควตาเดิมไม่ขยับ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและ

ยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า พรรคชาติไทยพัฒนาไม่มีปัญหาพรรคเราโอเค เมื่อทุกอย่างเหมือนเดิม นายก



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

56 

 

ฯยังไม่ได้ส่งสัญญาณการปรับ ครม.ให้ทราบ คงปรับเฉพาะในส่วนของนายกฯเองเท่านั้น โควตาใครโควตามัน แต่

พรรคชาติไทยพัฒนาเหมือนเดิม 

“บิ๊กแดง” เปลี่ยนใจงดจ้อหว่ันเรียกแขก 

วันเดียวกัน ทีมประชาสัมพันธ์กองทัพบก (ทบ.) แจ้งสื่อมวลชนว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. จะแถลงข่าวเวลา 

10.30 น. ที่ห้อง 212-213 ภายในกองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชด าเนิน ในหลายประเด็น โดยเฉพาะ

เร่ืองกลุ่มเยาวชนปลดแอก-Free YOUTH และกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ชุมนุมเมื่อ

วันที่ 18 ก.ค. ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนินกลาง พร้อมยื่น 3 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลยุบสภาฯ หยุด

คุกคามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ต่อมา พล.อ.อภิรัชต์ได้สั่งการ พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก และ พ.อ.

หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) 

เพ่ือติดตามสถานการณ์ประจ าวันแทน เพราะคาดว่าหาก พล.อ.อภิรัชต์ออกมาแถลงหรือให้สัมภาษณ์เกรงว่าจะยิ่งปลุก

กระแสม็อบที่จะมาชุมนุมหน้า บก.ทบ.เพ่ิมข้ึน 

 

“วินธัย” แจง “ผู้พันเจี๊ยบ” โพสต์ส่วนตัว 

พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก ทบ.กล่าวถึงกรณีการแสดงความเห็นในเฟซบุ๊ก “Nusra Vorapatratorn” ของ พ.อ.หญิงนุสรา 

วรภัทราทร (ผู้พัน เจ๊ียบ) นายทหารประจ ากรมยุทธการ ทบ. อดีตรองโฆษก ทบ.ว่า เป็นลักษณะส่วนบุคคลในฐานะ

ประชาชน ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษก ทบ.แล้ว เนื้อหาที่โพสต์แม้อาจไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือสร้างความ

เสียหายให้สังคมหรือประเทศชาติ แต่อาจท าให้บางบุคคลบางกลุ่มไม่สบายใจ โดยเฉพาะการพยายามน าไปเชื่อมโยงกับ

ตัวองค์กรหน่วยงานซึ่งเจ้าตัวได้ลบโพสต์ไปแล้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกบางบุคคลน าไปใช้ขยายผลในแง่มุมต่างๆ รวมถึงไม่

ต้องการให้มีการโพสต์ข้อความ ภาพสุ่มเสี่ยงท าผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว จึงให้สังคมพิจารณาข้อเท็จจริง

ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล อย่าเชื่อมโยงประเด็นนี้กับองค์กร เนื่องจากระยะหลังพบว่ามีบางกลุ่มบาง

บุคคลพยายามแสดงความเห็นต่อกองทัพบก รวมถึงผู้บังคับบัญชาในลักษณะเชิงอคติและไม่เป็นธรรม ขอให้สังคมได้ใช้

วิจารณญาณในการบริโภคข่าวสารมากขึ้น 

สนท.บุกประท้วงหยามม็อบมุ้งม้ิง 

เมื่อเวลา 16.30 น. ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชด าเนิน กลุ่มเยาวชนปลดแอก -

FreeYOUTH และกลุ่มสนท.น าโดยนายปิยรัฐ จงเทพ (โตโต้) อดีตผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธ์ุ อดีตพรรคอนาคตใหม่ นาย

อานนท์ น าภา ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน นายภาณุพงษ์ จาดนอก (ไมค์) เยาวชนตะวันออกเพ่ือประชาธิปไตยและ

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน) รวมตัวท ากิจกรรมตั้งเวทีปราศรัยประท้วงกรณีที่ พ.อ.หญิง นุสรา วรภัทราทร นายทหาร

ประจ ากรมยุทธการทหารบก อดีตรองโฆษกกองทัพบก โพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงถึงชุมนุมเป็นม็อบมุ้งมิ้ง รวมถึงการใช้งบฯ 
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ทบ.จัดซื้อเคร่ืองบินวีไอพี และใช้กฎหมายคุกคามประชาชน มีมวลชนส่วนหนึ่ง ชูกล้วยและป้ายข้อความว่า “หยุดซื้อ

เรือ เคร่ืองบิน เพ่ือปากท้องประชาชน” “ทหารคือร้ัว อย่ามั่วเป็นเจ้าของบ้าน” “ทหารมีไว้ท าไม” โดยมีต ารวจ สน.

นางเลิ้งมาอ่านประกาศ ข้อก าหนด และโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ร.บ.ควบคุมโรค และ พ.ร.บ.การจราจร ผ่านรถเคร่ือง

ขยายเสียงให้ฟัง แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่สนใจ 

จากนั้นนายภาณุพงษ์ข้ึนกล่าวปราศรัยว่า ม็อบเราไม่ใช่ม็อบมุ้งมิ้ง เวลาท ากิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่แต่งกายคล้ายทหารไป

หาที่บ้าน ถ่ายรูปครอบครัว ขอเบอร์โทรคนที่บ้าน คุกคามประชาชนหรือไม่ ขอให้ช่วยแยกแยะอ านาจกับสิทธิเสรีภาพ

ประชาชนด้วย ผู้น าควรรับฟังเสียงประชาชน ทั้งผู้เห็นด้วยและผู้เห็นต่าง 

 

 

 

“เพนกวิน” เอาคืนฉีกรูป “อภิรัชต์” 

กระทั่งเวลา 18.30 น. นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ได้ขึ้นเวทีปราศรัยโจมตีกองทัพบก และ พล.อ.อภิรัชต์ อย่าง

ต่อเนื่อง โดยตอนท้ายได้ระบุว่าเมื่อมาถึงกองทัพบกต้องมีอะไรพิเศษ พร้อมน าภาพถ่ายของ พล.อ.อภิรัชต์ สวม

เคร่ืองแบบสีเขียวเต็มยศมาฉีก ท่ามกลางผู้มาร่วมรับฟังการปราศรัยประมาณ 30 คน 

กลุ่ม “นวชีวิน” อดข้าวประท้วง รบ. 

ขณะที่เวลา 13.00 น. ที่บริเวณป้ายรถเมล์หน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ถนนพิษณุโลก ข้าง

ท าเนียบรัฐบาล กลุ่มแนวร่วมนวชีวิน New Life Network น าโดยนายภูมิวัฒน์ แดงกสิวิทย์ เดินทางมารวมตัวท า

กิจกรรมอดข้าวประท้วงรัฐบาล มีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นักเคลื่อน ไหวทางการเมือง มาให้ก าลังใจ นายภูมิวัฒน์

อ่านแถลงการณ์ว่า พวกเราก าลังจะอดตายนับแต่ พล.อ.ประยุทธ์และคณะท ารัฐประหาร สถานการณ์ปากท้องสภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ า ขอยื่นข้อเสนอ 1.รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาปากท้องและสวัสดิการทันที 2.ภาครัฐและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ตกงาน และ 3.ให้ทบทวนและตรวจสอบการบริหาร ของรัฐบาลโดยให้ภาค

ประชาชนและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเข้ามีส่วนร่วม ถ้าท าไม่ได้ก็ออกไป ต่อมานายสุภรณ์  อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย รมต.ประจ า

ส านักนายกฯ เชิญแกนน าไปเจรจาจนพอใจระดับหนึ่ง จึงย้ายไปปักหลักบริเวณถนนพระราม 5 ริมคลองผดุงกรุงเกษม 

ฝั่งศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นอนพักค้าง 1 คืนรอยื่นข้อเรียกร้องให้นายกฯ วันที่ 21 ก.ค. 

“ธนาธร” ปัดไม่ได้อยู่เบื้องหลังจ้างม็อบ นศ. 

ที่รัฐสภา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวยืนยันว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มปลดแอก 

ไม่เคยให้เงินเป็นค่าจ้างกลุ่มแกนน า เชื่อว่าไม่ได้รับอามิสสินจ้างจากใครด้วย แต่เป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือต้องการให้
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ประเทศเดินไปข้างหน้า ไม่ขอต่อล้อต่อเถียงกับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ท้าสาบาน ส่วน

ต ารวจเตรียมด าเนินคดีกลุ่มผู้ชุมนุมฐานฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินและละเมิดสถาบัน ขอเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันปกป้อง

กลุ่มผู้ชุมนุมท่ีออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย สิ่งที่เขาท าเพ่ืออนาคตของประเทศ หากไม่ปกป้อง จะไม่มีใครออกมาต่อสู้

แทนประชาชนได้ ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่กล้าหาญ การข่มขู่ว่าจะด าเนินคดีเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายรัฐบาลเพ่ือให้กลุ่มผู้ชุมนุม

กลัว ไม่กล้าจะวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน การที่คนของคณะก้าวหน้าและ

พรรคก้าวไกลออกไปร่วมชุมนุมด้วยไม่ใช่เร่ืองแปลก เพราะคนของอดีตพรรคอนาคตใหม่ต่างเรียกร้องให้แก้ไข

รัฐธรรมนูญ เมื่อมีการออกมาเคลื่อนไหวเร่ืองนี้พวกเราพร้อมจะร่วมสนับสนุน 

ส.ว.ตั้งกระทู้ห่วงม็อบ นศ.บานปลาย 

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการ

ประชุม โดยนายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามนายกฯ ถึงการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและ

กลุ่ม สนท.ว่าประชาชนไม่สบายใจ 15 ปีที่ผ่านมาเราเผชิญการชุมนุมมายาวนาน รัฐบาลมั่นใจการจัดการกับการชุมนุม

ที่จะเกิดข้ึนต่อเนื่องจากนี้ไปอย่างไร นายกฯมีแนวทางแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจว่า

บ้านเมืองจะไม่กลับไปเป็นเหมือนก่อนปี 2557 ในการชุมนุมยังมีป้ายต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องการชุมนุม แต่สร้าง

ความกระทบกระเทือน จิตใจต่อประชาชน ค่อนข้างอันตราย อาจมีการชุมนุมของผู้ชุมนุมที่มีความเห็นอีกอย่างหนึ่ง

ออกมาได้น่าเป็นห่วง สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่ง 

“ชัยชาญ” ห้ามละเมิดสถาบันเด็ดขาด 

ด้าน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจงแทนนายกฯว่า นายกฯห่วงใยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและห่วงใยผู้ชุมนุม

ด้วย ปัจจุบันมีการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลมอบแนวทางให้เจ้าหน้าที่ดูแล เพ่ือให้สงบเรียบร้อย ให้เจ้าหน้าที่อดทน

อดกลั้นชี้แจงข้อกฎหมาย สร้างความเข้าใจร่วมกันว่าตรงไหนปฏิบัติได้หรือไม่ได้ ส่วนการชุมนุมต่อเนื่องแต่ละพ้ืนที่จาก

นี้ไป มอบให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติไปทบทวนและก าหนดมาตรการดูแลผู้ ชุมนุมให้เหมาะสม ไม่กระทบความสงบ

เรียบร้อยและสิทธิเสรีภาพประชาชน ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมรัฐบาลรับฟัง ข้อ 1.ให้ยุบสภา อยู่ที่นายกฯจะพิจารณา 2. 

การคุกคามต่างๆในกรณีใดก็ตาม รัฐบาลให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมาย ไม่ได้ข่มขู่คุกคามใดๆ 3.การแก้

รัฐธรรมนูญ รัฐบาลมีแนวทางอยู่ มีคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 อยู่แล้ว ส าหรับเนื้อหาการชุมนุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ เสรีภาพการชุมนุมเป็นสิทธิขั้น

พ้ืนฐานประชาชน แต่การใช้สิทธิเสรีภาพต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอ่ืน ต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย ไม่มีนัยแอบแฝง ไม่

ละเมิดสถาบันเด็ดขาด 

 “เสรี” ยื่น กกต.ฟัน “ธรรมนัส”-ยุบ พปชร. 

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย

รับมอบอ านาจจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเข้ายื่นค าร้องต่อ กกต. ขอให้ตรวจสอบกรณี 
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ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

ให้ชนะการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง และขอให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ โดยพล.ต.ท.จุตติกล่าว

ว่า ได้ร่วมทีมหาเสียงของพรรคลงตรวจสอบทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง ได้รับข้อมูลจาก

ประชาชนว่ามีการซื้อเสียง 300-500 บาท จนได้ข้อมูลและยื่นร้องเรียนไว้ที่ กกต.จ.ล าปาง ส่วนคดีอาญาได้แจ้งความไว้

ที่สภ.อ.เสริมงาม และ อ.เถิน แต่กรณี ร.อ.ธรรมนัส พบว่ามีการใช้ช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ หลังมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง

ลงพื้นที่ตรวจราชการโดยอ้างภัยแล้ง เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานเข้าร่วม ทั้งท่ี จ.ล าปางไม่ใช่พ้ืนที่ 29 

จังหวัด ที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตภัยแล้ง 

สัญญาว่าจะให้อ่อย 12 โครงการแก้ภัยแล้ง 

พล.ต.ท.จุตติกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. มาช่วยเก็บข้อมูลและพบว่า ร.อ.ธรรมนัสมีการ

เสนอโครงการแก้ภัยแล้งใน จ.ล าปางถึง 12 โครงการ ส่วนพรรคก็รวบรวมข้อมูลที่หลักๆจะปรากฏในสื่อออนไลน์ซึ่งมี

ข้อมูลตรงกันว่าร.อ.ธรรมนัสมีการสัญญาว่าจะให้โดยระบุว่า หากเลือกผู้สมัครหมายเลข 1 ของพรรคพลังประชารัฐจะ

สนับสนุนโครงการนั้นนี้ เข้าข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัคร และสัญญาว่าจะให้เป็นความผิด

ตามกฎหมายเลือกตั้ง จึงขอให้ กกต.ด าเนินคดีกับ ร.อ.ธรรมนัส และเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ ตัด

สิทธิคณะกรรมการบริหารพรรค 

กมธ.งบฯ ป่วน “ชาดา” ชงนับองค์ประชุมล่ม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนายวราเทพ รัตนากร รองประธาน กมธ.งบฯ ปี 64 คนที่ 3 เป็นประธาน

พิจารณาการจัดสรรงบฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อมาเวลา 16.10 น. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะโฆษก กมธ.งบฯ 2564 แถลงว่า ต้องมาแถลงด่วน เมื่อเวลา 15.30 น.ได้เกิดสิ่ง

ไม่คาดคิดเกิดขึ้น กมธ.ฝ่ายรัฐบาล โดยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย รองประธาน กมธ. คนที่ 12 

เดินเข้ามาเสนอให้นับองค์ประชุม โดยไม่ทราบเหตุผลมาก่อน จนประธานที่ประชุมต้องสั่งพักประชุมทันทีให้พูดคุย

ปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อกลับมาประชุมต่อเวลา 15.45 น. นายชาดายังยืนยันเสนอนับองค์ประชุมตามเดิม กมธ.ซีกรัฐบาล

ทั้งประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทยและฝ่ายค้านเดินออกจากห้องประชุมไป เหลือเพียงพรรคพลังประชารัฐ สุดท้ายนับองค์

ประชุมมีเพียง 19 เสียง ถือว่าไม่ครบถึง 1 ใน 3 ของ 72 เสียง ประธานจึงต้องสั่งปิดประชุมเวลา 16.00 น. และนัด

ประชุมใหม่วันที่ 21 ก.ค. เวลา 09.00 น. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1893737 
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อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.31 น. 

"ประชาธิปัตย์"เปลี่ยนโลโก้ บนเพจเฟซบุ๊กอีกรอบ! 

 

 

 

 

 

ปชป.เปลี่ยนโลโก้บนสื่อโซเชียลอีกรอบ ใส่“พุทธพจน์-รวงข้าว”ในโลโก้ตามเดิม แต่ไม่เขียนชื่อพรรค 

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กพรรคประชาธิปัตย์ที่ชื่อว่า “Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์” และสื่อ

โซเซียลของพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นภาพโปรไฟล์พระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วไม่มีรวงข้าวล้อมรอบและตัดค าว่า"สัจฺจ  เว 

อมตา วาจา" ใต้พระแม่ธรณีออก ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) นั้น 

 ล่าสุดวันนี้(20 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊ก“Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์” มีการเคลื่อนไหวโดยได้มี

การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ โดยใช้สัญลักษณ์เดิมคือมีรวงข้าวล้อมรอบและเพ่ิมค าว่า"สัจฺจ  เว อมตา วาจา" ใต้พระแม่

ธรณ ี 

 ส าหรับรูปโลโก้พระแม่ธรณีฯฉบับล่าสุดที่เพ่ิงปรากฏไม่มีการใส่ชื่อ “พรรคประชาธิปัตย์” ลงในภาพด้วย ต่าง

จากโลโก้ของพรรคฯ แบบทางการซึ่งได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้ดูแลสื่อ

โซเชียลของพรรคได้เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์คร้ังนี้ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจ านวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่

เห็นด้วยกับภาพนี้ ขณะที่บางส่วนมองว่าไม่ว่าพรรคพยายามจะเปลี่ยนโลโก้ให้ดูว่ามีความทันสมัย แต่อยากให้พรรคมี

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและเป็นรูปธรรมด้วย. 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785831 
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อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.32 น. 

"เทพไท"แนะม็อบเน้นปมแก้รธน.60 ไม่จาบจ้วงเบื้องสูง 

 

 

 

 

“เทพไท”แนะม็อบ นศ.ชุมนุมโดยสันติ-เน้นปมแก้รธน.ปี60 ไม่จาบจ้วงเบื้องสูง ยันชงสภาฯตั้งกมธ.รับฟัง

ความเห็นนศ.มีส่วนร่วม 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของ

สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) และกลุ่มเยาวชนปลดแอก ว่า ตนติดตามการชุมนุมมาตลอด ขอ

แสดงความคิดเห็นในฐานะผู้น าศึกษารุ่นพ่ี เคยมีประสบการณ์น าการชุมนุมของนิสิตนักศึกษามาหลายคร้ัง ต่อ

บรรยากาศการชุมนุม และข้อเสนอของกลุ่มนิสิตนักศึกษาผู้มาชุมนุม ซึ่งเห็นด้วยและสนับสนุน 3 ข้อ  คือ 1.การเสนอ

ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งเป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผล เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีที่มาไม่ได้ยึดโยงกับ

ประชาชน เพราะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงเป็นการร่าง

รัฐธรรมนูญเพ่ือสืบทอดอ านาจ ก าหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน มีสิทธิลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้ สุดท้ายได้

นายกฯที่มาจากหัวหน้า คสช.   

 2.การชุมนุมที่ไม่ยืดเยื้อเป็นการแสดงพลังให้ผู้มีอ านาจเห็นเป็นคร้ังคราว เพราะนิสิตนักศึกษามีหน้าที่ต้องเรียน

หนังสือ จะมาชุมนุมแบบปักหลักพักแรมไม่ได้ การที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาจัดชุมนุมทางออนไลน์และลงสู่ท้องถนนเป็นคร้ัง

คราว จะเหมาะสมกว่า  3.การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ ปราศจากอาวุธ จะเป็นสิ่งสวยงามในระบอบประชาธิปไตย และ

เป็นการป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีมาฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ได้ 

 นายเทพไท  กล่าวต่อว่า  ส่วนสิ่งที่ไม่อยากเห็นในการชุมนุม คือ 1.การพาดพิงสถาบันเบื้องสูงโดยผู้เข้าร่วมการ

ชุมนุมบางส่วนที่มีทัศนคติไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะท าให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษาขาดแนวร่วมใน

การสนับสนุน ขาดการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในประเทศ และอาจสร้างความขัดแย้งในสังคมได้  2.การใช้ถ้อยค าใน

การปราศรัยที่รุนแรง จาบจ้วง และการชูป้ายประท้วงด้วยข้อความที่หยาบคาย จะท าให้เสียภาพลักษณ์ของนิสิต

นักศึกษา ซึ่งอาจจะมาสู่การฟ้องร้องด าเนินคดีได้ 3.การยุบสภาให้เลือกตั้งใหม่ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดยไม่มีการ
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แก้ไขสาระส าคัญใดๆ ก็จะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพราะการเลือกตั้งภายใต้กติกาเดิม ผลการเลือกตั้ง

ย่อมออกมาแบบเดิมๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

 ดังนั้นในการประชุม ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ ตนจะน าเสนอต่อที่ประชุมให้กรรมการ

ประสานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป) ของพรรค ไปหารือประสานงานกับวิปรัฐบาล เพ่ือให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเปิดพ้ืนที่ให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับสภาฯ ในการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมใน

สังคม ซึ่งเป็นญัตติที่เสนอโดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่อยู่ในวาระการประชุมของ

สภาฯ ในสัปดาห์นี้. 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785802 
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วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น. 

มวลชน งามตา บน ถนน‘ราชด าเนิน’ กรกฎาคม 2563 
 

 
 

หากมองจากพ้ืนฐาน “เดิม” ไม่ว่าของ “ฟรียูธ เยาวชนปลดแอก” ไม่ว่าของ “สหภาพนักเรียน นิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย” 

ภาพที่เห็นบนถนนราชด าเนินมีลักษณะ “ก้าวกระโดด”เพราะการเคลื่อนไหวในรูปของการชุมนุมในห้วงที่ผ่าน
มา ภาพที่จ าหลักหนักแน่น คือ ภาพที่มีมวลชนเข้าร่วม “เรือนสิบ”แต่ที่เห็นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมเป็น “เรือนพัน”ยิ่ง
เป็นการชุมนุมนอก “มหาวิทยาลัย” และเป็นการประเดิมชุมนุมบนถนนราชด าเนิน โดยมีอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยเป็น
เป้าหมายยิ่งเป็นเร่ืองที่ต้อง “คารวะ” หลายจอก ผลจึงไม่เพียงแต่จะท าให้สถานะของ “ฟรียูธ เยาวชนปลด
แอก” และ “สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย” มีที่ยืนอันเป็นของตนหากยังท าให้ “การชุมนุม” 
กลายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างปกติ 

ต้องยอมรับว่าการชุมนุมทางการเมืองในห้วงนับแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา เป็นการชุมนุมที่ด าเนินไปด้วยความ
ยากล าบาก 1 เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ “โควิด”ขณะเดียวกัน 1 ผลพวงจากสถานการณ์โควิดยังท าให้ต้องอยู่ภายใต้
การประกาศและบังคับใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่า 5 คน ไม่ว่า 100 คน ล้วนเป็น “ประเด็น” 

แต่แล้วในสภาพที่ รัฐบาลยืดเวลาประกาศและบังคับใช้สถานการณ์  “ฉุกเฉิน” เพ่ือเป็นเคร่ืองมือทาง 
การเมือง ประสานกับกระแส “โควิด VIP”ก่อให้เกิดสถานการณ์ “ใหม่” ในทางการเมือง จังหวะเวลานี้เองที่ “ฟรียูธ 
เยาวชนปลดแอก” ช่วงชิงร่วมมือกับ “สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย” นัดชุมนุมขึ้นบนถนนราช
ด าเนิน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/3-%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%9921%E0%B8%81%E0%B8%84.jpg
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กลายเป็น “ปรากฏการณ์” ใหม่ในทาง “การเมือง”กระบวนการชุมนุมบังเกิดขึ้นท่ามกลางความรู้สึกใจ
หายใจคว่ า แม้ว่าจะเห็นการไหลเข้าร่วมบนถนนราชด าเนินอย่างไม่ขาดสาย แต่ก็สัมผัสได้ในความเป็นมือใหม่ หัดขับยิ่ง
ประกาศการชุมนุมยืดเยื้อ ตลอดคืนยิ่งชวนให้อกสั่นขวัญแขวน ตั้งแต่เงื่อนไขว่าจะสามารถดึงคนให้ด ารงอยู่ได้อย่างไร 
รวมไปถึงช่องว่างและรอยโหว่ที่จะเกิดการแทรกแซง สร้างสถานการณ์ 
แต่แล้วเมื่อมีการประกาศยุติในตอนเที่ยงคืนไม่ว่าจะสัมผัสผ่านความรู้สึกของ  ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ไม่ว่าจะสัมผัส
ผ่านผู้มากด้วยประสบการณ์ระดับ อธึกกิจ แสวงสุข รับรู้ในการถอนหายใจด้วยความโล่งอก แสดงให้เห็นว่า น้องๆ ใน
ฟรียูธ เยาวชนปลดแอก น้องๆ ในสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เรียนรู้เส้นสนกลในของการ
เคลื่อนไหวได้อย่างฉับไว 
ปรับตัวได้คล่องแคล่ว มากด้วยความปราดเปรียว 

เหมือนกับว่า การชุมนุมคร้ังนี้จะเป็นการถอดบทเรียนจากสถานการณ์เดือนมิถุนายน 2516 สถานการณ์เดือน
พฤษภาคม 2535อาจมีความจัดเจนเช่นนั้นอยู่บ้างแต่แท้จริงแล้ว ด้านหลักของการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 
คือ การสะสมความจัดเจนจากการชุมนุมในแบบ Flash Mob ก่อนสถานการณ์โควิด 
เพียงแต่ออกจาก “มหาวิทยาลัย” มาอยู่บน “ถนนราชด าเนิน” เท่านั้น 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2272704 
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วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น. 

สถานีคิดเลขที่ 12 กลับสู่ภาวะธรรมชาติ โดย ปราปต์ บุนปาน 
 

 
 

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” ได้จัดการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อม
ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ประการ คือ ให้รัฐบาลยุบสภา, หยุดคุกคามประชาชน และแก้ไขรัฐธรรมนูญ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ด าเนิน
กิจกรรมคราวนี้ นิยามว่านี่คือ “การชุมนุมใหญ่” ไม่ใช่ “แฟลชม็อบ” เหมือนเมื่อหลายเดือนก่อน ก่อนช่วงเย็นวันเสาร์ 
หลายฝ่ายเชื่อว่าความเคลื่อนไหวที่ก าลังเกิดขึ้นคงไม่ได้มีสภาพเป็น “การชุมนุมใหญ่” เพราะระดมก าลัง-โฆษณา
ประชาสัมพันธ์กันแค่ในโซเชียลมีเดีย ภายในระยะเวลากระชั้นชิด ท่ามกลางความวิตกเร่ืองโควิด-19 อาจกลับมาระบาด
รอบสอง ทว่าจนถึงช่วงค่ าของวันเดียวกัน สังคมก็ได้ประจักษ์ว่าการชุมนุมคราวนี้มีขนาด “ใหญ่” เกินความคาดคิดของ
ใครหลายคน หากพิจารณาจากจ านวนและความหลากหลายของผู้เข้าร่วมชุมนุม นี่แสดงให้เห็นว่ามีคนจ านวนไม่น้อยที่
ก าลังเบื่อ-โกรธผู้น า, รัฐบาล และระบอบอ านาจปัจจุบัน ทั้งยังพร้อมจะลงถนน เพ่ือระบายออกซึ่งอารมณ์เบื่อหน่าย
โกรธแค้นดังกล่าว 

หากมองจากมุมของรัฐบาล ผู้ครองอ านาจ และกองเชียร์ที่สนับสนุน “ลุงตู่” ซึ่งมักยึดมั่นเอาความสงบ
เรียบร้อยเป็นแก่นแกนส าคัญของสังคมการเมือง การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันเสาร์ และความเคลื่อนไหว
ต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นตามมา ย่อมถือเป็น “ภาวะผิดปกติ” หรือ “ความปั่นป่วนวุ่นวาย” ที่ไม่ควรถือก าเนิดขึ้น หรือไม่
ควรด ารงอยู่อย่างยืดเยื้อยาวนาน ดีไม่ดีถ้าโควิดระลอกสองหวนกลับมา ส่วนปัญหาปากท้องของประชาชนยังมีแนวโน้ม
หนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นเร่ือยๆ “ม็อบนักศึกษา” ก็อาจกลายสภาพเป็น “แพะรับบาป” ของคนกลุ่มนี้ได้ง่ายๆ 

อย่างไรก็ตาม หากมองโลกในอีกแง่หนึ่ง การชุมนุมที่ ริเร่ิมโดยกลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” อาจถือเป็น
ปรากฏการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นตาม “ภาวะปกติ” หรือ “ธรรมชาติ” ทางการเมือง นี่คือความปกติที่แสดงอาการออกมา
ตั้งแต่ต้นปี 2563 ก่อนจะระงับลงชั่วคราวในห้วงการแพร่ระบาดอัน “ไม่ปกติ” ของเชื้อไวรัสโคโรนา นี่คือปฏิกิริยาต่อ
สภาพการเมือง ที่ถูกมองว่าด าเนินไปบนกฎกติกาที่ไม่เป็นธรรม ภายในระบบโครงสร้างอันบิดเบี้ยว ด้วยทัศนคติของ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94.jpg
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เครือข่ายอ านาจที่ไม่สนไม่แคร์ใคร นี่คือปฏิกิริยาต่อสภาพเศรษฐกิจ ที่แปรเปลี่ยนจากอาการซึมลึก ผู้คนตรงฐานรากไม่
มีก าลังจับจ่ายใช้สอย มาสู่สภาวะตกต่ า และก าลังมีปัญหาเร่ืองการจ้างงาน 
นี่คือปฏิกิริยาต่อสภาพสังคมที่ทวีความเหลื่อมล้ า โดยชนชั้นน า-คนมั่งมีส่วนน้อยที่ไม่ได้รับผลกระทบ หรือไม่ล าบาก
ยากแค้นจากนานาปัญหาซึ่งรุมเร้าประเทศอยู่ นั้นดูจะพึงพอใจในการธ ารงรักษาสถานภาพของตนเองและรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมชนิดเดิมเอาไว้ ขณะที่คนระดับล่างๆ ลงมา เร่ิมจะอดรนทนไม่ไหว  ถ้ามองในแง่นี้ การชุมนุมที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็คือสิ่งที่จ าเป็นจะต้องเกิด และอย่างไรเสียก็ต้องเกิด 

เร่ืองส าคัญที่ฝ่ายมีอ านาจต้องครุ่นคิด จึงได้แก่การพยายามตีโจทย์ว่าตนเองควรจะรับมือหรือเผชิญหน้ากับ 
“สภาวะปกติธรรมชาติ” ดังกล่าวอย่างไร จะฝืนธรรมชาติด้วยการควบคุม หยุดยั้ง ปราบปราม สลายการชุมนุม ด้วย
หลักการที่ว่าหากคนรุ่นใหม่ “แรง” (ทางความคิด) มา เจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถ “แรง” (ทางก าลังหรือมาตรการกฎหมาย) 
กลับไป หรือจะหาช่องทางรวบรวมข้อเสนอ-เสียงเรียกร้องบนท้องถนน เข้าสู่ระบบของสถาบันการเมืองต่างๆ อันจะ
น าไปสู่การพูดคุย ปรึกษาหารือ ตลอดจนการปฏิรูปร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน/สังคม ดูเหมือนเวลาในการขบคิดถึง
ปัญหาเหล่านี้ของคณะผู้ถือครองอ านาจ จะเหลือน้อยลงทุกที หรือบางคนอาจเห็นว่าถ้าประเมินจากสภาพอาการต่างๆ 
ในปัจจุบัน ทุกอย่างนั้นคล้ายจะช้าและสายเกินการณ์ไปหมดแล้ว 

ปราปต์ บุนปาน 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2272468 
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21 กรกฎาคม 2563 - 09:00 น. 

ผ่าพลังประชารัฐ สามก๊กชิงเสนาบดี 

 
 
ปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 จับตา "3 ก๊ก" พลังประชารัฐ โชว์เก๋าเขย่าเก้าอ้ี "บิ๊กป้อม" จะเอาอยู่ม้ัยบ่ายสองวันที่ 21 
ก.ค.2563 จับตาความเคลื่อนไหวการปรับคณะรัฐมนตรี “ประยุทธ์2/2” จากที ่

ประชุมพรรคพลังประชารัฐว่า พรรคจะมีมติส่งชื่อผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีในโควตาของพรรคว่าเป็นใครบ้าง แม้วันที่รับต าแหน่ง
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะบอกว่า นับแต่นี้ไป พรรคพลังประชารัฐ จะมีแต่ความสามัคคี แต่การ
ปรับ ครม.รอบนี้ พรรคกลับอึมครึม และตรึงเครียด  
กลุ่มสามมิตร 
ตรวจสอบขุมก าลังหลักของกลุ่มสามมิตร มี ส.ส.ในมือไม่ต่ ากว่า 20 คน หลังจาก “เสี่ยแฮงก์” อนุชา นาคาศัย ได้ต าแหน่ง
เลขาธิการพรรค เป้าหมายหลักของกลุ่มสามมิตรคือ ต้องการผลักดันให้ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีพลังงาน และเสี่ยแฮงก์
ต้องมีต าแหน่งรัฐมนตรี 
“สุริยะ-สมศักดิ์” พยายามจะอ้างสัญญาใจกับ “บิ๊กป้อม” หลังจากกลุ่มสามมิตร อาสาเป็นหัวหอกกดกัน “กลุ่ม 4 กุมาร” จนทิ้ง
เก้าอ้ีหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค 
กลุ่มวิรัช-สันติ-เฮ้ง 
เมื่อวิรัช รัตนเศรษฐ ขาใหญ่โคราช แตะมือ “ซุ้มมะขามหวาน” สันติ พร้อมพัฒน์ พ่วงด้วย “มังกรน้ าเค็ม” สุชาติ ชมกลิ่น รวบรวม
ไพร่พลได้มากกว่า 30 คน จึงเป็นกลุ่มใหญ่มีอ านาจต่อรองสูง กลุ่มมะขามหวานอีสานบูรพา ยังหวังที่จะดัน สันติ พร้อม
พัฒน์ เป็นรัฐมนตรีพลังงาน และ “ส.ส.เฮ้ง” ต้องได้ต าแหน่งรัฐมนตรี 
บทบาทขาใหญ่ของวิรัช เป็นจุดอ่อนของกลุ่มนี้ ท าให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่มีก าลังอยู่ในมือจ านวนไม่น้อย ไม่ค่อยพอใจ
เท่าไหร่ จน “บิ๊กป้อม” ต้องจับมาเคลียร์ใจกัน 
ก๊กเมืองหลวง 
เดิมทีกลุ่ม กทม. “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” และ “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” เป็นแม่ทัพใหญ่ หลังเลือกตั้งผ่านไป  “ณัฏฐพล” เป็น
รัฐมนตรีศึกษาธิการ และ “พุทธิพงษ์” เป็นรัฐมนตรีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กลับไม่ค่อยดูแล ส.ส.เขต 12 คน เวลานี้ ส.ส.
เมืองหลวง แยกย้ายไปรวมตัวกันดูแลกันเอง เหลืออยู่ในมือ “รัฐมนตรีตั๊น-รัฐมนตรีบี” แค่ 4 คน จึงมีความพยายามปรับเปลี่ยน
โควต้าใหม่ ริบเก้าอ้ีของคนใดคนหนึ่ง 
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อย่างไรก็ตาม “เสี่ยตั๊น” ณัฏฐพล พยายามดึงกลุ่มวิรัช-สันติ เป็นแนวร่วม เพ่ือรักษาเก้าอ้ี และยังแอบหวังที่จะได้เก้าอ้ีตัวใหม่ 
การปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 จะพิสูจน์บารมีของ “บิ๊กป้อม” ว่าจะเอาบรรดาซุ้ม “มังกรซ่อนพยัคฆ์” อยู่หรือไม?่ 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/scoop/437665?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_
campaign=sidebar_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2
%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/437665?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=sidebar_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://www.komchadluek.net/news/scoop/437665?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=sidebar_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://www.komchadluek.net/news/scoop/437665?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=sidebar_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
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อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. 

บิ๊กตู่ 2/2" ฝ่าวิกฤติถูกล็อกเป้า จดุปมร้อน-เจอเตะตัดขา    

 
 
ในทางการเมืองใครก็รู้ เม่ือไหร่ก็ตาม มีการปรับคณะรัฐมนตรี  ( ครม. ) จะส่งผลท าให้รัฐบาลก็เริ่มนับถอยหลัง
แทบทุกครั้ง เพราะบุคคลที่ถูกปรับออกก็ไม่พอใจ ส่วนบุคคลที่น าเข้ามาท างาน ก็ไม่แน่ว่าจะแสดงฝีมือให้เป็นที่
ยอมรับได้หรือไม่ 

หลายคนจับตามองการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งจะกลายเป็น “ครม. บิ๊กตู่ 2/2” 
จะหลีกกฎธรรมชาติทางการเมืองพ้นหรือไม่ 

ถ้าตามความเคลื่อนไหว “พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในช่วงจะมีการปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) “ บิ๊กตู่ 2/2”   แม้บางคร้ัง  จะเห็นหัวหน้ารัฐบาลมีท่าที่ปลอดโปร่งโล่งใจ  เชื่อว่าการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งต่างๆในฝ่ายบริหาร จะไร้ปัญหา  ไม่ส่งผลท าให้เกิดความขัดแย้ง พร้อมทั้งขีดเส้นว่า ทุกอย่างจะเสร็จสิ้นใน
เดือนส.ค.  แต่ในความเป็นจริง จะเป็นเช่นนั้นได้จริงหรือ 

อดีตที่ผ่านมาใครตามการเมืองบ้านเรา จะรู้ว่าเวลามีการปรับครม. คร้ังใด ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ผ่านมาจากการ
แต่งตั้ง หรือมาจากการเลือกตั้ง  จะส่งผลท าให้รัฐบาลชุดนั้น มีปัญหาแทบทุกคร้ัง คนที่ถูกปรับออกก็ไม่พอใจ คนที่ไม่ได้
รับต าแหน่ง ก็จะก่อหวอดตีรวน  ซึ่งดูเหมือนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ก็อาจหนีกฎทางการเมืองไม่พ้น 

ไล่ตั้งแต่การลาออกของ “นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์” อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย “กลุ่ม4 กุมาร”ซึ่ง
ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน อดีตรมว.คลัง, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  อดีตรมว.พลังงาน, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
อดีต รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

จากนั้นสื่อบางส านักรายงานข่าวว่า  “หัวหน้ารัฐบาล” มีบทบาทส าคัญในการกดดัน “นายสมคิด”  และกลุ่ม 4 
กุมารให้ลาออกจากต าแหน่ง  พร้อมทั้งน าการสื่อสารผ่านทางไลน์ และการพูดคุยระหว่าง “พล.อ.ประยุทธ์ “ กับ ”อดีต
รองนายกฯ“ มาเปิดเผย  
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งานนี้ก็คงเดาได้  ใครเป็นคนปล่อยข้อมูลดังกล่าวให้สื่อ อย่าลืม...หลังมีข่าวปรับครม. “พล.อ. ประยุทธ์“ และ 
“บิ๊กป้อม “พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  ก็ตกเป็นเป้า
โจมตีจากสื่อบางส านักอย่างต่อเนื่อง  แม้โพลค่ายดัง ยังอ้างว่า ประชาชนเห็นว่า การปรับ “นายสมคิด” และ 4 กุมาร
พ้นจากรัฐบาล เปรียบเสมือน  เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล 

แม้ว่าก่อนหน้านี้ หัวหน้ารัฐบาลจะให้สัมภาษณ์สื่อระบุว่า “แม้ว่า ผมเป็นทหารมา ก็มีความผูกพันแม้แต่กับคน
ที่ท างานมาด้วย เขาเรียกว่าความผูกพันดูสิท างานมาตั้ง 5 ปี และสิ่งส าคัญวันนี้ถือว่าท่านท าส าเร็จมาในขั้นต้นกับผม
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการวางพ้ืนฐานดิจิทัล และอีอีซี เร่ืองเหล่านี้ทุกท่านร่วมมือมากับผม 

แต่เมื่อสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนแปลงไป เรามองในมิติการเมืองเร่ืองของการเมือง ท่านก็ออกไป จะบอก
ว่า ก็เสียดาย แต่มันก็จ าเป็นด้วยสถานการณ์ทางการเมือง ผมเองก็ไม่คุ้นเคยแบบนี้ แต่จ าเป็นต้องตัดสินใจ เราก็จากกัน
ด้วยดี ไม่มีการให้ร้ายอะไรซึ่งกันและกัน ผมไม่เคยท าร้ายใคร” 

ขณะที่รายชื่อครม. ใหม่ ยังมีความชัดเจนเพียงคนเดียวคือ “นายปรีดี ดาวฉาย“ ประธานสมาคมธนาคารไทย 
ซึ่งนายกฯยอมรับว่า ได้ทาบทามให้เข้ามาร่วมงานในรัฐบาล รับต าแหน่ง รมว.คลัง  

นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่า การทาบทามบุคคลภายนอก จ านวน 5 คน  มาร่วมงานด้านเศรษฐกิจ คือ 1.นาย
บุญทักษ์ หวังเจริญ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย  2.นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ทีเอ็มบี 3.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมช.คมนาคม และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. 4. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.พีทีที โก
ลบอล เคมิค 

ขณะที่รายงานข่าวจากพรรค พปชร.แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคในวันที่ 21 
ก.ค. จะมีการพิจารณาเสนอชื่อรัฐมนตรีโควตาของพรรคให้ พล.อ.ประยุทธ์ฯ พิจารณา เนื่องจากมีรัฐมนตรีที่เคยอยู่ใน
ส่วนของพรรคลาออก ท าให้มีเก้าอ้ีว่างลง 4 ต าแหน่งคือ รองนายกรัฐมนตรี, รมว.การคลัง, รมว.พลังงาน และ รมว.
อุดมศึกษา ฯ 

แหล่งข่าวใกล้ชิดหัวหน้ารัฐบาล  เปิดเผยว่า ส าหรับ รมว.การคลังและ รมว.พลังงานนั้น แม้แกนน าบางคนใน 
พปชร.อยากจะมานั่ง และแม้นายกฯ จะเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองดี แต่โจทย์ส าคัญที่นายกฯ มองคือต้องแก้ปัญหา
ให้ประเทศและประชาชนในภาวะวิกฤติ ไม่ใช่เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการฝ่ายการเมืองเพียงอย่างเดียว 

ดังนั้น ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่ง รมว.การคลังและ รมว.พลังงาน จะเป็นโควตาคนนอกที่เป็นมืออาชีพ อีกทั้ง
ความตั้งใจนายกฯ ต้องการปรับ ครม.ให้น้อยที่สุดเพ่ือแทนต าแหน่งที่ว่างเท่านั้น และให้เกิดแรงกระเพ่ือมน้อยที่สุด โดย
สัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาลยังเหมือนเดิม ในส่วน รมว.การคลัง รอเพียงการตอบรับจากนายปรีดี 

ส่วน รมว.พลังงาน มีความเป็นไปได้สูงที่นายไพรินทร์ อดีต รมช.คมนาคม จะมารับต าแหน่งนี้ เพราะมี
ประสบการณ์บริหารด้านพลังงาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 3 ป.  รวมถึงจะเป็นบทพิสูจน์ความเป็นภาวะผู้น าของ
นายกฯ ในภาวะวิกฤติไม่ใช่เอาการเมืองมาเล่น 

เพราะสถานการณ์วันนี้แม้การเอาคนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ก็ยังม่ันใจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะฝ่า
วิกฤติเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิดได้หรือไม่ 
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ดังนั้นหากนายก พูดคุยท าความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผล ทุกคนจะเข้าใจ เพราะถ้าการเมืองตีรวนจนอยู่ไม่ได้ 
บ้านเมืองจะยิ่งอยู่ไม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวระบุว่า ส าหรับโควตา พปชร. รัฐมนตรียังนั่งที่เดิมเกือบทั้งหมด จะมีเพียงการขยับ
บางเก้าอ้ีเท่านั้น  ส่วนกรณีที่นายกฯ ระบุว่าพรรคสามารถเสนอชื่อบุคคลได้แต่จะเอาตามหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนายกฯ 
ตัดสินใจเอง ท าให้ พปชร.จะเสนอโผ ครม.ของ พปชร.ให้นายกฯ พิจารณาเลือก 2 สูตร 

สูตรแรก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม จะไปนั่ง รมว.พลังงาน แล้วเอานายอนุชา นาคาศัย ส.ส.
ชัยนาท และเลขาธิการพรรค ไปนั่ง รมว.อุตสาหกรรมแทน ส่วนนายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และรองหัวหน้าพรรค 
พปชร. จะเสนอให้เอาโควตา รมว.อุดมศึกษาฯ ไปแลกกับ รมว.แรงงาน ซึ่งเป็นโควตาของพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
(รปช.) ที่เสนอชื่อนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ กก.บห.รปช. 

ส่วนอีกสูตรคือ ให้นายอนุชา ไปด ารงต าแหน่ง รมว.อุดมศึกษาฯ  ส่วนนายสุชาติจะไปเป็น รมช.มหาดไทย ซึ่ง
จะท าให้กระทรวงมหาดไทยมี รมช. 3 คน คือ นายนิพนธ์ บุญญามณี จากพรรคประชาธิปัตย์ , นายทรงศักดิ์ ทองศรี 
จากพรรคภูมิใจไทย และนายสุชาติ จาก พปชร. 

นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่า “พล.อ.ประวิตร” พยายามผลักดันให้นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี นั่งเก้าอ้ี รมต.ประจ าส านักนายกฯ แทนนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) 
เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้มีเสียงปร่ิมน้ าแล้ว แตกต่างจากช่วงแรกที่ต้องรวบรวมเสียงทุกพรรคให้ได้มากท่ีสุด จึงยอม
ยกเก้าอ้ีนี้ให้พรรค ชพน. อีกทั้งคนที่รับปากว่าจะให้เก้าอ้ี ชพน.ตอนจัดตั้งรัฐบาลคือ นายอุตตม สาวนายน อดีตหัวหน้า
พรรค พปชร. ที่ปัจจุบันลาออกไปแล้ว 

ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงในพปชร. ออกมาเปิดเผยว่า  ในช่วงสุดสัปดาห์ในส่วนของพปชร.  ยังคงมีความ
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในการหารือของแกนน ากลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงพลังงาน ที่อาจเป็นคนนอก เข้ามานั้น 
ส่งผลให้แกนน า พปชร.ไม่พอใจ 

เนื่องจาก พล.อ. ประวิตรได้รับปากเป็นสัญญาใจหลังจากมีการหักดิบใส่ชื่อ ”นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” อดีต
เลขาพปชร.มาเป็น รมว.พลังงาน แทนชื่อนายสุริยะ 

ทั้งๆ ที่ได้ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่นายสุริยะ จะบินไปร่วมงานรับปริญญาบุตรชายที่สหรัฐ ฯ แต่ก็มีการ
สลับชื่อในช่วงโค้งสุดท้าย  จนเกิดความเคลื่อนไหวของ กลุ่ม ส.ส.สามมิตร โดยพล.อ.ประวิตร ขอให้ใจเย็นๆ และรับปาก
กับนายสุริยะ ว่า ในการปรับครม. คร้ังหน้าจะคืนต าแหน่ง รมว.พลังงาน ดังนั้นทางกลุ่มจึงรอดูท่าทีของ พล.อ. ประวิตร 
ว่าจะท าอย่างไร  

“หากผิดสัญญาอีกคร้ังก็ เท่ากับนายสุริยะ แกนน ากลุ่มสามมิตร จะถูกหักหลังเป็นรอบที่ 2  ซึ่ง ส.ส. ใน กลุ่ม
คงไม่แฮปปี้  คงต้องมีการหารืออย่างจริงจังก่อนที่จะมีการประชุมกก.บห. ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ เพ่ือเคาะต าแหน่งรัฐมนตรี
ของพรรค ก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรี” 

งานนี้ต้องจับตาดูว่า “พล.อ.ประยุทธ์“ จะถอดชนวนความขัดแย้งในพปชร. และรับมือกับการก่อหวอดคนอก
หักอย่างไร เพ่ือไม่ให้กระทบกับเสถียรภาพรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/785809 
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