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ข่าวประจ าวันที่ 30 กันยายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ กกต. ไม่หนักใจ “สุรพล” ขู่ฟ้อง  ยนัท ำตำมกฎหมำยโดยสุจรติ 13 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.ไม่หนักใจ'สรุพล'ขู่ฟ้อง ยันท ำตำม ก.ม.โดยสุจริต 14 
3 มติชนออนไลน์ กกต. ไม่หวั่น ‘สุรพล’ ฟ้องกลับ เชื่อ กม.คุ้มครอง เพรำะใช้อ ำนำจโดยสุจริต 15 
4 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. ใช้ข้อกฎหมำยสู้ "อดีต ส.ส. เชยีงใหม ่"หลังถูกขู่ฟ้องเรียกค่ำเสียหำย 16 
5 แนวหน้ำออนไลน์ กกต.งัดข้อ กม.สู้'อดีตผู้สมัคร ส.ส. 'ขู่ฟ้องแพ่ง-อำญำ หลังศำล 

ยกฟ้องคดี 'ใบส้ม' 
17 

6 INN ออนไลน์ กกต. รู้แล้วศำลยกค ำร้องใบส้มผูส้มัคร สส.พท. 18 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เร่งตรวจสอบกฎหมำย 'สรุพล' เรียกค่ำเสียหำย 70 ล้ำน 19 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.ตรัง เตรียมควำมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 20 
9 สยำมรัฐออนไลน์ กกต.โครำช เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น คนดังลงสมัครชิงเค้ก 3.5 พันล้ำน 21 
10 INN ออนไลน์ กกต.โครำชยันพร้อมเต็มที่ ลต.ท้องถิ่นปลำยป ี 24 
11 Nation tv ออนไลน์ กกต.โครำชติวเข้มพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 26 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ สุรพล เฮศำลเลือกตั้งยกค ำร้อง 28 
2 สยำมรัฐออนไลน์ งำนเข้ำ กกต.!! “สุรพล เกียรติไชยำกร” เฮ!!ศำลเลือกตั้งยกค ำร้อง คดีใส่

ซองท ำบุญช่วงเลือกตั้ง ขู่ กกต.คืนสิทธิ์พร้อมชดใช้ค่ำเสยีหำย 70 ล. 
30 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ "สุรพล เกียรติไชยำกร"เฮ!!ศำลเลือกตั้งยกค ำร้อง 32 
4 ข่ำวสดออนไลน์ ศรีนวลมีหนำว! ศำลยกค ำร้อง "ส.ส. เพ่ือไทย" ถวำยเงินพระ ทวงคืนเก้ำอ้ีผู้แทน 34 
5 มติชนออนไลน์ ‘สุรพล เกียรติไชยำกร’ เฮ ศำลยกค ำร้องคดีใส่ซองท ำบุญ  36 
6 The agendathai “สุรพล” เฮ! ศำลยกค ำร้องคดีใส่ซองท ำบุญช่วง ลต. เรียกร้องค่ำเสียหำย กกต. 37 
7 MGR ออนไลน์ เด็ก พท.ชนะคดี กกต. ฟ้องกลับเรยีกค่ำเสียหำย 70 ล้ำน พร้อมขอคืนสิทธิ ส.ส. 39 
8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สุรพล"จ่อฟ้อง กกต.เรียก70ล้ำนหลังศำลยกฟ้อง"ใบส้ม" 41 
9 INN ออนไลน์ สุรพล พท.เฮ! ศำลยกคดีท ำบุญช่วง ลต.ขอทวงคืน ส.ส. 43 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ ยกค ำร้อง กกต.แจกใบส้ม 'สุรพล' ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เพื่อไทย  45 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 คมชัดลึกออนไลน์ "สุรพล เกียรติไชยำกร" เฮ ศำลเลือกตั้งยกค ำร้อง คดีใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั้ง 46 
12 ไทยรัฐออนไลน์ "สุรพล" เฮ ศำลยกค ำร้อง กกต. ปมใส่ซองเงินท ำบุญ 2 พัน ชี ้ไม่ได้หำเสียง 48 
13 Keng news จ่อฟ้อง กกต. 70 ล้ำน ถำม ”ศรนีวล”ยังเป็น ส.ส.ไหม 49 
14 Bright tv ออนไลน ์ สุรพล อดีต ส.ส.เพ่ือไทย เตรียมทวงเกำ้อ้ี ส.ส.จำก ศรีนวล  50 
15 Siambusiness news กกต. จ่อโดน ม.157 หลังศำลยกค ำร้องคดีซองท ำบุญแจกใบส้ม 51 
16 มติชนออนไลน์ เปิดค ำพิพำกษำ ยกค ำร้อง กกต.แจกใบเหลือง’สุรพล เกียรติไชยำกร’ 53 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เตรียมศึกษำข้อกฎหมำย หลัง 'สุรพล' จ่อฟ้องเรียกค่ำเสียหำย 70 ล. 54 
18 เดลินวส์ออนไลน์ พท.ได้ทีไล่บี้ กกต.หลังแจกใบส้มผดิพลำด 55 
19 ข่ำวสดออนไลน์ กกต.งำนงอก! พท.โต ้หลงัศำลชี้ขำด อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 56 
20 แนวหน้ำออนไลน์ เด็ก พท.จี้'กกต.'ขอโทษ-รบัผิดชอบ กรณีแจงใบส้ม'สุรพล เกียรติไชยำกร' 57 
21 INN ออนไลน์ “จักรพล” จี ้กกต.แสดงควำมจริงใจขอโทษ” สุรพล” 58 
22 MGR ออนไลน์ “จักรพล” จี ้กกต.รบัผิดชอบ “สุรพล” ถูกใบส้มทั้งที่ไม่ผิด 59 
23 สยำมรัฐออนไลน์ "เทพไท"ยกปมศำลฎีกำเลือกตั้งยกค ำร้องใบส้ม ส.ส.เชียงใหม ่ 60 
24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สุรพล' ส.ส.ตัวจริงควรได้เข้ำสภำ หลังศำลยกฟ้อง กกต.แจก 'ใบส้ม' 61 
25 มติชนออนไลน์ สมชัย ชี ้ค ำตัดสินศำลไม่มีผล ‘สุรพล’ได้กลับเป็น ส.ส. 63 
26 มติชนสุดสัปดำห์ สมชัย ชี ้ค ำตัดสินศำลไม่มีผล แต่มีสิทธิฟ้องกลับกกต.ได้เต็มที่ 64 
27 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สุรพล' มีสิทธิฟ้อง กกต. ฟัน 'แพ่ง-อำญำ' ปฏิบัติหน้ำที่มิชอบ 65 
28 เดลินิวส์ออนไลน์ ภท.โต ้"อดีต กกต." แจงเงินทดรองจ่ำยกว่ำ30 ล้ำน 66 
29 ไทยรัฐออนไลน์ ภท. แจงเงินทดรองจำ่ย 30 ล.เป็นงบต่อเนื่อง หลงัรัฐประหำร ยันไม่เคยกู้ 68 
30 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กตู่’ หงุดหงิด หลังถูกถำมข่ำว 2 ป.สั่งปลัด ฉ.ตั้งพรรคกำรเมอืง 70 
31 แนวหน้ำ 'บิ๊กตู่'อำรมณ์เสีย โดนถำมเรื่อง'บิ๊ก 2 ป.'สั่งปลัด'ฉ.'ตั้งพรรคกำรเมืองส ำรอง 71 
32 ข่ำวสดออนไลน์ ประธำนชวน ตอบชัดปม "รฐับำลแห่งชำติ" ไม่มีในรัฐธรรมนูญ? 72 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ กำรเมืองสู่ควำมเสื่อม 73 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ ใต้เงำ ‘หญิงอ้อ’ ดีลซ้อนดีล ‘กำรเมืองขั้วใหม่’ 74 
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วันที่ 30 กันยำยน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชัยนำท โดยมี นำยอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดชัยนำท ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชัยนำท  
ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชัยนำท 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัชยันาท 
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วันที่ 30 กันยำยน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นำงสำวพัชรี ผึ่งผดุง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี 
ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัสงิหบ์รุี 
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วันที่ 30 กันยำยน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายนันทิวัฒน์ สามารถ 
ผู้เชี่ยวชาญ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญ และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดนครปฐม โดยมีนำงสำวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดนครปฐม ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครปฐม ให้กำรต้อนรับ 
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดันครปฐม 
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วันที่ 30 กันยำยน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี  โดยมี นำยขวัญเพชร ถนอมนำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
กำญจนบุรี ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดักาญจนบรุี 
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วันพุธที่ 30 กันยำยน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี โดยมี พ.ต.ท.ดิตถชำติ กอสนำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี 
ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัราชบรุ ี



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรสำยด่วน 1444 พร้อมด้วย นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง  นำงสำวพัชรินทร์  รัตนวิภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์  ผู้บริหำร และพนักงำนของ 
ส ำนักประชำสัมพันธ์ เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุการใหบ้รกิารสายด่วน 

1444 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์
สุริยา นายสุเมธา คงคิด นายปรีชา เอื้ออนันตกุล นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ นำงสำวปิ่นทอง อินทรศรี คณะกรรมกำร  
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการสือ่สารองคก์ร 

ของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ครัง้ที ่1/2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วยผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานการประชมุคณะอนกุรรมการพจิารณากลัน่กรองโครงการ
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

ครัง้ที ่4/2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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29 ก.ย. 2563 21:48    

กกต. ไม่หนักใจ “สุรพล” ขู่ฟ้อง 
 ยันท าตามกฎหมายโดยสุจริต 
 

 

 
 
กกต.ไม่หนักใจ “สุรพล” ขู่ฟ้องแพ่ง-อาญา ท าตามกฎหมายโดยสุจริต ได้รับการคุ้มครองการใช้อ านาจของ  
กกต. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 225 ถือเป็นที่สุด 

วันนี้ (29 ก.ย. 2563) จำกกรณีที่ศำลเลือกตั้งยกค ำร้องคดีนำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.
เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั้ง และเจ้ำตัวขู่ว่ำจะฟ้อง กกต.เรียกร้องค่ำเสียหำย 70 ล้ำนบำท ที่
ตัดสินให้ใบส้มมิชอบและขู่เอำผิด ม.157 หำกยังไม่คืนสิทธิกำรเป็น ส.ส.นั้น ทำงส ำนักงำนได้รับทรำบค ำตัดสินของศำล
แล้ว และมีรำยงำนว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ส.ส. 2561 
ระบุไว้ว่ำกำรวินิจฉัยของ กกต.เป็นกำรใช้ดุลพินิจตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่รัฐธรรมนูญ มำตรำ 225 ซึ่งค ำสั่งดังกล่ำวถือ
เป็นที่สุด และเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และเป็นกำรกระท ำโดยสุจริต ย่อมได้รับควำมคุ้มครองไม่
ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำงปกครอง ตำม ม.23 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 2561 

โดยในรัฐธรรมนูญมำตรำ 225 ก ำหนดไว้ว่ำก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้งหรือกำรเลือก ถ้ำมีหลักฐำนอันควรเชื่อ
ได้ว่ำกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกนั้นมิได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง มีอ ำนำจสั่งให้มี
กำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้ำผู้กระท ำกำรนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ
ผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับกำรกระท ำของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ระงับสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นกำรชั่วครำว ตำมมำตรำ 224 (4) ค ำสั่งตำมวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 

พร้อมกันนี้ พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ 23 ก ำหนดว่ำกรรมกำร เลขำธิกำร ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมำยระเบียบ ประกำศหรือค ำสั่งของคณะกรรมกำร หรือปฏิบัติตำมค ำสั่งของศำลอัน
เกี่ยวกับ กำรเลือกตั้ง หำกได้กระท ำโดยสุจริตย่อมได้รับควำมคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ ง ทำงอำญำ หรือทำง
ปกครอง 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000099783  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000099783
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อังคำรที่ 29 กันยำยน 2563 เวลำ 21.50 น. 

กกต.ไม่หนักใจ'สุรพล'ขู่ฟ้อง ยันท าตาม ก.ม.โดยสุจริต 
กกต.ไม่หนักใจ"สุรพล" ขู่ฟ้องแพ่ง-อาญา เหตุท าตามกฎหมายโดยสุจริต ส่วนการใช้อ านาจของ กกต.ค าวินิจฉัยถือ
เป็นที่สุด 
 

 
 
 
 

  
จำกกรณีที่ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งยกค ำร้องคดีนำยสุรพล เกียรติไชยำกร   อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.

เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย  ใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั้ง และเจ้ำตัวขู่ว่ำจะฟ้อง กกต. เรียกร้องค่ำเสียหำย 70 ล้ำนบำท  ที่
ตัดสินให้ใบส้มมิชอบและขู่เอำผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 หำกยังไม่คืนสิทธิกำรเป็น ส.ส. 

ควำมคืบหน้ำเมื่อวันที่ 29 ก.ย.แหล่งข่ำวจำกส ำนักงำน กกต.เปิดเผยว่ำ ทำงกกต.ได้รับทรำบค ำตัดสินของศำล
แล้ว และมีรำยงำนว่ำ  ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
ส.ส. 2561  ระบุไว้ว่ำกำรวินิจฉัยของ กกต. เป็นกำรใช้ดุลพินิจตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่รัฐธรรมนูญ มำตรำ 225  ซึ่ง
ค ำสั่งดังกล่ำวถือเป็นที่สุด  และเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และเป็นกำรกระท ำโดยสุจริต  ย่อมได้รับ
ควำมคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ  หรือทำงปกครอง ตำม ม.23 วรรคสอง  แห่ง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส. 2561 

โดยในมำตรำ 225 ก ำหนดไว้ว่ำก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้งหรือกำรเลือก ถ้ำมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำกำร
เลือกตั้ง หรือกำรเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   มีอ ำนำจสั่งให้มีกำร
เลือกตั้ง หรือกำรเลือกใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น  ถ้ำผู้กระท ำกำรนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร
รับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับกำรกระท ำของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้นไว้เป็นกำรชั่วครำว  ตำมมำตรำ 224 (4)  ค ำสั่งตำมวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 
  

พร้อมกันนี้ พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 23 ก ำหนดว่ำกรรมกำร เลขำธิกำร ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง   ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ กฎหมำยระเบียบ ประกำศหรือค ำสั่งของคณะกรรมกำร หรือปฏิบัติตำมค ำสั่งของศำลอัน
เกี่ยวกับ กำรเลือกตั้ง หำกได้กระท ำโดยสุจริตย่อมได้รับควำมคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำง
ปกครอง 

อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798315 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/798315
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วันท่ี 29 กันยำยน 2563 - 21:50 น. 

กกต. ไม่หวั่น ‘สุรพล’ ฟ้องกลับ เชื่อ กม.คุ้มครอง เพราะใช้อ านาจโดยสุจริต 
 

 
กกต. แจง ปม ‘สุรพล’ หลังถูกขู่ฟ้องกลับ ยันใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยโดยสุจริต ถือเป็นที่สุด ย่อมได้รับกำรคุ้มครอง ไม่

ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง-อำญำ -ปกครอง 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีที่ศำลเลือกตั้งยกค ำร้องคดีนำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.
เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั้ง และเจ้ำตัวขู่ว่ำจะฟ้อง กกต. เรียกร้องค่ำเสียหำย 70 ล้ำนบำท ที่
ตัดสินให้ใบส้มมิชอบและขู่เอำผิด มำตรำ 157 หำกยังไม่คืนสิทธิกำรเป็น ส.ส.นั้น เบื้องต้น ทำงส ำนักงำนฯ ได้รับทรำบ
ค ำตัดสินของศำลแล้ว และมีรำยงำนว่ำ ตำมพ.ร.ป. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ส.ส. 2561 ระบุไว้ว่ำ
กำรวินิจฉัยของ กกต. เป็นกำรใช้ดุลพินิจตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่รัฐธรรมนูญ มำตรำ 225 ซึ่งค ำสั่งดังกล่ำวถือเป็นที่สุด 
และเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และเป็นกำรกระท ำโดยสุจริต ย่อมได้รับควำมคุ้มครองไม่ต้องรับผิด
ทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำงปกครอง ตำม ม.23 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 2561 

ทั้งนี้ มำตรำ 225 ก ำหนดไว้ว่ำก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้งหรือกำรเลือก ถ้ำมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำ กำร
เลือกตั้ง หรือกำรเลือกนั้นมิได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้กกต.มีอ ำนำจสั่งให้มีกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกใหม่ 
ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้ำผู้กระท ำกำรนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้
เห็นกับกำรกระท ำของบุคคลอ่ืน ให้กกต.ระงับสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นกำรชั่วครำว ตำมมำตรำ 224 (4) 
ค ำสั่งตำมวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 

ขณะเดียวกัน พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 23 ก ำหนดว่ำกรรมกำร เลขำธิกำร ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ กฎหมำยระเบียบ ประกำศหรือค ำสั่งของคณะกรรมกำร หรือปฏิบัติตำมค ำสั่งของศำลอัน
เกี่ยวกับ กำรเลือกตั้ง หำกได้กระท ำโดยสุจริตย่อมได้รับควำมคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำง
ปกครอง 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2372194 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2372194
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5.jpg
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29 กันยำยน 2563 22:12 น.  

กกต.ใช้ข้อกฎหมายสู้"อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 
"หลังถูกขู่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย70 ล้าน 
 

 
 

วันที่ 29 ก.ย.63 จำกกรณีที่ศำลเลือกตั้งยกค ำร้องคดีนำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.
เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั้งนั้น เจ้ำตัวขู่ว่ำจะฟ้องคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(  กกต. )เรียกร้อง
ค่ำเสียหำย 70 ล้ำน ที่ตัดสินให้ใบส้มมิชอบ และขู่เอำผิด ม.157หำกยังไม่คืนสิทธิกำรเป็นส.ส.นั้น  
แหล่งข่ำวจำก กกต.เผยว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ส.ส. 2561 ระบุไว้ว่ำกำรวินิจฉัยของ กกต. เป็นกำรใช้ดุลพินิจตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่รัฐธรรมนูญ มำตรำ  
225 ซึ่งค ำสั่งดังกล่ำวถือเป็นที่สุด 

ส ำหรับในส่วนกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้น ระบุว่ำ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้แล้วและเป็นกำร
กระท ำโดยสุจริต ย่อมได้รับควำมคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำงปกครอง ตำม ม.23 วรรคสอง 
แห่ง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 2561 

ดังมีรำยละเอียด ในมำตรำ 225 ก ำหนดไว้ว่ำก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้งหรือกำรเลือก ถ้ำมีหลักฐำนอันควร
เชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกนั้นมิได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง มีอ ำนำจสั่ง
ให้มีกำรเลือกตั้ง หรือ กำรเลือกใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้ำผู้กระท ำกำรนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
หรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับกำรกระท ำของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ระงับสิทธิ์ สมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นกำรชั่วครำว ตำมมำตรำ 224(4)ค ำสั่งตำมวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 

พร้อมกันนี้ พ.ร.ป.กำรเลือกตั้ง เนื้อหำตำมมำตรำ 23 ก ำหนดว่ำกรรมกำร เลขำธิกำร ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ กฎหมำยระเบียบ ประกำศหรือค ำสั่งของคณะกรรมกำร หรือปฏิบัติตำมค ำสั่งของศำลอัน
เกี่ยวกับ กำรเลือกตั้ง หำกได้กระท ำโดยสุจริตย่อมได้รับควำมคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำง
ปกครอง 
 

อ้ำงอิง : HTTPS://SIAMRATH.CO.TH/N/185983 

.  

https://siamrath.co.th/n/185983
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200929/b9ad0df4a7f5501bb96f4e7c84a612d802c997a04e046f9319d47d0fcc075552.jpg?itok=v4PaGgG2
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วันอังคำร ท่ี 29 กันยำยน พ.ศ. 2563, 21.08 น. 

กกต.งัดข้อ กม.สู้'อดีตผู้สมัคร ส.ส. 
'ขู่ฟ้องแพ่ง-อาญา หลังศาลยกฟ้องคดี 'ใบส้ม' 

 
 

29 กันยำยน 2563 จำกกรณีที่ศำลเลือกตั้งยกค ำร้องคดีนำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.
เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั้งนั้น เจ้ำตัวขู่ว่ำจะฟ้องคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(  กกต. )เรียกร้อง
ค่ำเสียหำย 70 ล้ำน ที่ตัดสินให้ใบส้มมิชอบ และขู่เอำผิด ม.157หำกยังไม่คืนสิทธิกำรเป็นส.ส.นั้น (อ่านข่าวท่ีเกี่ยวข้อง:
ยุ่งแล้ว!!‘ศาลเลือกตั้ง’ยกค าร้องคดีใส่ซองท าบุญ‘สุรพล’เฮลั่นเชียงใหม่ )  

แหล่งข่ำวจำก กกต.เผยว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ส.ส. 2561 ระบุไว้ว่ำกำรวินิจฉัยของ กกต. เป็นกำรใช้ดุลพินิจตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่รัฐธรรมนูญ มำตรำ 
225 ซึ่งค ำสั่งดังกล่ำวถือเป็นที่สุด 

ส ำหรับในส่วนกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้น ระบุว่ำ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้แล้วและเป็นกำรกระท ำ
โดยสุจริต ย่อมได้รับควำมคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำงปกครอง ตำม ม.23 วรรคสอง แห่ง 
พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 2561 

ดังมีรำยละเอียด ในมำตรำ 225 ก ำหนดไว้ว่ำก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้งหรือกำรเลือก ถ้ำมีหลักฐำนอันควรเชื่อ
ได้ว่ำกำรเลือกตั้ง หรือกำรเลือกนั้นมิได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง มีอ ำนำจสั่งให้ มี
กำรเลือกตั้ง หรือ กำรเลือกใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้ำผู้กระท ำกำรนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ
ผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับกำรกระท ำของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ระงับสิทธิ์ สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นกำรชั่วครำว ตำมมำตรำ 224(4)ค ำสั่งตำมวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 

พร้อมกันนี้ พรป.กำรเลือกตั้ง เนื้อหำตำมมำตรำ 23 ก ำหนดว่ำกรรมกำร เลขำธิกำร ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ กฎหมำยระเบียบ ประกำศหรือค ำสั่งของคณะกรรมกำร หรือปฏิบัติตำมค ำสั่งของศำลอัน
เกี่ยวกับ กำรเลือกตั้ง หำกได้กระท ำโดยสุจริตย่อมได้รับควำมคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำง
ปกครอง 
 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/521840  

https://www.naewna.com/politic/521713
https://www.naewna.com/politic/521713
https://www.naewna.com/politic/521840
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30 กันยำยน 2020 - 10:04 

กกต. รู้แล้วศาลยกค าร้องใบส้มผูส้มัคร สส.พท. 
 
  

 
 

 
 
ภำยหลังจำกศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งยกค ำร้องคดี นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.

เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั้ง และเจ้ำตัวขู่ว่ำจะฟ้อง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เรียกร้อง
ค่ำเสียหำย 70 ล้ำนบำท ที่ตัดสินให้ใบส้มมิชอบและขู่เอำผิด ม.157 หำกยังไม่คืนสิทธิกำรเป็น ส.ส.นั้น ผู้สื่อข่ำวรำยงำน
ว่ำ ทำงส ำนักงำนได้รับทรำบค ำตัดสินของศำลแล้ว 

ส ำหรับหำรจะฟ้องกลับ และเรียกร้องค่ำเสียหำย รวมถึงเรียกร้องให้คืนสิทธิ์ ส.ส.นั้น ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ส.ส. 2561  ระบุไว้ กำรวินิจฉัยของ กกต. เป็นกำรใช้ดุลพินิจตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 225  ซึ่งค ำสั่งดังกล่ำวถือเป็นที่สุด  และเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และเป็น
กำรกระท ำโดยสุจริต  ย่อมได้รับควำมคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ  หรือทำงปกครอง ตำม ม.23 วรรค
สอง  แห่ง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 2561 

โดยในมำตรำ 225 ก ำหนดไว้ว่ำก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้งหรือกำรเลือก ถ้ำมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำกำร
เลือกตั้ง หรือกำรเลือกนั้นมิได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   มีอ ำนำจสั่งให้มีกำร
เลือกตั้ง หรือกำรเลือกใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น  ถ้ำผู้กระท ำกำรนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร
รับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับกำรกระท ำของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ระงับสิทธิ์ สมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้นไว้เป็นกำรชั่วครำว  ตำมมำตรำ 224 (4)  ค ำสั่งตำมวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 

พร้อมกันนี้ พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 23 ก ำหนดว่ำกรรมกำร เลขำนุกำร ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง   ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ กฎหมำยระเบียบ ประกำศหรือค ำสั่งของคณะกรรมกำร หรือปฏิบัติตำมค ำสั่งของศำลอัน
เกี่ยวกับ  กำรเลือกตั้ง หำกได้กระท ำโดยสุจริตย่อมได้รับควำมคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำง
ปกครอง 
 อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_784272/  

https://www.innnews.co.th/politics/news_784272/
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30 กันยำยน 2563 

เร่งตรวจสอบกฎหมาย 'สุรพล' เรียกค่าเสียหาย 70 ล้าน 
 

 

 
"กกต." เตรียมศึกษาข้อกฎหมาย "สุรพล" เล็งฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้าน หลังศาลยกฟ้องแจก "ใบส้ม" 

รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ กรณีนำยสุรพล เกียรติ ไชยำกร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย เตรียมฟ้องส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) จ ำนวน 70 ล้ำนบำท หลังจำกศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง มีค ำพิพำกษำยกค ำร้อง
กรณีที่ กกต.ให้ใบส้มเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นชั่วครำว  เป็นเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 จำก
กรณี กกต.กล่ำวหำว่ำกำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000 บำท มีมูลควำมผิดว่ำด้วยพระรำชบัญญัติ
ประกอบ รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ 73 ท ำให้ขณะนี้ กกต.เตรียมขอคัดส าเนาค าพิพากษาของ
ศาล เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายก่อนเข้าสู่ที่ประชุม กกต.ต่อไป 

รำยงำยข่ำวระบุว่ำ ส ำหรับค ำวินิจฉัยของ กกต.เป็นกำรใช้ดุลพินิจตำมหน้ำที่ และอ ำนำจในมำตรำ 255 ของ
รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ ซึ่งค ำสั่งดังกล่ำวถือเป็นที่สุด ดังนั้นเมื่อเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและเป็นกำร
กระท ำโดยสุจริต ย่อมได้รับควำมคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำงปกครอง ตำมมำตรำ 23 วรรค
สอง แห่ง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900086 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900086
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อังคำรที่ 29 กันยำยน 2563 เวลำ 12.49 น. 

กกต.ตรัง เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
 

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นำยไพบูลย์ โอมำก รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง เป็น
ประธำนเปิดกำรอบรมวิทยำกรอ ำเภอ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 

นำงสำวอรพิน อำชีวะสุข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ผอ.กต.) ประจ ำจังหวัดตรัง กล่ำว
ว่ำ ด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติเห็นชอบแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 โครงกำร
เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรงบประมำณ
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด เพ่ือด ำเนินกำรจัดอบรมให้แก่วิทยำกรอ ำเภอ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ วิทยำกรอ ำเภอ ซึ่งคัดเลือกมำจำกหัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกหัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้น ๆ เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 99 
คน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิทยำกรอ ำเภอมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ตลอดจนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดให้แก่เจ้ำ
พนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โดยด ำเนินกำรผ่ำนรูปแบบของกำร
อบรม 2 รูปแบบ ได้แก่ กำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น และกำรฝึกปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้ง โดย
แบ่งออกเป็น 3 ฐำนได้แก่ ฐำนที่ 1 กำรรับมอบวัสดุอุปกรณ์กำรเลือกตั้ง ฐำนที่ 2 กำรจัดสถำนที่นับคะแนน กำ รนับ
คะแนน และกำรรำยงำนผลคะแนน และฐำนที่ 3 กำรจัดท ำและตรวจสอบแบบพิมพ์.  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/798158 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/article/798158
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29 กันยำยน 2563 18:50 น.    

กกต.โคราช เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น คนดังลงสมัครชิงเค้ก 3.5 พันล้าน 
 

 
 

วันที่ 29 กันยำยน ที่โรงแรมสตำร์เวลล์บำหลี อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ นำยศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด (สนง.กกต.จ.) นครรำชสีมำ เปิดโครงกำรอบรมวิทยำกรอ ำเภอเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น โดยมีผู้แทนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ทั้งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบำลนคร (ทน.) เทศบำลเมือง (ทม.) เทศบำลต ำบล (ทต.) องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ในพ้ืนที่ 32 อ ำเภอ ของ จ.นครรำชสีมำ รวมทั้งสิ้น 334 แห่ง ร่วมกิจกรรมรับฟังกำรชี้แจงให้
ควำมรู้ท ำควำมเข้ำใจข้อกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งและกำรฝึกปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
โดยแบ่งเป็น 3 ฐำน ได้แก่ 1.กำรรับมอบวัสดุอุปกรณ์กำรเลือกตั้ง 2.กำรจัดสถำนที่นับคะแนน กำรนับคะแนนและกำร
รำยงำนผล และ 3.กำรจัดท ำและตรวจสอบแบบพิมพ์ เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้แก่เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำร
เลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้งให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
รวมทั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมำย 

นำยศิริชัย ผอ.สนง.กกต.จ.นครรำชสีมำ เปิดเผยว่ำ ภำพรวมขั้นตอนและกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องมีควำมพร้อม
จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ อยู่ระหว่ำง ครม.จะมีมติให้ด ำเนินกำรเลือกตั้งระดับใดก่อน ขณะนี้ประเทศไทยยังเผชิญ
อยู่กับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องปฏิบัติตำมำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและ
ควบคุมของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนครรำชสีมำอย่ำงเคร่งครัด “ผู้ที่สนใจสนำมกำรเมืองท้องถิ่น ต้องท ำ
กำรบ้ำนตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ครบถ้วน โดยเฉพำะลักษณะต้องห้ำม เพ่ือมิให้มิขัดต่อกฎระเบียบ” ผอ.สนง.
กกต.จ.นครรำชสีมำ กล่ำว 

ควำมเคลื่อนไหวสนำมเลือกตั้งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) นครรำชสีมำ (นม.) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ที่มีขนำดใหญ่และมีงบบริหำรจัดกำรต่อปีประมำณ 3.5 พันล้ำนบำท ซึ่งมำกที่สุดในภูมิภำค โดยใช้งบ
จัดกำรเลือกตั้งกว่ำ 100 ล้ำนบำท นำยสมศักดิ์ กำญจนวัฒนำ หรือ “ก ำนันเบ้ำ” อดีตก ำนันต ำบลโคกกรวด อ.เมือง จ.

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200929/1535a1e0d0796bd57f0a644743b018f89638cd9832997caaf062a1e4bcb20d87.JPG?itok=xv7reh_v
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นครรำชสีมำ เปิดบ้ำนพักในสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง ปตท.ประเสริฐสิน ริมถนนมิตรภำพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จัด
งำนฉลองวันคล้ำยวันเกิดครบรอบอำยุ 62 ปี ในวันที่ 19 ธันวำคม 2562 พร้อมประกำศบนเวทีจะลงสมัครนำยก อบจ.น
ม. โดยมีนำยประเสริฐ บุญชัยสุข รองหัวหน้ำพรรคชำติพัฒนำ (ชพน.) อดีต รมว.อุตสำหกรรม และ นำยแพทย์วรรณ
รัตน์ ชำญนุกูล ที่ปรึกษำ ชพน. อดีต รมว.พลังงำน น ำนักกำรเมืองท้องถิ่น ก ำนัน ผู้ใหญ่ นักธุรกิจค่ำย ชพน. มำอวยพร
วันคล้ำยวันเกิดและจะร่วมสำนฝันให้เป็นจริง ทั้งนี้นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ 
(พปชร.) สำยอีสำนตอนล่ำง เพ่ือนสนิท “ก ำนันเบ้ำ” ซึ่งมีฐำนเสียง ส.ส จ ำนวน 6 เขต ใน จ.นครรำชสีมำ ให้กำร
สนับสนุนอย่ำงเต็มก ำลัง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) “เสี่ยหนู” นำยอนุทิน ชำญวีรกูล หัวหน้ำ ภท. รองนำยกรัฐมนตรีและ 
รมว.สำธำรณสุข ได้ตอบแทนรำงวัล “หมอแหยง” นำยแพทย์ส ำเริง แหยงกระโทก อดีตนำยก อบจ.นม. ซึ่งมีอำสำสมัคร
สำธำรณสุข (อสม.) นครรำชสีมำ กว่ำ 5.3 หมื่นคน เป็นฐำนก ำลังหลักช่วยหำเสียงเลือกตั้ง ส.ส สมัยล่ำสุด สำมำรถน ำ 
ส.ส เขต 3 คน เข้ำสู่สภำได้ตำมเป้ำหมำย จึงมอบต ำแหน่งผู้ช่วย รมว.สำธำรณสุข ให้ช่วยขับเคลื่อนนโยบำยลดควำม
แออัดในโรงพยำบำลและผลักดันกัญชำใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์รวมทั้งกำรถ่ำยโอนภำรกิจโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศมำอยู่ในควำมรับผิดชอบของ อบจ. ฯ เตรียมส่งเป็นผู้สมัคร นำยก อบจ. ฯ ทวงคื น
ต ำแหน่ง 

ท่ำมกลำงกระแสข่ำว “ก ำนันป้อ” นำยวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พำณิชย์ และเจ้ำของโรงแป้งมันเอ่ียมเฮง
อุตสำหกรรม แกนน ำ ภท.โครำช ได้นัด ส.ส เขต จ.นครรำชสีมำ มำทำนอำหำรค่ ำที่ อ.เสิงสำง พร้อมโยนหินถำม
ต้องกำรให้ ส.ส 14 เขต ของ จ.นครรำชสีมำ ละลำยพฤติกำรณ์เห็นต่ำงมำรู้รัก สำมัคคีท ำกำรเมืองโครำชเป็นเอกภำพ
จะสำมำรถน ำงบมำพัฒนำบ้ำนเมืองให้เป็นเมืองหลวงภำคอีสำนสมบูรณ์แบบและมีควำมสนใจสนำม อบจ.นม. เสนอชื่อ 
“เจ้หน่อย เอ่ียมเฮง” หรือ ดร.ยลดำ หวังศุภกิจโกศล ภรรยำเป็นแคนดิเดตผู้สมัคร นำยก อบจ.นม. จึงเป็นเครื่องค ำถำม
และสร้ำงควำมสับสนให้กับกองเชียร์ ภท. ที่มีกำรสับขำหลอก รอฟังข่ำวฉันทำนุมัติ “หมอแหยง” หรือ “เจ้หน่อย เอ่ียม
เฮง” เป็นผู้สมัครตัวจริง ด้ำนคณะก้ำวหน้ำโครำชต้องกำรปักหมุดสนำมกำรเมืองท้องถิ่น โดยเปิดโอกำสให้ผู้สนใจแสดง
วิสัยทัศน์ปรำกฏรำยชื่อแคนดิเดตคือ ดร.สำธิต ปิติวรำ อดีตผู้สมัคร ส.ส ระบบบัญชีรำยชื่อพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) ได้
ซุ่มลงพ้ืนที่หวังคะแนนคนรุ่นใหม่ต้องกำรลบภำพผู้รับเหมำใน สภำ อบจ. นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีต รมช.
คมนำคม ในฐำนะว่ำที่เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย (พท.) และนำยอนุวัฒน์ ทินรำช ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยรักโครำช-รัก
ไทย ค่อนข้ำงเนื้อหอมมำก เนื่องจำกผลรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.ส ปี 62 มีแฟนคลับเลือก พท. กว่ำ 3.4 แสนคะแนน ยัง
ไม่มีควำมชัดเจนจะช่วยใคร ว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ.นม. ต่ำงจ้องตำเป็นมันเตรียมส่งสินสอดมำสู่ขอหวังแต้มต่อที่เป็น
กอบเป็นก ำ 
 

ดร.ตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ อดีต ส.ส.เขต นครรำชสีมำ พรรคชำติไทย สมัย 2535/2 เตรียมประกำศลงสมัคร 
นำยก อบจ.นม. เช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่ำงทำบทำมเซเลบและบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทั้งนักธุรกิจ ข้ำรำชกำร
บ ำนำญและผู้น ำชุมชนมำร่วมทีมโดยชูนโยบำยขับเคลื่อนโครำชให้เป็นเมืองหลวงภำคอีสำน ซึ่งใช้ฐำนเสียงครูโครำชมำ
ช่วยผลักดันให้ถึงดวงดำว นำยวิฑูรย์ ชำติปฏิมำพงษ์ หรือ “แก้ว ด๊ะดำด” อดีตนำยก อบจ.นม. และอดีตนำยกสมำคม 
อบจ.แห่งประเทศไทย คนท้องถิ่นตัวจริง ประกำศลงสมัครแน่นอน ด้ำนร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นำยก อบจ.
นครรำชสีมำ คนปัจจุบัน ยังแบ่งรับแบ่งสู้กับกำรรักษำเก้ำอ้ี 
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ทั้งนี้สถำนกำรณ์ล่ำสุด “ก ำนันเบ้ำ” นำยสมศักดิ์ กำญจนวัฒนำ ได้ออกมำยืนยันนอนยันลงสมัครนำยก อบจ.น
ม. แน่นอน ขอให้หยุดมโนกำรแตะมือกับ “ก ำนันป้อ” เพ่ือแบ่งเค้กกัน ส่วนกระแสข่ำวที่หนำหูมำก นำยวิเชียร จันทร
โณทัย ผวจ.นครรำชสีมำ จะลำออกมำลงสมัคร นำยก อบจ.นม. โดยมีอดีตแม่ทัพภำคท่ี 2 เพ่ือนเตรียมทหำรรุ่นเดียวกับ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและเพ่ือนๆ ศิษย์เก่ำโรงเรียนรำชสีมำวิทยำลัย รุ่น 76 ให้กำรสนับสนุนก็เป็น
เพียงค ำพูดในสภำกำแฟเท่ำนั้น 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/185952 
  

https://siamrath.co.th/n/185952
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 30 กันยำยน 2020 - 11:36 

กกต.โคราชยันพร้อมเต็มที่ ลต.ท้องถิ่นปลายปี 
กกต.โคราช ยันพร้อมเต็มที่ รับการเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีนี้ เร่งติวเข้ม กกต. ประจ าหน่วยทั้ง 32 อ าเภอ  
ใช้ล าปางโมเดลป้องกันโควิด-19 
 

 
 

ที่ห้องประชุมชั้น 6 อำคำรอ่ิมวิเศษทำวเวอร์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ ได้มีกำรจัดอบรมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ระดับอ ำเภอขึ้น โดยมีนำยศิริ
ชัย วิริยพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำน กกต.จังหวัด
นครรำชสีมำ เป็นวิทยำกร ให้ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ ในกำรจัดกำรเลือกตั้ง แก่คณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลือกตั้งระดับอ ำเภอ จ ำนวน 483 คน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีข้ึน
ในช่วงปลำยปี 2563 นี้ 

นำยศิริชัย เปิดเผยว่ำ ส ำหรับกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ ทำงกระทรวงมหำดไทย และ กกต.
ส่วนกลำง ยังไม่ได้ก ำหนดวันขึ้นมำ แต่ก็คำดว่ำจะมีขึ้นในช่วงปลำยปี 2563 นี้ ดังนั้นทำง กกต.จังหวัดนครรำชสีมำ จึง
ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเลือกตั้งไว้แต่เนิ่นๆ โดยในส่วนของกำรแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ อบต., เทศบำล, และ อบจ. ซึ่งกำรแบ่งเขต อบต.นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพรำะก ำหนดเอำเขตหมู่บ้ำน
เป็นหลัก มีจ ำนวน 3,743 หมู่บ้ำน ส่วนกำรแบ่งเขต อบจ.นั้น มีอยู่ทั้งหมด 48 เขต ขณะนี้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของ กกต.
ส่วนกลำง และประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเรียบร้อยแล้ว ขณะที่กำรแบ่งเขตเทศบำลนั้น มีอยู่ทั้งหมด 90 แห่ง โดย
แยกออกเป็นเทศบำลนคร 1 แห่ง เทศบำลเมือง 4 แห่ง และเทศบำลต ำบล 85 แห่ง 

ขณะนี้มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งส่งไปให้ กกต. ส่วนกลำงพิจำรณำผ่ำนแล้วจ ำนวน 87 แห่ง รอเพียงประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำเท่ำนั้น ส่วนที่เหลืออีก 3 แห่ง ที่ค้ำงพิจำรณำ คือ 1.เทศบำลต ำบลโนนไทย อ.โนนไทย 2.เทศบำลต ำบล
หนองหัวฟำน อ.ขำมสะแกแสง และ 3.เทศบำลต ำบลโคกสวำย อ.โนนไทย มีลักษณะข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ไม่ตรงกับ
ที่ตั้งของบ้ำนเรือน จึงให้มีกำรปรับทะเบียนรำษฎร์ให้ตรงกับที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทย
ประกำศ เพ่ือส่งให้คณะกรรมกำรแบ่งเขตระดับจังหวัดพิจำรณำ ก่อนส่งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งส่วนกลำง
พิจำรณำ ซึ่งไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร และคำดว่ำจะสำมำรถประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำได้ทั้งหมดภำยในเดือนตุลำคม 
2563 นี้แน่นอน 
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ดังนั้นจึงมั่นใจว่ำในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จ.นครรำชสีมำ มีควำมพร้อมเต็มที่ 100% ส่วนรูปแบบกำร
เลือกตั้งนั้น เนื่องจำกยังอยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 อยู่ ก็จะมีกำรยึดตำมแนวทำงกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
เขต 4 จังหวัดล ำปำง เป็นล ำปำงโมเดล ซึ่งจะมีกำรตั้งจุดคัดกรองหน้ำหน่วยเลือกตั้ง โดยให้ผู้เลือกตั้งสวมแมส ยืนห่ำง
ตำมรูปแบบ social distancing ให้เจ้ำหน้ำที่ อสม. วัดระดับอุณหภูมิของร่ำงกำย ใช้เจลล้ำงมือ และมีกำรจัดคูหำ
เลือกตั้งพิเศษ แยกออกมำ 1 คูหำทุกหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้ที่มีไข้ หรือมีอุณหภูมิของร่ำงกำยสูงกว่ำปกติ ได้กำบัตร
เลือกตั้งโดยเฉพำะ และหำกจุดเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิ์เป็นจ ำนวนมำก 500-600 คน ก็จะให้มีกำรแบ่งออกเป็น 2-3 หน่วย
เลือกตั้ง เพ่ือลดควำมหนำแน่นของผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ขณะเดียวกันกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ก็จะต้องสวมใส่
หน้ำกำก หรือ เฟสชิล ทุกคนด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบำดในช่วงกำรเลือกตั้งที่จะมีข้ึนต่อไป 
 

อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_784379/ 

  

https://www.innnews.co.th/regional-news/news_784379/
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30 ก.ย. 2563 

กกต.โคราชติวเข้มพร้อมเลอืกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
กกต.โคราช ยันพร้อมเต็มที่ รับการเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีนี้ เร่งติวเข้มจัดอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยทั้ง 32 
อ าเภอ ยึดแนวการปฏิบัติใช้ล าปางโมเดลป้องกันโควิด-19 

วันนี้ (30 กันยำยน 2563) ที่ห้องประชุมชั้น 6 อำคำรอ่ิมวิเศษทำวเวอร์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ ได้มีกำรจัดอบรมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
ระดับอ ำเภอขึ้น โดยมีนำยศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
ส ำนักงำน กกต.จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นวิทยำกร ให้ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ ในกำรจัดกำรเลือกตั้ง แก่ผู้ที่
ได้รับกำรคัดเลือกจำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
ระดับอ ำเภอ จ ำนวน 483 คน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีข้ึนในช่วงปลำยปี 
2563 นี้ 

นำยศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ เปิดเผยว่ำ ส ำหรับกำรเลือกตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ ทำงกระทรวงมหำดไทย และ กกต.ส่วนกลำง ยังไม่ได้ก ำหนดวันขึ้นมำ แต่ก็คำดว่ำจะมีขึ้น
ในช่วงปลำยปี 2563 นี้ ดังนั้นทำง กกต.จังหวัดนครรำชสีมำ จึงได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเลือกตั้งไว้แต่เนิ่น 
ๆ โดยในส่วนของกำรแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อบต., เทศบำล, และ อบจ. ซึ่งกำรแบ่งเขต 
อบต.นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพรำะก ำหนดเอำเขตหมู่บ้ำนเป็นหลัก มีจ ำนวน 3,743 หมู่บ้ำน   

ส่วนกำรแบ่งเขต อบจ.นั้น มีอยู่ทั้งหมด 48 เขต ขณะนี้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของ กกต.ส่วนกลำง และประกำศ
ลงในรำชกิจจำนุเบกษำเรียบร้อยแล้ว ขณะที่กำรแบ่งเขตเทศบำลนั้น มีอยู่ทั้งหมด 90 แห่ง โดยแยกออกเป็นเทศบำล
นคร 1 แห่ง เทศบำลเมือง 4 แห่ง และเทศบำลต ำบล 85 แห่ง ขณะนี้มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งส่งไปให้ กกต.ส่วนกลำง
พิจำรณำผ่ำนแล้วจ ำนวน 87 แห่ง รอเพียงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเท่ำนั้น ส่วนที่เหลืออีก 3 แห่ง ที่ค้ำงพิจำรณำ 
คือ 1.เทศบำลต ำบลโนนไทย อ.โนนไทย 2.เทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน อ.ขำมสะแกแสง และ 3.เทศบำลต ำบลโคก
สวำย อ.โนนไทย มีลักษณะข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ไม่ตรงกับที่ตั้งของบ้ำนเรือน จึงให้มีกำรปรับทะเบียนรำษฎร์ให้ตรงกับ
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ที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมที่กระทรวงมหำดไทยประกำศ เพ่ือส่งให้คณะกรรมกำรแบ่งเขตระดับจังหวัด
พิจำรณำ ก่อนส่งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งส่วนกลำงพิจำรณำ ซึ่งไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร และคำดว่ำจะสำมำรถ
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำได้ทั้งหมดภำยในเดือนตุลำคม 2563 นี้แน่นอน  

ดังนั้นจึงมั่นใจว่ำในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จ.นครรำชสีมำ มีควำมพร้อมเต็มที่ 100% ส่วนรูปแบบกำร
เลือกตั้งนั้น เนื่องจำกยังอยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 อยู่ ก็จะมีกำรยึดตำมแนวทำงกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
เขต 4 จังหวัดล ำปำง เป็นล ำปำงโมเดล ซึ่งจะมีกำรตั้งจุดคัดกรองหน้ำหน่วยเลือกตั้ง โดยให้ผู้เลือกตั้งสวมแมส ยืนห่ำง
ตำมรูปแบบโซเชี่ยลดิสแตนซิ่ง ให้เจ้ำหน้ำที่ อสม.วัดระดับอุณหภูมิของร่ำงกำย ใช้เจลล้ำงมือ และมีกำรจัดคูหำเลือกตั้ง
พิเศษ แยกออกมำ 1 คูหำทุกหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้ที่มีไข้ หรือมีอุณหภูมิของร่ำงกำยสูงกว่ำปกติ ได้กำบัตรเลือกตั้ง
โดยเฉพำะ และหำกจุดเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิ์เป็นจ ำนวนมำก 500-600 คน ก็จะให้มีกำรแบ่งออกเป็น 2-3 หน่วยเลือกตั้ง 
เพ่ือลดควำมหนำแน่นของผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ขณะเดียวกันกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ก็จะต้องสวมใส่หน้ำกำกหรือ
เฟสชิลทุกคนด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบำดในช่วงกำรเลือกตั้งที่จะมีข้ึนต่อไป. 
 

อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378798237 
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29 กันยำยน 2563 2:55 pm 

สุรพล เฮศาลเลือกตั้งยกค าร้อง 

 
 

รัฐสภา 29 ก.ย.- “สุรพล เกียรติไชยากร” เฮ ศาลเลือกตั้งยกค าร้อง คดีใส่ซองท าบุญช่วงเลือกตั้ง เรียกร้อง
ค่าเสียหาย กกต. 70 ล้านขู่คืนสิทธิ 

นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภำยหลังฎีกำแผนกคดี
เลือกตั้งมีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ให้ ใบส้มหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็น
กำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 หลัง กกต. กล่ำวหำว่ำกำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000 บำท 
มีมูลควำมผิดตำมพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอื่นใด
ในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งตนได้ยื่นคัดค้ำนไปแล้วก่อนหน้ำนี้ และในช่วงเช้ำวันนี้ (29ก.ย.) ศำลฯ ได้พิพำกษำคืนควำม
ยุติธรรมให้แก่ตน โดยได้ยกค ำร้องข้อกล่ำวหำเนื่องจำกศำลเห็นว่ำ เงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะเครำะห์ และในวันที่
ไปท ำบุญนั้น นำยสุรพล ไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่ทักทำยกับประชำชนเท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำนจึงยังไม่
เพียงพอให้รับฟังได้ว่ำ เป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้กับวัดเพื่อเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่
จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

นำยสุรพล กล่ำวว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกที่ส.ส. ฟ้อง กกต. ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ 1 ปี 5 เดือน 5 วัน 
และตนคือว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศ ที่ได้รับควำมยุติธรรมจำกศำลฎีกำและ
ได้คืนสิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตน กว่ำ 5 หมื่นคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ 

“วันนี้ประชำชนจึงอยำกให้ประชำชนเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทรำบว่ำ ทุกคนได้คืนศักดิ์ศรีเกียรติยศและ
ผมได้รับควำมเป็นธรรมทุกอย่ำงถูกต้องไม่มีควำมผิด” นำยสุรพล กล่ำว 

นำยปกป้อง กลับวิเศษ ทนำยควำม นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยสุ
รพล ถือว่ำเป็น ส.ส.โดยพฤตินัย เมื่อได้ทรำบผลคะแนนชนะกำรเลือกตั้งแล้ว แต่ กกต. ได้มอบใบส้มให้นำยสุรพล ซึ่ง
เป็นมำตรกำรชั่วครำวในกำรเพิกถอนสิทธิ 1 ปี แต่หลังจำกนั้น กกต. ได้น ำข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไปฟ้องร้องต่อศำลฎีกำ
แผนกคดีเลือกตั้ง เพ่ือขอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเมื่อศำลไต่สวนวินิจฉัยตำมข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีมูลแล้ว จึงยกค ำ
ร้อง ดังนั้น ทีมทนำย จะติดตำมควำมชัดเจนจำก กกต.ว่ำ จะท ำอย่ำงไรต่อคะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 คะแนน ที่
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นำยสุรพลได้รับ ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ เพรำะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ และน.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ 
พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม จะยังมีสถำนะหรือไม่ หรือจะให้นำยสุรพล กลับมำเป็น ส.ส.ตำมคะแนนที่ได้รับ
โดยชอบ 

นำยปกป้อง กล่ำวว่ำ เบื้องต้น ทีมทนำย ได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย จำกกำรที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่ ส.ส.จำก กกต. 
แล้ว จ ำนวน 70 ล้ำนบำท ฐำนให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่มีกำรฟ้องร้องเอำผิดตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 157 ซึ่งหำก กกต. ยังไม่คืนสิทธิ ก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป.-ส ำนักข่ำวไทย 
 

อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-550131 
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29 กันยำยน 2563 14:58 น.    

งานเข้า กกต.!! “สุรพล เกียรติไชยากร” เฮ!!ศาลเลือกตั้งยกค าร้อง คดีใส่ซองท าบุญช่วง
เลือกตั้ง ขู่ กกต.คืนสิทธิ์พร้อมชดใช้ค่าเสียหาย 70 ล. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.?ย.เวลำ 14.00 น. วันที่ 29 ก.ย. ที่รัฐสภำ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 
จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภำยหลังฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งมีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.)ให้ใบส้มหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นกำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 หลัง กกต. กล่ำวหำ
ว่ำกำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000 บำท มีมูลควำมผิดตำมพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง 
ส.ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ 
วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอ่ืนใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งตนได้ยื่นคัดค้ำนไปแล้วก่อนหน้ำนี้ และ
ในช่วงเช้ำวันนี้(29ก.ย.)ศำลฯได้พิพำกษำคืนควำมยุติธรรมให้แก่ตน โดยได้ยกค ำร้องข้อกล่ำวหำเนื่องจำกศำลเห็นว่ำ 
เงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะเครำะห์ และในวันที่ไปท ำบุญนั้น นำยสุรพล ไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่ทักทำยกับ
ประชำชนเท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำนจึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่ำ เป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้กับวัดเพ่ือ
เป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

นำยสุรพล กล่ำวว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกท่ีส.ส. ฟ้อง กกต. ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ1 ปี 5 เดือน 5 วัน และ
ตนคือว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศ ที่ได้รับควำมยุติธรรมจำกศำลฎีกำและได้
คืนสิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตน กว่ำ 5.4 หมื่นคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ 

 “วันนี้ประชำชนจึงอยำกให้ประชำชนเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทรำบว่ำ ทุกคนได้คืนศักดิ์ศรีเกียรติยศและ
ผมได้รับควำมเป็นธรรมทุกอย่ำงถูกต้องไม่มีควำมผิด” นำยสุรพล กล่ำว 

ด้ำน นำยปกป้อง กลับวิเศษ ทนำยควำม นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำย
สุรพล ถือว่ำเป็น ส.ส.โดยพฤตินัย เมื่อได้ทรำบผลคะแนนชนะกำรเลือกตั้งแล้ว แต่ กกต. ได้มอบใบส้มให้นำยสุรพล ซึ่ง
เป็นมำตรกำรชั่วครำวในกำรเพิกถอนสิทธิ 1 ปี แต่หลังจำกนั้น กกต. ได้น ำข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไปฟ้องร้องต่อศำลฎีกำ
แผนกคดีเลือกตั้ง เพ่ือขอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเมื่อศำลไต่สวนวินิจฉัยตำมข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีมูลแล้ว จึงยกค ำ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200929/1eede5ee8f83be413a4b5e5aa9b0e3f8a8b20daddba7442284006c53c96908d8.jpg?itok=4rLfyo7p
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ร้อง ดังนั้น ทีมทนำย จะติดตำมควำมชัดเจนจำก กกต.ว่ำ จะท ำอย่ำงไรต่อคะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 คะแนน ที่
นำยสุรพลได้รับ ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ เพรำะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ และนำงสำวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ 
พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม จะยังมีสถำนะหรือไม่ หรือจะให้นำยสุรพล กลับมำเป็น ส.ส.ตำมคะแนนที่ได้รับ
โดยชอบ 

นำยปกป้อง ยังเปิดเผยด้วยว่ำ เบื้องต้น ทีมทนำย ได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย จำกกำรที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่ ส.ส.
จำก กกต. แล้ว จ ำนวน 70 ล้ำนบำท ฐำนให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มีกำรฟ้องร้องเอำผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157 ซึ่งหำก กกต. ยังไม่คืนสิทธิ ก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/185857 
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อังคำรที่ 29 กันยำยน 2563 เวลำ 15.14 น. 

"สุรพล เกียรติไชยากร"เฮ!!ศาลเลือกตั้งยกค าร้อง 
"สุรพล เกียรติไชยากร" เฮ!! ศาลเลือกตั้งยกค าร้อง คดีใส่ซองท าบุญช่วงเลือกตั้ง  เรียกร้องค่าเสียหาย กกต. 70 
ล้าน ขู่คืนสิทธิ ส.ส. หลังถูกยัดเยียดความผิด ต้องสู้กว่า 1 ปี 5 เดือน 5 วัน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่รัฐสภำ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย (พท.) 
แถลงภำยหลังศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง มีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ให้ใบส้มหรือเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นกำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 หลัง กกต. กล่ำวหำว่ำกำรใส่ซองท ำบุญ
ให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000 บำท มีมูลควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง 
ส.ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ ชุมชน สมำคม มูลนิธิ 
วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอ่ืนใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งตนได้ยื่นคัดค้ำนไปแล้วก่อนหน้ำนี้ และ
ในช่วงเช้ำที่ผ่ำนมำ ศำลฯได้พิพำกษำคืนควำมยุติธรรมให้แก่ตน โดยได้ยกค ำร้องข้อกล่ำวหำเนื่องจำกศำลเห็นว่ำ เงิน
ดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะเครำะห์ และในวันที่ไปท ำบุญนั้น นำยสุรพล ไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่ทักทำยกับประชำชน
เท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำน จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่ำ เป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้กับวัดเพ่ือเป็นกำร
จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

นำยสุรพล กล่ำวว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกที่ส.ส. ฟ้อง กกต. ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำเป็นเวลำ 1 ปี 5 เดือน 
5 วัน และตนคือว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศ ที่ได้รับควำมยุติธรรมจำกศำล
ฎีกำและได้คืนสิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตน กว่ำ 5.4 หมื่นคะแนน ซึ่งเป็นคะแนน
บริสุทธิ์ 

“วันนี้ผมจึงอยำกให้ประชำชน เขต 8 จ.เชียงใหม่ได้รับทรำบว่ำ ทุกคนได้คืนศักดิ์ศรีเกียรติยศและผมได้รับ
ควำมเป็นธรรมทุกอย่ำงถูกต้องไม่มีควำมผิดหลังจำกท่ีถูกปล้นไป” นำยสุรพล กล่ำว 
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ด้ำนนำยปกป้อง กลับวิเศษ ทนำยควำม ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยสุรพล ถือว่ำเป็น ส.ส.โดย
พฤตินัย เมื่อได้ทรำบผลคะแนนชนะกำรเลือกตั้งแล้ว แต่ กกต.ได้มอบใบส้มให้นำยสุรพล ซึ่งเป็นมำตรกำรชั่วครำวใน
กำรเพิกถอนสิทธิ 1 ปี แต่หลังจำกนั้น กกต. ได้น ำข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไปฟ้องร้องต่อศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง เพ่ือขอ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเมื่อศำลไต่สวนวินิจฉัยตำมข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีมูลแล้ว จึงยกค ำร้อง ดังนั้นทีมทนำยจะ
ติดตำมควำมชัดเจนจำก กกต.ว่ำจะท ำอย่ำงไรต่อคะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 คะแนน ที่นำยสุรพลได้รับ ซึ่งเป็น
คะแนนบริสุทธิ์ เพรำะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ และน.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะ
กำรเลือกตั้งซ่อมจะยังมีสถำนะหรือไม่หรือจะให้นำยสุรพล กลับมำเป็น ส.ส.ตำมคะแนนที่ได้รับโดยชอบ 

นำยปกป้อง กล่ำวด้วยว่ำ ในเบื้องต้นทีมทนำยได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย จำกกำรที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่ ส.ส.จำก 
กกต.แล้วจ ำนวน 70 ล้ำนบำท ฐำนให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มีกำรฟ้องร้องเอำผิดตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 ซึ่งหำก กกต. ยังไม่คืนสิทธิก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป. 
 

อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798231 
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29 ก.ย. 2563-15:20 น. 

ศรีนวลมีหนาว! ศาลยกค าร้อง "ส.ส.เพื่อไทย" ถวายเงินพระ ทวงคืนเก้าอี้ผู้แทน 

 
 

 “สุรพล เกียรติไชยากร” เฮ!! ศาลเลือกตั้ง ยกค าร้อง คดีใส่ซองท าบุญ ช่วงเลือกตั้ง เรียกร้องค่าเสียหาย กกต. 70 
ล้านขู่คืนสิทธิจาก "ศรีนวล" คืนมา 

เมื่อเวลำ 14.00 น. วันที่ 29 ก.ย. ที่รัฐสภำ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.
เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภำยหลังฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งมีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) ให้ใบส้มหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นกำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 

หลัง กกต. กล่ำวหำว่ำกำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000 บำท มีมูลควำมผิดตำมพ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดย
อ้อม แก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอ่ืนใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง 

ซึ่งตนได้ยื่นคัดค้ำนไปแล้วก่อนหน้ำนี้ และในช่วงเช้ำวันนี้ (29ก.ย.) ศำลฯได้พิพำกษำคืนควำมยุติธรรมให้แก่ตน 
โดยได้ยกค ำร้องข้อกล่ำวหำเนื่องจำกศำลเห็นว่ำ เงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะเครำะห์ และในวันที่ไปท ำบุญนั้น 

นำยสุรพล ไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่ทักทำยกับประชำชนเท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำนจึงยังไม่
เพียงพอให้รับฟังได้ว่ำ เป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้กับวัดเพื่อเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่
จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

นำยสุรพล กล่ำวว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกท่ีส.ส. ฟ้อง กกต. ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ1 ปี 5 เดือน 5 วัน และ
ตนคือว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศ ที่ได้รับควำมยุติธรรมจำกศำลฎีกำและได้คืน
สิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตน กว่ำ 5.4 หมื่นคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ 

“วันนี้ประชาชนจึงอยากให้ประชาชนเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบว่า ทุกคนได้คืนศักดิ์ศรีเกียรติยศ
และผมได้รับความเป็นธรรมทุกอย่างถูกต้องไม่มีความผิด” นายสุรพล กล่าว 

ด้ำน นำยปกป้อง กลับวิเศษ ทนำยควำม นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำย
สุรพล ถือว่ำเป็น ส.ส.โดยพฤตินัย เมื่อได้ทรำบผลคะแนนชนะกำรเลือกตั้ งแล้ว แต่ กกต. ได้มอบใบส้มให้นำยสุรพล ซึ่ง
เป็นมำตรกำรชั่วครำวในกำรเพิกถอนสิทธิ 1 ปี 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
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แต่หลังจำกนั้น กกต. ได้น ำข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไปฟ้องร้องต่อศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง เพ่ือขอเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง 10 ปี และเม่ือศำลไต่สวนวินิจฉัยตำมข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีมูลแล้ว จึงยกค ำร้อง ดังนั้น ทีมทนำย จะติดตำมควำม
ชัดเจนจำก กกต.ว่ำ 

จะท ำอย่ำงไรต่อคะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 คะแนน ที่นำยสุรพลได้รับ ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ เพรำะเรื่อง
ที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ และนำงสำวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะกำรเลื อกตั้งซ่อม จะยังมี
สถำนะหรือไม่ หรือจะให้นำยสุรพล กลับมำเป็น ส.ส.ตำมคะแนนที่ได้รับโดยชอบ 

นำยปกป้อง ยังเปิดเผยด้วยว่ำ เบื้องต้น ทีมทนำย ได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย จำกกำรที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่ ส.ส.
จำก กกต. แล้ว จ ำนวน 70 ล้ำนบำท ฐำนให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มีกำรฟ้องร้องเอำผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157 ซึ่งหำก กกต. ยังไม่คืนสิทธิ ก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5009674 

  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5009674
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วันที่ 29 กันยำยน 2563 - 15:28 น. 

 ‘สุรพล เกียรติไชยากร’ เฮ ศาลยกค าร้องคดีใส่ซองท าบุญ เลือกตั้งเชียงใหม่ เขต 8 
 

 
 
‘สุรพล เกียรติไชยากร’ เฮ ศาลเลือกตั้งยกค าร้องคดีใส่ซองท าบุญช่วงเลือกตั้ง จ่อเรียกค่าเสียหาย กกต. 70 ล้าน ขู่
คืนสิทธิ 

เมื่อวันที่ 29 กันยำยน ที่รัฐสภำ นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย 
แถลงภำยหลังศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง มีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้ใบส้ม หรือเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นกำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษำยน 2562 หลัง กกต.กล่ำวหำว่ำกำรใส่ซองท ำบุญ
ให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000 บำท มีมูลควำมผิดตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ 73 
(2) ฐำนให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ 
สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอ่ืนใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง ว่ำตนได้ยื่นคัดค้ำน กกต.ไปแล้วก่อนหน้ำนี้จนกระทั่งศำลได้
พิพำกษำคืนควำมยุติธรรมให้ โดยได้ยกค ำร้องข้อกล่ำวหำดังกล่ำว เนื่องจำกศำลเห็นว่ำเงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะ
เครำะห์ และในวันที่ไปท ำบุญนั้นตนไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่ทักทำยกับประชำชนเท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับ
ชำวบ้ำน จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่ำเป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้กับวัดเพ่ือเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
ให้ตนเอง และไม่จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

นำยสุรพลกล่ำวว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกที่ ส.ส.ฟ้อง กกต.ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ 1 ปี 5 เดือน 5 วัน ตน
ถือว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศ ที่ได้รับควำมยุติธรรมจำกศำลฎีกำและได้คืน
สิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตนกว่ำ 5 หมื่นคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ จึงอยำกให้
ประชำชนเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทรำบว่ำ ทุกคนได้คืนศักดิ์ศรีเกียรติยศและตนได้รับควำมเป็นธรรมทุกอย่ำง
ถูกต้องไม่มีควำมผิด 
  

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2371508 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2371508
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/33rhe.jpg
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29 กันยำยน 2563 15:30 น. 

 “สุรพล” เฮ! ศาลยกค าร้องคดีใส่ซองท าบุญช่วง ลต.เรียกร้องค่าเสียหาย กกต. 70 ล้าน 
 

 
 

นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภำยหลังศำลฎีกำแผนกคดี
เลือกตั้งมีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ให้ใบส้มหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็น
กำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 หลัง กกต. กล่าวหาว่าการใส่ซองท าบุญให้กับพระสงฆ์ จ านวน 2,000
บาท มีมูลความผิดตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงิน หรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบัน
อ่ืนใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งตนได้ยื่นคัดค้ำนไปแล้วก่อนหน้ำนี้ และในช่วงเช้ำวันนี้ (29 ก.ย.) ศำลฯได้พิพำกษำคืน
ควำมยุติธรรมให้แก่ตน โดยได้ยกค าร้องข้อกล่าวหาเนื่องจากศาลเห็นว่า เงินดังกล่าวเป็นค่าเทียนสะเดาะเคราะห์ 
และในวันที่ไปท าบุญนั้น นายสุรพล ไม่ได้พูดหาเสียง เพียงแต่ทักทำยกับประชำชนเท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับ
ชำวบ้ำน จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่ำ เป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้กับวัดเพื่อเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
ให้ตนเอง และไม่จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง  

นำยสุรพล กล่ำวว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกที่ ส.ส. ฟ้อง กกต. ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ 1 ปี 5 เดือน 5 วัน 
และตนคิดว่ำ เป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศ ที่ได้รับควำมยุติธรรมจำกศำลฎีกำ
และได้คืนสิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตน กว่ำ 5 หมื่นคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ 

“วันนี้จึงอยากให้ประชาชนเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบว่า ทุกคนได้คืนศักดิ์ศรีเกียรติยศและผม
ได้รับความเป็นธรรมทุกอย่างถูกต้องไม่มีความผิด” นำยสุรพล กล่ำว 

นายปกป้อง กลับวิเศษ ทนำยควำม ของ นำยสุรพล ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยสุรพล ถือว่ำ 
เป็น ส.ส.โดยพฤตินัย เมื่อได้ทรำบผลคะแนนชนะกำรเลือกตั้งแล้ว แต่ กกต. ได้มอบใบส้มให้นำยสุรพล ซึ่งเป็นมำตรกำร
ชั่วครำวในกำรเพิกถอนสิทธิ 1 ปี แต่หลังจำกนั้น กกต. ได้น ำข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไปฟ้องร้องต่อศำลฎีกำแผนกคดี
เลือกตั้ง เพ่ือขอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเมื่อศำลไต่สวนวินิจฉัยตำมข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีมูลแล้ว จึงยกค ำร้อง 
ดังนั้น ทีมทนำย จะติดตำมควำมชัดเจนจำก กกต.ว่ำ จะท ำอย่ำงไรต่อคะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 คะแนน ที่นำยสุ
รพลได้รับ ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ เพรำะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ และนางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ 
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พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม จะยังมีสถำนะหรือไม่ หรือจะให้นำยสุรพล กลับมำเป็น ส.ส.ตำมคะแนนที่ได้รับ
โดยชอบ 

นำยปกป้อง ยังเปิดเผยว่ำ เบื้องต้น ทีมทนาย ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จากการที่ไม่ได้ท าหน้าที่ ส.ส.จาก 
กกต. แล้ว จ านวน 70 ล้านบาท ฐานให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มีกำรฟ้องร้องเอำผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157 ซึ่งหำก กกต. ยังไม่คืนสิทธิ ก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://theagendathai.com/archives/20832 
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29 ก.ย. 2563 15:44    

เด็ก พท.ชนะคดี กกต. ศาลยกค าร้องใส่ซองท าบุญ ฟ้องกลับเรียกค่าเสียหาย 70 ล้าน พร้อม
ขอคืนสิทธิ ส.ส. 

 
 
อดีต ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พท. แถลงหลังชนะคดี ศาลเลือกตั้งยกค าร้อง คดีใส่ซองท าบุญช่วงเลือกตั้ง พร้อม
เรียกร้องค่าเสียหาย กกต.70 ล้าน ขู่ไม่คืนสิทธิเจอ ม.157 

วันนี้ (29 ก.ย.) นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภำยหลัง
ฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งมีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้ใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งไว้เป็นกำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562 หลัง กกต.กล่ำวหำว่ำกำรใส่ซองท ำบุญแด่พระสงฆ์ จ ำนวน 
2,000 บำท มีมูลควำมผิดตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงิน หรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ 
หรือสถำบันอ่ืนใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งตนได้ยื่นคัดค้ำนไปแล้วก่อนหน้ำนี้ และในช่วงเช้ำวันนี้ (29 ก.ย.) ศำลฯ ได้
พิพำกษำคืนควำมยุติธรรมให้แก่ตน โดยได้ยกค ำร้องข้อกล่ำวหำเนื่องจำกศำลเห็นว่ำ เงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะ
เครำะห์ และในวันที่ไปท ำบุญนั้นไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่ทักทำยกับประชำชนเท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำน 
จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่ำเป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้แก่วัดเพ่ือเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง 
และไม่จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

นำยสุรพลกล่ำวว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกท่ี ส.ส.ฟ้อง กกต.ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ 1 ปี 5 เดือน 5 วัน และ
ตนถือว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศที่ได้รับควำมยุติธรรมจำกศำลฎีกำและได้คืน
สิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตน กว่ำ 5.4 หมื่นคะแนนซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ 

“วันนี้ประชำชนจึงอยำกให้ประชำชนเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทรำบว่ำทุกคนได้คืนศักดิ์ศรี เกียรติยศ และ
ผมได้รับควำมเป็นธรรมทุกอย่ำงถูกต้อง ไม่มีควำมผิด” นำยสุรพลกล่ำว 

ด้ำนนำยปกป้อง กลับวิเศษ ทนำยควำมนำยสุรพล ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยสุ รพลถือว่ำเป็น 
ส.ส.โดยพฤตินัย เมื่อได้ทรำบผลคะแนนชนะกำรเลือกตั้งแล้ว แต่ กกต.ได้มอบใบส้มให้นำยสุรพลซึ่งเป็นมำตรกำร
ชั่วครำวในกำรเพิกถอนสิทธิ 1 ปี แต่หลังจำกนั้น กกต.ได้น ำข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไปฟ้องร้องต่อศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง
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เพ่ือขอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเมื่อศำลไต่สวนวินิจฉัยตำมข้อเท็จจริงซึ่งไม่มีมูลแล้ว จึงยกค ำร้อง ดังนั้น ทีม
ทนำยจะติดตำมควำมชัดเจนจำก กกต.ว่ำจะท ำอย่ำงไรต่อคะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 คะแนนที่นำยสุรพลได้รับซึ่ง
เป็นคะแนนบริสุทธิ์ เพรำะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ และ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ที่
ชนะกำรเลือกตั้งซ่อมจะยังมีสถำนะหรือไม่ หรือจะให้นำยสุรพลกลับมำเป็น ส.ส.ตำมคะแนนที่ได้รับโดยชอบ 

นำยปกป้องยังเปิดเผยด้วยว่ำ เบื้องต้นทีมทนำยได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่ ส.ส.จำก 
กกต.แล้วจ ำนวน 70 ล้ำนบำท ฐำนให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มีกำรฟ้องร้องเอำผิดตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 ซึ่งหำก กกต.ยังไม่คืนสิทธิก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 

ทั้งนี้ศำลฎีกำเเผนกคดีเลือกตั้ง พิพำกษำในคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กกต.ยื่นค ำร้องขอเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบส้ม) เเละให้ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง นำยสุรพล เกียรติไชยำ
กร อดีตว่ำที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ควำมผิดตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. โดย กกต.
ผู้ร้อง ยื่นค ำร้องว่ำเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง ส.ส.เป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562 และ
ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งลงวันที่ 24 ม.ค. 62 เรื่องก ำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง 

กรณี กกต. กล่ำวหำว่ำกำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000 บำท มีมูลควำมผิดตำม พ. ร. ป. ว่ำด้วย
กำรเลือกตั้ง ส. ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน
สมำคมมูลนิธิวัดสถำนศึกษำสถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอื่นใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง 

ศำลพิเครำะห์เเล้วเห็นว่ำ กำรพูดดังกล่ำวไม่ใช่เป็นกำรหำเสียงเเละมีลักษณะเป็นกำรพูดขอฝำกเนื้อฝำกตัวแต่
อย่ำงใด จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่ำนำยสุรพล ไปที่หอประชุมบ้ำนคู่ฮ้อสำมัคคี โดยมีเจตนำเพ่ือหำเสียงเป็นส ำคัญ 
ข้อเท็จจริงตำมทำงไต่สวนยังรับฟังไม่ได้ ว่ำนำยสุรพล ถวำยเงินจ ำนวน 2,000 บำทแก่พระครูถำวรวรคุณ เพ่ือเป็นกำร
สื่อให้ชำวบ้ำนเข้ำใจ ว่ำนำยสุรพล ได้บริจำคเงินสมทบให้แก่กองผ้ำป่ำสำมัคคีของหมู่บ้ำน เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีกำรให้เงิน ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน อันจะเป็นกำรฝ่ำฝืนพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (2) ตำมค ำร้อง และเมื่อฟังว่ำนำยสุรพล ไม่ได้ กระท ำควำมผิดตำมค ำร้อง
แล้ว นำยสุรพลจึงไม่จ ำต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ตำมค ำร้อง 
พิพำกษำให้ยกค ำร้อง 

 
 อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000099636 
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วันท่ี 29 ก.ย. 2563 เวลำ 16:41 น. 

"สุรพล"จ่อฟ้อง กกต.เรียก70ล้านหลังศาลยกฟ้อง"ใบส้ม" 

 

 
 

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องอดีตส.ส.เพื่อไทยเชียงใหม่เขต"ศรีนวล" คดีใส่ซองท าบุญช่วงเลือกตั้ง ปี 2562 
พร้อมเตรียมเรียกร้องค่าเสียหายจาก กกต. 70 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่ำ 
ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งมีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ  กกต. ให้ใบส้มหรือเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตนไว้เป็นกำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562 หลัง กกต. กล่ำวหำว่ำ กำรใส่ซองท ำบุญ
ให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000 บำท มีมูลควำมผิดตำมพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 
(2) ฐำนให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ 
สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอื่นใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ ตนเองได้ยื่นคัดค้ำนไปแล้วก่อนหน้ำนี้ และในช่วงเช้ำวันนี้( 29 ก.ย.) ศำลได้พิพำกษำคืนควำมยุติธรรม
ให้แก่ตน โดยได้ยกค ำร้องข้อกล่ำวหำเนื่องจำกศำลเห็นว่ำ เงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะเครำะห์ และในวันที่ไป
ท ำบุญนั้นไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่ทักทำยกับประชำชนเท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำนจึงยังไม่เพียงพอให้รับ
ฟังได้ว่ำ เป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้กับวัดเพ่ือเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่จ ำเป็นต้อง
ชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

อย่ำงไรก็ตำม คดีนี้เป็นคดีแรกที่ส.ส. ฟ้อง กกต. ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ 1 ปี 5 เดือน 5 วัน และตน
คิดว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศ ที่ได้รับควำมยุติธรรมจำกศำลฎีกำและได้คืน
สิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตน กว่ำ 54,000 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ “วันนี้ จึง
อยำกให้ประชำชนเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทรำบว่ำ ทุกคนได้คืนศักดิ์ศรีเกียรติยศและผมได้รับควำมเป็นธรรมทุ ก
อย่ำงถูกต้องไม่มีควำมผิด”นำยสุรพล กล่ำว 

ด้ำนนำยปกป้อง กลับวิเศษ ทนำยควำม นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของ นำย
สุรพล ถือว่ำเป็น ส.ส.โดยพฤตินัย เมื่อได้ทรำบผลคะแนนชนะกำรเลือกตั้งแล้ว แต่ กกต. ได้มอบใบส้มให้นำยสุรพล ซึ่ง
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เป็นมำตรกำรชั่วครำวในกำรเพิกถอนสิทธิ 1 ปี แต่หลังจำกนั้น กกต. ได้น ำข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไปฟ้องร้องต่อศำลฎีกำ
แผนกคดีเลือกตั้ง เพ่ือขอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเมื่อศำลไต่สวนวินิจฉัยตำมข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีมูลแล้ว จึงยกค ำ
ร้อง 

ดังนั้น ทีมทนำยจะติดตำมควำมชัดเจนจำก กกต.ว่ำ จะท ำอย่ำงไรต่อคะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 คะแนน 
ที่นำยสุรพลได้รับ ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ เพรำะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ และน.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ 
พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม จะยังมีสถำนะหรือไม่ หรือจะให้ นำยสุรพล กลับมำเป็น ส.ส.ตำมคะแนนที่
ได้รับโดยชอบ 

นอกจำกนี้ ทีมทนำยได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่ ส.ส.จำก กกต. แล้ว จ ำนวน 70 ล้ำน
บำท ฐำนให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มีกำรฟ้องร้องเอำผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 157 ซึ่งหำก กกต. ยังไม่คืนสิทธิ ก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 

ส ำหรับคดีดังกล่ำว กกต. กล่ำวหำว่ำ กำรที่นำยสุรพล ใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์จ ำนวน 2,000 บำท มีมูล
ควำมผิดตำม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอ่ืนใด
ในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง 

ศำลพิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ กำรพูดของผู้คัดค้ำนไม่ใช่กำรหำเสียง มีลักษณะเป็นกำรพูดขอฝำกเนื้อฝำกตัวอย่ำงไร 
จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่ำผู้คัดค้ำนไปที่หอประชุมบ้ำนคู่ฮ้อสำมัคคี โดยมีเจตนำเพื่อหำเสียงเป็นส ำคัญ ข้อเท็จจริงตำม
ทำงไต่สวนยังรับฟังไม่ได้ว่ำผู้คัดค้ำนถวำยเงินจ ำนวน 2,000 บำท แก่พระครู เพ่ือเป็นกำรสื่อให้ชำวบ้ำนเข้ำใจว่ำผู้
คัดค้ำนได้บริจำคเงินสมทบให้แก่กองผ้ำป่ำสำมัคคีของหมู่บ้ำน เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วย
วิธีกำรให้เงิน ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน อันจะเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (2) ตำมค ำร้อง 
และเมื่อฟังว่ำผู้คัดค้ำนไม่ได้กระท ำควำมผิดตำมค ำร้องแล้ว ผู้คัดค้ำนจึงไม่จ ำต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ตำมค ำร้อง พิพำกษำให้ยกค ำร้อง 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634290 
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 29 กันยำยน 2020 - 17:09 

สุรพล พท.เฮ! ศาลยกคดีท าบุญช่วง ลต.ขอทวงคืน ส.ส. 
"สุรพล เกียรติไชยำกร" เฮ!!ศำลเลือกตั้งยกค ำร้อง คดีใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั้ง เรียกร้องค่ำเสียหำย กกต. 70 ล้ำน ขู่คืน

สิทธิ์ 

 

 
 

นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภำยหลังฎีกำแผนกคดี
เลือกตั้งมีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ให้ใบส้มหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็น
กำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 หลัง กกต. กล่ำวหำว่ำ กำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000 บำท 
มีมูลควำมผิดตำมพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจำกศำลเห็นว่ำ เงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียน
สะเดำะเครำะห์ และในวันที่ไปท ำบุญนั้น นำยสุรพล ไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่ทักทำยกับประชำชนเท่ำนั้น ไม่ได้ฝำก
เนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำน จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่ำ เป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้กับวัดเพ่ือเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

ขณะเดียวกัน นำยสุรพล กล่ำวว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกที่ส.ส. ฟ้อง กกต. ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ1 ปี 5 
เดือน 5 วัน และตนถือว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศ ที่ได้รับควำมยุติธรรมจำก
ศำลฎีกำและได้คืนสิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตน กว่ำ 5 หมื่นคะแนน ซึ่งเป็นคะแนน
บริสุทธิ์ 
ทนาย “สุรพล เกียรติไชยากร” เรียกร้องค่าเสียหาย กกต. 70 ล้าน ขู่คืนสิทธิ์ 

นำยปกป้อง กลับวิเศษ ทนำยควำม นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือ
ไทย ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยสุรพล ถือว่ำเป็น ส.ส.โดยพฤตินัย เมื่อได้ทรำบผลคะแนนชนะกำร
เลือกตั้งแล้ว แต่ กกต. ได้มอบใบส้มให้นำยสุรพล ซึ่งเป็นมำตรกำรชั่วครำวในกำรเพิกถอนสิทธิ 1 ปี แต่หลังจำกนั้น 
กกต. ได้น ำข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไปฟ้องร้องต่อศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง เพ่ือขอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเมื่อศำล
ไต่สวนวินิจฉัยตำมข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีมูลแล้ว จึงยกค ำร้อง ดังนั้น ทีมทนำย จะติดตำมควำมชัดเจนจำก กกต. ว่ำ จะท ำ
อย่ำงไรต่อคะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 คะแนน ที่นำยสุรพล ได้รับ ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ เพรำะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ถือ
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เป็นเรื่องใหม่ และนำงสำวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม จะยังมีสถำนะหรือไม่ 
หรือจะให้นำยสุรพล กลับมำเป็น ส.ส.ตำมคะแนนที่ได้รับโดยชอบ 

นอกจำกนี้ นำยปกป้อง ยังเปิดเผยด้วยว่ำ เบื้องต้น ทีมทนำย ได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย จำกกำรที่ไม่ได้ท ำ
หน้ำที่ ส.ส.จำก กกต. แล้ว จ ำนวน 70 ล้ำนบำท ฐำนให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มีกำร
ฟ้องร้องเอำผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157 ซึ่งหำก กกต. ยังไม่คืนสิทธิ ก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 

 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_783881/ 
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29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:34 น.   

ยกค าร้อง กกต.แจกใบส้ม 'สุรพล' ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เพื่อไทย กรณีใส่ซองท าบุญ 2 พัน 

 

 
29 ก.ย.63 - ที่ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง สนำมหลวง ศำลอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

(กกต.) ผู้ร้อง ยื่นค ำร้องขอเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบส้ม) และให้ชดใช้ค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับกำรเลือกตั้ง นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ผู้คัดค้ำน 
ในควำมผิดตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรฯ โดย กกต.ผู้ร้องยื่นค ำร้องว่ำ 
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป พ.ศ.2562 และ
ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งลงวันที่ 24 ม.ค. 2562 เรื่องก ำหนดวันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรวันรับสมัคร
รับเลือกตั้ง 

กรณี กกต. กล่ำวหำว่ำ กำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์จ ำนวน 2,000 บำท มีมูลควำมผิดตำม พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดย
อ้อมแก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอ่ืนใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง ศำลพิเครำะห์
แล้วเห็นว่ำ กำรพูดของผู้คัดค้ำนไม่ใช่กำรหำเสียง มีลักษณะเป็นกำรพูดขอฝำกเนื้อฝำกตัวอย่ำงไร จึงยังไม่เพียงพอให้รับ
ฟังว่ำผู้คัดค้ำนไปที่หอประชุมบ้ำนคู่ฮ้อสำมัคคี โดยมีเจตนำเพ่ือหำเสียงเป็นส ำคัญ ข้อเท็จจริ งตำมทำงไต่สวนยังรับฟัง
ไม่ได้ว่ำผู้คัดค้ำนถวำยเงินจ ำนวน 2,000 บำท แก่พระครู เพ่ือเป็นกำรสื่อให้ชำวบ้ำนเข้ำใจว่ำผู้คัดค้ำนได้บริจำคเงิน
สมทบให้แก่กองผ้ำป่ำสำมัคคีของหมู่บ้ำน เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีกำรให้เงิน ไม่ว่ำจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน อันจะเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร พ.ศ.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (2) ตำมค ำร้อง 
และเมื่อฟังว่ำผู้คัดค้ำนไม่ได้กระท ำควำมผิดตำมค ำร้องแล้ว ผู้คัดค้ำนจึงไม่จ ำต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ตำมค ำร้อง พิพำกษำให้ยกค ำร้อง 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78991 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/78991
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29 กันยำยน 2563 - 18:46 น. 

"สุรพล เกียรติไชยากร" เฮ ศาลเลือกตั้งยกค าร้อง คดีใส่ซองท าบุญช่วงเลือกตั้ง 
 

 
 
"สุรพล เกียรติไชยำกร" เฮ ศำลเลือกตั้งยกค ำร้อง คดีใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั้ง   ฟ้อง กกต.เรียกร้องค่ำเสียหำย กกต. 

70 ล้ำน เตือน หำก กกต.ไม่คืนสิทธิควำมเป็น ส.ส. ด ำเนินคดีอำญำปฏิบัติหน้ำที่มิชอบ 

นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภำยหลังศำลฎีกำแผนก
คดีเลือกตั้งมีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีท่ีกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ให้ใบส้มหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็น
กำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 หลัง กกต.กล่ำวหำว่ำกำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000บำท มี
มูลควำมผิดตำมพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอื่นใด
ในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งตนได้ยื่นคัดค้ำนไปแล้วก่อนหน้ำนี้ 

และในช่วงเช้ำวันนี้(29ก.ย.)ศำลฯได้พิพำกษำคืนควำมยุติธรรมให้แก่ตน โดยได้ยกค ำร้องข้อกล่ำวหำเนื่องจำก
ศำลเห็นว่ำ เงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะเครำะห์และในวันที่ไปท ำบุญนั้นนายสุรพล ไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่
ทักทำยกับประชำชนเท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำนจึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่ำ เป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญ
ให้กับวัดเพื่อเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง  

นายสุรพล กล่ำวว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกที่ส.ส. ฟ้อง กกต.ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ1 ปี 5 เดือน 5 วัน และ
ตนถือว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศ ที่ได้รับควำมยุติธรรมจำกศำลฎีกำและได้คืน
สิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตนกว่ำ5 หมื่นคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ 

 “วันนี้ประชำชนจึงอยำกให้ประชำชนเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทรำบว่ำ ทุกคนได้คืนศักดิ์ศรีเกียรติยศและ
ผมได้รับควำมเป็นธรรมทุกอย่ำงถูกต้องไม่มีควำมผิด” นำยสุรพล กล่ำว 

นำยปกป้อง กลับวิเศษ ทนำยควำม นายสุรพล เกียรติไชยากร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยสุ
รพล ถือว่ำเป็น ส.ส.โดยพฤตินัย เมื่อได้ทรำบผลคะแนนชนะกำรเลือกตั้งแล้ว แต่ กกต. ได้มอบใบส้มให้นำยสุรพล ซึ่ง
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เป็นมำตรกำรชั่วครำวในกำรเพิกถอนสิทธิ 1 ปี แต่หลังจำกนั้น กกต. ได้น ำข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไปฟ้องร้องต่อศำลฎีกำ
แผนกคดีเลือกตั้ง เพ่ือขอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเมื่อศำลไต่สวนวินิจฉัยตำมข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีมูลแล้ว จึงยกค ำ
ร้อง ดังนั้น ทีมทนำย จะติดตำมควำมชัดเจนจำก กกต.ว่ำ จะท ำอย่ำงไรต่อคะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 คะแนน ที่
นายสุรพลได้รับ ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ เพรำะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ และนำงสำวศรีนวล บุญลือ ส.ส.
เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม จะยังมีสถำนะหรือไม่ หรือจะให้นำยสุรพล กลับมำเป็น ส.ส.ตำม
คะแนนที่ได้รับโดยชอบ 

นำยปกป้อง ยังเปิดเผยด้วยว่ำ เบื้องต้น ทีมทนำย ได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย จำกกำรที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่ ส.ส.
จำก กกต. แล้ว จ ำนวน 70 ล้ำนบำท ฐำนให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มีกำรฟ้องร้องเอำผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157 ซึ่งหำก กกต. ยังไม่คืนสิทธิ ก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/444735?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/444735?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/444735?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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29 ก.ย. 2563 19:27 น. 

"สุรพล" เฮ ศาลยกค าร้อง กกต. ปมใส่ซองเงินท าบุญ 2 พัน ชี้ ไม่ได้หาเสียง 
 

 
 

สุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย หลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ยกค าร้อง 
กกต.ปมใส่ซองเงินท าบุญ 2 พันบาท ในการเลือกตั้งใหญ่ปี 62 เจ้าตัว บอก วันนี้ภูมิใจ หลังศาลคืนความเป็นธรรม  

วันที่ 29 ก.ย. นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภำยหลังศำล
ฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง มีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ให้ใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับ
เลือกตั้ง ไว้เป็นกำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 หลัง กกต. กล่ำวหำว่ำ กำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์ 
จ ำนวน 2,000 บำท มีมูลควำมผิดตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจำกศำลเห็นว่ำ เงิน
ดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะเครำะห์ และในวันที่ไปท ำบุญนั้น นำยสุรพล ไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่ทักทำยกับประชำชน
เท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำน จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่ำ เป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้กับวัดเพ่ือเป็นกำร
จูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

ขณะเดียวกัน นำยสุรพล กล่ำวว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกที่ ส.ส. ฟ้อง กกต. ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ 1 ปี 5 
เดือน 5 วัน และตนถือว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศ ที่ได้รับควำมยุติธรรมจำก
ศำลฎีกำ และได้คืนสิทธิ์และอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตนกว่ำ 5 หมื่นคะแนน ซึ่งเป็นคะแนน
บริสุทธิ์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1940780 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1940780
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 29 กันยำยน 2020 

จ่อฟ้อง กกต. 70 ล้าน ถาม ”ศรีนวล”ยังเป็น ส.ส.ไหม 
 

 
 

สืบเนื่องจำกกรณีที่ทำง กกต.สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.
เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย จนส่งผลให้ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจำกพรรคอนำคตใหม่(เดิม) ชนะกำรเลือกตั้ง
อย่ำงท่วมท้น โดยได้รับคะแนนถึง 75,891 คะแนน ก่อนที่ต่อมำ น.ส.ศรีนวล จะย้ำยไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย 

ล่ำสุดวันนี้ 29 ก.ย.63 นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ได้ออกมำแถลงข่ำวที่รัฐสภำ ภำยหลังศำลฎีกำแผนกคดี
เลือกตั้งมีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้ใบส้มหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็น
กำรชั่วครำว 1 ปี ซึ่ง นำยสุรพล ถูกกล่ำวหำในกรณีที่ ใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000 บำท มีมูลควำมผิด
ตำมพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ไม่ว่ำ โดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอ่ืนใดในช่วงที่มีกำร
เลือกตั้ง 

และก่อนหน้ำตนก็ได้ยื่นคัดค้ำนไปแล้ว จนล่ำสุด(29 ก.ย.63) ศำลฯได้พิพำกษำคืนควำมยุติธรรมให้แก่ตน โดย
ได้ยกค ำร้องข้อกล่ำวหำ เนื่องจำกศำลฯเห็นว่ำ เงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะเครำะห์ เป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้กับ
วัดเพ่ือเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

ทั้งนี้ต่อมำ นำยปกป้อง กลับวิเศษ ทนำยควำม ได้เปิดเผยว่ำ ทีมทนำย ได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำก กกต. 
จำกกำรที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่ส.ส.แล้ว จ ำนวน 70 ล้ำนบำท ฐำนให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มี
กำรฟ้องร้องเอำผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157 ซึ่งหำก กกต.ยังไม่คืนสิทธิ ก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ส่วนกรณี กกต.จะท ำอย่ำงไรต่อ หลังจำกที่คะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 คะแนน ที่นำยสุรพลได้รับ ซึ่งเป็น
คะแนนบริสุทธิ์และนำงสำวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม จะยังมีสถำนะหรือไม่ 
หรือจะให้นำยสุรพล กลับมำเป็น ส.ส. ตำมคะแนนที่ได้รับโดยชอบ ทำงทีมทนำยจะติดตำมควำมชัดเจนจำก กกต.ต่อไป 
อ้ำงอิง : https://www.kengnews.co/108237 
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29 ก.ย. 2020  

สุรพล อดีต ส.ส.เพื่อไทย เตรียมทวงเก้าอี้ ส.ส.จาก ศรีนวล หลังศาลตัดสินไม่ผิดคดีใส่ซอง

ท าบุญ 
 

 
 
 
 

นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงภำยหลังศำลฎีกำแผนกคดี
เลือกตั้ง มีค ำพิพำกษำยกค ำร้องกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้ใบส้ม หรือ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตนเป็นกำรชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษำยน 2562 หลัง กกต.กล่ำวหำว่ำใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์ จ ำนวน 2,000 
บำท และมีมูลควำมผิดตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงิน หรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบัน
อ่ืนใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง 

โดยนำยสุรพล ระบุว่ำตนได้ยื่นคัดค้ำน กกต.ไปแล้วก่อนหน้ำนี้จนกระทั่งศำลได้พิพำกษำคืนควำมยุติธรรมให้ 
เนื่องจำกศำลเห็นว่ำเงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะเครำะห์ และในวันที่ไปท ำบุญนั้นตนไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่
ทักทำยกับประชำชนเท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำน จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่ำเป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญ
ให้กับวัดเพื่อเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่จ ำเป็นต้องชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

นำยสุรพลกล่ำวว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกที่ ส.ส.ฟ้อง กกต.ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ 1 ปี 5 เดือน 5 วัน ตน
ถือว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศ ที่ได้รับควำมยุติธรรมจำกศำลฎีกำและได้คืน
สิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตนกว่ำ 5 หมื่นคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ จึงอยำกให้
ประชำชนเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทรำบว่ำ ทุกคนได้คืนศักดิ์ศรีเกียรติยศและตนได้รับควำมเป็นธรรมทุกอย่ำง
ถูกต้องไม่มีควำมผิด 

ด้ำนทีมทนำยของนำยสุรพล จะติดตำมควำมชัดเจนจำก กกต.ว่ำ จะท ำอย่ำงไรต่อ เนื่องจำกนำยสุรพลได้
คะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 คะแนน และน.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ที่ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม 
จะยังมีสถำนะเป็นส.ส.หรือไม่ หรือจะให้นำยสุรพล กลับมำเป็นส.ส.ตำมคะแนนที่ได้รับโดยชอบ 
ขณะเดียวกันทีมทนำยของนำยสุรพลได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย จำกกำรที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่ส.ส.จำกกกต. แล้ว เป็นจ ำนวน 
70 ล้ำนบำท ฐำนให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มีกำรฟ้องร้องเอำผิดตำมประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ 157 ซึ่งหำกกกต. ยังไม่คืนสิทธิ ก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
อ้ำงอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/surapol-seenol 
  

https://www.brighttv.co.th/news/politics/surapol-seenol
https://www.brighttv.co.th/news/politics/surapol-seenol
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29 กันยำยน 2563 

กกต.จ่อโดน ม.157หลังศาลยกค าร้องคดีซองท าบุญแจกใบส้ม“สุรพล”ถอนสิทธิเลือกตั้ง!! 

 
 

กกต. งานเข้า!! หลังเป็นผู้ร้องยื่นค าร้อง แจกใบส้ม “สุรพล” ผู้สมัครเชียงใหม่ จนเสียสิทธิเลือกตั้ง กรณีซองท าบุญ 
สุดท้ายศาลยกค าร้อง เผยผลวินิจฉัย การพูดไม่ใช่การหาเสียง มีลักษณะเป็นการพูดขอฝากเนื้อฝากตัว 

ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง อ่ำนค ำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นค ำร้องขอเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบส้ม) และให้ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง นำยสุรพล เกียรติไช
ยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ผู้คัดค้ำน ในควำมผิดตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรฯ โดย กกต.ผู้ร้องยื่นค ำร้องว่ำ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 มีพระรำชกฤษฎีกำให้
มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป พ.ศ.2562 และประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งลงวันที่ 24 
ม.ค. 2562 เรื่องก ำหนดวันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรวันรับสมัครรับเลือกตั้ง 
กรณี กกต. กล่ำวหำว่ำ กำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์จ ำนวน 2,000 บำท มีมูลควำมผิดตำม พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดย
อ้อมแก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอื่นใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง 
ภำพประกอบข่ำวจำกแฟ้ม 

ศำลพิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ กำรพูดของผู้คัดค้ำนไม่ใช่กำรหำเสียง มีลักษณะเป็นกำรพูดขอฝำกเนื้อฝำกตัวอย่ำงไร 
จึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่ำผู้คัดค้ำนไปที่หอประชุมบ้ำนคู่ฮ้อสำมัคคี โดยมีเจตนำเพื่อหำเสียงเป็นส ำคัญ ข้อเท็จจริงตำม
ทำงไต่สวนยังรับฟังไม่ได้ว่ำผู้คัดค้ำนถวำยเงินจ ำนวน 2,000 บำท แก่พระครู เพ่ือเป็นกำรสื่อให้ชำวบ้ำนเข้ำใจว่ำผู้
คัดค้ำนได้บริจำคเงินสมทบให้แก่กองผ้ำป่ำสำมัคคีของหมู่บ้ำน เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วย
วิธีกำรให้เงิน ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน อันจะเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (2) ตำมค ำร้อง และเมื่อฟังว่ำผู้คัดค้ำนไม่ได้กระท ำควำมผิด
ตำมค ำร้องแล้ว ผู้คัดค้ำนจึงไม่จ ำต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต
เลือกตั้งที่ 8 ตำมค ำร้อง พิพำกษำให้ยกค ำร้อง 
นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

52 

 

ด้ำนนำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ศำลฎีกำแผนกคดี
เลือกตั้งได้พิพำกษำยกค ำร้องข้อกล่ำวหำเนื่องจำกศำลเห็นว่ำ เงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะเครำะห์ และในวันที่ไป
ท ำบุญนั้น ไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่ทักทำยกับประชำชนเท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำน จึงยังไม่เพียงพอให้รับ
ฟังได้ว่ำ เป็นกำรบริจำคเงินท ำบุญให้กับวัดเพ่ือเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และไม่จ ำเป็นต้อง
ชดใช้ค่ำเลือกตั้งซ่อมตำมค ำร้อง 

นำยสุรพล กล่ำวต่อว่ำ คดีนี้เป็นคดีแรกที่ ส.ส. ฟ้อง กกต. ได้รับชัยชนะ และใช้เวลำต่อสู้มำ1 ปี 5 เดือน 5 วัน 
และตนถือว่ำเป็นกำรยัดเยียดควำมผิดให้ วันนี้จึงเป็นวันที่ภำคภูมิใจในเกียรติยศที่ได้รับควำมยุติธรรมจำกศำลฎีกำ ได้
คืนสิทธิและอ ำนำจในคะแนนจำกประชำชนที่ได้ลงคะแนนให้ตน กว่ำ 5 หมื่นคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์”วันนี้จึง
อยำกให้ประชำชนเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทรำบว่ำ ทุกคนได้คืนศักดิ์ศรีเกียรติยศ และผมได้รับควำมเป็นธรรมทุก
อย่ำงถูกต้องไม่มีควำมผิด” นำยสุรพล กล่ำว 

ขณะที่นำยปกป้อง กลับวิเศษ ทนำยควำมของนำยสุรพล เกียรติไชยำกร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส. 
ของนำยสุรพล ถือว่ำเป็น ส.ส.โดยพฤตินัย เมื่อได้ทรำบผลคะแนนชนะกำรเลือกตั้งแล้ว แต่ กกต. ได้มอบใบส้มให้นำยสุ
รพล ซึ่งเป็นมำตรกำรชั่วครำวในกำรเพิกถอนสิทธิ 1 ปี แต่หลังจำกนั้น กกต.ได้น ำข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไปฟ้องร้องต่อศำล
ฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง เพ่ือขอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเมื่อศำลไต่สวนวินิจฉัยตำมข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีมูลแล้วจึง
ยกค ำร้อง ดังนั้นทีมทนำย จะติดตำมควำมชัดเจนจำก กกต.ว่ำ จะท ำอย่ำงไรต่อคะแนนกำรเลือกตั้งกว่ำ 50,000 
คะแนนที่นำยสุรพลได้รับ เพรำะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ และ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจ
ไทย ที่ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม จะยังมีสถำนะหรือไม่ หรือจะให้นำยสุรพล กลับมำเป็น ส.ส.ตำมคะแนนที่ได้รับโดยชอบ 

เบื้องต้น ทีมทนำยได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย จำกกำรที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่ ส.ส.จำก กกต.แล้ว จ ำนวน 70 ล้ำน
บำท ฐำนให้ใบส้มโดยมิชอบ ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยละเมิด แต่ยังไม่ได้มีกำรฟ้องร้องเอำผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 157 ซึ่งหำก กกต. ยังไม่คืนสิทธิ ก็จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.siambusinessnews.com/28924 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2372304 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.siambusinessnews.com/28924
https://www.matichon.co.th/politics/news_2372304
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352420
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วันท่ี 29 กันยำยน 2563 - 16:29 น. 

เปิดค าพิพากษา ยกค าร้อง กกต.แจกใบเหลือง’สุรพล เกียรติไชยากร’ 
 

 
ศำลฎีกำเเผนกคดีเลือกตั้งยกค ำร้อง กกต.เเจกใบเหลือง “สุรพล”ผู้สมัคร ส.ส.เขต8เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 29 กันยำยน  ที่ศำลฎีกำเเผนกคดีเลือกตั้ง สนำมหลวง ในคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ยื่น
ค ำร้องขอเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(ใบส้ม) เเละให้ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง 
นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตว่ำที่ผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเขต8จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย 
ตำมควำมผิดตำม พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรฯ โดย กกต.ผู้ร้องยื่น
ค ำร้องว่ำเมื่อวันที่ 23มกรำคม 2562 มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 
2562และประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งลงวันที่ 24 มกรำคม 2562 เรื่องก ำหนดวันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรวันรับสมัครรับเลือกตั้ง 

กรณีกกต. กล่ำวหำว่ำกำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์จ ำนวน 2,000 บำทมีมูลควำมผิดตำม พ. ร. บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส. ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่ำโดยตรงหรือโดย
อ้อมแก่ชุมชนสมำคมมูลนิธิวัดสถำนศึกษำสถำนสงเครำะห์หรือสถำบันอ่ืนใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง 

โดยศำลพิเครำะห์เเล้วเห็นว่ำ กำรพูดดังกล่ำวไม่ใช่เป็นกำรหำเสียงเเละมีลักษณะเป็นกำรพูดขอฝำกเนื้อฝำก
ตัวอย่ำงไรจึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่ำผู้คัดค้ำนไปที่หอประชุมบ้ำนคู่ ฮ้อสำมัคคีโดยมีเจตนำเพ่ือหำเสียงเป็น
ส ำคัญ  ข้อเท็จจริงตำมทำงไต่สวนยังรับฟังไม่ได้ว่ำผู้คัดค้ำนถวำยเงินจ ำนวน 2,000บำทแก่พระครูถำวรวรคุณ เพ่ือเป็น
กำรสื่อให้ชำวบ้ำนเข้ำใจว่ำผู้คัดค้ำนได้บริจำคเงินสมทบให้แก่กองผ้ำป่ำสำมัคคีของหมู่บ้ำน เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีกำรให้เงินไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนอันจะเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561มำตรำ 73วรรคหนึ่ง (2) ตำมค ำร้อง และ
เมื่อฟังว่ำผู้คัดค้ำนไม่ได้ กระท ำควำมผิดตำมค ำร้องแล้วผู้คัดค้ำนจึงไม่จ ำต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้งส.ส.
เชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่ 8ตำมค ำร้อง พิพำกษำให้ยกค ำร้อง 
 อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2371661 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2371661
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
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29 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 19:21 น.    

 กกต. เตรียมศึกษาข้อกฎหมาย หลัง 'สุรพล' จ่อฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้าน 
 

 
 

29 ก.ย.63 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กรณีที่นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย เตรียม
ฟ้องส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 70 ล้ำนบำท หลังจำกศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง มีค ำพิพำกษำยกค ำ
ร้องกรณีท่ี กกต.ให้ใบส้มเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.62 หลังกกต.กล่ำวหำว่ำ
กำรใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์จ ำนวน 2,000 บำทมีมูลควำมผิดว่ำด้วยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 โดยทำง กกต.เตรียมขอคัดส ำเนำค ำพิพำกษำ เพ่ือตรวจสอบข้อกฎหมำยก่อนเข้ำสู่ที่ประชุม
กกต.ต่อไป 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนอีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรวินิจฉัยของ กกต. เป็นกำรใช้ดุลพินิจตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่
รัฐธรรมนูญ ม.225 ก ำหนดไว้ ซึ่งค ำสั่งดังกล่ำวถือเป็นที่สุดและเมื่อเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้แล้ว
และเป็นกำรกระท ำโดยสุจริต ย่อมได้รับควำมคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรือทำงปกครอง ตำม 
มำตรำ 23 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79008 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/79008
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อังคำรที่ 29 กันยำยน 2563 เวลำ 17.08 น. 

พท.ได้ทีไล่บี้ กกต.หลังแจกใบส้มผิดพลาด 
“พท.” เผยคดีใบส้ม “สุรพล” ชี้ให้เห็นว่า รธน.ให้อ านาจ กกต.ผิดพลาดอย่างร้ายแรง จ่อถาม กกต.ให้ความเป็น
ธรรมหลังจากนี้อย่างไร บี้รับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย 

 
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. นำยชูศักดิ์ ศิรินิล รักษำกำรหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐำนะประธำนฝ่ำยกฎหมำยพรรค

เพ่ือไทยกล่ำวว่ำ จำกกรณีที่ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งพิพำกษำยกค ำร้องกรณีมีกำรเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 8 จ.เชียงใหม่ของพรรคเพ่ือไทย โดยเห็นว่ำกำรบริจำคเงินท ำบุญโดย
มิได้แนะน ำตัวหรือหำเสียงไม่เป็นควำมผิดตำม  พ.ร.ป.พรรคกำรเมืองว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. จึงไม่เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งนำยสุรพล และยกค ำร้องที่ให้นำยสุรพลเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเลื อกตั้งซ่อม เรื่องนี้พรรคเพ่ือไทย ได้เคยแสดง
ควำมเห็นไว้หลำยครั้งแล้ว ว่ำ กำรให้อ ำนำจ กกต.ในกำรออกใบส้ม คือกำรเอำผู้สมัครออกจำกเวทีกำรเลือกตั้ง ทั้งยังไป
เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมำยเลือกตั้งว่ำค ำสั่งออกใบส้มของ กกต.นั้นให้เป็นที่สุด เท่ำกับเป็นกำรย้อนอ ำนำจ
ให้กับ กกต.ใช้อ ำนำจกึ่งตุลำกำรเพิกถอนสิทธิผู้สมัครได้ ในอดีตอ ำนำจเหล่ำนี้รัฐธรรมนูญและกฎหมำยเลือกตั้งยกให้
ศำล โดยเห็นว่ำ กกต.ไม่ควรจะใช้อ ำนำจทั้งกำรสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยชี้ขำดได้ในตัวเอง เรื่องนี้ท่ีตอบได้ในขณะนี้คือ
นำยสุรพลไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งซ่อม พรรคเพ่ือไทยคงจะได้คืนสิทธิกรณีที่ กกต.อำยัดเงินจำกกองทุน
พัฒนำพรรคกำรเมืองที่พรรคเพื่อไทยได้รับโดยเหตุดังกล่ำว 

นำยชูศักดิ์ กล่ำวอีกว่ำ กรณีเช่นนี้ปรำกฏว่ำได้มีกำรเลือกตั้งซ่อมและมีผู้ได้รับเลือกตั้งโดย กกต.ได้ประกำศ
รับรองไปแล้ว จึงมีปัญหำว่ำ กกต.จะมีทำงออกเรื่องนี้อย่ำงไร เป็นปัญหำใหญ่ในทำงกฎหมำย โดยต้องถือว่ำนำยสุรพล
ได้รับควำมเสียหำยเป็นอย่ำงยิ่ง ต้องเสียสิทธิในกำรเป็น ส.ส.ทั้งที่ได้รับคะแนนเสียงมำเป็นอันดับหนึ่ง เรำคงจะต้อง
สอบถำมไปยัง กกต.ว่ำจะปฏิบัติและให้ควำมเป็นธรรมต่อนำยสุรพลอย่ำงไร แต่ที่แน่ๆ เรำเชื่อว่ำ กกต.ต้องรับผิดชอบ 
ชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน เพรำะต้องถือว่ำ กกต.ใช้ดุลพินิจไปในทำงที่ไม่ถูกต้อง. 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798274 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/798274
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29 ก.ย. 2563-17:32 น. 

กกต.งานงอก! พท.โต้ หลังศาลชี้ขาด อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พ้นมลทิน บี้รับผิดชอบ 
กำรเมือง 

 
 

เพื่อไทย ชี้คดีใบส้ม “สุรพล” ชี้ให้เห็นว่า รธน.ให้อ านาจ กกต.ผิดพลาดอย่างร้ายแรง จ่อถาม กกต.ให้ความเป็น
ธรรมหลังจากนี้อย่างไร บี้รับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. นำยชูศักดิ์ ศิรินิล รักษำกำรหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐำนะประธำนฝ่ำยกฎหมำยพรรค 
พท. กล่ำวว่ำ จำกกรณีที่ศำลฏีกำแผนกคดีเลือกตั้งพิพำกษำยกค ำร้องกรณีมีกำรเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของนำย
สุรพล เกียรติไชยำกร ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 8 จ.เชียงใหม่ ของพรรค พท. 

โดยเห็นว่ำ กำรบริจำคเงินท ำบุญ โดยมิได้ แนะน ำตัว หรือหำเสียง ไม่เป็นควำมผิด ตำมพรป.พรรคกำรเมือง ว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. จึงไม่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนำยสุรพล และยกค ำร้องที่ให้นำยสุรพลเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งซ่อม 

เรื่องนี้พรรค พท.ได้เคยแสดงควำมเห็นไว้หลำยครั้งแล้ว ว่ำ กำรให้อ ำนำจ กกต.ในกำรออกใบส้ม คือกำรเอำ
ผู้สมัครออกจำกเวทีกำรเลือกตั้ง ทั้งยังไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมำยเลือกตั้งว่ำค ำสั่งออกใบส้มของ กกต.นั้นให้
เป็นที่สุด 

เท่ำกับเป็นกำรย้อนอ ำนำจให้กับ กกต.ใช้อ ำนำจกึ่งตุลำกำรเพิกถอนสิทธิผู้สมัครได้ ในอดีตอ ำนำจเหล่ำนี้
รัฐธรรมนูญและกฎหมำยเลือกตั้งยกให้ศำล โดยเห็นว่ำ กกต.ไม่ควรจะใช้อ ำนำจทั้งกำรสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยชี้ขำด
ได้ในตัวเอง เรื่องนี้ที่ตอบได้ในขณะนี้คือนำยสุรพลไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งซ่อม พรรค พท. คงจะได้คืนสิทธิ
กรณีท่ี กกต.อำยัดเงินจำกกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมืองที่พรรคเพ่ือไทยได้รับโดยเหตุดังกล่ำว 

นำยชูศักดิ์ กล่ำวอีกว่ำ กรณีเช่นนี้ปรำกฏว่ำได้มีกำรเลือกตั้งซ่อมและมีผู้ได้รับเลือกตั้งโดย กกต.ได้ประกำศ
รับรองไปแล้ว จึงมีปัญหำว่ำ กกต.จะมีทำงออกเรื่องนี้อย่ำงไร เป็นปัญหำใหญ่ในทำงกฎหมำย โดยต้องถือว่ำนำยสุรพล
ได้รับควำมเสียหำยเป็นอย่ำงยิ่ง 

ต้องเสียสิทธิในกำรเป็น ส.ส.ทั้งที่ได้รับคะแนนเสียงมำเป็นอันดับหนึ่ง เรำคงจะต้องสอบถำมไปยัง กกต.ว่ำจะ
ปฏิบัติและให้ควำมเป็นธรรมต่อนำยสุรพลอย่ำงไร แต่ที่แน่ๆ เรำเชื่อว่ำ กกต.ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ควำมเสียหำยที่
เกิดข้ึนอย่ำงแน่นอน เพรำะต้องถือว่ำ กกต.ใช้ดุลพินิจไปในทำงที่ไม่ถูกต้อง 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5010569 

  

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5010569
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg
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วันอังคำร ท่ี 29 กันยำยน พ.ศ. 2563, 18.25 น. 

เด็ก พท.จี้'กกต.'ขอโทษ-รับผิดชอบ กรณีแจงใบส้ม'สุรพล เกียรติไชยากร' 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2563 นำยจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีศำลฎีกำแผนก
คดีเลือกตั้ง ยกค ำร้องของ กกต.ที่ให้ใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร 
ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพ่ือไทย เป็นกำรชั่วครำว ว่ำ ขอแสดงควำมยินดีกับนักสู้ประชำธิปไตย เพรำะท่ำนท ำงำน
เพ่ือพ้ืนที่และพรรคกำรเมืองฝ่ำยประชำธิปไตยอย่ำงเต็มที่ ถือเป็นกำรประกำศอิสรภำพและพิสู จน์ว่ำสิ่งที่ท ำไม่ได้มี
ควำมผิด กำรที่ กกต.ให้ใบส้มท ำให้สูญเสียสิทธิไป 1 ปี สูญเสียบัลลังก์แชมป์ สูญเสียโอกำสที่จะท ำงำนให้คนในพ้ืนที่ มัน
ประเมินค่ำไม่ได้ แล้ว กกต.จะชดใช้ชดเชยอย่ำงไรทั้งกับนำยสุรพล และประชำชนในพ้ืนที่ 

"อยำกเห็นว่ำกำรท ำงำนของ กกต.และกำรท ำงำนของศำลรัฐธรรมนูญ จะยึดโยงกับควำมเที่ยงธรรมของ
ประชำธิปไตยอย่ำงไร เพรำะองค์กรอิสระเหล่ำนี้จะต้องมำตรวจสอบกำรท ำงำนของเรำ จะต้องมีควำมถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และถ่วงดุลอ ำนำจ กรณีนี้ของให้เป็นตัวอย่ำงให้กำรท ำงำนขององค์กรอิสระควรมห้ควำมเป็นธรรม โปร่งใส 
และชัดเจนต่อกำรท ำงำน แต่กำรมีหินกรวดหรืออะไรมำขัดขวำง มันท ำให้กำรท ำงำนของ ส.ส.ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประเทศชำติแน่นอน อย่ำงไรก็ตำม กกต.ควรแสดงควำมจริงใจในกำรออกมำขอโทษ และแสดงควำมรับผิดชอบต่อกรณี
ที่เกิดขึ้น" นำยจักรพล กล่ำว 

นำยจักรพล กล่ำวว่ำ ในฐำนะที่ตนอยู่ในพ้ืนที่เชียงใหม่ ท ำงำนร่วมอุดมกำรณ์กันมำ จนพรรคเพ่ือไทยได้รับควำม
ไว้วำงใจจำกชำวเชียงใหม่ให้ชนะกำรเลือกตั้งทั้ง 9 เขต และตนได้รับคะแนนอับดับต้นๆ ของพรรค ตนตั้งข้อสงสัยว่ำ สิ่ง
ที่ประชำชนออกมำตอบสนองกำรท ำงำนของพรรค แต่ในขณะนั้นเกิดกำรเลือกตั้งซ่อม พรรคและ ส.ส.ฝ่ำย
ประชำธิปไตยก็ไปช่วยเหลือพรรคอนำคตใหม่เพ่ือให้มีคนเข้ำไปท ำงำนในสภำให้ได้มำกที่สุด แม้จะไม่ได้ช่วยเหลือใน
พ้ืนที่ แต่ก็ช่วยประกำศอุดมกำรณ์ จนนำงศรีนวล บุญลือ ได้เป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 แทน แล้วได้ท ำงำนตอบแทน
เสียงของประชำชนได้ไหม ส.ส.ตัวจริงไม่ได้ท ำงำน ประชำชนสูญเสียโอกำส และท่ีตนออกมำพูดตรงนี้ก็เพ่ือให้เกียรติกับ
เสียงของประชำชน 
 อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/521804 

  

https://www.naewna.com/politic/521804
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 “จักรพล” จี ้กกต.แสดงความจริงใจขอโทษ” สุรพล” 
 

 

 

 

 

 

  นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้อง

ของ กกต. ที่ให้ใบส้มหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 

8 พรรคเพื่อไทยเป็นการชั่วคราว ว่า ขอแสดงความยินดีกับนักสู้ประชาธิปไตย เพราะท างานเพื่อพื้นที่และพรรค

การเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ ถือเป็นการประกาศอิสรภาพและพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท าไม่ได้มีความผิด การที่ 

กกต. ให้ใบส้มท าให้สูญเสียสิทธิไป 1 ปี สูญเสียบัลลังก์แชมป์ สูญเสียโอกาสที่จะท างานให้คนในพื้นที่ มันประเมิน

ค่าไม่ได้ แล้ว กกต. จะชดใช้ชดเชยอย่างไรทั้งกับนายสุรพล และประชาชนในพื้นที่ 

ตนอยำกเห็นว่ำกำรท ำงำนของ กกต. กำรท ำงำนของศำลรัฐธรรมนูญ จะยึดโยงกับควำมเที่ยงธรรมของ
ประชำธิปไตยอย่ำงไร เพรำะองค์กรอิสระเหล่ำนี้จะต้องมำตรวจสอบกำรท ำงำนของเรำ จะต้องมีควำมถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และถ่วงดุลอ ำนำจ กรณีนี้ของให้เป็นตัวอย่ำงให้กำรท ำงำนขององค์กรอิสระควรมห้ควำมเป็นธรรม โปร่งใส 
และชัดเจนต่อกำรท ำงำน แต่กำรมีหินกรวดหรืออะไรมำขัดขวำง มันท ำให้กำรท ำงำนของ ส.ส. ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
กับประเทศชำติแน่นอน อย่ำงไรก็ตำม กกต. ควรแสดงควำมจริงใจในกำรออกมำขอโทษและแสดงควำมรับผิดชอบต่อ
กรณีท่ีเกิดข้ึน 

ในฐำนะที่ตนอยู่ในพ้ืนที่เชียงใหม่ ท ำงำนร่วมอุดมกำรณ์กันมำ จนพรรคเพ่ือไทยได้รับควำมไว้วำงใจจำกชำว
เชียงใหม่ให้ชนะกำรเลือกตั้งทั้ง 9 เขต และตนได้รับคะแนนอับดับต้นๆ ของพรรค ตนตั้งข้อสงสัยว่ำ สิ่งที่ประชำชน
ออกมำตอบสนองกำรท ำงำนของพรรค แต่ในขณะนั้นเกิดกำรเลือกตั้งซ่อม พรรคและ ส.ส. ฝ่ำยประชำธิปไตยก็ไป
ช่วยเหลือพรรคอนำคตใหม่เพ่ือให้มีคนเข้ำไปท ำงำนในสภำให้ได้มำกที่สุด แม้จะไม่ได้ช่วยเหลือในพ้ืนที่ แต่ก็ช่วย
ประกำศอุดมกำรณ์ จนนำงศรีนวล บุญลือ ได้เป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 แทน แล้วได้ท ำงำนตอบแทนเสียงของประชำชน
ได้ไหม ส.ส. ตัวจริงไม่ได้ท ำงำน ประชำชนสูญเสียโอกำส และท่ีตนออกมำพูดตรงนี้ก็เพ่ือให้เกียรติกับเสียงของประชำชน 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_783998/  

https://www.innnews.co.th/politics/news_783998/
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29 ก.ย. 2563 19:43    

 “จักรพล” จี้ กกต.รับผิดชอบ “สุรพล” ถูกใบส้มทั้งที่ไม่ผิด ถามคนเชียงใหม่เสียโอกาสหรือไม่ 
 

 
 
 
 

 
ส.ส.เชียงใหม่ พท. ไม่ยอม บี้ กกต.ออกมาขอโทษแสดงความรับผิดชอบกรณีใบส้ม “สุรพล เกียรติไชยากร” ถาม
ย้อนกลับ ส.ส. ตัวจริงไม่ได้ท างาน ชาวเชียงใหม่เสียโอกาสหรือไม่ 

วันนี้ (29 ก.ย.) นำยจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่ำวถึงกรณีศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง
ยกค ำร้องของ กกต. ที่ให้ใบส้ม หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ 
เขต 8 พรรคเพ่ือไทย เป็นกำรชั่วครำว ว่ำ ขอแสดงควำมยินดีกับนักสู้ประชำธิปไตย เพรำะท่ำนท ำงำนเพ่ือพ้ืนที่และ
พรรคกำรเมืองฝ่ำยประชำธิปไตยอย่ำงเต็มที่ ถือเป็นกำรประกำศอิสรภำพและพิสูจน์ว่ำสิ่งที่ท ำไม่ได้มีควำมผิด กำรที่ 
กกต. ให้ใบส้มท ำให้สูญเสียสิทธิไป 1 ปี สูญเสียบัลลังก์แชมป์ สูญเสียโอกำสที่จะท ำงำนให้คนในพ้ืนที่ มันประเมินค่ำ
ไม่ได้ แล้ว กกต. จะชดใช้ชดเชยอย่ำงไร ทั้งกับนำยสุรพล และประชำชนในพื้นท่ี 

ตนอยำกเห็นว่ำ กำรท ำงำนของ กกต. กำรท ำงำนของศำลรัฐธรรมนูญ จะยึดโยงกับควำมเที่ยงธรรมของ
ประชำธิปไตยอย่ำงไร เพรำะองค์กรอิสระเหล่ำนี้จะต้องมำตรวจสอบกำรท ำงำนของเรำ จะต้องมีควำมถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และถ่วงดุลอ ำนำจ กรณีนี้ขอให้เป็นตัวอย่ำงให้กำรท ำงำนขององค์กรอิสระควรให้ควำมเป็นธรรม โปร่งใส 
และชัดเจนต่อกำรท ำงำน แต่กำรมีหินกรวดหรืออะไรมำขัดขวำง มันท ำให้กำรท ำงำนของ ส.ส. ไม่เกิดประโยชน์สู งสุด
กับประเทศชำติแน่นอน อย่ำงไรก็ตำม กกต. ควรแสดงควำมจริงใจในกำรออกมำขอโทษและแสดงควำมรับผิดชอบต่อ
กรณีท่ีเกิดข้ึน 

ในฐำนะที่ตนอยู่ในพ้ืนที่เชียงใหม่ ท ำงำนร่วมอุดมกำรณ์กันมำ จนพรรคเพ่ือไทยได้รับควำมไว้วำงใจจำกชำว
เชียงใหม่ให้ชนะกำรเลือกตั้งทั้ง 9 เขต และตนได้รับคะแนนอับดับต้นๆ ของพรรค ตนตั้งข้อสงสัยว่ำ สิ่งที่ประชำชน
ออกมำตอบสนองกำรท ำงำนของพรรค แต่ในขณะนั้นเกิดกำรเลือกตั้งซ่อม พรรค และ ส.ส. ฝ่ำยประชำธิปไตยก็ไป
ช่วยเหลือพรรคอนำคตใหม่ เพ่ือให้มีคนเข้ำไปท ำงำนในสภำให้ได้มำกที่สุด แม้จะไม่ได้ช่วยเหลือในพ้ืนที่ แต่ก็ช่ วย
ประกำศอุดมกำรณ์ จน นำงศรีนวล บุญลือ ได้เป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 แทน แล้วได้ท ำงำนตอบแทนเสียงของ
ประชำชนได้ไหม ส.ส. ตัวจริงไม่ได้ท ำงำน ประชำชนสูญเสียโอกำส และที่ตนออกมำพูดตรงนี้ก็เพ่ือมห้เกียรติกับเสียง
ของประชำชน 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000099767 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000099767
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"เทพไท"ยกปมศาลฎีกาเลือกตั้งยกค าร้องใบส้ม ส.ส.เชียงใหม่ ผลพวงจาก รธน. 60 สร้าง
ภาพปราบโกง เร่งก าจัดจุดอ่อนโดยเร็ว 
 
 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวกรณีที่ศำลฎีกำแผนก
เลือกตั้ง ยกค ำร้องคดีนำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ใส่ซองท ำบุญช่วง
เลือกตั้งนั้นว่ำ กรณีดังกล่ำวจะเป็นบทเรียนรำคำแพงที่เกิดขึ้นในกำรท ำงำนของทุกฝ่ำย ที่เกิดขึ้นจำกจุดบกพร่องของ
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งได้ประกำศใช้มำเป็นเวลำเกือบ 3 ปี ได้พบจุดบกพร่องมำกขึ้นเป็นล ำดับ จนต้องมีกำรตั้ง
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำปัญหำของรัฐธรรมนูญปี 2560 ขึ้นมำ และมีผลกำรศึกษำพบว่ำ มีจุดอ่อนและจุดบท
พร่องในเกือบทุกมำตรำ จึงเป็นที่มำของกำรเคลื่อนไหวให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ เพรำะกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นรำยมำตรำ ไม่สำมำรถท่ีจะแก้ปัญหำจุดอ่อน หรือจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ทั้งหมด จำกกรณี
ล่ำสุด คดีกำรให้ใบส้มแก่นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ของ กกต.นั้น ก็เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฏหมำยที่รัฐธรรมนูญ
ก ำหนดไว้ หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆที่ไปกระทบสิทธิ์ต่อผู้ใด ก็ต้องด ำเนินกำรเรียกร้องสิทธิ์ตำมขั้นตอนของกฎหมำย 
ซึ่งยำกต่อกำรเยียวยำและชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น เพรำะเป็นควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้อย่ำงแท้จริง เช่นเดียวกับกรณีคุณสมบัติกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของตน ที่ก ำลังอยู่ในกำรพิจำรณำของ
ศำลรัฐธรรมนูญ ก็มำจำกข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ไม่มีควำมชัดเจน เรื่องคุณสมบัติกำรพ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส. 
และไม่ใช้ผลจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำให้เป็นที่สุด มำก ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

"ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมำ เพียงแต่ต้องกำรสร้ำงภำพให้เห็นว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปรำบ
โกงเท่ำนั้น พยำยำมสร้ำงภำพกีดกันไม่ให้ผู้เคยกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย ปปช. หรือกฎหมำยเลือกตั้ง เข้ำสู่ต ำแหน่ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งในทำงปฎิบัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สำมำรถป้องกันกำรทุจริตคอร์รั่ปชั่นได้แต่ประกำรใด 
เป็นได้แค่กำรโฆษณำชวนเชื่อ เพ่ือหวังผลในกำรลงประชำมติเท่ำนั้น ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยทำงกำรเมืองไม่
รู้จักจบสิ้น ที่เกิดขึ้นจำกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงจ ำเป็นต้องร่วมมือกันผลักดัน ให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง
ฉบับ โดยกำรจัดตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(สสร.)ขึ้นมำ เพ่ือจัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่   ที่มำจำกประชำชนอย่ำงแท้จริง"
นำยเทพไท กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/186030 

 

https://siamrath.co.th/n/186030
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200930/b87b59eacfab598364b9e2e23d7f3a3729437b277c8e8dc63f536352f558faa2.jpg?itok=DmoVG_Jb
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'สุรพล' ส.ส.ตัวจริงควรได้เข้าสภา หลังศาลยกฟ้อง กกต.แจก 'ใบส้ม' 
 

 

  
"ราเมศ" ชี้ศาลฎีกายกฟ้องแจกใบส้ม "สุรพล" หนุน ส.ส.ตัวจริงควรได้เข้าสภา "เทพไท" จี้เร่งแก้ รธน.ปิดจุดอ่อน

กฎหมาย 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่ำวถึงกรณีศำลฎีกำพิพำกษำให้นำยสุรพล เกียรติ
ไชยำกร อดีต ผู้สมัครส.ส.พรรคเพ่ือไทยชนะคดี โดยไม่มีควำมผิดตำมกฎหมำยเลือกตั้งว่ำ กรณีนี้เป็นข้อข้องใจของ
หลำยฝ่ำยกับกรณีค ำสั่งของ กกต.ที่ให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง โดยอ้ำง
เหตุผู้สมัครมีกำรท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง คือการกล่าวหาว่าการใส่ซองท าบุญให้กับพระสงฆ์ จ านวน 2,000 บาท มี
มูลควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 73 (2) ฐำนให้เงิน หรือ
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืนใด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่  ชุมชน  สมำคม มูลนิธิวัด  สถำนศึกษำ  สถำน
สงเครำะห์ หรือสถำบันอื่นใดในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง ค ำสั่งดังกล่ำวรัฐธรรมนูญและ พรบ.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.ให้ถือว่ำ
ค ำสั่งถึงที่สุด จนมีกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่จนนำงสำวศรีนวล บุญลือ พรรคอนำคตใหม่ขณะนั้น ชนะกำรเลือกตั้ง
ซ่อมในเขตดังกล่ำว 

"ต่อมำศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง ได้มีเนื้อควำมตำมค ำพิพำกษำมีสำระส ำคัญว่ำ กำรกระท ำดังกล่ำวไม่เป็น
ควำมผิดตำมกฏหมำยเลือกตั้ง แต่กระบวนกำรต่ำงๆ ได้ด ำเนินมำจนยำกที่จะเยียวยำกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกค ำสั่ง
ดังกล่ำว เพรำะได้จัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่แล้ว"นำยรำเมศ กล่ำว 

นำยรำเมศ กล่ำวว่ำ กรณีนี้เห็นได้ชัดว่ำข้อเท็จจริงของกระบวนกำรขัดแย้งกับควำมเป็นธรรม  และควำมเป็น
จริง ส.ส.ตัวจริง ควรเป็นนำยสุรพล ที่ปิดหีบเลือกตั้งแล้วได้คะแนนมำอันดับหนึ่ง แต่จะท ำอย่ำงไรให้ควำมเป็นธรรม
กลับคืนมำ ซึ่ งเป็นสิ่ งที่น่ำคิดว่ำ  กำรจะให้คนที่ ได้รับผลกระทบดังกล่ำวนี้ เข้ำไปเป็น  ส .ส .ตัวจริงในสภำได้
อย่ำงไร ทั้งนี้ ค ำสั่ง กกต.ก่อนกำรประกำศผลที่ถือว่ำเป็นที่สุดตำมรัฐธรรมนูญนั้น ตนเคยพูดไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง
ว่ำ กรณีนี้จะก่อให้เกิดปัญหำเพรำะไร้ซึ่งกำรถ่วงดุล อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้ในอนำคต ทุกค าสั่งที่เกี่ยวกับการ
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เลือกตั้งไม่ควรจบที่ กกต.แต่ควรให้ศาลมาถ่วงดุลร่วมตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นหลักประกันได้เป็นอย่างดีดังนั้นการแก้
รัฐธรรมนูญก็ควรหยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาทบทวนต่อไป 

ด้ำนนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่ำวว่ำ กรณีดังกล่ำวจะเป็นบทเรียน
รำคำแพงที่เกิดขึ้นในกำรท ำงำนของทุกฝ่ำย ที่เกิดขึ้นจำกจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งได้ประกำศใช้มำ
เป็นเวลำเกือบ 3 ปี ได้พบจุดบกพร่องมำกขึ้นเป็นล ำดับ จนต้องมีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำปัญหำของ
รัฐธรรมนูญปี 2560 ขึ้นมำ โดยมีผลกำรศึกษำพบว่ำ มีจุดอ่อนและจุดบทพร่องในเกือบทุกมำตรำ จึงเป็นที่มำของกำร
เคลื่อนไหวให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ  เพรำะกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรำยมำตรำ ไม่สำมำรถที่จะ
แก้ปัญหำจุดอ่อน หรือจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ทั้งหมด 

นำยเทพไท กล่ำวว่ำ เช่นเดียวกับกรณีคุณสมบัติกำรเป็น ส.ส.ของตน ที่ก ำลังอยู่ในกำรพิจำรณำของศำล
รัฐธรรมนูญ มำจำกข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ไม่มีควำมชัดเจน เรื่องคุณสมบัติกำรพ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส. และ
ไม่ใช้ผลจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำให้เป็นที่สุด มำก ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เพรำะกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ขึ้นมำ เพียงแต่ต้องกำรสร้ำงภำพให้เห็นว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปรำบโกงเท่ำนั้น รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ไม่สำมำรถป้องกันกำรทุจริตคอร์รั่ปชั่น เป็นได้แค่กำรโฆษณำชวนเชื่อ เพ่ือหวังผลในกำรลงประชำมติเท่ำนั้น 

"เพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยทำงกำรเมืองไม่รู้จักจบสิ้น ที่เกิดขึ้นจำกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึง
จ ำเป็นต้องร่วมมือกันผลักดัน ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)ขึ้นมา เพ่ือ
จัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ทีม่ำจำกประชำชนอย่ำงแท้จริง"นำยเทพไท กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900131 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900131
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วันท่ี 30 กันยำยน 2563 - 10:01 น. 

สมชัย ชี้ ค าตัดสินศาลไม่มีผล ‘สุรพล’ได้กลับเป็น ส.ส.แต่มีสิทธิฟ้องกลับ กกต.ได้เต็มที่ 
 

 
 
สมชัย ชี้ ค าตัดสินศาลไม่มีผล ‘สุรพล’ได้กลับเป็นส.ส. แต่มีสิทธิฟ้องกลับกกต.ได้เต็มท่ี 

เมื่อวันที่ 30 กันยำยน นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โพสต์ข้อควำมแสดงควำมเห็น กรณี 
ศำลฎีกำ แผนกคดีเลือกตั้ง พิจำรณำยกค ำร้อง กรณี กกต.ให้ใบส้มนำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตส.ส.เชียงใหม่พรรค
เพ่ือไทย ที่ได้รับกำรเลือกตั้งจำกประชำชนเขต 8 โดย ระบุว่ำ 
กรณี ยกค ำร้อง ใบส้ม เขต 8 เชียงใหม่  กรณีศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง ยกค ำร้องคดีใส่ซองท ำบุญ 2,000 บำท ของ 
นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผมมีควำมเห็นดังนี้ 
1. เป็นค ำร้องเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และให้ชดใช้ค่ำเสียหำยในกำรเลือกตั้งซ่อม หลังจำกที่ กกต.ใช้อ ำนำจในกำร
ให้ใบส้มไปแล้ว (เพิกถอนสิทธิ 1 ปี) ซึ่งเมื่อศำลได้พิจำรณำหลักฐำนแล้ว เห็นว่ำ นำยสุรพล ไม่ผิด จึงยกค ำร้อง กำรเพิก
ถอนสิทธิ 10 ปี และ ไม่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำย/02:10TruvidfullScre 
2. กรณีดังกล่ำว ไม่น่ำมีผลต่อกำรคืนสิทธิกำรเป็น ส.ส.แก่นำยสุรพล เพรำะ กกต.ได้ใช้อ ำนำจของตนตำมมำตรำ 132 
ของ พรป.เลือกตั้ง ส.ส. ดังนั้น จึงไม่มีผลต่อผู้ได้รับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งซ่อม และ กำรค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ของ
พรรคต่ำงๆ 
3. หำกมีกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป นำยสุรพลสำมำรถลงเลือกตั้งได้ เนื่องจำกไม่ใช่ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ 
4. นำยสุรพล มีสิทธิในกำรฟ้อง กกต. ในฐำนะกำรปฏิบัติหน้ำที่มิชอบ ประมำทเลินเล่อ ใช้วิจำรณญำณอย่ำงไม่รอบคอบ
จนเป็นเหตุให้ตนต้องเสียสิทธิกำรได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งทำงอำญำ
และเรียกเงินค่ำเสียหำยในทำงแพ่ง 
หมำยเหตุ ผมไม่ใช่ กกต. แต่ถูกถำมมำ เลยชี้แจงเท่ำท่ีเข้ำใจครับ 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2372369 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2372369
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/24%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%B3.jpg
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วันพุธท่ี 30 กันยำยน พ.ศ.2563 

สมชัย ชี้ ค าตัดสินศาลไม่มีผล ‘สุรพล’ได้กลับเป็น ส.ส. แต่มีสิทธิฟ้องกลับกกต.ได้เต็มที่ 

 
 

สมชัย ชี้ ค าตัดสินศาลไม่มีผล ‘สุรพล’ได้กลับเป็นส.ส. แต่มีสิทธิฟ้องกลับกกต.ได้เต็มท่ี 

เมื่อวันที่ 30 กันยำยน นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โพสต์ข้อควำมแสดงควำมเห็น กรณี 
ศำลฎีกำ แผนกคดีเลือกตั้ง พิจำรณำยกค ำร้อง กรณี กกต.ให้ใบส้มนำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตส.ส.เชียงใหม่พรรค
เพ่ือไทย ที่ได้รับกำรเลือกตั้งจำกประชำชนเขต 8 โดย ระบุว่ำ 
กรณี ยกค ำร้อง ใบส้ม เขต 8 เชียงใหม่  กรณีศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง ยกค ำร้องคดีใส่ซองท ำบุญ 2,000 บำท ของ 
นำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผมมีควำมเห็นดังนี้ 
1. เป็นค ำร้องเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และให้ชดใช้ค่ำเสียหำยในกำรเลือกตั้งซ่อม หลังจำกที่ กกต.ใช้อ ำนำจในกำร
ให้ใบส้มไปแล้ว (เพิกถอนสิทธิ 1 ปี) ซึ่งเมื่อศำลได้พิจำรณำหลักฐำนแล้ว เห็นว่ำ นำยสุรพล ไม่ผิด จึงยกค ำร้อง กำรเพิก
ถอนสิทธิ 10 ปี และ ไม่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำย 
2. กรณีดังกล่ำว ไม่น่ำมีผลต่อกำรคืนสิทธิกำรเป็น ส.ส.แก่นำยสุรพล เพรำะ กกต.ได้ใช้อ ำนำจของตนตำมมำตรำ 132 
ของ พรป.เลือกตั้ง ส.ส. ดังนั้น จึงไม่มีผลต่อผู้ได้รับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งซ่อม และ กำรค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อของ
พรรคต่ำงๆ 
3. หำกมีกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป นำยสุรพลสำมำรถลงเลือกตั้งได้ เนื่องจำกไม่ใช่ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ 
4. นำยสุรพล มีสิทธิในกำรฟ้อง กกต. ในฐำนะกำรปฏิบัติหน้ำที่มิชอบ ประมำทเลินเล่อ ใช้วิจำรณญำณอย่ำงไม่รอบคอบ
จนเป็นเหตุให้ตนต้องเสียสิทธิกำรได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งทำงอำญำ
และเรียกเงินค่ำเสียหำยในทำงแพ่ง 
หมำยเหตุ ผมไม่ใช่ กกต. แต่ถูกถำมมำ เลยชี้แจงเท่ำท่ีเข้ำใจครับ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352463 

 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352463
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30 กันยำยน 2563 

'สุรพล' มีสิทธิฟ้อง กกต. ฟัน 'แพ่ง-อาญา' ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ 
 

 

 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊คกรณีศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งยกค ำ

ร้อง กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ให้ใบส้มนำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีต ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพ่ือ
ไทย  ว่ ำ  กรณี ยกค ำ ร้ อ ง ใบส้ ม  เ ขต  8 เ ชี ย ง ใหม่  กรณี ศ ำลฎี ก ำแผนกคดี เ ลื อกตั้ ง ยกค ำ ร้ อ งคดี ใ ส่ ซอง
ท ำบุญ 2,000 บำท ของนำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผมมีควำมเห็นดังนี้ 
1.เป็นค าร้องเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และให้ชดใช้ค่ำเสียหำยในกำรเลือกตั้งซ่อม หลังจำกที่ กกต.ใช้อ ำนำจในกำร
ให้ใบส้มไปแล้ว (เพิกถอนสิทธิ 1 ปี) ซึ่งเมื่อศำลได้พิจำรณำหลักฐำนแล้ว เห็นว่ำ นำยสุรพล ไม่ผิด จึงยกค ำร้อง กำรเพิก
ถอนสิทธิ 10 ปี และ ไม่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำย 
2.กรณีดังกล่าวไม่น่ามีผลต่อการคืนสิทธิการเป็น  ส .ส .แก่นายสุรพล เพรำะ กกต .ได้ใช้อ ำนำจของตนตำม
มำตรำ 132 ของ พรป.เลือกตั้ง ส.ส. ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อผู้ได้รับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งซ่อม และกำรค ำนวณ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อของพรรคต่ำงๆ 
3.หากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป นำยสุรพลสำมำรถลงเลือกตั้งได้ เนื่องจำกไม่ใช่ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ 
4.นายสุรพล มีสิทธิในการฟ้อง กกต.ในฐานะการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ประมาทเลินเล่อ ใช้วิจำรณญำณอย่ำงไม่
รอบคอบจนเป็นเหตุให้ตนต้องเสียสิทธิกำรได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งทำง
อำญำและเรียกเงินค่ำเสียหำยในทำงแพ่ง 
หมำยเหตุ ผมไม่ใช่ กกต. แต่ถูกถำมมำเลยชี้แจงเท่ำท่ีเข้ำใจครับ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900135 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/207662 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900135
https://www.banmuang.co.th/news/politic/207662
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อังคำรที่ 29 กันยำยน 2563 เวลำ 16.59 น. 

ภท.โต้ "อดีต กกต." แจงเงินทดรองจ่ายกว่า30 ล้าน 

“โฆษก ภท.” ยันเงินทดรองจ่ายภท. กว่า 30 ล้านบาทเป็นงบการเงินต่อเนื่องในแต่ละปี หลังมีรัฐประหาร เหตุ
พรรคไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ ชี้กรรมการพรรคต้องทดรองเงินใช้จ่ายจ าเป็น ยันภท.ไม่เคยกู้เงิน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. นำยภรำดร ปริศนำนันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่ำวถึงกรณีที่นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร 
อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อควำมในเฟซบุ๊กส่วนตัวเปิดเผยรำยชื่อพรรคกำรเมืองที่ปรำกฏประกำรเงินกู้
ในเอกสำร รวมถึงเงินทดรองจ่ำย ซึ่งมีกำรอ้ำงถึงเงินทดรองจ่ำยของพรรคภูมิใจไทยจ ำนวน 30 ล้ำนบำท โดยว่ำ 
ข้อสังเกตของนำยสมชัยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเป็นคนละกรณีกัน เนื่องจำกเป็นเงินทดรองจ่ำยของพรรคสะสมมำ
ตั้งแต่ปี 2557 โดยภำยหลังจำกท่ีมีกำรรัฐประหำรเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 มีกำรห้ำมพรรคกำรเมืองด ำเนินกิจกรรมทำง
กำรเมือง ห้ำมไม่ให้มีกำรประชุม รวมถึงห้ำมไม่ให้อุดหนุนเงินจำกกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง ซึ่งกองทุนเพ่ือ
กำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้เรียกเงินที่ได้จัดสรรและเงินเหลือจ่ำยจำกพรรคคืนแก่กองทุนด้วย ทั้งนี้ ในกำรคงอยู่ของ
พรรคกำรเมืองจ ำเป็นต้องมีค่ำใช้จ่ำย โดยเฉพำะรำยจ่ำยประจ ำที่เกิดขึ้น แต่เมื่อห้ำมด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง 
รวมถึงห้ำมหำรำยได้ และรับบริจำคจำกสมำชิกและบุคคลทั่วไป กรรมกำรของพรรคจึงได้ทดรองเงินเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำว ในช่วงที่อยู่ระหว่ำงภำยใต้บังคับของประกำศของ คสช. ฉบับที่ 57/2557 และหลังจำกหัวหน้ำคสช.ได้ยกเลิก
ประกำศฉบับดังกล่ำว ท ำให้พรรคกำรเมืองสำมำรถด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองได้เป็นปกติ พรรคภูมิใจไทยจึงไม่ได้มี
เงินทดรองจำกกรรมกำรอีกแต่อย่ำงใด 

“จำกข้อเท็จจริงที่ปรำกฏว่ำในงบกำรเงินปี 2560 มีเงินทดรองจำกกรรมกำร 23 ล้ำนบำทนั้น เป็นยอดเงินที่ยก
มำจำกปี 2559 ถึง 20 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2560 มีเงินทดรองจำกกรรมกำรอีกเพียง 3.5 ล้ำนบำทเท่ำนั้น ซึ่งเมื่อรวมกับ
ยอดเงินที่ยกมำจำกปี 2559 จึงเป็นจ ำนวนเงินรวม 23 ล้ำนบำท และปี 2561 ปรำกฏในงบกำรเงิน มีเงินทดรองจำก
กรรมกำร 30 ล้ำนบำทนั้นเป็นยอดเงินที่ยกมำจำกปี 2560 จ ำนวน 23 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2561 มีเงินทดรองเพียง 6.2 
ล้ำนบำท เมื่อรวมกับยอดเงินที่ยกมำจำกปี 2560 จึงเป็นจ ำนวนเงินรวม 30 ล้ำนบำท ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่ำในปี 2560 มีเงิน
ทดรองจำกกรรมกำรจ ำนวน 23 ล้ำนบำท และในปี 2561 ก็ไม่ได้มีเงินทดรองจำกกรรมกำร 30 ล้ำนบำทแต่อย่ำงใด แต่
เป็นยอดเงินที่ยกมำในแต่ละปี” นำยภรำดร กล่ำว 
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นำยภรำดร กล่ำวย้ ำว่ำ เงินทดรองจำกกรรมกำรของพรรคภูมิใจไทยเป็นเงินทดรองที่จ ำเป็นต้องน ำมำเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรพรรคที่จ ำเป็นและมีจ ำนวนไม่มำก ในแต่ละปีไม่เกิน 10 ล้ำนบำท เพ่ือกำรด ำรงอยู่ของพรรค
กำรเมืองภำยใต้สภำวกำรณ์ที่อยู่ภำยใต้บังคับของประกำศ คสช. ยืนยันว่ำไม่ได้มีกำรกู้ยืมเงิน จึงไม่ได้มีสัญญำกู้ยืมเงิน
แต่อย่ำงใด และเรื่องนี้ทำงพรรคภูมิใจไทยก็ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2563. 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798266 
ข่ำวทีเ่กีย่วขอ้ง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000099773 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/798266
https://mgronline.com/politics/detail/9630000099773
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30 ก.ย. 2563 00:25 น. 

ภท. แจงเงินทดรองจ่าย 30 ล.เป็นงบต่อเนื่อง หลังรัฐประหาร ยันไม่เคยกู้ 
 

 
 

โฆษกภูมิใจไทย ยันเงินทดรองจ่าย ภท.กว่า 30 ล้าน เป็นงบการเงินต่อเนื่องในแต่ละปี หลังมีรัฐประหาร แจงพรรค
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ ชี้กรรมการพรรคต้องทดรองเงินเพื่อใช้จ่ายจ าเป็น ยันไม่เคยกู้เงิน 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.63 นำยภรำดร ปริศนำนันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่ำวถึงกรณี ที่ นำยสมชัย ศรี
สุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) โพสต์ข้อควำมในเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยรำยชื่อพรรคกำรเมืองที่ปรำกฏ
ประกำรเงินกู้ในเอกสำร รวมถึงเงินทดรองจ่ำย ซึ่งมีกำรอ้ำงถึงเงินทดรองจ่ำยของพรรคภูมิใจไทยจ ำนวน 30 ล้ำนบำท 

โดย นำยภรำดร กล่ำวชี้แจงว่ำ ข้อสังเกตของ นำยสมชัย ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเป็นคนละกรณีกัน 
เนื่องจำกเป็นเงินทดรองจ่ำยของพรรคสะสมมำตั้งแต่ปี 2557 โดยภำยหลังจำกที่มีกำรรัฐประหำรเมื่อวันที่ 22 
พฤษภำคม 2557 มีกำรห้ำมพรรคกำรเมืองด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง ห้ำมไม่ให้มีกำรประชุม รวมถึงห้ำมไม่ให้
อุดหนุนเงินจำกกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง ซึ่งกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองได้เรียกเงินที่ได้จัดสรร
และเงินเหลือจ่ำยจำกพรรคคืนแก่กองทุนด้วย ทั้งนี้ในกำรคงอยู่ของพรรคกำรเมืองจ ำเป็นต้องมีค่ำใช้จ่ำย โดยเฉพำะ
รำยจ่ำยประจ ำที่เกิดขึ้น แต่เมื่อห้ำมด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง รวมถึงห้ำมหำรำยได้ และรับบริจำคจำกสมำชิกและ
บุคคลทั่วไป กรรมกำรของพรรคจึงได้ทดรองเงินเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ในช่วงที่อยู่ระหว่ำงภำยใต้บังคับของประกำศ
ของ คสช. ฉบับที่ 57/2557 และหลังจำกหัวหน้ำ คสช.ได้ยกเลิกประกำศฉบับดังกล่ำว ท ำให้พรรคกำรเมืองสำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองได้เป็นปกติ พรรคภูมิใจไทยจึงไม่ได้มีเงินทดรองจำกกรรมกำรอีกแต่อย่ำงใด  

"จำกข้อเท็จจริงที่ปรำกฎว่ำในงบกำรเงินปี 2560 มีเงินทดรองจำกกรรมกำร 23 ล้ำนบำทนั้น เป็นยอดเงินที่ยก
มำจำกปี 2559 ถึง 20 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2560 มีเงินทดรองจำกกรรมกำรอีกเพียง 3.5 ล้ำนบำท เท่ำนั้น ซึ่งเมื่อรวมกับ
ยอดเงินที่ยกมำจำกปี 2559 จึงเป็นจ ำนวนเงินรวม 23 ล้ำนบำท และปี 2561 ปรำกฏในงบกำรเงิน มีเงินทดรองจำก
กรรมกำร 30 ล้ำนบำทนั้น เป็นยอดเงินที่ยกมำจำกปี 2560 จ ำนวน 23 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2561 มีเงินทดรองเพียง 6.2 
ล้ำนบำท เมื่อรวมกับยอดเงินที่ยกมำจำกปี 2560 จึงเป็นจ ำนวนเงินรวม 30 ล้ำนบำท ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่ำในปี 2560 มีเงิน
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ทดรองจำกกรรมกำรจ ำนวน 23 ล้ำนบำท และในปี 2561 ก็ไมไ่ด้มีเงินทดรองจำกกรรมกำร 30 ล้ำนบำทแต่อย่ำงใด แต่
เป็นยอดเงินที่ยกมำในแต่ละปี" นำยภรำดร กล่ำว 

นำยภรำดร กล่ำวอีกว่ำ เงินทดรองจำกกรรมกำรของพรรคภูมิใจไทย เป็นเงินทดรองที่จ ำเป็นต้องน ำมำเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรพรรคที่จ ำเป็นและมีจ ำนวนไม่มำก ในแต่ละปีไม่เกิน 10 ล้ำนบำท เพ่ือกำรด ำรงอยู่ของพรรค
กำรเมือง ภำยใต้สภำวกำรณ์ที่อยู่ภำยใต้บังคับของประกำศ คสช. ยืนยันว่ำไม่ได้มีกำรกู้ยืมเงิน จึงไม่ได้มีสัญญำกู้ยืมเงิน
แต่อย่ำงใด และเรื่องนี้ทำงพรรคภูมิใจไทยก็ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 5 มีนำคม 2563 
 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1940941 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/79014 
ข่ำวที่กั่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/185881 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-550284 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_783892/ 

 

 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1940941
https://www.thaipost.net/main/detail/79014
https://siamrath.co.th/n/185881
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วันท่ี 29 กันยำยน 2563 - 14:27 น. 

 ‘บิ๊กตู่’ หงุดหงิด ทิ้งโพเดียมทันทีหลังถูกถามข่าว 2 ป.สั่งปลัด ฉ.ตั้งพรรคการเมือง 
 

 
 
‘บิ๊กตู่’ บ่นหลังถูกถามเรื่องบ๊ิก 2 ป.สั่งปลัด ฉ.ตั้งพรรคการเมือง บอกแค่พรรคเดียวก็ปวดหัวแย่ 

เมื่อเวลำ 13.40 น.วันที่  29 กันยำยน ที่ตึกสันติไมตรี  ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม แสดงอำรมณ์หงุดหงิดทันทีเมื่อผู้สื่อข่ำวถำมถึงกระแสข่ำวว่ำมีนักกำรเมืองที่เคยเป็น
อดีตทหำรระดับสูง 2 ป.สั่งให้ปลัด ฉ.ตั้งพรรคกำรเมืองเพ่ือส ำรองไว้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ถึงกับขมวดคิ้ว และย้อนถำม
ผู้สื่อข่ำวกลับว่ำ “ป.ไหน” โดยเมื่อผู้สื่อข่ำวระบุว่ำเป็น ป.ประยุทธ์ กับ ป.ป๊อก พล.อ.ประยุทธ์ตัดบทตอบเสียงเข้มว่ำ 
“สวัสดี” พร้อมเดินออกจำกโพเดียมกำรให้สัมภำษณ์ทันที ผู้สื่อข่ำวถำมย้ ำว่ำข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร พล.อ.ประยุทธ์
กล่ำวเชิงบ่นว่ำ “แค่พรรคเดียวก็ปวดหัวแย่อยู่แล้ว” 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2371343 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2371343
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/26%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B9%84.jpg
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วันอังคำร ที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2563, 15.09 น. 

'บิ๊กตู่'อารมณ์เสีย โดนถามเรื่อง'บิ๊ก 2 ป.'สั่งปลัด'ฉ.'ตั้งพรรคการเมืองส ารอง 
 

 
 

“บิ๊กตู”่ บ่นหลังถูกถามเรื่อง บิ๊ก 2 ป. สั่งปลัด ฉ.ตั้งพรรคการเมือง “บอก” แค่พรรคเดียวก็ปวดหัวแย่ 
เมื่อเวลำ 13.40 น.วันที่ 29 ก.ย.63 ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.

กลำโหม แสดงอำรมณ์หงุดหงิดทันทีเมื่อผู้สื่อข่ำวถำมถึงกระแสข่ำวว่ำมีนักกำรเมือง ที่เคยเป็นอดีตทหำรระดับสูง 2 ป.
สั่งให้ ปลัด ฉ. ตั้งพรรคกำรเมืองเพ่ือส ำรองไว้ โดยพล.อ.ประยุทธ์ถึงกับขมวดคิ้ว และย้อนถำมผู้สื่อข่ำวกลับว่ำ " ป.ไหน" 

โดยเมื่อผู้สื่อข่ำวระบุว่ำ เป็น ป.ประยุทธ์ กับ ป.ป๊อก พล.อ.ประยุทธ์ ตัดบทตอบเสียงเข้มว่ำ “สวัสดี” พร้อมเดิน
ออกจำกโพเดียมกำรให้สัมภำษณ์ทันที ผู้สื่อข่ำวถำมย้ ำว่ำ ข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวเชิงบ่นว่ำ  “แค่
พรรคเดียวก็ปวดหัวแย่อยู่แล้ว” 
 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/521699 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/185850 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_783755/ 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352250 
ข่ำวทีเ่กีย่วข้อ : https://www.posttoday.com/politic/news/634268 
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29 ก.ย. 2563-14:10 น. 

ประธานชวน ตอบชัดปม "รัฐบาลแห่งชาต"ิ ไม่มีในรัฐธรรมนูญ? 
กำรเมือง 

 
 

"ชวน" สั่ง จนท.เร่งตรวจสอบรายชื่อร่างไอลอว์ ปัดตอบว่าหลักการเดียวกับอีก 6 ร่าง เผยหากก มธ.พิจารณาฯ ท า
ไม่ทัน 30 วัน ขอขยายเวลาได้ ปฏิเสธ พูดรัฐบาลแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่โรแรมเดอะสุโกศล นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ กล่ำวยืนยันว่ำ ได้ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ให้
เร่งรัดตรวจสอบรำยชื่อและควำมถูกต้องของร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชำชน หรือไอลอว์ ให้เสร็จภำยใน
กรอบเวลำ 45 วัน ซึ่งจะต้องตรวจสอบทั้งแสนกว่ำรำยชื่อ แล้วประกำศ เพ่ือให้มีกำรคัดค้ำนว่ำเป็นจริงหรือไม่ ส่วนจะ
ทันพิจำรณำร่วมกับ ร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ร่ำง ในสมัยประชุมหน้ำหรือไม่นั้นจะต้องรอผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 6 ฉบับก่อนรับหลักกำรก่อน 
อย่ำงไรก็ตำมเท่ำที่ดู ร่ำงของไอลอว์ กับ ร่ำงแก้ไขทั้ง 6 ร่ำงก็เห็นว่ำมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่ำงกัน จึงยังไม่
สำมำรถตอบได้ว่ำ ถือเป็นหลักกำรเดียวกันหรือไม่ เพรำะยังไม่ได้มีกำรวินิจฉัย เนื่องจำกยังไม่มีเงื่อนไขและข้อเท็จจริง 
ว่ำ กฎหมำยที่เสนอแล้วตกไปหรือไม่ ถือเป็นกำรคำดกำรณ์กันล่วงหน้ำ จึงไม่อยำกให้กังวลไปก่อน 

ส่วนกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนรับหลักกำร 6 ฉบับ นัดแรกใน
วันที่ 30 ก.ย.นี้ที่มีข้อกังวลเรื่องของกรอบเวลำว่ำจะพิจำรณำไม่ทัน30 วันนั้น นำยชวนกล่ำวว่ำหำกไม่ทันก็สำมำรถขอ
ขยำยเวลำได้ และกำรที่ ไม่มี ส.ส. ฝ่ำยค้ำน ร่วมเป็นกรรมำธิกำรฯ ก็ไม่ถือเป็นกำรพิจำรณำที่ไม่เป็นธรรม เพรำะในอดีต
ก็เคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมำแล้วที่ฝ่ำยค้ำนไม่ขอร่วมพิจำรณำด้วย 

เม่ือถามถึงความเห็นที่มีกาารขอเสนอจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ นายชวน กล่าวว่า ไม่ขอวิจารณ์และไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะแสดงความเห็น เพราะไม่เกี่ยวกับสภาฯ เป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร แต่ในรัฐธรรมนูญไม่มีเรื่องของรัฐบาล
แห่งชาติ ดังนั้นหากจะไปตั้งก็ถือเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร 
 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5009154  

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5009154
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg
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การเมืองสู่ความเสื่อม 
 
 
 
 

 
 
ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นหรือโพล ตอกย ้ำอีกครั้งว่ำคนไทยส่วนใหญ่เสื่อมศรัทธำ เสื่อมควำมเชื่อถือ

นักกำรเมือง และพรรคกำรเมืองเสียงข้ำงมำกของ ส.ส. และ ส.ว. ที่ลงมติให้ตั้งคณะกรรมำธิกำรขึ้นมำศึกษำก่อนที่จะมี
มติรับหรือไม่รับหลักกำร ต้องถือว่ำเป็นสำเหตุส ำคัญ เป็นฟำงเส้นสุดท้ำยที่ท ำให้เสื่อมศรัทธำยิ่งขึ้น 
 ผลกำรส ำรวจควำมนิยมทำงกำรเมืองรำยไตรมำสของนิด้ำโพล สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ถำมว่ำจะ
สนับสนุนใครเป็นนำยกรัฐมนตรี ค ำตอบที่ได้รับก็คือ คนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.3 ยังหำคนที่เหมำะสมไม่ได้ ร้อยละ 18.64 
ระบุชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ตำมด้วยคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ (10.57%) และนำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ 
 นำยพิธำเป็นหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล ได้รับเสียงสนับสนุนร้อยละ 5.7 ด้วยเหตุผลว่ำอยำกได้คนรุ่นใหม่มำบริหำร
ประเทศ ส่วนกลุ่มผู้สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เพรำะเห็นว่ำจริงจังกับกำรท ำงำน เปรียบเทียบกับผลส ำรวจ เมื่อเดือน
มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ ผมว่ำคะแนนนิยม พล.อ.ประยุทธ์ ลดลง ส่วนคุณหญิงสุดำรัตน์กับนำยพิธำ เพ่ิมข้ึน 
 แม้คะแนนนิยมของบำงคนจะเพ่ิมขึ้น แต่เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับหัวหน้ำพรรคหลำยคน มีคะแนน
นิยมแค่เล็กน้อย เช่น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นำยกรณ์ จำติกวณิช นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 
นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และนำยอนุทิน ชำญวีรกูล และมีถึงร้อยละ 41.59 ที่ไม่สนับสนุนพรรคใด 
 พรรคที่มีเสียงสนับสนุนมำกที่สุด ได้แก่พรรคเพ่ือไทย แต่มีคะแนนนิยมเพียงร้อยละ 19.39 ตำมด้วยพรรคก้ำว
ไกล (12.70%) พรรคพลังประชำรัฐ (12.39%) และพรรคประชำธิปัตย์ (7.44%) ส่วนพรรคอ่ืนๆ เกือบ 30 พรรค อำจ
ตกส ำรวจไปเลย สะท้อนถึงอำรมณ์ทำงกำรเมืองของคนไทยในวันนี้ ที่ก ำลังหมกมุ่นกำรแก้รัฐธรรมนูญ 
 เมื่อเข้ำสู่อ ำนำจใหม่ๆ พล.อ.ประยุทธ์มีคะแนนนิยมค่อนข้ำงสูง แต่ลดต ่ำลงโดยล ำดับ จำกควำมล้มเหลวในกำร
แก้ปัญหำเศรษฐกิจ ควำมยำกจน ควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ส่วนในด้ำนกำรเมือง พล.อ.ประยุทธ์อ้ำงว่ำเหตุที่ยึดอ ำนำจ 
เพ่ือขจัดควำมขัดแย้งและสร้ำงควำมปรองดอง ไม่ขัดแย้งกับใคร แต่วันนี้กลำยเป็นศูนย์ควำมขัดแย้ง 
 กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญกลำยเป็นปำหี่กำรเมือง ทั้งๆที่เป็นนโยบำย “เร่งด่วน” ของรัฐบำล แต่ขำดควำมจริงใจ 
ปล่อยให้มีกำรเตะถ่วงเวลำและตั้ง 2 คณะกรรมำธิกำรศึกษำซ้ ำซำก ทั้งที่ศึกษำมำแล้วหลำยเดือน ครำวนี้ขอเวลำอีก 30 
วัน แต่ไม่มีใครรู้ว่ำจะยอมให้แก้ไขหรือไม่ ท ำให้กำรเมืองก้ำวสู่ควำมเสื่อมยิ่งขึ้น. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1940275 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1940275
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‘เพื่อไทย’ ใต้เงา ‘หญิงอ้อ’ ดลีซ้อนดีล ‘การเมืองขั้วใหม่’ 
 
 
 
 
 
  
รัฐบำลแห่งชำติ' อำจเกิดขึ้นยำก ณ เวลำนี้ แต่กลเกมกำรเมืองที่เกิดขึ้น ถือเป็นจังหวะที่ต้องจับตำเพรำะอำจมี 'ดีลซ้อน
ดีล' ที่เหนือชั้นกว่ำกำรเป็นรัฐบำลแห่งชำติ 

แม้จะมีค ำกล่ำวที่ว่ำ “กำรเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถำวร” แต่ส ำหรับ “พรรคเพ่ือไทย”และ “พลังประชำรัฐ”
แล้ว นำทีนี้บรรดำกูรูรวมถึง “คอกำรเมือง” ต่ำงฟันธงเป็นเสียงเดียวกันว่ำ ช้อยที่ทั้ง2พรรคจะจับมือตั้ง “รัฐบำล
แห่งชำติ” ให้ตัดไปได้เลย 
 ด้วยบริบทกำรเมือง ณ ปัจจุบัน จริงอยู่ที่อำจมีกำรมองว่ำ อยู่ในขั้นวิกฤติประเทศเดินมำถึงทำงตัน แต่ต้องไม่
ลืมว่ำ กำรที่จะมี “รัฐบำลแห่งชำติ” ได้นั้น ย่อมหมำยรวมไปถึง กำรไม่มีฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร  ดังนั้นโอกำสที่
จะเกิดขึ้นในระยะเวลำอันใกล้นี้ ยังคงเป็นไปได้ยำก เพรำะแม้พรรคเพ่ือไทยซึ่งเป็นตัวละครส ำคัญจะยอมจับมือพลัง
ประชำรัฐจริง 
 แต่ยังต้องเจอเสี้ยนหนำมส ำคัญอย่ำง "พรรคประชำธิปัตย์" ที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงประกำศกร้ำวไม่ขอร่วมงำนกันทำง
กำรเมือง หรือหำกเป็นไปตำมที่มำกำรวิเครำะห์กันก่อนหน้ำคือพลังประชำรัฐเดินเกมบีบประชำธิปัตย์ออกจำกกำรเป็น
พรรคร่วมรัฐบำลแล้วจับมือกับพรรคเพื่อไทยตำมที่มีกระแสข่ำวจริง 
 มีค ำถำมตำมมำว่ำ พรรคเพ่ือไทยซึ่งเป็นพรรคที่มีส.ส.มำกที่สุดในสภำจะยอมให้พลังประชำรัฐคอนโทรลได้
โดยง่ำยหรือไม่? กลับกันพลังประชำรัฐจะยอมหลีกทำงโดยให้เพ่ือไทยมำเป็นแกนน ำหรือมีบทบำทส ำคัญหรือไม่? หรือ
จะมีแนวทำงใดที่ท ำให้ทั้ง2ฝ่ำยสมประโยชน์ด้วยกันทั้ง2ฝ่ำย? 
 สมมุติว่ำ เป็นไปตำมที่มีกระแสข่ำวคือ "เพ่ือไทย-พลังประชำรัฐ" จับมือกันตั้งรัฐบำลจริงเชื่อได้เลยว่ำ ถึงนำที
นั้นแรงต่อรองย่อมมีสูงไม่แพ้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ขณะเดียวกันหำกพรรคเพ่ือไทยยอมที่จะจับมือกับพลังประชำรัฐเป็นรัฐบำลแห่งชำติ นั่นย่อมหมำยถึงกำรผลัก
พรรคก้ำวไกลจำกมิตรให้กลำยเป็นศรัตรู ยังไม่นับรวมควำมนิยมของพรรคที่อำจจะลดลงทั้งในแง่แฟนคลับและฐำน
มวลชน แม้จะมีนักกำรเมืองบำงกลุ่มสมประโยชน์กับกำรเข้ำร่วมในครั้งนี้ก็ตำม 
 ดังนั้น ปรำกฎกำรณ์ภำยในพรรคเพ่ือไทยที่เกิดขึ้น จึงมีกำรจับตำไปที่ “กำรผ่ำตัดใหญ่” เปิดทำง “คุณหญิง
อ้อ” พจมำน ดำมำพงษ์ภรรยำ “นำยใหญ่” ทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกฯรัฐมนตรี ออกจำกหลังฉำกมำอยู่ “หน้ำฉำก” 
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
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 เพรำะต้องยอมรับว่ำ กำรผ่ำตัดใหญ่ในครั้งนี้มีผลสืบเนื่องมำเป็นระลอกทั้งจำกปัญหำควำมขัดแย้งภำยในพรรค 
ที่บำงคนถึงข้ัน “ผีไม่เผำ เงำไม่เหยียบ” แม้หน้ำฉำกจะปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่ำ “ไม่มี!ไม่มี” อะไรเลยก็ตำม 
 อีกหนึ่งเงื่อนไขที่น ำไปสู่กำรผ่ำตัดใหญ่ในครั้งนี้ หนี้ไม่พ้นบทบำทหน้ำที่กำรเป็นพรรคฝ่ำยค้ำน ในฐำนะ“ผู้คุม
เกม” ที่พ่วงต ำแหน่งในสภำทั้ง “ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร”รวมถึง ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำนหรือ  “วิปฝ่ำยค้ำน” ที่อำจไม่ได้ฉำยแสงดังที่ควรจะเป็น โดยเฉพำะศึกษำฟอกครั้งล่ำสุดเมื่อช่วงเดือนก.พ.
ที่ผ่ำนมำ 
 ครั้งนั้นเพื่อไทยถูกเสียงครหำต่ำงๆนำนำทั้งในเรื่องกำร “เปิดเกมยื้อซักฟอก” ,เสียงครหำเรื่อง“คุณขอมำ” จน
ท ำให้ “2ป.” คือ “ป.ป้อม”ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ และ “ป.ป๊อก” อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย รอด
ซักฟอกไปได้อย่ำหวุดหวิด มิหน ำซ้ ำ“ป.ป้อม” ยังได้รับเสียงเห็นชอบมำกที่สุดทั้งที่ไม่ถูกซักฟอก  ผิดกับพรรคก้ำวไกลที่
ในเวลำนั้นแจ้งเกิดท้ังในประเด็นป่ำรอยต่อ,รวมถึงประเด็นกำรใช้งบของรัฐบำลในกำรใช้โซเชียลเพื่อท ำไอโอ  
 หลังจำกนั้นบทบำทหน้ำที่ของเพ่ือไทยในฐำนะแกนน ำฝ่ำยค้ำนยังไม่ปังดังที่ควรจะเป็น หลำยครั้งสะท้อนภำพ
กำรเป็นฝ่ำยเดินตำมหลังพรรคก้ำวไกล รวมถึง ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ขณะที่ กำรชุมนุมของกลุ่ม
นักศึกษำเมื่อวันที่19ก.ย. ที่ผ่ำนมำพรรคยังถูกดึงไปอยู่วังวนม็อบแต่กลับมีพรรคก้ำวไกลเป็นตัวชูโรงหลัก 
 ปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลตำมที่กล่ำวมำ จึงต้องจับตำไปที่กำรเข้ำสู่ “หน้ำฉำก” ของ “คุณหญิงอ้อ” ที่ในครั้งนี้ เข้ำ
มำผ่ำตัดใหญ่เพ่ือไทยทั้งในแง่ของกำรรีโนเวทเพ่ือสร้ำงแบรนด์ใหม่ กำรหลบฉำกม็อบนศ.หลังเกิดเสียงครหำในเรื่อง 
“ท่อน้ ำเลี้ยง” จำกคนแดนไกล 
 รวมทั้งกำรกันตัวออกจำกข้อเสนอที่ “ทะลุเพดำน” ของกลุ่มนักศึกษำที่มีกำรส่งสัญญำณว่ำพรรคก ำลังเดินผิด
ที่ผิดทำง กำรเข้ำสู่หน้ำฉำกของ “คุณหญิงพจมำน” ในครั้งนีท้ี่ว่ำกันว่ำจะขนอดีตสมำชิกไทยรักไทย ไทยรักษำชำติ และ
กลุ่มแคร์ ซึ่งเป็นเป็นสำยตรงของ“อดีตนำยกทักษิณ”กลับมำด้วย จึงถือเป็นจังหวะก้ำวย่ำงที่ต้องจับตำอย่ำงใกล้ชิด 
เพรำะนอกเหนือกำรกำรรื้อใหญ่พรรคในครั้งนี้แล้ว ยังมีกำรจับตำไปที่ "สมกำร" หรือ "สูตรกำรเมือง" ในขั้นต่อไป  
 แม้บรรดำกูรูกำรเมืองจะฟันธงว่ำ “ดีลลับรัฐบำลแห่งชำติ” จะยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะไม่
มี “กลเกมกำรเมืองใหม่” เกิดขึ้น ไม่แน่ว่ำ เมื่อถึงเวลำนั้นอำจมี“ดีลซ้อนดีล” ที่อำจจะเหนือชั้นกว่ำกำรเป็นรัฐบำล
แห่งชำติก็เป็นได้ 
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