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รวมข่าว กกต. 
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          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว สนง.กกต.  ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เลขที ่24/2563 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 

แทนต าแหน่งที่ว่าง 
6 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวอิสรา

ออนไลน์ 
โดนท าหลักฐานเท็จ- ‘แรมโบ้อีสาน’ รอดอีก ! กกต.ตีตกปมใสร่้ายผู้สมัคร 
ส.ส.ภท. ซื้อเสยีง 

8 

2 ข่าวสดออนไลน์ รอดอีก! กกต.ยุติสอบ “แรมโบอี้สาน” แต่คนรว่มร้องโดนฟันคดีอาญา 10 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ "แรมโบ้อีสาน" รอดอีก! กกต. ตีตกปมกุเรื่องใส่ร้ายผู้สมัคร ภท. 12 
4 MGR ออนไลน์ “แรมโบ้” รอดอีก ไม่ผิดกลั่นแกล้งผู้สมัคร ภท. กกต.เชื่อถูกผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้งหลอก 
14 

5 แนวหน้าออนไลน์ 'แรมโบ้' รอดอีก! กกต.ตีตกปมใส่ร้ายผูส้มัคร ภท.ซื้อเสยีง 16 
6 มติชนออนไลน์ “แรมโบ้อีสาน” เฮอีก! กกต.ยกค าร้อง ถูกกล่าวหากลั่นแกล้งผู้สมัคร 

ส.ส.โคราช 
18 

7 TNN 16 ออนไลน์ รอดอีกคดี! กกต.ยกค าร้อง 'แรมโบ้อีสาน' ปมใส่ร้ายผู้สมัครภูมิใจไทย 20 
8 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ยกค าร้อง“สุภรณ”์ปมกลั่นแกล้งผู้สมัครภูมิใจไทย 22 
9 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ฟันอาญา แจกเงิน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่ ผู้สมัครพลังประชารัฐ รอด! 24 
10 ส านักข่าวอิสรา แพร่ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 26 
11 ไทยรัฐออนไลน์ โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทน “อิทธิรัตน์ 

จันทรสุรินทร์” 
27 

12 คมชัดลึกออนไลน์ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง  29 
13 เดลินิวส์ออนไลน์ โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. เลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 31 
14 Mcot ออนไลน์ กกต.เตรียมประกาศวันเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง 20 มิ.ย.นี้ 32 
15 MGR ออนไลน์ มีผลบังคับใช้แล้ว พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมล าปาง กกต.เตรียมเคาะวันใช้สิทธิ 33 
16 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ประกาศราชกิจจาฯก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ ส.ส.ล าปางเขต 4 35 
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ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 TNN 16 ออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง  36 
18 แนวหน้าออนไลน์ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง มีผลบังคับใช้แล้ว  37 
19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง  38 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ราชกิจจาฯเ ผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 40 
2 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร'

พรรคก้าวไกล' 
42 

3 MGR ออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร 
“พรรคก้าวไกล” 

44 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 46 
5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "บิ๊กป้อม"ยัน ไม่รับเป็น หน.พปชร. 48 
6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “พล.อ.ประวิตร” ลั่นไม่ได้โทรหา กก.บห.พปชร. ให้ลาออก 49 
7 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ ลั่นไม่ได้โทรหา กก.บห. ให้ลาออก 50 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ธรรมนัส' ออกโรงโต้ข่าวมั่ว! ยันไม่ลาออกจาก กก.บห. 51 
9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ข่าวมั่วผิดเพ้ียนมาก! “ธรรมนัส”ยันไม่ยื่นใบลาออก กก.บห.พลังประชารัฐ 52 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ หึ่ง!‘สุริยะ-ธรรมนัส’ เปลี่ยนใจหนุน‘ป้อม’ อุตตมกอดเก้าอ้ีแน่น 53 
11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "อุตตม" ยันไม่ลาออกจากหัวหน้า พปชร. 55 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'อุตตม' ยันไม่ลาออก จากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 56 
13 ช่อง 7 ออนไลน์ อุตตม ยอมถอย ลาออกจากหัวหน้าพรรค พปชร. 57 
14 มติชนออนไลน์ การเมือง ภายใน พลังประชารัฐ การเมือง ยุคปฏิรูป ก่อนเลือกตั้ง 58 
15 แนวหน้าออนไลน์ 'ก้าวหน้า' ตายคาโซเซียล! 'สาทิตย์'กะซวกความจริง แฉเกมยิง 'แสงปันบาป' 60 
16 แนวหน้าออนไลน์ เลียบวิภาวด ี 62 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ สิบปี 53 ถึงคนรุ่นใหม่ 63 
2 ข่าวสดออนไลน์ ปัจจัย ร้ายกาจ ก าจัด ดรีมทีม เศรษฐกิจ ออกจาก วงจร 65 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ แบกข้าวสาร 67 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ทีมข่าวการเมือง 68 
5 MGR ออนไลน์   ปิแยร์บูดกับการสืบทอด 2475 และการปฏิวัติฝรั่งเศส 70 
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วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วยผู้บริหาร
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin Conferenc ร่วมกับนายฐิติพล ทศรฐ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง และพนักงาน ในการเตรียมความพร้อม           
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง  ณ ห้องประชุม 502                  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุทางไกลผา่นระบบ Gin Conferenc เตรยีมความพรอ้มการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัล าปาง เขตเลอืกตัง้ที ่4 แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:56 น. 

โดนท าหลักฐานเท็จ-‘แรมโบ้อีสาน’รอดอีก! กกต.ตีตกปมใส่ร้ายผูส้มัคร ส.ส.ภท.ซื้อเสียง  

 
‘แรมโบ้อีสาน’ รอดอีกคดี! กกต.สั่งยุติปมถูกกล่าวหาปั้นเรื่องใส่ร้ายผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยแจกเงิน

เลือกตั้ง เหตุโดนท าพยานหลักฐานเท็จ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยที่ 

25/2563 กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 กกต. ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือ
ความปรากฏต่อ กกต. ว่า นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 10 จ.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ 
(ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี)  นายธวัชชัย ลาภกระโทก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 10 จ.
นครราชสีมา และ น.ส.ลักษมีกานต์ วาจาสิทธิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 10 จ.นครราชสีมา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1-3 ถูกกล่าวหา
ว่า กระท าการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 143 
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง กรณีกระท าการอันเป็นเท็จ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ เพ่ือจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

โดย กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว  ได้ความว่า 
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 นายสุภรณ์ ได้มายื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 10 จ.นครราชสีมา อ้างว่า เมื่อวันที่ 24 
ก.พ. 2562 บริเวณเทศบาลต าบลบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา น.ส.ลักษมีกานต์ ได้รับเงินจ านวน 2,000 บาท จากการ
ไปฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และกรณีเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 น.ส.ลักษมีกานต์ 
ได้รับเงินจากตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย  
จากการไต่สวน น.ส.ลักษมีกานต์ ให้ถ้อยค าว่า ไม่ได้ไปฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง และไม่ได้รับเงินจากผู้สมัคร ส.ส.
พรรคภูมิใจไทย แต่อย่างใด ส่วนภาพถ่ายเงินจ านวน 200 บาท และ 500 บาท ได้ถ่ายภาพเงินส่วนตัวของตนเองแล้วส่ง
ให้แก่นายธวัชชัย เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายธวัชชัยว่า หากมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินของผู้สมัคร ส.ส. รายใด ให้
น ามาแจ้งแก่นายธวัชชัย โดยจะมีค่าตอบแทนให้  
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นายสุภรณ์ และนายธวัชชัย ให้ถ้อยค าสอดคล้องกันว่า นายสุภรณ์ ได้รับแจ้งข้อมูลจากนายธวัชชัย โดยได้แสดง
ข้อความการสนทนาในแอปพลิเคชั่นไลน์ระหว่างนายธวัชชัย และ น.ส.ลักษีกานต์ และคลิปวีดีโอการปราศรัยหาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย นายสุภรณ์ จึงไปยื่นค าร้องโดยเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับจากนายธวัชชัย  

ประกอบกับไม่มีพยานยืนยันว่านายสุภรณ์ และนายธวัชชัย เป็นผู้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ น.ส.ลักษมี
กานต์ กระท าการดังกล่าว พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่า นายสุภรณ์ และนายธวัชชัย  กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตาม
ข้อกล่าวหา ส่วน น.ส.ลักษมีกานต์ ให้ถ้อยค ารับว่า ได้จัดท าพยานหลักฐานเป็นเท็จ เพ่ือประสงค์ได้รับค่าตอบแทนจาก
นายธวัชชัย พยานหลักฐานจึงรับฟังได้ว่า น.ส.ลักษมีกานต์ กระท าการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ มาตรา 143  

จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่องแก่นายสุภรณ์ และนายธวัชชัย และให้ด าเนินคดีอาญาแก่ น.ส.ลักษมีกานต์ ตาม พ.ร.บ.
เลือกตั้งฯ มาตรา 143 
อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม : https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20200513115013.pdf 
 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/88701-isranews-109.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20200513115013.pdf
https://www.isranews.org/article/isranews-news/88701-isranews-109.html
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14 พ.ค. 2563 - 15:03 น.  

รอดอีก! กกต.ยุตสิอบ “แรมโบ้อีสาน” แต่คนร่วมร้องโดนฟันคดีอาญา  

 
รอดอีก! กกต.ยุติสอบ “แรมโบ้อีสาน” แต่คนร่วมร้องโดนฟันคดีอาญา 
วันที่ 14 พ.ค. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต.สั่งด าเนิน

คดีอาญาว่า น.ส.ลักษมีกานต์ วาจาสิทธิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ส.เขต 10 นครราชสีมา ได้กระท าอันเป็นการฝ่า
ฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.61 มาตรา 143  

โดย กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อกกต. ว่า  นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ 
ผู้สมัครส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ(ผู้ถูกกล่าวหาที่1) นายธวัชชัย ลาภกระโทก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 
10 นครราชสีมา (ผู้ถูกกล่าวหาที่2) และ น.ส.ลักษมีกานต์ วาจาสิทธิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 10 นครราชสีมา(ผู้
ถูกกล่าวหาที่3) ได้กระท าอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.
61 มาตรา 143 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

กล่าวคือ ผู้ถูกร้องที่สามกระท าการอันเป็นเท็จเพื ่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่า ผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่า
ฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.61 เพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลเลือกตั้ง 

กกต.ได้พิจารณารายงานไต่สวนทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ความว่า เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 
13.01 น. ที่ส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดนครราชสีมา นายสุภรณ์ ได้ยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.เขต
10 นครราชสีมา กล่าวอ้างว่าเมื่อวันที่ 24 ก.พ.62 บริเวณเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ต.ครบุรี อ.ครบุรี นครราชสีมา  
น.ส.ลักษมีกานต์ ได้รับเงินจ านวน 200 บาทจากการไปฟังปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครส.ส.หมายเลข3 
พรรคภูมิใจไทย 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/แรมโบ้อีสาน-นายสุภรณ์-อัตถาวงศ์.jpg
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และประเด็นที่ 2 เมื่อวันที่21 มี.ค.62 เวลา 06.00 น. น.ส.ลักษมีกานต์ ได้รับเงินจากตัวแทนหรือ
หัวคะแนนของผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าว จากไต่สวนน.ส.ลักษมีกานต์ ได้ให้ถ้อยค าว่า ตนไม่ได้ไปฟังการ
ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง และไม่ได้รับเงินของผู้สมัครคนดังกล่าว ตามค าร้องแต่อย่างใด  
ส่วนภาพถ่ายเงินจ าวน 200 บาท และ500 บาท ตนได้ถ่ายภาพเงินส่วนตัวของตัวเองแล้วส่งใ ห้แก่นายธวัชชัย 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายธวัชชัยว่า หากมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินของผู้สมัครส.ส.รายใดให้น ามาแจ้งเหตุ 
โดยจะมีค่าตอบแทนให้ 

ขณะที่ นายสุภรณ์ และ นายธวัชชัย ให้ถ้อยค าสอดคล้องกันว่า นายสุภรณ์ รับแจ้งข้อมูลจาก นายธวัช
ชัย โดยแสดงข้อความการสนทนาในไลน์ระหว่าง นายธวัชชัยและน.ส.ลักษมีกานต์ และคลิปวิดีโอการปราศรัย
ของผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย นายสุภรณ์จึงยื่นค าร้องโดยเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับว่า น.ส.ลักษมีกานต์
ได้รับเงินจากผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าว 

ประกอบกับไม่มีพยานยืนยันว่านายสุภรณ์และนายธวัชชัย เป็นผู้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้น.ส.
ลักษมีกานต์ กระท าการดังกล่าว พยานหลักฐานจึงฟังไม่ได้ว่า นายสุภรณ์และนายธวัชชัย กระท าการฝ่าฝืน
กฎหมาย 

ส าหรับ น.ส.ลักษมีกานต์ ได้ให้ถ้อยค ารับว่า ตนเองได้จัดท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อประสงค์
จะได้ค่าตอบแทนจากนายธวัชชัย  ซึ่งน.ส.ลักษมีกานต์ย่อมเล็งเห็นได้ว่านายสุภรณ์ และนายธวัชชัยจะน า
พยานหลักฐานดังกล่าวไปใช้ในการยื่นค าร้องกล่าวหาผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าว พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่า  น.ส.
ลักษมีกานต์กระท าการอันเป็นเท็จเพื ่อให้ผู ้อื ่นเข้าใจผิดว่าผู ้สมัครผู ้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิ บ ัติ
ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.61 

เพื่อจะแกล้งให้ผู ้สมัครผู้นั ้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.61 มาตรา 143 จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่องของนายสุภรณ์ 
และนายธวัชชัย และให้ด าเนินคดีอาญาแก่น.ส.ลักษมีกานต์ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.61 มาตรา 
143 
 

อ้างถึง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4128150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4128150
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พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.36 น.                      

"แรมโบ้อีสาน" รอดอีก! กกต. ตีตกปมกุเรื่องใส่ร้ายผู้สมัคร ภท. 
 

 
                    “แรมโบ้อีสาน”รอดอีกคดี! กกต.ตีตกปมถูกกล่าวหากุเรื่องใส่ร้ายผู้สมัคร ภท.โคราช เหตุมีการท า
พยานหลักฐานเท็จตั้งแต่ต้น 
    เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยที่ 25/2563 กรณี กกต. 
ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่า นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 10 
จ.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ โดยปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ,นายธวัชชัย ลาภกระ
โทก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 10 จ.นครราชสีมา และ น.ส.ลักษมีกานต์ วาจาสิทธิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 10 จ.นครราชสีมา 
 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1-3 ถูกกล่าวหาว่า กระท าการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 143 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง กรณีกระท าการอันเป็นเท็จ ให้ผู้อื่น
เข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ เพ่ือจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง 

ทั้งนี้ กกต. ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ได้ความ
ว่า เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 นายสุภรณ์ ได้มายื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 10 จ.นครราชสีมา อ้างว่า เมื่อวันที่ 
24 ก.พ. 2562 บริเวณเทศบาลต าบลบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา น.ส.ลักษมีกานต์ ได้รับเงินจ านวน 2,000 บาท จาก
การไปฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และกรณีเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 น.ส.ลักษมี
กานต์ ได้รับเงินจากตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย  

จากการไต่สวน น.ส.ลักษมีกานต์ ให้ถ้อยค าว่า ไม่ได้ไปฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง และไม่ได้รับเงินจาก
ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย แต่อย่างใด ส่วนภาพถ่ายเงินจ านวน 200 บาท และ 500 บาท ได้ถ่ายภาพเงินส่วนตัวของ
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ตนเองแล้วส่งให้แก่นายธวัชชัย เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายธวัชชัยว่า หากมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินของผู้สมัคร ส.ส. 
รายใด ให้น ามาแจ้งแก่นายธวัชชัย โดยจะมีค่าตอบแทนให้ 

ด้านนายสุภรณ์ และนายธวัชชัย ให้ถ้อยค าสอดคล้องกันว่า นายสุภรณ์ ได้รับแจ้งข้อมูลจากนายธวัชชัย โดยได้
แสดงข้อความการสนทนาในแอพพลิเคชั่นไลน์ระหว่างนายธวัชชัย และ น.ส.ลักษมีกานต์ และคลิปวีดีโอการปราศรัยหา
เสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย นายสุภรณ์ จึงไปยื่นค าร้องโดยเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับจากนายธวัชชัย 
ประกอบกับไม่มีพยานยืนยันว่านายสุภรณ์ และนายธวัชชัย เป็นผู้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ น.ส.ลักษมีกานต์ 
กระท าการดังกล่าว  

พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่า นายสุภรณ์ และนายธวัชชัย กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา ส่วน 
น.ส.ลักษมีกานต์ ให้ถ้อยค ารับว่า ได้จัดท าพยานหลักฐานเป็นเท็จ เพ่ือประสงค์ได้รับค่าตอบแทนจากนายธวัชชัย 
พยานหลักฐานจึงรับฟังได้ว่า น.ส.ลักษมีกานต์ กระท าการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้งฯ มาตรา 143 กกต.จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่อง
แก่นายสุภรณ์ และนายธวัชชัย และให้ด าเนินคดีอาญาแก่ น.ส.ลักษมีกานต์ ตาม พ.ร.ป.เลือกตั้งฯ มาตรา 143 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774419 
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เผยแพร่: 14 พ.ค. 2563 15:49   ปรับปรุง: 14 พ.ค. 2563 16:59   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“แรมโบ้” รอดอีก ไม่ผดิกลั่นแกล้งผูส้มัคร ภท. กกต.เชือ่ถูกผู้มีสิทธเิลือกตั้งหลอก 
 
 
 
 
 
 
 

กกต.ยกอีกค าร้อง “สุภรณ์” ไม่ผิดกลั่นแกล้งผู้สมัคร ภท. เชื่อถูกผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลอกได้รับเงินซื้อเสียง
เลยร้อง ส่วนผู้มีสิทธิโดนคดีอาญาแทน พร้อมสั่งด าเนินคดีอาญาผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อุดรธานี หลักฐานชัดซื้อเสียง
ช่วยผู้สมัคร พปชร. 

วันนี้ (14 พ.ค.) เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.ยกค าร้องนาย
สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ผู้สมัคร ส.ส.เขต 10 นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ อีกหนึ่ง
ค าร้อง แต่สั่งด าเนินคดีอาญาต่อ น.ส.ลักษมีกานต์ วาจาสิทธิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากกรณีหลังการเลือกตั้ง นายสุภรณ์ได้
ยื่นร้องคัดค้านโดยอ้างว่าในวันที่ 24 ก.พ. 62 น.ส.ลักษมีกานต์ได้รับเงินจ านวน 200 บาท จากการไปฟังการปราศรัยหา
เสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่บริเวณเทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และในวันที่ 21 
มี.ค. 62 ได้รับเงินจากหัวคะแนนของนายพรชัย อ านวยทรัพย์ ผู้สมัคร ส.ส.หมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย แต่จากการไต่
สวนของ กกต. น.ส.ลักษมีกานต์ให้ถ้อยค าว่าไมได้ไปฟังการปราศรัยหาเสียง และไม่ได้รับเงินตามค าร้อง ส่วนภาพถ่าย
เงินจ านวน 200 บาท และ 500 บาท ถ่ายภาพจากเงินของตัวเองแล้วส่งไปให้นายธวัชชัย ลาภกระโทก ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เนื่องจากนายธวัชชัยแจ้งว่าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินของผู้สมัครรายใดให้น ามาแจ้งจะมีค่าตอบแทนให้  

ขณะที่นายสุภรณ์ และนายธวัชชัย ให้ถ้อยค าสอดคล้องกันว่า นายสุภรณ์ได้รับแจ้งจากนายธวัชชัยโดยได้แสดง
ข้อความการสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างนายธวัชชัย และน.ส.ลักษมีกานต์ และคลิปวิดีโอการปราศรัยหาเสียง
ของผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จึงเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และน าเรื่องมายื่นร้องคัดค้าน ประกอบกับไม่มีพยาน
ยืนยันว่านายสุภรณ์ และนายธวัชชัยเป็นผู้ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้ น.ส.ลักษมีกานต์กระท าการดังกล่าว จึงฟัง
ไม่ได้ว่านายสุภรณ์ และนายธวัชชัยกระท าผิด ส่วน น.ส.ลักษมีกานต์ยอมรับว่าตนเองได้จัดท าพยานหลักฐานเป็นเท็จ
เพ่ือประสงค์ได้ค่าตอบแทน และย่อมเล็งเห็นว่านายสุภรณ์และนายธวัชชัยจะน าพยานหลักฐานดังกล่าวไปใช้ในการยื่น
ค าร้องกล่าวหานายพรชัย จึงฟังได้ว่า น.ส.ลักษมีกานต์กระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครกระท าการ
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ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง แกล้งให้ผู้สมัครผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพ่ือไม่ให้มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง จึงให้ด าเนินคดีอาญาเฉพาะ น.ส.ลกัษมีกานต์ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 143 

นอกจากนี้ กกต.ยังมีค าวินิจฉัยยกค าร้องนายโกเมนทร์ ฑีฆธนานนท์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 อุดรธานี พรรคพลัง
ประชารัฐ แต่ให้มีการด าเนินคดีอาญาต่อนางวรรณี ขจรเดช ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากกรณีนายโกเมนทร์ถูกร้องว่ารู้เห็น 
สนับสนุนให้นางวรรณีน าเงิน 1,500 บาท ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนละ 500 บาท เพื่อให้ลงคะแนนเสียงให้แก่
ตน โดยมีคลิปวิดีโอบันทึกภาพการจ่ายเงิน 3 เหตุการณ์ในวันที่ 18-20 มี.ค. 62 เป็นหลักฐาน ซึ่งจากการไต่สวนของ 
กกต. แม้นางวรรณีปฏิเสธไม่ได้รับเงินจากบุคคลใดมาแจกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือลงคะแนนให้นายโกเมนทร์ แต่ก็ไม่มี
พยานหลักฐานมาสนับสนุน กกต.จึงถือว่ามีน้ าหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือ การกระท าของนางวรรณีจึงเข้าข่ายให้ เสนอให้
ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด จูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนให้แก่นายโกเมนทร์ ฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา 
73 วรรคหนึ่ง (1) ส่วนนายโกเมนจากการตรวจสอบคลิปวิดีโอหลักฐาน และไต่สวนพยานในเหตุการณ์ตามคลิปวิดีโอมี
เพียงการบอกเล่าว่ามีการแจกเงินซื้อเสียงโดยตัวแทนหัวคะแนนของนายโกเมนทร์ แต่ไม่มีใครยืนยันว่านางวรรณีเป็น
หัวคะแนนของนายโกเมนทร์ และนายโกเมนทร์รู้เห็นสนับสนุนการกระท าของนางวรรณี พยานหลักฐานจึงยังฟังไม่ได้ว่า
นายโกเมนทร์กระท าผิดกฎหมาย จึงสั่งให้ด าเนินคดีอาญาเฉพาะนางวรรณีตาม พ.ร.ป.วา่ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 
73 วรรคหนึ่ง (1) 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000050388 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.10 น. 

'แรมโบ้' รอดอีก! กกต.ตีตกปมใส่ร้ายผู้สมัคร ภท.ซื้อเสียง 

 
วันที่ 14 พฤษภภมคม 2563 เว็บไซด์ส านักงานกกต.ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต.ยกค าร้องนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์  ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ผู้สมัครส.ส.เขต 10 นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ อีกหนึ่งค าร้อง แต่สั่งด าเนิน
คดีอาญากับน.ส.ลักษมีกานต์ วาจาสิทธิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากกรณีหลังการเลือกตั้ง นายสุภรณ์ ได้ยื่นร้องคัดค้านโดยอ้าง
ว่าในวันที่ 24 ก.พ. 62 น.ส.ลักษมีกานต์ ได้รับเงินจ านวน 200บาท จากการไปฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่บริเวณเทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และในวันที่ 21 มี.ค. 62 ได้รับเงิน
จากหัวคะแนนของนายพรชัย อ านวยทรัพย์ ผู้สมัครส.ส.หมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย แต่จากการไต่สวนของกกต. น.ส.
ลักษมีกานต ์ให้ถ้อยค าว่าไมได้ไปฟังการปราศรัยหาเสียงและไม่ได้รับเงินตามค าร้อง ส่วนภาพถ่ายเงินจ านวน 200 บาท
และ 500 บาท ถ่ายภาพจากเงินของตัวเองแล้วส่งไปให้กับนายธวัชชัย ลาภกระโทก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากนายธวัช
ชัยแจ้งว่าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินของผู้สมัครรายใดให้น ามาแจ้งจะมีค่าตอบแทนให้ 
ขณะที่นายสุภรณ์และนายธวัชชัย ให้ถ้อยค าสอดคล้องกัน ว่านายสุภรณ์ได้รับแจ้งจากนายธวัชชัยโดยได้แสดงข้อความ
การสนทนาในแอพพลิเคชั่นไลน์ระหว่างนายธวัชชัยและน.ส.ลักษมีกานต์และคลิปวีดีโอการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัคร
ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จึงเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และน าเรื่องมายื่นร้องคัดค้าน ประกอบกับไม่มีพยานยืนยันว่า นาย
สุภรณ์และนายธวัชชัย เป็นผู้ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้น.ส.ลักษมีกานต์กระท าการดังกล่าว  จึงฟังไม่ได้ว่านาย
สุภรณ์และนายธวัชชัย กระท าผิด ส่วนน.ส.ลักษมีกานต์ยอมรับว่าตนเองได้จัดท าพยานหลักฐานเป็นเท็จเพ่ือประสงค์ได้
ค่าตอบแทน และย่อมเล็งเห็นว่านายสุภรณ์และนายธวัชชัยจะน าพยานหลักฐานดังกล่าวไปใช้ในการยื่นค าร้องกล่าวหา
นายพรชัย จึงฟังได้ว่าน.ส.ลักษมีกานต์กระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย
เลือกตั้งแกล้งให้ผู้สมัครผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการ
เลือกตั้งจึงให้ด าเนินคดีอาญาเฉพาะน.ส.ลักษมีกานต์ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 143 
นอกจากนี้กกต.ยังมีค าวินิจฉัยยกค าร้องนายโกเมนทร์ ฑีฆธนานนท์ ผู้สมัครส.ส.เขต 1 อุดรธานี พรรคพลังประชารัฐ แต่
ให้มีการด าเนินคดีอาญากับนางวรรณี ขจรเดช ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากกรณีนายโกเมนทร์ ถูกร้องว่ารู้เห็น สนับสนุนให้นาง
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วรรณี น าเงิน 1500 บาท ไปแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนละ 500 บาท เพ่ือให้ลงคะแนนเสียงให้กับตน โดยมีคลิป
วีดีโอบนัทึกภำพกำรจ่ำยเงิน 3 เหตุกำรณใ์นวนัที่ 18-20 มี.ค.62เป็นหลกัฐำน ซึ่งจำกกำรไต่สวนของกกต. แมน้ำงวรรณี ปฏิเสธ 

ไม่ไดร้บัเงินจำกบคุคลใดมำแจกใหผู้ม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้เพ่ือลงคะแนนใหน้ำยโกเมนทร ์แต่ก็ไม่มีพยำนหลกัฐำนมำสนบัสนนุ กกต.จึงถือ
ว่ำมีน ำ้หนกันอ้ยไม่น่ำเช่ือถือ กำรกระท ำของนำงวรรณีจึงเขำ้ข่ำย  ให ้เสนอใหท้รพัยส์ินประโยชนอ์ื่นใด จูงใจผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ให้
ลงคะแนนใหก้บันำยโกเมนทร ์ฝ่ำฝืนพ.ร.ป.วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้มำตรำ 73 วรรคหนึง่(1) สว่นนำยโกเมนจำกกำรตรวจสอบคลปิวีดีโอ
หลกัฐำน และไต่สวนพยำนในเหตกุำรณต์ำมคลิปวีดีโอมีเพียงกำรบอกเลำ่ ว่ำมีกำรแจกเงินซือ้เสียงโดยตวัแทนหวัคะแนนของนำย
โกเมนทร ์แตไ่มม่ีใครยืนยนัวำ่นำงวรรณีเป็นหวัคะแนนของนำยโกเมนทร ์และนำยโกเมนทร ์รูเ้ห็นสนบัสนนุกำรกระท ำของนำงวรรณี 

พยำนหลกัฐำนจึงยงัฟังไม่ไดว้ำ่นำยโกเมนทร ์กระท ำผิดกฎหมำย  จึงสั่งใหด้  ำเนินคดีอำญำเฉพำะนำงวรรณีตำมพ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำร
เลอืกตัง้ส.ส. มำตรำ 73 วรรคหนึง่(1) 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/492822  
 

  

https://www.naewna.com/politic/492822
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วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 - 16:34 น.  

“แรมโบ้อีสาน” เฮอีก! กกต.ยกค าร้อง ถูกกล่าวหากลั่นแกล้งผู้สมัคร ส.ส.โคราช 
 

 
 

กกต. ยกค าร้อง “แรมโบ้อีสาน” ปมถูกกล่าวหากลั่นแกล้งผู้สมัครภท. ส่วนผู้มีสิทธิ โดนคดีอาญา เหตุ
อยากได้ค่าตอบแทนถ่ายภาพเงินตัวเอง แต่อ้างเท็จเป็นเงินซื้อเสียง 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่
ค าวินิจฉัยกกต.มีมติยกค าร้องนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ผู้สมัครส.ส.เขต 10 
นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แต่สั่งด าเนินคดีอาญากับน.ส.ลักษมีกานต์ วาจาสิทธิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จาก
กรณีหลังการเลือกตั้ง นายสุภรณ์ ได้ยื่นร้องคัดค้านโดยอ้างว่าในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ น.ส.ลักษมีกานต์ ได้รับเงินจ านวน 
200 บาท จากการไปฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่บริเวณเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และในวันที่ 21 มีนาคม 62 ได้รับเงินจากหัวคะแนนของนายพรชัย อ านวยทรัพย์ ผู้สมัครส.ส.
หมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย แต่จากการไต่สวนของกกต. น.ส.ลักษมีกานต์ ให้ถ้อยค าว่าไม่ได้ไปฟังการปราศรัยหาเสียง
และไม่ได้รับเงินตามค าร้อง ส่วนภาพถ่ายเงินจ านวน 200 บาทและ 500 บาท ถ่ายภาพจากเงินของตัวเองแล้วส่งไป
ให้กับนายธวัชชัย ลาภกระโทก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากนายธวัชชัยแจ้งว่าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินของผู้สมัคร
รายใดให้น ามาแจ้งจะมีค่าตอบแทนให้ 

ขณะที่นายสุภรณ์และนายธวัชชัย ให้ถ้อยค าสอดคล้องกัน ว่านายสุภรณ์ได้รับแจ้งจากนายธวัชชัยโดยได้แสดง
ข้อความการสนทนาในแอพพลิเคชั่นไลน์ระหว่างนายธวัชชัยและน.ส.ลักษมีกานต์และคลิปวีดีโอการปราศรัยหาเสียง
ของผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย จึงเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และน าเรื่องมายื่นร้องคัดค้าน ประกอบกับไม่มีพยานยืนยัน
ว่า นายสุภรณ์และนายธวัชชัย เป็นผู้ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้น.ส.ลักษมีกานต์กระท าการดังกล่าว จึงฟังไม่ได้ว่า
นายสุภรณ์และนายธวัชชัย กระท าผิด ส่วนน.ส.ลักษมีกานต์ยอมรับว่าตนเองได้จัดท าพยานหลักฐานเป็นเท็จเพ่ื อ
ประสงค์ได้ค่าตอบแทน และย่อมเล็งเห็นว่านายสุภรณ์และนายธวัชชัยจะน าพยานหลักฐานดังกล่าวไปใช้ในการยื่นค า

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/34-แรมโบ้.jpg
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ร้องกล่าวหานายพรชัย จึงฟังได้ว่าน.ส.ลักษมีกานต์กระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครกระท าการฝ่า
ฝืนกฎหมายเลือกตั้งแกล้งให้ผู้สมัครผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศ
ผลการเลือกตั้งจึงให้ด าเนินคดีอาญาเฉพาะน.ส.ลักษมีกานต์ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 143 

นอกจากนี้กกต.ยังมีค าวินิจฉัยยกค าร้องนายโกเมนทร์ ฑีฆธนานนท์ ผู้สมัครส.ส.เขต 1 อุดรธานี พรรคพลัง
ประชารัฐ แต่ให้มีการด าเนินคดีอาญากับนางวรรณี ขจรเดช ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากกรณีนายโกเมนทร์ ถูกร้องว่ารู้เห็น 
สนับสนุนให้นางวรรณี น าเงิน 1500 บาท ไปแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนละ 500 บาท เพ่ือให้ลงคะแนนเสียง
ให้กับตน โดยมีคลิปวีดีโอบันทึกภาพการจ่ายเงิน 3 เหตุการณ์ในวันที่ 18-20 มี.ค.62เป็นหลักฐาน ซึ่งจากการไต่สวน
ของกกต. แม้นางวรรณี ปฏิเสธ ไม่ได้รับเงินจากบุคคลใดมาแจกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพ่ือลงคะแนนให้นายโกเมนทร์ แต่ก็
ไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุน กกต.จึงถือว่ามีน้ าหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือ การกระท าของนางวรรณี จึงเข้าข่าย ให้ เสนอ
ให้ทรัพย์สินประโยชน์อ่ืนใด จูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนให้กับนายโกเมนทร์ ฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง
มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) ส่วนนายโกเมนจากการตรวจสอบคลิปวีดีโอหลักฐาน และไต่สวนพยานในเหตุการณ์ตามคลิป
วีดีโอมีเพียงการบอกเล่า ว่ามีการแจกเงินซื้อเสียงโดยตัวแทนหัวคะแนนของนายโกเมนทร์ แต่ไม่มีใครยืนยันว่านาง
วรรณีเป็นหัวคะแนนของนายโกเมนทร์ และนายโกเมนทร์ รู้เห็นสนับสนุนการกระท าของนางวรรณี พยานหลักฐานจึงยัง
ฟังไม่ได้ว่านายโกเมนทร์ กระท าผิดกฎหมาย จึงสั่งให้ด าเนินคดีอาญาเฉพาะนางวรรณีตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 
มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2185692 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2185692
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14 พฤษภาคม 2563 ( 16:40 ) 

รอดอีกคดี! กกต.ยกค าร้อง 'แรมโบ้อีสาน' ปมใส่ร้ายผู้สมัครภูมิใจไทย 

 
  

วันนี้ (14พ.ค.63) เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต.ยกค าร้องนาย
สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ผู้สมัครส.ส.เขต 10 นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ อีกหนึ่งค า
ร้อง แต่สั่งด าเนินคดีอาญากับน.ส.ลักษมีกานต์ วาจาสิทธิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากกรณีหลังการเลือกตั้ง นายสุภรณ์ ได้ยื่น
ร้องคัดค้านโดยอ้างว่าในวันที่ 24 ก.พ. 62 น.ส.ลักษมีกานต์ ได้รับเงินจ านวน 200บาท จากการไปฟังการปราศรัยหา
เสียงเลือกตั้งของผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่บริเวณเทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และในวันที่ 21 
มี.ค. 62 ได้รับเงินจากหัวคะแนนของนายพรชัย อ านวยทรัพย์ ผู้สมัครส.ส.หมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย 
  แต่จากการไต่สวนของกกต. น.ส.ลักษมีกานต์ ให้ถ้อยค าว่าไมได้ไปฟังการปราศรัยหาเสียงและไม่ได้รับเงินตาม
ค าร้อง ส่วนภาพถ่ายเงินจ านวน 200 บาทและ 500 บาท ถ่ายภาพจากเงินของตัวเองแล้วส่งไปให้กับนายธวัชชัย ลาภ
กระโทก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากนายธวัชชัยแจ้งว่าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินของผู้สมัครรายใดให้น ามาแจ้งจะมี
ค่าตอบแทนให้ 
  ขณะที่นายสุภรณ์และนายธวัชชัย ให้ถ้อยค าสอดคล้องกัน ว่านายสุภรณ์ได้รับแจ้งจากนายธวัชชัยโดยได้แสดง
ข้อความการสนทนาในแอพพลิเคชั่นไลน์ระหว่างนายธวัชชัยและน.ส.ลักษมีกานต์และคลิปวีดีโอการปราศรัยหาเสียง
ของผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย จึงเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และน าเรื่องมายื่นร้องคัดค้าน ประกอบกับไม่มีพยานยืนยัน
ว่า นายสุภรณ์และนายธวัชชัย เป็นผู้ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้น.ส.ลักษมีกานต์กระท าการดังกล่าว จึงฟังไม่ได้ว่า
นายสุภรณ์และนายธวัชชัย กระท าผิด 
  ส่วนน.ส.ลักษมีกานต์ ยอมรับว่าตนเองได้จัดท าพยานหลักฐานเป็นเท็จเพ่ือประสงค์ได้ค่าตอบแทน และย่อม
เล็งเห็นว่านายสุภรณ์และนายธวัชชัยจะน าพยานหลักฐานดังกล่าวไปใช้ในการยื่นค าร้องกล่าวหานายพรชัย จึงฟังได้ว่า
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น.ส.ลักษมีกานต์ กระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งแกล้งให้ผู้สมัคร
ผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งจึงให้ด าเนินคดีอาญา
เฉพาะน.ส.ลักษมีกานต์ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 143 
  นอกจากนี้กกต.ยังมีค าวินิจฉัยยกค าร้องนายโกเมนทร์ ฑีฆธนานนท์ ผู้สมัครส.ส.เขต 1 อุดรธานี พรรคพลัง
ประชารัฐ แต่ให้มีการด าเนินคดีอาญากับนางวรรณี ขจรเดช ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากกรณีนายโกเมนทร์ ถูกร้องว่ารู้เห็น 
สนับสนุนให้นางวรรณี น าเงิน 1500 บาท ไปแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนละ 500 บาท เพ่ือให้ลงคะแนนเสียง
ให้กับตน โดยมีคลิปวีดีโอบันทึกภาพการจ่ายเงิน 3 เหตุการณ์ในวันที่ 18-20 มี.ค.62เป็นหลักฐาน ซึ่งจากการไต่สวน
ของกกต. แม้นางวรรณี ปฏิเสธ ไม่ได้รับเงินจากบุคคลใดมาแจกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพ่ือลงคะแนนให้นายโกเมนทร์ แต่ก็
ไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุน กกต.จึงถือว่ามีน้ าหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือ การกระท าของนางวรรณีจึงเข้าข่าย ให้ เสนอ
ให้ทรัพย์สินประโยชน์อ่ืนใด จูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนให้กับนายโกเมนทร์ ฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง
มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) 
 ส่วนนายโกเมนจากการตรวจสอบคลิปวีดีโอหลักฐาน และไต่สวนพยานในเหตุการณ์ตามคลิปวีดีโอมีเพียงการ
บอกเล่าว่ามีการแจกเงินซื้อเสียงโดยตัวแทนหัวคะแนนของนายโกเมนทร์ แต่ไม่มีใครยืนยันว่านางวรรณีเป็นหัวคะแนน
ของนายโกเมนทร์ และนายโกเมนทร์ รู้เห็นสนับสนุนการกระท าของนางวรรณี พยานหลักฐานจึงยังฟังไม่ได้ว่านาย
โกเมนทร์ กระท าผิดกฎหมาย จึงสั่งให้ด าเนินคดีอาญาเฉพาะนางวรรณีตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 
วรรคหนึ่ง(1) 
 
อ้างอิง : https://news.trueid.net/detail/kbDJ4WYQXk0R 
 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/40106 
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14 May 2020 19:01 น. 

กกต. ยกค าร้อง“สุภรณ์”ปมกลั่นแกล้งผู้สมัครภูมิใจไทย 
 

 
 

กกต.ยกค าร้อง “สุภรณ์” ไม่ผิดปมกลั่นแกล้งผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทย เชื่อถูกผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลอกได้รับเงิน
ซื้อเสียงเลยร้องคัดค้าน ฟันคดีอาญาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

วันนี้ (14 พ.ค.63) เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต.ยกค าร้อง 
นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ผู้สมัครส.ส.เขต 10 นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ แต่สั่ง
ด าเนินคดีอาญากับ น.ส.ลักษมีกานต์ วาจาสิทธิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 จากกรณีหลังการเลือกตั้ง นายสุภรณ์  ได้ยื่นร้องคัดค้านโดยอ้างว่าในวันที่ 24 ก.พ.62 น.ส.ลักษมีกานต์ ได้รับ
เงินจ านวน 200 บาท จากการไปฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่บริเวณเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และในวันที่ 21 มี.ค.62 ได้รับเงินจากหัวคะแนนของนายพรชัย อ านวยทรัพย์ 
ผู้สมัครส.ส.หมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย 
 แต่จากการไต่สวนของ กกต. น.ส.ลักษมีกานต์ ให้ถ้อยค าว่าไม่ได้ไปฟังการปราศรัยหาเสียงและไม่ได้รับเงินตาม
ค าร้อง ส่วนภาพถ่ายเงินจ านวน 200 บาท และ 500 บาท ถ่ายภาพจากเงินของตัวเองแล้วส่งไปให้กับนายธวัชชัย ลาภ
กระโทก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากนายธวัชชัย แจ้งว่าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินของผู้สมัครรายใดให้น ามาแจ้งจะ
มีค่าตอบแทนให้ 
 ขณะที่นายสุภรณ์ และนายธวัชชัย ให้ถ้อยค าสอดคล้องกัน ว่านายสุภรณ์ ได้รับแจ้งจากนายธวัชชัย โดยได้
แสดงข้อความการสนทนาในแอพพลิเคชั่นไลน์ระหว่างนายธวัชชัย และ น.ส.ลักษมีกานต์ และคลิปวีดีโอการปราศรัยหา
เสียงของผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย จึงเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และน าเรื่องมายื่นร้องคัดค้าน ประกอบกับไม่มีพยาน
ยืนยันว่า นายสุภรณ์ และนายธวัชชัย เป็นผู้ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้ น.ส.ลักษมีกานต์ กระท าการดังกล่าว จึงฟัง
ไม่ได้ว่านายสุภรณ์ และนายธวัชชัย กระท าผิด 
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 ส่วน น.ส.ลักษมีกานต์ ยอมรับว่าตนเองได้จัดท าพยานหลักฐานเป็นเท็จเพ่ือประสงค์ได้ค่าตอบแทน และย่อม
เล็งเห็นว่านายสุภรณ์ และนายธวัชชัย จะน าพยานหลักฐานดังกล่าวไปใช้ในการยื่นค าร้องกล่าวหานายพรชัย จึงฟังได้ว่า 
น.ส.ลักษมีกานต์ กระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง แกล้งให้
ผู้สมัครผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการเลื อกตั้ง จึงให้
ด าเนินคดีอาญาเฉพาะ น.ส.ลักษมีกานต์ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 143 

นอกจากนี้ กกต.ยังมีค าวินิจฉัยยกค าร้องนายโกเมนทร์ ฑีฆธนานนท์ ผู้สมัครส.ส.เขต 1 อุดรธานี พรรคพลัง
ประชารัฐ แต่ให้มีการด าเนินคดีอาญากับนางวรรณี ขจรเดช ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากกรณี นายโกเมนทร์ ถูกร้องว่ารู้เห็น 
สนับสนุนให้นางวรรณี น าเงิน 1,500 บาท ไปแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนละ 500 บาท เพ่ือให้ลงคะแนนเสียง
ให้กับตน โดยมีคลิปวีดีโอบันทึกภาพการจ่ายเงิน 3 เหตุการณ์ในวันที่ 18-20 มี.ค.62 เป็นหลักฐาน 
 ซึ่งจากการไต่สวนของกกต. แม้นางวรรณี ปฏิเสธ ไม่ได้รับเงินจากบุคคลใดมาแจกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพ่ือ
ลงคะแนนให้นายโกเมนทร์ แต่ก็ไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุน กกต.จึงถือว่ามีน้ าหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือ การกระท า
ของนางวรรณีจึงเข้าข่าย ให้ เสนอให้ทรัพย์สินประโยชน์อ่ืนใด จูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนให้กับนายโกเมนทร์ ฝ่า
ฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) 
 ส่วนนายโกเมน จากการตรวจสอบคลิปวีดีโอหลักฐาน และไต่สวนพยานในเหตุการณ์ตามคลิปวีดีโอมีเพียงการ
บอกเล่า ว่ามีการแจกเงินซื้อเสียงโดยตัวแทนหัวคะแนนของนายโกเมนทร์ แต่ไม่มีใครยืนยันว่านางวรรณีเป็นหัวคะแนน
ของนายโกเมนทร์ และนายโกเมนทร์ รู้เห็นสนับสนุนการกระท าของนางวรรณี พยานหลักฐานจึงยังฟังไม่ได้ว่านาย
โกเมนทร์ กระท าผิดกฎหมาย จึงสั่งให้ด าเนินคดีอาญาเฉพาะนางวรรณีตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 
วรรคหนึ่ง(1) 
 
อ้างอิง : 
https://www.thansettakij.com/content/politics/434335?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
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14 พ.ค. 2563 - 16:32 น.  

กกต. ฟันอาญา แจกเงิน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่ ผู้สมัครพลังประชารัฐ รอด!  

 
กกต.ด าเนินคดีอาญา กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หลังพบแจกเงินซื้อเสียงให้ ผู้สมัคร พปชร. แต่ผู้สมัคร 

ส.ส.ถูกยกค าร้อง เหตุไม่มีพยานยันได้ว่ารู้เห็นเป็นใจ 
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. เว็บไซต์ส านักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต.สั่ง

ด าเนินคดีอาญาว่า นางวรรณี ขจรเดช ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต1 อุดรธานี ได้มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.61 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) โดยก่อน
ประกาศผลการเลือกตั ้ง กกต.ได้รับค าร้องว่า นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ผู ้สมัค รส.ส.หมายเลข 17 เขต1 
อุดรธานี พรรคพลังประชารัฐ (ผู้ถูกร้องที่1) และนางวรรณี ขจรเดช ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต1 อุดรธานี (ผู้ถูก
ร้องที่2) ได้มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.
61 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) กล่าวคือ นายโกเมนทร์ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นางวรรณีจัดท าให้ เสนอ
ให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 
เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคะแนนให้แก่นายโกเมนทร์  

โดย กกต. ได้พิจารณารายงานการไต่สวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ความว่า ผู้ร้องกล่าวหาว่า 
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 ระหว่างเวลา 17.00 -20.00 น. ที่ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี นางวรรณีน าเงินจ านวน 
1,500 บาท ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนละ 500 บาท เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้นาย
โกเมนทร์ ซึ่งผู้ร้องได้อ้างคลิปวิดีโอบันทึกภาพการจ่ายเงินรวม 3 เหตุการณ์เป็นหลักฐาน โดยคลิปวิดีโอ ที่ 1 
เหตุการณ์วันที่ 20 มี.ค.62 ระหว่างเวลา 17.00 -18.00 น. บริเวณหน้าบ้านของนางวรรณี มีข้อความช่วงหนึ่งที่
นางวรรณีกล่าวว่า “อ้าว!บ้านเขา 17 คนเขากะได้3” คลิปวิดีโอที่2 เหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 ระหว่างเวลา 
19.00-20.00 น. ที่บ้านของนางวรรณี ซึ่งผู้ร้องถามนางวรรณีว่า “ยายๆเขาว่าบ้านอื่นได้เบิ่ด บ้านนี่ตั้งหลาย
เสียงคือบ่ได้” นางวรรณีตอบว่า “มาตามรายชื่อ เขียนไปตั้งแต่ดึกด าบรรพ์” ผู้ร้องถามว่า “เขาให้คนละเท่าไหร่ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/รอดอีกแล้ว-พปชร..jpg
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500 บาท หรือ1,000 บาท” นางวรรณีตอบว่า “500 บาท” ผู้ร้องถามต่อว่า “ใช่เบอร์ 17 ไหม” นางวรรณีตอบ
ว่า “อือ” และคลิปวิดีโอที่3 เหตุการณเมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 เวลาประมาณ 19.00 น. มีข้อความช่วงหนึ่งว่า “ถ้า
ไม่เอาเงินไปให้ พวกพี่ พี่ก็ไม่รู้ แต่ที่พวกพี่ถามนะคือว่าบ้านพี่มี 17 นะ อยู่กันครบหมด และต้องมากันหมดอยู่
แล้ว ท าไมได้ 3 คน เราถามได้ได้เหรอ ใครจะแดกหัวคิวกันเท่าไหร่ไม่สนหรอก” และมีบุคคลกล่าวว่า “นี่เมื่อ
วานฝ้ายยังพูดเล่นอยู่เลยว่า เพิ่นเอาเงินมาให้มีพี่ พี่หมู กับพี่บูล พี่หมูยังบอกเลยเอาท าไม เอาไปคืนเขา อ้าว! 
มันเงินหมาตั๊วเนี่ย เราเอา เราไม่ลงก็ได้” 

จากการไต่สวนนางวรรณีให้ถ้อยค าว่า เมื่อวันที่ 18  มี.ค.62 เวลาประมาณ 19.00 น.มีบุคคลซึ่งตนไม่
รู้จักมาก่อนน าเงินจ านวน 1,500 บาท ฝากให้ตนน าไปมอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหมู่9 บ้านศรีสุขเจริญ ต.หมากแข้ง 
คนละ 500 บ. และบอกว่าเป็นของเบอร์ 17 และช่วงเช้าของวันที่ 19 มี.ค.62 ตนได้น าเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามที่ได้รับฝาก คนละ 500 บ. 
ต่อมาเมื ่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ตน แล้วตนได้ให้ถ้อยค าว่า ไม่ได้รับเงินจากบุคคลใดมาแจกให้แก้ผู ้ส ิทธิ
เลือกตั ้งเพื ่อให้ลงคะแนนให้แก่นายโกเมนทร์ การให้ถ้อค าปฏิเสธดังกล่าวนั ้นเป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มี
พยานหลักฐานมาสนับสนุน 

จึงมีน้ าหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่านางวรรณีจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัด
เดตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู ้ใด เพื่อจูงใจให้ผู ้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายโกเมนทร์ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  

ส่วนนายโกเมนทร์จากการตรวจสอบคลิปวิดีโอหลักฐาน และจากการไต่สวนพยานซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ใน
คลิปมีเพียงการบอกเล่าว่า มีการแจกเงินซื้อเสียงโดยตัวแทนหรือหัวคะแนนของนายโกเมนทร์ แต่ไม่มีพยาน
ยืนยันว่า นางวรรณีเป็นตัวแทนหรือหัวคะแนนของนายโกเมนทร์ และเป็นผู้ก่อเหตุ สนั บสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจ 
ให้นางวรรณีกระท าการดังกล่าว 

พยานหลักฐานจึงยังฟังไม่ได้ว่านายโกเมนทร์กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด จึงมีค าสั่งให้ยกค า
ร้องนายโกเมนทร์ และให้ด าเนินคดีอาญาแก่นางวรรณี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วย
การเลือกตั้งส.ส.61 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/รอดอีกแล้ว-พปชร..jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/รอดอีกแล้ว-พปชร..jpg
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วันพฤหัสบดี ท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:20 น 

แพร่ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4  

  

ส านักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา 14 พ.ค.2563 เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ดูในลิงก)์ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/034/T_0001.PDF  
ทั้งนี้ ส.ส.ล าปาง เขต 4 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.หลายสมัย พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิตแล้ว เมื่อช่วงเย็น 

วันที่ 7 พ.ค.63 
 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/88705-news-58.html  

  

https://www.isranews.org/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/034/T_0001.PDF
https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/88705-news-58.html
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ไทยรัฐออนไลน์ 14 พ.ค. 2563 16:31 น.  

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทน “อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์” 

 
โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทน “อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์” อดีต 

ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ที่เสียชีวิต 
วันที่ 14 พ.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาล
ปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้  
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563” 
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง  
มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/034/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/034/T_0001.PDF
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ทั้งนี้ ในท้ายพระราชกฤษฎีกา ระบุหมายเหตุว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่อง
ด้วยต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ว่างลง ซึ่งมาตรา 105 วรรคหนึ่ง ( 1) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือ เมื่อมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่
ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมนั้นคือ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย และเป็น ส.ส.หลาย
สมัย ซึ่งเสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา.  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1844226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1844226
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14 พฤษภาคม 2563 - 16:32 น.  

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งว่าง 

 

ราชก ิจจาน ุเบกษา  พระบรมราชโองการ โปรด เกล ้าฯ  พระราชกฤษฎ ีกา ให ้ม ีการ เล ือกตั ้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 

14 พฤษภาคม 2563 เว ็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาให ้ม ีการ เล ือกตั ้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ความว่า พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือก
ตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร
ไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้  
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง 
เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563” 
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง  
มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
อ่านข่าว - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

https://www.komchadluek.net/news/regional/430793?utm_source=tiein&utm_medium=internal_referral
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ว่างลง ซึ่งมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติว่า ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการ เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุ
อื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตรา
พระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จึงจ าเป็นต้องตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/430797?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/regional/430797?adz
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พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.06 น.                      
 

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. เลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต4 
 

 
 
        โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. เลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต4  แทนต าแหน่งว่าง  

เมื่อวันที่  14 พ.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563  โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกต้ังขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง   

ทั้งนี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774456 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/774456
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 14 พ.ค. 63 | 17:41 น. 

กกต.เตรียมประกาศวันเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล ำปำง 20 ม.ิย.นี ้

 
กรุงเทพฯ 14 พ.ค.-เว็บไซด์ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งส.ส.ล าปาง เขต 4  แทนต าแหน่งที่

ว่าง กกต.เรียกประชุมก าหนดวันเลือกตั้ง 20 มิ.ย.นี้ 
เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง  

เขตเลือกตั้งที่ 4  แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 105 วรรคหนึ่ง( 1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้  มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563” 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  มาตรา 3 ให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปางเขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง มาตรา 4 ให้ประกาศกรรมการการ
เลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) รับทราบการประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว และ
นัดประชุมกกต. พรุ่งนี้ (15 พ.ค.) เวลา 09.30 น. เพ่ือก าหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับเลือกตั้งตามที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้งส.ส. มาตรา 12 บัญญัติไว้ ซึ่งคาดว่ากกต.จะก าหนดวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2563 
และเลือกตั้งวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  

ส าหรับการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปางครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งแทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.พรรค
เพ่ือไทยที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด โดยในการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปเมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2562 เขตเลือกตั้งที่ 4มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 159,700 คนมาใช้สิทธิ 125,158 คน โดยนายอิทธิรัตน์ได้รับ
เลือกตั้งด้วยคะแนน 74,160 คะแนน นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ พรรคประชาธิปัตย์  37,308 คะแนน และนายศิริจันทร์ 
สิทธิกัน พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย  595 คะแนน.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5ebd2043e3f8e40af143cd95  

https://www.mcot.net/view/5ebd2043e3f8e40af143cd95
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เผยแพร:่ 14 พ.ค. 2563 17:14   ปรับปรุง: 14 พ.ค. 2563 17:49   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

 

มีผลบังคับใช้แล้ว พ.ร.ฎ.เลอืกตั้งซ่อมล าปาง กกต.เตรียมเคาะวันใชส้ิทธิ 
 

 
 

ราชกิจจาฯ เผย พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง มีผลบังคับใช้แล้ว กกต.เตรียมประชุม คาดก าหนด 
20 มิ.ย.เป็นวันเลือกตั้ง 

วันนี้ (14 พ.ค.) เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่
เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่
ว่าง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563” 
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปางเขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง มาตรา 4 ให้ประกาศกรรมการการเลือกตั้ง
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต.ได้รับทราบการประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้วและเตรียมที่จะประชุม
เพ่ือก าหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ี พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 12 บัญญัติไว้ คาดว่า กกต.จะ
ก าหนดให้วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 20-26 พ.ค.เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการประชุมหาข้อสรุป
ในพรุ่งนี้ 
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ส าหรับการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง ครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งแทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์  อดีต ส.ส.
พรรคเพื่อไทยที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 พ.ค. เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด โดยในการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 
62 เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 159,700 คนมาใช้สิทธิ 125,158 คน นายอิทธิรัตน์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 
74,160 คะแนน ตามมาด้วยนายนิคม เชาว์กิตติโสภณ พรรคประชาธิปัตย์ 37,308 คะแนน และนายศิริจันทร์ สิทธิกัน 
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 595 คะแนน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000050435 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000050435
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14 May 2020 17:20 น. 

ประกาศราชกิจจาฯก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ ส.ส.ล าปางเขต 4  
 

 
 

ราชกิจจานุเบกษา เผยก าหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่จังหวัดล าปางแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั้งที่ ๔ แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓” 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/434315 
 

https://www.thansettakij.com/content/434315
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14 พฤษภาคม 2563 17:40 82  

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 

 
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส. จังหวัดล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง  

วันนี้ (14พ.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563” 
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.TNNTHAILAND.COM/CONTENT/40118 
 
 

https://www.tnnthailand.com/content/40118
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วันพฤหัสบดี ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.11 น. 

พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง มีผลบังคับใช้แล้ว คาดหย่อนบัตร 20 มิ.ย. 

 
พ.ร.ฎ. เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ล าปาง มีผลบังคับใช้แล้ว กกต. เตรียมประชุมคาดก าหนด 20 มิ.ย.เป็นวัน

เลือกตั้ง 
วันที่  14 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4  แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้น
แทนต าแหน่งที่ว่าง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง( 1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 “ มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปางเขตเลือกตั้งที่  4 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง มาตรา 4 ให้ประกาศกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ผู้รับสนองพระบรมราช
โองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต.ได้รับทราบการประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้วและเตรียมที่จะประชุมในวันพรุ่งนี้
(15พ.ค.)เวลา 09.30 น. เพ่ือก าหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 12 
บัญญัติไว้ ซึ่งคาดว่า กกต.จะก าหนดให้วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 20-26 พ.ค. เป็นวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 

ส าหรับการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง ครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งแทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์  อดีตส.ส.
พรรคเพื่อไทยที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 พ.ค. เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด โดยในการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 
62 เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 159,700 คนมาใช้สิทธิ 125,158 คน นายอิทธิรัตน์ ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 
74,160 คะแนน ตามมาด้วยนายนิคม เชาว์กิตติโสภณ พรรคประชาธิปัตย์  37,308 คะแนน และนายศิริจันทร์  สิทธิกัน 
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย  595 คะแนน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/492866  
 

https://www.naewna.com/politic/492866
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14 พฤษภาคม 2563  

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งว่าง 

 
ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร (ส.ส.) จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งท่ี 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 
14 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์  ราชกิจจานุ เบกษา  เผยแพร่  พระราชกฤษฎีกาให้มีการ เลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ความว่า พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563” 
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ว่างลง ซึ่งมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า ในกรณี
ที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราว
ออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของ
สภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880559
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14 พ.ค. 2563 - 12:26 น.  

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล  
 

 
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ตามข้อบังคับพรรค

ก้าวไกล พ.ศ.2563 ท าให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากต าแหน่ง  
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรค

การเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล มีรายละเอียดดังนี้ ตามที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองได้ม ีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื ่อง การเปลี ่ยนแปลง ข้อบังคับพรรค และ
คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล จ านวน 
10 คน นั้น 
 บัดนี้ พรรคก้าวไกลได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กรณี นายราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ หัวหน้าพรรคก้าว ไกล 
เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท าให้ความเป็นกรรมการบริหาร พรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตาม
ข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2563 ข้อ 24 วรรคหนึ่ง (1) เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ที่
เหลืออยู่จ านวน 9 คน พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ 
ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ.2563 ข้อ 25 วรรคหนึ่ง (2) ดังนั้น จึงท าให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล
ที่เหลืออยู่พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ จ านวน 9 คน ดังนี้ 
1.นางปีใหม่ รัฐวงษา เลขาธิการพรรค 
2.นายจักรพล ผลละออ เหรัญญิกพรรค 
3.นางสาวมัณฑนา สุริยฉาย นายทะเบียนสมาชิกพรรค  
4.นางสาวฐิตาภา รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค 
5.นายธนวัฒน์ ชนะพงศ์พิศาล กรรมการบริหารพรรค 
6.นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ กรรมการบริหารพรรค 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/8888800-1-768x432-3.jpg
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7.นายสราวุธ เชิญชัย กรรมการบริหารพรรค 
8.นายปรวัฒน์ จันทรขจร กรรมการบริหารพรรค 
9.นายฐิติพงศ์ รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค 

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารพรรค
ก้าวไกลที่พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
บริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ.2563 ข้อ 25 วรรคสี่  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน 
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง  
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4127239 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4127239
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วันพฤหัสบดี ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 13.21 น. 

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร'พรรคก้าวไกล' 

 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 
ตามท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับพรรค และ
คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการ บริหารพรรคก้าวไกล จ านวน ๑๐ 
คน นั้น 

บัดนี้ พรรคก้าวไกลได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ กรณ ีนายราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เสียชีวติ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท าให้ความเป็นกรรมการบริหาร พรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรค
ก้าวไกล พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ที่เหลืออยู่จ านวน ๙ คน พ้น
จากต าแหน่งทั้งคณะ ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง (๒) ดังนั้น จึงท าให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคก้าวไกลที่เหลืออยู่พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ จ านวน ๙ คน ดังนี้ 
๑. นางปีใหม ่รัฐวงษา เลขาธิการพรรค 
๒. นายจักรพล ผลละออ เหรัญญิกพรรค 
๓. นางสาวมัณฑนา สุริยฉาย นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
๔. นางสาวฐิตาภา รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค 
๕. นายธนวัฒน์ ชนะพงศ์พิศาล กรรมการบริหารพรรค 
๖. นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ กรรมการบริหารพรรค 
๗. นายสราวุธ เชิญชัย กรรมการบริหารพรรค 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

๘. นายปรวัฒน์ จันทรขจร กรรมการบริหารพรรค 
๙. นายฐิติพงศ ์รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค 

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหาร พรรคก้าว
ไกลที่พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรค
ก้าวไกลชุดใหม่ ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๕ วรรคสี่ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/492732  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/492732
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เผยแพร:่ 14 พ.ค. 2563 14:35   ปรับปรุง: 14 พ.ค. 2563 15:12   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

 

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบรหิาร “พรรคก้าวไกล” 
 

 

 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
พรรคก้าวไกล 

วันนี้ (14 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ว่าตามท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีคณะ
กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล จ านวน 10 คนนั้น 

บัดนี้ พรรคก้าวไกลได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เสียชีวิต 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท าให้ความเป็นกรรมการบริหาร พรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรค
ก้าวไกล พ.ศ.2563 ข้อ 24 วรรคหนึ่ง (1) เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ที่เหลืออยู่จ านวน 9 คน พ้น
จากต าแหน่งทั้งคณะ ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2563 ข้อ 25 วรรคหนึ่ง (2) ดังนั้น จึงท าให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคก้าวไกลที่เหลืออยู่พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ จ านวน 9 คน ดังนี้ 

1. นางปีใหม่ รัฐวงษา เลขาธิการพรรค 
2. นายจักรพล ผลละออ เหรัญญิกพรรค 
3. นางสาวมัณฑนา สุริยฉาย นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
4. นางสาวฐิตาภา รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค 
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5. นายธนวัฒน์ ชนะพงศ์พิศาล กรรมการบริหารพรรค 
6. นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ กรรมการบริหารพรรค 
7. นายสราวุธ เชิญชัย กรรมการบริหารพรรค 
8. นายปรวัฒน์ จันทรขจร กรรมการบริหารพรรค 
9. นายฐิติพงศ์ รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค 
อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารพรรคก้าว

ไกลที่พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรค
ก้าวไกลชุดใหม่ ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2563 ข้อ 25 วรรคสี่ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000050329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000050329
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14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:14 น.       

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 

 
วันนี้ 14 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียน

พรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ความว่า  
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และ
คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล จ านวน 10 คน 
นั้น 

บัดนี้ พรรคก้าวไกลได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เสียชีวิต 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท าให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคก้าว
ไกล พ.ศ. 2563 ข้อ 24 วรรคหนึ่ง (1) เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ที่เหลืออยู่จ านวน 9 คน พ้นจาก
ต าแหน่งทั้งคณะตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2563 ข้อ 25 วรรคหนึ่ง (2) 

ดังนั้น จึงท าให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่เหลืออยู่พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ จ านวน 9 คน ดังนี้ 
1. นางปีใหม่ รัฐวงษา เลขาธิการพรรค 
2. นายจักรพล ผลละออ เหรัญญิกพรรค 
3. นางสาวมัณฑนา สุริยฉาย นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
4. นางสาวฐิตาภา รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค 
5. นายธนวัฒน์ ชนะพงศ์พิศาล กรรมการบริหารพรรค 
6. นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ กรรมการบริหารพรรค 
7. นายสราวุธ เชิญชัย กรรมการบริหารพรรค 
8. นายปรวัฒน์ จันทรขจร กรรมการบริหารพรรค 
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9. นายฐิติพงศ์ รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค 
อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารพรรคก้าว

ไกลที่พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ก้าวไกลชุดใหม่ ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2563 ข้อ 25 วรรคสี่ 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 
พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา 
นายทะเบียนพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378776617/?qline= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378776617/?qline
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วันท่ี 14 พ.ค. 2563 เวลา 15:32 น. 

 

"บิ๊กป้อม"ยัน ไม่รับเป็น หน.พปชร. 

 
พล.อ.ประวิตร ปัดวุ่น ไม่รู้เรื่อง"อุตตม" ลาออกหัวหน้าพปชร. ยันตนเองไม่นั่งแทน  
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่มีการล่ารายชื่อกรรมการบริหารพรรค ให้ลาออก ได้ถึง 23 เสียง และได้มีรายชื่อเซ็นลาออก
และแจ้งความจ านงต่อ พล.อ.ประวิตร แล้ว โดยได้ปฏิเสธว่า ไม่รู้และไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ส่วนกระแสข่าวว่านายอุตตม 
สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนั้นตนไม่
ทราบในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยืนยันว่า ตนเองไม่รับเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตามที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการยื่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอจัดประชุมใหญ่สามัญพรรค เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ หลังพิจารณา 
พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ ต้นมิ.ย. 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/623428 
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14 พ.ค. 2020 19:17:01 

“พล.อ.ประวิตร” ลั่นไม่ได้โทรหา กก.บห.พปชร. ให้ลาออก  

 
กรุงเทพ 14 พ.ค.- พล.อ.ประวิตร ลั่นไม่ได้โทรหากรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐให้ลาออก ยันไม่มี

เอี่ยว ปัดหารือกับนายกฯ คุยแต่เรื่องงาน     
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่าตามท่ี

มีสื่อบางส านักออกมาระบุว่า ตนได้โทรศัพท์ไปหากรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือขอให้แต่ละคนลาออกนั้น 
ไม่เป็นความจริง เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) แต่ละคนที่จะด าเนินการอะไร ส่วนตนไม่ได้
ยุ่งเกี่ยวใดๆ เช่นเดียวกับการเสนอให้ตนเป็นหน้าพรรคนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเช่นกัน 

ส่วนกรณีที่มีการระบุว่าพล.อ.ประวิตรไม่รับต าแหน่งหัวหน้านั้น เรื่องนี้ยืนยันว่าตนไม่ได้พูดหรือให้สัมภาษณ์
ใดๆทั้งสิ้น กับการไม่รับต าแหน่งหัวหน้าพรรค เพราะเรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรค ตนไม่เกี่ยวข้อง สุด
แล้วแต่สมาชิก 

พล.อ.ประวิตร ย้ าด้วยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตนไม่ทราบ และไม่ได้น าไปหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใด  การพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแต่ละครั้งคุยเรื่องงาน
เท่านั้น.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ebd36bde3f8e40af143cea2  
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วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 - 17:24 น.  

 

‘บิ๊กป้อม’ ลั่นไม่ได้โทรหา กก.บห. ให้ลาออก 
 

 
 

“พล.อ.ประวิตร” ย้ าไม่ได้โทรหากรรมการบริหารพรรคให้ลาออก อย่างที่กล่าวอ้าง ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใดๆ กับ
กรรมการบริหารพรรค  ลั่นไม่ได้หารืออะไรกับนายกฯ หากจะคุยมีแต่เรื่องงาน    
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตามที่มีสื่อ
บางส านักออกมาระบุว่า ตนได้โทรศัพท์ไปหากรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือขอให้แต่ละคนลาออกนั้น ไม่เป็น
ความจริง เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) แต่ละคนที่จะด าเนินการอะไร ส่วนตนไม่ได้ยุ่ง
เกี่ยวใดๆ เช่นเดียวกับการเสนอให้ตนเป็นหน้าพรรคนั้น เรื่องนี้ก็ไม่ทราบเช่นกัน 

ส่วนกรณีท่ีมีการระบุว่าตนไม่รับต าแหน่งหัวหน้านั้น เรื่องนี้ยืนยันว่าตนไม่ได้พูดหรือให้สัมภาษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น กับ
การไม่รับต าแหน่งหัวหน้าพรรค เพราะเรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรค ตนไม่เกี่ยวข้อง สุดแล้วแต่สมาชิก 

พล.อ.ประวิตรย้ าด้วยว่า เรื่องที่เกิดขึ้นตนไม่ทราบ และไม่ได้น าไปหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใด การพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแต่ละครั้งคุยเรื่องงาน
เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2185845 
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พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.48 น.                      

 

'ธรรมนัส' ออกโรงโต้ข่าวมั่ว! ยันไม่ลาออกจาก กก.บห. 
 

 
           “ธรรมนัส” ยันข่าวม่ัว เผยยังไม่ย่ืนใบลาออกกก.บห. พร้อมย้ า'อุตตม'ยังไม่ไขก๊อกเปิดทางให้'บิ๊กป้อม' 

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชา
รัฐ(พปชร.)  เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าตนเองได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) แล้ว 
ว่า เป็นข่าวมั่ว ตนยังไม่ได้ยื่นใบลาออกจากกก.บห.ตามที่เป็นข่าว ซึ่งการยื่นใบลาออกจะต้องยื่นกับหัวหน้าพรรค หรือ
เลขาฯพรรคเท่านั้น 

รวมถึงกระแสที่ว่านายอุตตม สาวนายน รมว.คลังและหัวหน้าพรรคพปชร.ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค 
เพ่ือเปิดทางให้พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกฯในฐานะประธานยุทธ์ศาสตร์พรรคพปชร.ท าหน้าที่แทนหัวหน้า
พรรคนั้น ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ข่าวที่ออกมาถือว่าผิดเพี้ยนมาก.                     
                                             
      
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774447 
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วันท่ี 14 พ.ค. 2563 เวลา 16:50 น. 

ข่าวมั่วผิดเพี้ยนมาก! “ธรรมนัส”ยันไม่ยื่นใบลาออกกก.บห.พลังประชารัฐ 

 

"ธรรมนัส"ยันไม่ยื่นใบลาออกจากกรรมการบริหารพลังประชาชนรัฐ อุตตมลาออกหัวหน้าพรรค เปิด
ทางบ๊ิกป้อมนั่งแทน เป็นข่าวม่ัวและผิดเพี้ยนมาก  

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยถึงกรณีท่ีมีกระแสข่าวว่าได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรค ว่า เป็นข่าวมั่ว 
ยังไม่ได้ยื่นใบลาออกจากกก.บห.ตามท่ีเป็นข่าว ซึ่งการยื่นใบลาออกจะต้องยื่นกับหัวหน้าพรรคหรือเลขาฯพรรคเท่านั้น 

รวมถึงกระแสข่าวที่ว่านายอุตตม สาวนายน รมว.คลังและหัวหน้าพรรคพปชร.ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้า
พรรค เพื่อเปิดทางให้พล.อ.ประวิตร ท าหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคนั้น ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ข่าวที่ออกมาถือว่า
ผิดเพี้ยนมาก 
 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/623436 
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15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

หึ่ง!‘สุริยะ-ธรรมนัส’ เปลี่ยนใจหนุน‘ป้อม’ 

อุตตมกอดเก้าอี้แน่น 
 

   "บิ๊กป้อม" ปฏิเสธ ไม่ทราบเรื่อง "อุตตม" ถูกเขี่ยพ้นหัวหน้าพรรค ยันไม่มีการพูดคุยกัน  ขณะที่เจ้าตัวยันยังอยู่ที่
เดิมไม่ได้ลาออก ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลั่น "บิ๊กตู่" หนุนท างานดูแลเศรษฐกิจต้องน าเรื่องการเมือง  

     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่า ตนเองเป็นคนโทรศัพท์ประสานให้กรรมการบริหารพรรครวมถึงนาย
อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค  
     โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีการพูดคุยใดๆ กับกรรมการบริหารพรรค 
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด เพราะการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแต่ละครั้งมีเพียง
เรื่องงานเท่านั้น 
     นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ทราบรายละเอียด "ไม่รู้ๆ ผมไม่รู้ไม่ชี้ ไปถามเจ้าตัวเอง 
ข่าวจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ มั่วไปหมด"  
     ด้านนายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง ยืนยันว่ายังอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้ลาออกอะไรทั้งนั้น ทุกอย่างสภาพ
เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  
     "วันนี้ข่าวก็คือข่าว ผมเรียนตามข้อเท็จจริงว่าท างานเหมือนเดิมตามที่ได้เคยพูดก่อนหน้านี้ เรื่องของพรรคก็เป็น
เรื่องของพรรค สถานการณ์ตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ตอนนี้เป็นอย่างที่เห็น ไม่ได้มีอะไรมาในเรื่องนั้น เรื่องพรรคก็เดิน
ไปตามนั้น ยังท าหน้าที่เหมือนเดิม" 
     นายอุตตมกล่าวว่า จากกระแสข่าวความไม่มีเสถียรภาพของพรรครัฐบาล เชื่อว่าไม่กระทบกับการบริหาร
เศรษฐกิจ เรายังท าหน้าที่ตรงนี้เต็มที่เหมือนเดิม อย่างที่คุยกันเรื่องนี้ใหญ่ที่สุด ไม่ใช่แค่วันนี้ นายสมคิดก็เรียกประชุมทีม
เศรษฐกิจ เป็นการมองไปข้างหน้า เตรียมการไปข้างหน้าว่าบริหารจัดการอย่างไร ไม่ใช่แค่ผลกระทบเฉพาะหน้าแต่
เกี่ยวเนื่องไปข้างหน้าด้วย 
     รมว.การคลังกล่าวว่า ในเรื่องการเมืองมันมีความไม่แน่นอนอยู่แล้ว ในระบบการเมืองเองเป็นเรื่องที่ว่า ถ้าเป็น
รัฐบาลต้องดูแลท างานดูแลประชาชนให้ได้ในวิกฤติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ให้สัมภาษณ์วันนี้เอา
งานน าทุกอย่างเพ่ือให้สามารถดูแลกันได้ 
     นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวเช่นกันว่า นายอุตตมยังคงท าหน้าที่ทั้งในพรรคและใน 
ครม.ต่อไปตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้ให้ก าลังใจและชี้แนะ ภายหลังได้เข้าพบเมื่อวันก่อน  ส่วนกรรมการบริหารพรรคท่าน
อ่ืนไม่ว่าจะเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น เท่าท่ีทราบก็ยังไม่ได้ลาออก สถานการณ์ภายในพรรคยังเป็นปกติดี 
     โฆษกพรรคพลังประชารัฐเผยว่า สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภายใน
พรรคและใน ครม. เพราะทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาโควิด-19 ให้พ่ีน้องประชาชนก่อน แม้ว่าตัวเลขของ
ผู้ป่วยรายใหม่จะไม่มี และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ยังวางใจไม่ได้ รัฐบาลยังต้องท างานหนักต่อไป 
โดยเฉพาะการเยียวยาและการฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19   
     เขาบอกว่าขณะนี้นายอุตตมท างานอย่างหนัก โดยเฉพาะการเยียวยา 5,000 บาทให้พ่ีน้องประชาชน ดังนั้นตน
มองว่าภายในพรรคต้องมีความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตรเป็นศูนย์กลาง
ในพรรค และมีนายอุตตมกับนายสนธิรัตน์ขับเคลื่อนการท างานในพรรคอย่างเป็นระบบ ไปสู่ทิศทางที่ประชาชน
คาดหวัง ซึ่งที่ผ่านมาทั้งนายอุตตมและนายสนธิรัตน์ต่างทุ่มเทท างานให้พรรคอย่างเต็มที่มาตลอด 
     จากกรณีสถานการณ์ภายในพรรค พปชร.กลับมาป่วนอีกรอบ เมื่อความพยายามเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจาก
นายอุตตมเป็น พล.อ.ประวิตร มีรายงานว่าต าแหน่งเลขาธิการพรรคของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ มีกระแสข่าวว่าจะถูก
เปลี่ยนตัวเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้เคยมีชื่อของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ จะมาเป็นเลขาธิการพรรคคน
ใหม่ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าพรรค รวมถึงนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท ก็มี
ชื่อเป็นแคนดิเดตอีกคน ล่าสุดปรากฏชื่อของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง และ ส.ส.
บัญชีรายชื่อเพ่ิมเข้ามาเป็นแคนดิเดต 
     อย่างไรก็ตาม คนที่ถูกจับตามากเป็นพิเศษคือ นายอนุชาและนายสันติ โดยนายอนุชาที่ในระยะหลังท างาน
ใกล้ชิดกับ พล.อ.ประวิตรอย่างมากในฐานะรองประธานยุทธศาสตร์พรรค และยังเป็นคนสนิทของแกนน ากลุ่มสามมิตร
ทั้งกับนายสุริยะและนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ขณะที่นายสันติถือเป็นอีกคนที่มีรายงานว่าจะได้รับการ
ผลักดันด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยและความเหมาะสมหลายอย่างประกอบกัน โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตร 
     ขณะที่ต าแหน่งรัฐมนตรีก็ถูกจับตามองเช่นกัน กรณีกลุ่มสามมิตรน าโดยนายสุริยะและกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า เปลี่ยนใจร่วมสนับสนุน พล.อ.ประวิตรเป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นการคาดกันว่าเป็นเรื่องของการต่อรอง
ต าแหน่งรัฐมนตรี โดยเฉพาะเก้าอ้ี รมว.พลังงาน เพราะขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนว่านายสุริยะและ ร.อ.ธรรมนัส
ได้เซ็นชื่อในใบลาออกจากกรรมการบริหารพรรคและส่งให้ พล.อ.ประวิตรแล้วจริงหรือไม่ ซึ่งเก้าอ้ีตัวนี้มี 3 กลุ่มต้องการ
เพ่ือหวังผลถึงการเปลี่ยนแปลงในพรรค ได้แก่  นายสุริยะ, ร.อ.ธรรมนัส ที่ผนึกก าลังกับนายสนธิรัตน์ไม่ปล่อยเก้าอ้ีนี้ 
และนายณัฏฐพลที่ได้รับการหนุนจากทุนใหญ่กลุ่มพลังงาน ซึ่งหากนายสุริยะไม่ได้อาจเปลี่ยนใจไม่หนุน พล.อ.ประวิตร 
     ทั้งนี้ ท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนายกฯ ตัดสินใจ หากให้มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและ
เลขาธิการพรรค นายอุตตมเองก็ต้องยอมลาออกรวมไปถึงต าแหน่ง รมว.การคลัง หากถึงตรงนั้นมีการมองกันในส่วนของ
นายสมคิดที่ถือเป็นหัวหน้าทีม อาจใช้จังหวะนั้นขอพักแบบจากกันด้วยดี ที่อาจรวมไปถึงนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย.  

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65967 
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"อุตตม" ยันไมล่าออกจากหัวหน้า พปชร. 

 
 
"อุตตม" ยันข่าวลือลาออกจากหัวหน้า พปชร. เดินหน้าท างานแก้ปัญหาเศรษฐกิจเหมือนเดิม  
นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวว่าผมจะลาออก หรือลาออกไปแล้วจากหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ขอยืนยันตรงนี้ว่าทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้ลาออกอะไรทั้งนั้น ทุกอย่างสภาพเหมือนเดิม ไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลง 

"วันนี้ข่าวก็คือข่าวผมเรียนตามข้อเท็จจริงว่าท างานเหมือนเดิมตามที่ได้เคยพูดก่อนหน้านี้ เรื่องของพรรคก็เป็น
เรื่องของพรารค ภาพตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร" นายอุตตม กล่าว 

นายอุตตม กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีแรงกดดันจากภายในพรรคให้ลาออกจากหัวหน้าพรรค พปชร. ยังไม่ได้มีอะไรมา
ในเรื่องนั้น เรื่องพรรคก็เดินไปตามนั้น ยังท าหน้าที่เหมือนเดิม 

นายอุตตม ยืนยันว่า ปัญหาภายในพรรค พปชร. และปัญหาการเมืองไม่กระทบกับการบริหารเศรษฐกิจ ผมยัง
ท าหน้าที่ตรงนี้เต็มที่เหมือนเดิม อย่างที่คุยกันเรื่องนี้ใหญ่ที่สุด ไม่ใช่แค่วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่า การท างานของรัฐบาลตอนนี้คือเรื่องการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -19 และการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ เรื่องการเมืองมาทีหลัง และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ก็ได้เรียกประชุม คลัง สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณา
มาตรการดูแลเศรษฐกิจในอนาคตแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/623402 
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'อุตตม' ยันไม่ลาออก จากหัวหนา้พรรคพลังประชารัฐ 

 
 

รมว.คลัง ยืนยันไม่ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมเดินหน้าท างานเหมือนเดิม ยอมรับ
เสถียรภาพการเมืองเป็นหนึ่งในความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ  

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าตนได้ลาออกจาก
ต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โดยยืนยันว่า ตนยังนั่งในต าแหน่งดังกล่าวและไม่ได้ลาออกแต่อย่างใด 
“โดยสภาพผมยังเหมือนเดิม วันนี้ ข่าวก็คือข่าว เรียนตามข้อเท็จจจริง ผมยังท างานเหมือนเดิม เรื่องของพรรคก็เป็น
เรื่องของพรรค” 

ถามว่า มีแรงกดดันให้ลาออกจริงหรือไม่ เขากล่าวว่า เป็นอย่างท่ีเห็น ไม่มีอะไรมากในเรื่องนั้น เรื่องของพรรคก็
เดินไปตามนั้น ยืนยัน กระแสข่าวจะไม่กระทบต่อการท างาน ซึ่งตนจะท างานอย่างเต็มที่ แม้เสถียรภาพการเมืองจะถือ
เป็นหนึ่งในความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ แต่เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดูแล และ ต้องท างานให้กับประชาชนได้ ท่าน
นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่า วันนี้ จะต้องเอาเรื่องงานมาน าเรื่องอ่ืน 
ส าหรับภาพรวมเศรษฐกิจนั้น เรื่องเศรษฐกิจนั้น ถือเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนการทบทวนเศรษฐกิจนั้น เรียนว่า ในวันจันทร์
หน้านี้ ส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะไปร่วมแถลงกับสภาพัฒน์ เพราะถือเป็นภาวะที่ไม่ปกติ ซึ่งในส่วนของคลังมองจีดี
พีปีนี้ติดลบแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880490 
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อุตตม ยอมถอย ลาออกจากหัวหน้าพรรค พปชร.  
บิ๊กป้อม ขึ้นแท่นรักษาการแทน 
 

 
 

กระแสความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐ ส่งผลให้ นายอุตตม สาวนายน ตัดสินใจลาออกจากต าแหน่งหัวหน้า
พรรคแล้ว โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรค จะข้ึนมารักษาการแทน 

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ แจ้งว่า หลังเกิดกระแสความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ ให้เปลี่ยน
หัวหน้าและเลขาธิการพรรค จน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรค ต้องลง
มาเคลียร์ปัญหาทั้งพูดคุยกับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าพรรค และแกนน า
กลุ่ม สส. ที่เรียกร้องให้เปลี่ยนผู้บริหารพรรค และเคลื่อนไหวใช้ข้อบังคับพรรคมากดดัน ด้วยการล่าชื่อกรรมการบริหาร
ให้ลาออกเกินครึ่ง คือ 18 คน จาก 34 คน เพ่ือให้กรรมการต้องพ้นสภาพ ให้ยุติการเคลื่อนไหวในช่วงที่รัฐบาล และ พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องแก้ปัญหาโควิด-19 ผ่านพ้นไปก่อน 

พลเอกประยุทธ์ เรียกทั้ง นายอุตตม และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ
เลขาธิการพรรค เข้าพบเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยยืนยันจะให้อยู่ในท างานในต าแหน่งเดิม ทั้งในส่วนของ
พรรค และไม่มีการปรับ ครม. ใด ๆ ในช่วงนี้ เพื่อยุติความขัดแย้งในพรรค 

ล่าสุดช่วงค่ าวันที่ 13 พฤษภาคม มีการรวบรวมเสียงให้กรรมการบริหารพรรคลาออกได้ถึง 23 เสียง ท าให้
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง พลเอกประวิตร โทรศัพท์ประสานด้วยตัวเอง อาทิ กลุ่มสามมิตร ที่มี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายอนุชา นาคาศัย 
และนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ โดยกลุ่มสุดท้ายที่ลาออกคือกลุ่มของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับกลุ่ม พลเอกประวิตร ที่น าโดย นายวิรัช รัตนเศรษฐ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานวิปรัฐบาล, 
นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี และประธาน สส. , นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นาย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือว่าเกินก่ึงหนึ่งไปแล้ว 

ซึ่งตามข้อบังคับพรรค หากกรรมการบริหารลาออกเกินกึ่งหนึ่ง จะท าให้กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน
สิ้นสุดลงอัตโนมัติ ต้องเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยคาดว่าจะมีการยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือ
จัดประชุมใหญ่สามัญพรรค เพ่ือเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ หลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย แต่เมื่อ นาย
อุตตม ลาออกจากต าแหน่ง จึงท าให้กรรมการบริหารชุดดังกล่าว พ้นจากต าแหน่งโดยอัตโนมัติ  
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/412841 
 

https://news.ch7.com/detail/412841
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วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 - 08:22 น.  

การเมือง ภายใน พลังประชารัฐ การเมอืง ยคุปฏิรูป ก่อนเลือกตั้ง 
 

 
 

09.00 INDEX การเมือง ภายในพลังประชารัฐ การเมือง ยุคปฏิรูป ก่อนเลือกตั้ง 
มิได้เป็นเรื่องแปลกอย่างประหลาด หากจะมีการออกมาปฏิเสธข่าวการลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐจาก นาย อุตตม สาวนายน 
เป็นเรื่องถูกต้อง เป็นเรื่องอันชอบธรรมอย่างที่สุดในทางการ เมือง 
ยิ่งหากมองจากพ้ืนฐานที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพิ่งเชิญทั้ง นายอุตตม สาวนายน และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
ให้ไปร่วมสนทนาในห้องท างานของท าเนียบรัฐบาล 
ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็ไม่เคยแสดงให้เห็นว่ามี ความปรารถนาในต าแหน่งหัวหน้าพรรค เพราะเพียงแค่
ต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคก็เพียงพอแล้ว 
ยิ่งมีความชอบธรรมที่ นายอุตตม สาวนายน จะไม่ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค 

กระนั้น ความเป็นจริงที่ไม่ว่า นายอุตตม สาวนายน ไม่ว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ไม่ว่า นายสุวิทย์ เมษินท
รีย์ ไม่ว่า นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ก็รู้อยู่เป็นอย่างดี 
นั่นก็คือ ความต้องการให้ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ พ้นไปจากต าแหน่งบริหารในพรรคด ารงอยู่จริง 
ด ารงอยู่ถึงขนาดที่ นายอุตตม สาวนายน เคยมีคนพูดกับตนโดยตรง ด ารงอยู่ถึงขนาดที่มีการยื่นใบลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการบริหารเกิดข้ึนภายในพรรคจริง 
หากไม่มีอยู่จริงคงไม่มีการเชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้ไปร่วมสนทนาธรรมในท าเนียบรัฐบาล เหมือนกับเป็นการ
สร้างบรรยากาศแบบเดียวกับเมื่อเดือนเมษายน 2561 
แม้กระทั่ง “นายพลเอก” ซึ่งเป็น “มือท างาน” ให้กับ “นาย” แห่งบูรพาพยัคฆ์ก็ออกมายอมรับอย่างเปิดเผย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/index-การเมืองภายในพลังประชารัฐ.jpg
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ตรงนั้นต่างหากคือ “ความจริง” ต่อหน้า ต่อตา 
พลันที่ข่าวการเคลื่อนไหวล่าสุดภายในกรรมการบริหารที่ “กลุ่ม 4 กุมาร” เคยร่วมสนทนาธรรมด้วย ออกมา

เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับ 2-3 กลุ่มภายในพรรคพลังประชารัฐ 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
ความผิดปกติเป็นอย่างมากก็คือ ความผิดปกติจากบรรดาไอ้ห้อยไอ้โหน ไม่ว่าที่นั่งอยู่ในท าเนียบรัฐบาล ไม่ว่าที่นั่งอยู่ใน
พรรคพลังประชารัฐ หรือแม้กระท่ังข้างกาย นายอุตตม สาวนายน 
กลับเก็บปาก เก็บลิ้น นิ่งเงียบราวกับไม่รับรู้ในชะตากรรมที่ 
“กลุ่ม 4 กุมาร” ในฐานะ “ดรีมทีม เศรษฐกิจ” ก าลังประสบ 
นี่คือ รูปธรรมและความโหดร้ายของ “การเมือง” 
การเมืองของ“สงครามสั่งสอน” ในยุคแห่ง ”การปฏิรูป ก่อนการเลือกตั้ง” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2186324 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2186324
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วันพฤหัสบดี ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 14.37 น. 

'ก้าวหน้า'ตายคาโซเซียล! 'สาทิตย์'กะซวกความจริง แฉเกมยิง'แสงปันบาป' 

 

14 พฤษภาคม 2563 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีมี
การยิงแสงเลเซอร์"ตามหาความจริง"เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 53 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
เอาเป็นว่า...ถ้าจะฟ้ืนฝอย...ต้องหา ความจริง!!!! 

ตื่นเช้ามาวันนี้ วันที่โควิด ยังคุกคามชีวิตผู้คน คนในสังคมช่วยท า”ตู้ปันบุญ”ช่วยคนยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบ 
กลับปรากฏข่าว ยิงแสงเลเซอร์ โดยใช้ข้อความ ที่มุ่งเป้าโจมตีทางการเมือง  สวนทางกับสังคม ตู้ปันบุญ อย่าง

สิ้นเชิง เพราะข้อความที่ใช้ยิงแสง มุ่งสร้างความแตกแยก โดยใช้วาทกรรมก ากวม อ าพรางความจริง 
กลายเป็น แสงปันบาป เพราะมุ่งเป้าโยนบาปให้คนที่ไม่ได้ท า 

ส านวนไทยว่า ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ คือ การรื้อฟ้ืนเรื่องเก่าๆมาเล่าเม้าท์ใหม่ โดยไม่มีเรื่องอะไรใหม่ และไม่ได้ท า
ให้อะไรดีขึ้น น่าจะใช้ได้กับกรณีนี้ 

ผมว่า ถ้าจะเอาแสงมาฟ้ืนฝอย ก็ต้องหาความจริง..สิครับ จะรออะไร 
แต่ไหนก็ไหนๆ ยิงไปแล้ว ใช้ข้อความว่า “ตามหาความจริง” ซึ่งเฉลยตัวแล้วโดยการยอมรับว่าตัวเองท าคือ 

กลุ่มคณะก้าวหน้า 
ดูตัวคนท าคงนึกกันออกว่า ใครเป็นใคร คิดยังไง เป้าจริงๆ คืออะไร  เพราะพวกที่ออกมาตีปี้บขยายผล ใน

โซเชียลทั้งหลาย คือ เจ้าเก่าหน้าเดิม ที่รู้ๆกันอยู่ว่า “คิดอะไร” 
แต่มีประเด็นชวนคิดว่า มีอะไร “เป็นความจริงใหม่ “ ถึงหาญกล้าออกมาตอนนี้ เพราะเรื่องนี้ คนรับงานมาก่อ

เรื่อง เอาประชาชนบังหน้า โดนความจริงไล่ล่ากัน ติดคุกติดตะราง หนีความจริงไปตายดาบหน้าก็มี ไม่มีแผ่นดินอยู่ก็มี 
ตายโดยใช้แผ่นดินต่างชาติกลบหน้าก็มี เพราะกลับมาสู้ความจริงไม่ได้ 

มีคนบอกผมว่า คณะอะไรที่ว่านี้ คงเสียอาการ จากที่ปลุกคนขึ้นมาไล่รัฐบาลก าลังฟู อยู่ดีดีโควิดมาซะนี่ แถมตัว
แกนๆ โดนความจริงไล่ล่าซะอีก พอตั้งหลักได้ เลยเล่นอะไรด้วยวิธีการใหม่(ข่าวว่าเก่ามาจากที่อ่ืน ไม่รู้คุยกันมารึป่าว) 
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แต่ดูสถานที่ฉาย ข้อความที่ตั้งประเด็น ทุกเรื่องทุกท่ี ถูกความจริง ปลดปล่อยหมดแล้ว 
เอาง่ายๆ ก็แล้วกัน ตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตั้งใจเล่นอดีตรัฐบาลอภิสิทธิ์ กล่าวหาว่ารัฐบาลนั้นฆ่าประชาชน 
อภิสิทธิ์ สุเทพ สู้ความจริงด้วยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ค้นหาความจริง ทั้งไป ปปช. ศาล จนพิสูจน์ชัดว่า 

ไม่ผิด 
แต่ตอนนั้น คนที่กล่าวหาซึ่งเป็นพวกเดียวกับคนก่อเรื่อง พฤษภา 53 กลับหนีการค้นหาความจริง ด้วยการดัน

เรื่อง นิรโทษกรรม (ให้ตัวเองแล้วอ้างคนอ่ืน) คนที่ถูกกล่าวหา อย่าง อภิสิทธิ์ สุเทพ กลับ  ไม่เอานิรโทษกรรม!!!!! จน
น าไปสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ การชุมนุมต่อต้าน พรบ.นิรโทษกรรมและเป็นจุดเปลี่ยนของ
สถานการณ์มาจนถึงปัจจุบัน 

คนที่ถูกความจริงไล่ล่า ต้องติดคุก มีคดี แต่มาสเตอร์มายด์ ตัวจริง ลอยนวล 
รึว่า เกมยิงแสง ครั้งนี้ แค่เอาเรื่องเก่า มาเล่าให้กลุ่มใหม่ โดยคนเล่าคนใหม่ แต่ใช้เรื่องเก่า โครงเรื่องเก่า วาท

กรรมเก่า คงเป้าหมายเดิม 
กลับไปท าตู้ปันบุญกันเถอะครับ อย่างน้อย คนจนเขาได้อ่ิม ดีกว่านะครับ ได้บุญด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/492750  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/492750
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วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

เลียบวิภาวด ี
กมลศักดิ์ ต้ังธรรมนยิม  
 

 
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทยอยู่ที่“ต่ าสิบ” มาหลายวันแล้ว ท าเอาคนไทยที่ “เครียด”มายาวนาน 
ต่างหายใจคล่องคอขึ้น 
แล้วจู่ๆ วันที่ 13 ที่ผ่านมา โฆษก ศบค.ได้ประกาศข่าวดี “วันนี้คนไทยไม่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน” 
การที่คนไทยติดเชื้อโควิด-19 เป็น “ศูนย์” เป็นวันแรก เล่นเอาผู้คนต่าง “ได้เฮ” กันทั่วหน้า โดยเฉพาะ “ท่านกะปิตัน
เรือเหล็ก” ถึงกับ “หน้าบานแฉ่ง” เป็นดวงตะวันเปล่งแสงในยามเช้า แต่ก็ออกมาเตือนประชาชน “จะดีใจอย่างไรการ์ด
อย่าตก เพ่ือไม่ให้เกิดการระบาดรอบสอง” 
ตัวเลขเป็น “ศูนย”์ แค่วันเดียว ก็เล่นเอา “ฝ่ายแค้นเสียวสันหลัง” กลัวรัฐบาลจะได้รับความนิยมพุ่งสู่เวหาราวกับยิงพลุ 
ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็น “ศูนย”์ อย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น “ฝ่ายแค้น” จึงจ าเป็นจ าใจจ าต้องออกมา “เตะตัดขา” ในทันทีทันใด เพ่ือให้ “การระบาดรอบสอง”มีโอกาส
กลับมาอย่างด่วนจี๋ 
ยุทธวิธีกวักมือเรียกโควิด-19 ให้กลับมา คือการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล “ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทันทีทันใดไวกว่าแสง 
หรือ “รีบคลายล็อก” ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างเสรี สามารถแพร่เชื้อได้ฟรีๆ โดยไม่ต้องมีการว่าจ้าง 
แต่ดูเหมือนรัฐบาลจะรู้ทัน การเล่นบทนางอิจฉาและการเล่นบทนางมารร้ายของฝ่ายแค้น จึงท าตัวเป็น“ลุงเฉย” ไม่ฟัง
ใคร ฝ่ายแค้นจะเรียกร้องสิ่งใด ก็ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา 
บังเอิญนะครับ บังเอิญอย่างฉกรรจ์ ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็น “ศูนย์” แค่วันที่ 13 เท่านั้น แล้ววันที่ 14 ที่ตามมาประเทศ
ไทยก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมอีกหนึ่งราย ท าให้ข้อเรียกร้องให้รัฐบาล “ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินทันทีทันใดไวกว่าแสง” ของ 
“ฝ่ายแค้น” กลายเป็น “หมัน” 
ต้องถือว่า เป็น “โชคดีของประเทศไทย” ที่รัฐบาลไม่รีบปฏิบัติตามค าแนะน า แบบ “หวังดีประสงค์ร้ายของฝ่ายแค้น” 
ท าให้ “การระบาดรอบสองที่แรงกว่ารอบแรก” แบบ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน ไม่มาเกิดกับประเทศไทยได้
ง่ายๆ ตามที่ “ฝ่ายแค้น” มุ่งหมาย 
กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44001  
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/columnist/44001
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สิบปี 53 ถึงคนรุ่นใหม ่ 

 
 
สิบปี 53 ถึงคนรุ่นใหม่ - สิบปีพฤษภา 53 “มือที่มองไม่เห็น” ฉายเลเซอร์ #ตามหาความจริง กระตุก

ความสนใจ ทั้งในกระแสสื่อและโลกออนไลน์ โดยเฉพาะทวีตภพ ซึ่งทวีตไป 1.18 ล้านครั้ง  
คณะก้าวหน้ายืดอกรับ เป็นผู้ฉายเลเซอร์เอง ไม่ต้องไปตามหาที่ไหน ท าเอาทหารต ารวจเต้น พลิกข้อกฎหมาย
กันใหญ่ ต้องเอาผิดให้ได้ 

ประการแรก จะเอาผิดข้อไหน ไม่มีใครเสียหาย “ช่อ พรรณิการ์” ย้อนว่า แค่ฉายเลเซอร์ไม่ได้ท า
อันตรายต่อพ้ืนผิว ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนร าคาญ ไม่มีเสียงรบกวน ไม่ท าให้รถติด และไม่ได้ฝ่าเคอร์ฟิว  

เว้นแต่จะเสียดแทงใจผู้มีอ านาจ ที่เคยร่วมกันปราบม็อบเสื้อแดงปี 53 จนมีคนตาย 94 ศพ โดนยิงหัว
อย่างจงใจ 32 คน สิบปีผ่านไปยังไม่มีใครต้องรับผิดชอบ มีแต่มวลชนเสื้อแดงติดคุก ตายในคุกก็มี  
ประการที่สอง ต่อให้เอาผิดได้ สร้างความแตกแยก ? บ่อนท าลายความมั่นคง? ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน? (ฉาย
เลเซอร์แพร่โควิด?) ก็ยิ่งย้อนแย้ง "ยิงเลเซอร์ผิด ยิงหัวไม่ผิด" เข้าตัวเองอีก 

เล่นกับคณะก้าวหน้า ซึ่งถูกประหารชีวิตทางการเมืองไปแล้ว ซ้ ายังจะเอาผิดอาญาอีกเป็นกระบุง ข้อหา
แค่นี้กลัวอะไร ไม่ว่าจะท าอะไรกับ #ตามหาความจริง ฝ่ายรัฐมีแต่เข้าตัว 

#ตามหาความจริง โดยคณะก้าวหน้า ยังมีความหมาย เป็นการโยงคนรุ่นใหม่เข้ากับประวัติศาสตร์แห่ง
ความคับแค้นของมวลชนเสื ้อแดงปี 53 เพราะอ านาจที ่กดทับคนรุ ่นใหม่ กระทั ่ง เกิดแฟลชม็อบต้านทุก
มหาวิทยาลัย ก็มาจากความหวาดกลัวพลังมวลชน หวาดกลัวประชาธิปไตย จนต้องยึดอ านาจ ปกครองด้วย
เผด็จการยาวนาน แล้วสืบทอดอ านาจรัฐประหาร ไม่ยอมให้มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชน 

ซึ่งยังย้อนแย้งน่าเศร้า กับเหตุการณ์พฤษภา 35 ที่ “ม็อบมือถือ” อุตส่าห์ไล่ รสช.สืบทอดอ านาจ แต่ 28 
ปีผ่านไป คนชั ้นกลางในเมืองกลับเหยียบย่ าประวัติศาสตร์การต่อสู ้ของตัวเอง เหยียบย่ าเจตนารมณ์วีรชน 
ยอมรับการสืบทอดอ านาจรัฐประหาร กวาดต้อนนักการเมืองอย่างน่ารังเกียจยิ่งกว่าพรรคสามัคคีธรรม  

อย่างน้อย สุจินดาก็ไม่ได้ตั้ง ส.ว.มาโหวตตัวเองเป็นนายกฯ  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/Baitong-4.jpg
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พฤษภา 35 ในเชิงอุดมการณ์มี 2 ด้านทับซ้อนกัน คืออุดมการณ์ประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ กับเกลียดชัง
นักการเมืองจากเลือกตั้ง กระทั่งไชโยโห่ร้องเมื่อ พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ แต่งตัวเก้อ 

หลังจากนั้น ก็เกิดการเมือง 2 นครา คนชนบทเลือกรัฐบาล คนกรุงล้มรัฐบาล กระทั่งรัฐธรรมนูญ 2540 
ฉบับประชาชน ก็ยังแฝงแนวคิด “การเมืองคนดี” ตั้งองค์กรอิสระ ที่หวังว่าจะสถาปนาคนดีบริสุทธิ์ผุดผ่องไว้
ปราบนักการเมืองชั่ว 

เมื่อเกิดรัฐบาลไทยรักไทย ที่มีอ านาจมาก เพราะได้คะแนนนิยมล้นหลามจากคนชนบท ด้วยนโยบาย 
“ประชาธิปไตยกินได้” บริหารแบบ CEO ฉีกรัฐราชการ สร้างความขัดแย้งมีคนรักมากเกลียดมาก จนเกิด
รัฐประหาร 2549 ยุบพรรค ตามด้วยรัฐธรรมนูญ 2550 แต่พรรคพลังประชาชนยังชนะ กระทั่งม็อบพัน ธมิตรยึด
ท าเนียบยึดสนามบิน ยุบพรรค “ตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร” เกิดม็อบเสื้อแดงล้นหลาม บุกกรุงปี 52-53 ทวง
อ านาจให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 

นั่นคือจุดเปลี่ยนที่ประเทศไทยยังข้ามไม่พ้นจนวันนี้ ทั้งในแง่ความแตกแยก เกลียดชัง ที่คนชั้นกลาง
อนุรักษนิยม เปลี่ยนทัศนะต่อคนเลือกทักษิณจาก “โง่ ถูกซื้อ ถูกหลอก” มาเป็นกองทัพไพร่ที่น่าสะพรึงกลัว เท
เลือดแดงฉาน เดินเท้าไปตามถนน ยึดศูนย์กลางความเจริญ กระทั่งคล้อยตาม “ผังล้มเจ้า” “เผาบ้านเผาเมือง” 
ออกใบอนุญาตใช้ “กระสุนจริง” แล้วก็ช่วยกัน “บิ๊กคลีนนิ่ง” 

ในทางการเมือง แม้ปราบม็อบได้ ใช้อ านาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉินกวาดล้างจับกุม ลงทัณฑ์อย่างหนักหน่วง แต่
พรรคเพ่ือไทยก็ชนะเลือกตั้งล้นหลาม ภาคอีสาน ภาคเหนือ กระทั่งภาคกลางบางจังหวัด กลายเป็นพ้ืนที่สีแดง  

รัฐประหาร 2557 ซึ่งมาจากม็อบปิดเมือง ขัดขวางเลือกตั้ง รวมพลังคนชั้นกลาง “มวลมหาประชาชน” 
จึงไม่สามารถคืนอ านาจ กลับสู ่ประชาธิปไตยได้ ทั ้งในด้านอ านาจมาจากเลือกตั ้ง และสิทธิเสรีภาพในการ
วิพากษ์วิจารณ์ แสดงออก ชุมนุม 

รัฐประหารจึงอยู่ยาว 5 ปี สืบทอดอ านาจ สถาปนารัฐราชการเป็นใหญ่ ยึดกุมอ านาจโดยฝ่ายความ
มั่นคง ขยายอ านาจกองทัพ กอ.รมน. ควบคุมประชาชนอย่างเข้มงวด เพื่อรั กษาโครงสร้างอ านาจอนุรักษนิยม 
ขณะเดียวกันก็สร้างเครือข่ายให้ประชาชนต้องพึ่งรัฐ สร้างประชานิยมโดยรัฐราชการ เพื่อไม่ให้ทวงอ านาจเลือก
รัฐบาล 

ความกลัวเสื ้อแดง ความกลัวพลังมวลชนนี้เอง ที่ท าให้ประเทศถอยหลัง กระทั่งกดทับคนรุ่นใหม่ ที่
เติบโตในช่วงสิบปีหลัง ให้ถูกปิดกั้นเสรีภาพ ห้ามมีความคิดต่าง อยู่ใต้ระบบการศึกษากราบกราน อยู่ใต้การให้
ร้ายป้ายสีอย่างบ้าคลั่ง ของพวกสลิ่มสุดโต่ง 

ชะตากรรมของทักษิณ ชะตากรรมของอนาคตใหม่ ชะตากรรมของคนเสื้อแดง ชะตากรรมของคนรุ่น
ใหม่ อาจแตกต่างกัน แต่ถูกกระท าจนมีจุดร่วมเดียวกัน ต้อง #ตามหาความจริง ทวงถามประชาธิปไตยและ
ความยุติธรรม 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4130648 
 
 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4130648


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

65 

 

 
 
 
 
15 พ.ค. 2563 - 00:50 น.  
 

ปัจจัย ร้ายกาจ ก าจัด ดรีมทีม เศรษฐกิจ ออกจาก วงจร  

 
ปัจจัย ร้ายกาจ 

ก าจัด ดรีมทีม เศรษฐกิจ 
ออกจาก วงจร 

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 
ยุทธการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีความส าคัญ  
ส าคัญไม่เพียงเพราะบุคคลที่จะผลักรุนหลังให้เข้าไปแทนที่ นายอุตตม สาวนายน เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ เท่านั้น 
หากเป้าหมายหลัก คือ การปรับครม. 
คือ การเปลี ่ยนตัวหัวหน้าพรรค การเปลี ่ยนตัวเลขาธิการพรรค แล้วน าไปสู ่การเปลี ่ยนตัวรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
ภารธุระจึงมากด้วยความคดเคี้ยว วกวน 
ปัจจัยส าคัญ คือ ปัจจัยการด ารงอยู่ของ นายอุตตม สาวนายน 
นายอุตตม สาวนายน เข้ามามีบทบาทมิได้มาเพียงคนเดียว ตรงกันข้าม มาอย่างเป็นกลุ่ม มาอย่างเป็นแพ็กเกจ 
มีองค์ประกอบอันแข็งแกร่ง 
รับรู้กันจากการเรียกขานว่า “กลุ่ม 4 กุมาร” 
ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน ได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ได้แก่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และได้แก่ นายก
อบศักดิ์ ภูตระกูล 
ภาพลักษณ์ดี ต าแหน่งดี 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/AAA-13.jpg
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ปูมหลังอันแข็งแกร่งและมั่นคงคือ สถานะแห่ง “ดรีมทีม เศรษฐกิจ” 
เป็น “ดรีมทีม เศรษฐกิจ” ตั้งแต่ยุคหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 และร่วมในการสืบทอดอ านาจ
หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 
การจัดการกับ “ดรีมทีม เศรษฐกิจ” จึงส าคัญ 
เพราะเมื่อใดมีการจัดการตัดบทบาท “ดรีมทีม เศรษฐกิจ” ก็เท่ากับเป็นการยอมรับในลักษณะอันเป็นใบเสร็จถึง
ความล้มเหลวในทางเศรษฐกิจและในทางการเมือง 
เท่ากับเป็นการยก “ก้อนหิน” ทุ่มใส่ขาตนเอง 
หากมีการตัดสินใจเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจริง  
นั่นเท่ากับเป็นการยืนยันว่า ความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐรุนแรง เป็นความรุนแรงจากความล้มเหลว
ในการบริหารจัดการในเรื่องเศรษฐกิจอันมีผลทางการเมือง  
จึงจ าเป็นต้องจัดการต่อ “ดรีมทีม เศรษฐกิจ” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4129974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4129974
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ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.00 น.                      
 

แบกข้าวสาร 

 
    
       เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ใช้ชีวิตติดดินเรียบง่าย ส าหรับ “ส.ส.เขต” เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรครวมพลังประชา ชาติไทย (รปช.) และ โฆษกพรรค รปช. ต้องขอนับถือใจที่ลงพ้ืนที่เข้าถึงชาวบ้านสุด ๆ 
 ช่วงนี้จะเห็น “ส.ส.เขตรัฐ” เดินแบกข้าวสารแจกชาวบ้านตามต่างจังหวัด แต่ไม่วายปล่อยมุกตลกว่า “โตมากับ
การเห็นโรงสีข้าวตั้งแต่เด็ก แต่ไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาแบกข้าว อาชีพนี้พาชีวิตให้มาท าอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ท าจริง 
ๆ” 

ใครจะรู้ว่า “ส.ส. หนุ่มรูปหล่อ” เป็นสายลุย บุกน้ าลุยไฟ เห็นชาวบ้านเดือดร้อนเป็นไม่ได้ ต้องลงไปช่วยเหลือ
ทันที แม้อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ด้วยน้ าใจอันยิ่งใหญ่ ไม่เคยหวั่น 
 และยิ่งช่วงนี้ไวรัสโควิดก าลังแพร่ระบาด ต้องดูแลชาวบ้านแบบเกาะติด ตามสโลแกนว่า “ยิ่งไกลเราต้องยิ่งไป 
ยิ่งเข้าถึงยาก เรายิ่งอยากเข้าให้ถึง” 
        คนท างานจริง ไม่พูดเยอะเจ็บคอ เจ้าค่ะ อิอิอิ. 
........................................... 
แมงโม้ 
 
อ้างถึง : https://www.dailynews.co.th/article/774302 
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ทีมข่าวการเมือง  

 
ในช่วงสถานการณ์โควิด–19 เริ ่มคลี่คลาย สัญญาณดีจากผู้ติดเชื้อที่เริ่มมีตัวเลขเป็น “ศูนย์” ให้เห็น 

หรือมีเพิ่มก็ยังอยู่ในหลักหน่วย อยู่ในจุดที่ “เอาอยู่” ศบค.ยังคอนโทรลได้ 
ไวรัสโควิดเริ่มซาๆ ไวรัสการเมืองเริ่มซ่ากันแล้ว 

จุดเกิดเหตุ ไม่เฉพาะจากภาคีเครือข่ายแนวร่วมฝ่ายต้าน พลพรรคเ พ่ือไทยขยับยกแผง โดยเฉพาะเมื่อต้นขั้ว
ส่งสัญญาณ “อดีตนายกฯพี่–น้อง” เริ่มปรากฏตัว นอกจาก ไม่ให้ชื่อเสียงเลือนหาย แฟนๆลืมเลือน อีกทางก็ต้อง
กระตุก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ไม่ให้ลอยลม ติดปีกผงาดอ านาจกันยาว 

รวมทั้งอ่านทางแล้ว วิกฤติไวรัสจะตามมาด้วยมหาวิกฤติพิษเศรษฐกิจติดเชื้อ ท ารัฐบาลอ่วมแน่ 
รอจังหวะเข้าท าขย่มซ้ าฝ่ายถืออ านาจ เช่นเดียวกับทรงแรงๆจากแนวร่วมฝ่ายต้าน อย่างชาวคณะก้าวหน้า–

พรรคก้าวไกล ที่เคลื่อนขบวนสอดคล้อง จะแตกต่างคือเล่นแหลมๆ ทั้ง “ของแรง” ล่าสุดหนุนคิวยิงแสง เลเซอร์ 
“ตามหาความจริง” 

แนวต้านรัฐบาล เริ่มเห็นรูปขบวนเคลื่อนไหวโดยพร้อมเพรียง 
แต่นั่นไม่เท่ากับชนวน หัวเชื้อไวรัสการเมืองที่เริ่มระบาด ลุกลามในค่ายพลังประชารัฐ (พปชร.) ยามนี้ จาก

คิวปรับเปลี่ยนรื้อโละภายในพรรคที่เป็นเป้าหมายรอง 
ขณะที่เป้าหลัก ปรับคณะรัฐมนตรี ล้างกระดาน จัดโควตาอ านาจอีกรอบ 
เชื้อไฟถูกจุดตั้งแต่ไม่รู้ฝ่ายใดปล่อยโผจริงหรือเกมตีกัน การปรับเปลี่ยนใน พปชร. รื้อโละทีมกรรมการบริหาร

พลังประชารัฐ ภายใต้การคุมทัพของ “2 กุมาร” ที่ปลุกเสกโดยปรมาจารย์ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกฯ 
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ทั้ง “อุตตม สาวนายน” รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรค “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.พลังงาน เลขาธิการ
พรรค มีเดิมพันในศึกนี้ ทั้งเก้าอ้ีในพลังประชารัฐ และเป้าจริง เก้าอ้ี “รัฐมนตรี” ที่ถูกเขย่าหนัก 
สรุปเกมเดือดหนนี้เครือข่ายขั้ว “พี่ใหญ่” กับปีก “ทีมกุมาร” ขึ้นป้าย “ศึก 2 รองนายกฯ” ในจังหวะสวิง พลิกขั้ว
ย้ายข้างไปมาของกลุ่มก๊กแนวร่วม ทั้งกลุ่ม กปปส. ก๊กสามมิตร สาย “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” ระหว่างขั้วพี่ใหญ่–
“กุมารกรุ๊ป” พลิกหลายตลบ ไหลตามทิศทางกระแสลมแห่งอ านาจ เดินมาถึงจุดที่ต้องวัดใจ “ผู้น า” เลี้ยงดุล ต้อง
บาลานซ์กันเหนื่อย ตามรูปการณ์ “ศึก 2 รองนายกฯ” ใกล้จะได้บทสรุป หลังพลิกอีกตลบ เพราะ “ตัวแปรส าคัญ” 
อย่าง “กลุ่มสามมิตร” ไหลไปตามเกมขั้วเครือข่าย “พี่ใหญ่” ถึงแม้ก่อนนี้จะแพ็ก ส.ใหญ่ อย่าง “ดร.สมคิด” แนบ
แน่น 

แม้ล าบากใจ แต่ 2 ส. จ าเป็นต้องมองทางยาวเหมือนกัน 
เพียงแต่จุดโฟกัสของศึกในค่าย พปชร. ภาวะไวรัสการเมืองแพร่ระบาดจะไปจบตรงจุดใด มือเคลียร์เชื้อโรค

ป่วนอย่าง “บิ๊กตู่” จะเข้าไปบริหารจัดการเอง หรือปล่อย “พ่ีใหญ่” เข้าไปท าหน้าที่ 
เช่นเดียวกับทีมเศรษฐกิจ ทีมกุมารของ “ดร.สมคิด” คิดหนัก ก าลังผ่อนสั้น–ผ่อนยาวตามจังหวะ 
จะถอนยวง ไขก๊อก ไม่เสี่ยงถูกโละ หรือเกาะเกี่ยวขั้วอ านาจต่อ 

ทีมจอมยุทธ์ต้องอ่านใจผู้น าก่อนออกอาวุธเป็นช็อตๆไป 
อย่างไรก็ดี ตามสไตล์ของผู้น าเรื่องคุณธรรมน้ ามิตรเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าเลือกได้ “บิ๊กตู่” คงไม่หักหาญน้ าใจใคร 

โดยเฉพาะที่มาประจ าการช่วยงาน มากที่สุดก็อาจลดบทบาทแล้วคอยบริหารความขัดแย้ง 
มีโอกาส “เติมคน” เข้ามา “คาน” ถ่วงดุล 
โดยเฉพาะกระแสข่าว ทาบทาม “มือดีเศรษฐกิจ” เช่นในแผงรายชื่อ คณะที่ปรึกษา ศบค.ด้านการฟื้นฟู

สังคม–เศรษฐกิจ แว่วว่าหลายรายอยู่ในโผถูกส่งเทียบเชิญ ดึง “เทคโนแครต” เสริมทีมรัฐบาล ล้อโมเดล ครม.ยุคป๋า 
แต่หากตัดสินใจ “ปรับใหญ่” โละทีมเศรษฐกิจยกชุดก็จะส่งผลกระทบตามมาแน่ โดยเฉพาะพิมพ์เขียวแผนงาน 
แพ็กเกจนโยบายมาตรการต่างๆที่จัดท าวางเป็นระบบไว้โดยทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบัน  

เสี่ยงสะดุดปั่นป่วนช่วงเปลี่ยนผ่านผู้รับผิดชอบ 
สรุปว่างานนี้ การ “บริหารคน” เป็นอีกครั้งที่ผู้น าต้องคิดหนัก กับเดิมพันโยงไปถึงการ “บริหารงาน” 

ในภารกิจส าคัญฟื้นฟูบ้านเมืองหลังวิกฤติเชื้อโรคมรณะ. 
ทีมข่าวการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1844454 
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เผยแพร่: 15 พ.ค. 2563 09:51   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

ปิแยร์บูดกับการสืบทอด 2475 และการปฏิวตัิฝรั่งเศส

 
 

“หนึ่งความคิด”  
“สุรวิชช์ วีรวรรณ” 

 
ถ้าใครได้ติดตามข่าวที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล หรือที่มีคนเรียกเขาว่า ปิแยร์บู เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดเชิดชู

ฝรั่งเศสของเขา ในฐานะแกนน ากลุ่มก้าวหน้า อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ที่วันนี้สืบทอดใหม่เป็นพรรคก้าวไกลได้
อ อ ก ม า โ พ ส ต์ เ ฟ ซ บุ๊ ก  ถึ ง ก า ร ร ะ งั บ ต า แ ห น่ ง ก ษั ต ริ ย์ ข อ ง ฝ รั่ ง เ ศ ส ใ น ส มั ย ก่ อ น ก า ร ป ฏิ วั ติ 16 ว่ า 
“[ INTERREGNUM - EP07 สภาวะยกเว้น: “ชาติตกอยู่ในอันตราย!” ระงับต าแหน่งกษัตริย์ฝรั่งเศสชั่วคราว ในปี 1792  

ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 1791 แล้ว การเมืองฝรั่งเศสเกิดการต่อสู้กันระหว่างสภาแห่งชาติกับสถาบัน 
แม้พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงลงพระปรมาภิไธยในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองในรัฐธรรมนูญ 1791 

ยอมเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ แต่พระองค์ไม่ทรงเต็มใจเลย หลายกรณีเกิดจากแรงกดดันทางการเมือง เกิดจากการถอย
เพ่ือรอเวลา 

มีพฤติกรรมของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 หลายกรณีท่ีเร่งสถานการณ์ให้สุกงอม เช่น การยับยั้งกฎหมายส าคัญหลาย
ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติ การปราบประชาชน และการหลบหนีออกนอกประเทศแต่ถูกจับกุมได้ที่เมือง 
Varenne 

ทั้งหมดนี้ น าพามาสู่สถานการณ์ที่ประชาชนไม่พอใจกษัตริย์มากขึ้น และกดดันให้สภาแห่งชาติต้องพิจารณา
เรื่องสถาบันกษัตริย์อีกครั้ง 
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แม้รัฐธรรมนูญ 1791 จะไม่ได้ก าหนดไว้ แต่สภาแห่งชาติก็ได้ประกาศให้ “ชาติตกอยู่ในอันตราย” เพ่ือดึง
อ านาจเข้าสู่สภาแห่งชาติ เพ่ือยกเว้นรัฐธรรมนูญ และเพ่ือระงับต าแหน่งกษัตริย์ไว้เป็นการชั่วคราว 

รัฐธรรมนูญ 1791 หมวด 3 บทที่ 2 ส่วนที่ 1 มาตรา 7 ก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่กษัตริย์ออกนอกดินแดน และ
สภาแห่งชาติมีมติเรียกให้กลับ และไม่ยอมกลับตามเวลาที่ก าหนดหรือภายใน 2 เดือน ให้กษัตริย์พ้นจากต าแหน่ง
กลายเป็นพลเมือง ซึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ยังไม่ได้ออกจากประเทศ ไม่เข้าเหตุตามมาตรา 7 นี้ แต่
สภาแห่งชาติก็ยังคงยืนยันระงับต าแหน่งกษัตริย์เป็นการชั่วคราว ในท้ายที่สุด ฝรั่งเศสก็ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ ประกาศ
เป็นสาธารณรัฐ และด าเนินคดีกับนายหลุยส์ คาเปต์ ในข้อหาทรยศชาติ” 

ผมตามไปดูในยูทูบที่เขาพูดไว้ที่ https://youtu.be/4bwmZzS1aaE หัวข้อ “ชาติตกอยู่ในอันตราย ระงับ
ต าแหน่งกษัตริย์ฝรั่งเศสปี 1792” มีข้อความช่วงหนึ่งที่น่าสนใจ และผมคิดว่า สามารถพบร่องรอยของพวกเขาว่า ท าไม
พวกเขาจึงยึดมั่นในโมเดลของการปฏิวัติฝรั่งเศส และประกาศว่าจะท าภารกิจ 2475 ที่ยังไม่ส าเร็จให้ส าเร็จ เขาเชื่อมโยง
สองเหตุการณ์นี้อย่างไร และภารกิจที่ยังไม่ส าเร็จของพวกเขาคืออะไร  

การบรรยายปิยบุตรเริ่มด้วยการระบุว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถูกบังคับให้ลงนามในฐานะว่าจะยอมรับว่าอยู่ใต้
รัฐธรรมนูญ และเม่ือลงพระนามแล้วพระองค์ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศ แต่เป็นเพียงข้าราชการหมายเลข 1 
ของประเทศเท่านั้น จากนั้นเขาบรรยายต่อว่า 

“ประเด็นปัญหาพ้ืนฐานการปกครองในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า constitutional monarchyว่ากันว่าค าๆนี้
แปลเป็นภาษาไทยยังมีปัญหาเลยครับบ้างว่า ราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ บ้างว่า ราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญ บ้างว่า
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบ้างว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ 
ค าๆนี้เป็นประเด็นปัญหามาตลอด เอาเข้าจริงแล้วระบอบที่ชื่อว่า constitutional monarchy นั้นในท้ายที่สุดที่
เหลืออยู่ในปัจจุบันที่น้อยประเทศที่ยังปกครองอยู่แบบนี้นั้น  

ระบอบเรียกว่า constitutional monarchy ลงหลักปักฐานตั้งมั่นได้ก็เพราะ monarchy หรือสถาบัน
พระมหากษัตริย์นั้นยอมถอยลงไปอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เพราะเมื่อใดก็ตามที่การต่อสู้เข้มข้นขึ้นพลังของฝ่ายประชาชน 
กระแสประชาชนขึ้นสูงขึ้นปรากฏว่าทาง monarchy ไม่ถอยก็จะถูกบังคับให้เป็นรีพับลิกหรือสาธารณรัฐดังที่เกิดขึ้นใน
หลากหลายประเทศ แต่ในขณะเดียวกันถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์มีวิสัยทัศน์มองออกว่าเพ่ือจะรักษาสถานบัน
พระมหากษัตริย์ให้รอดกับยุคสมัยแบบใหม่นั้นก็จะยอมถอยหรือยอมลดอ านาจลดบทบาทลงมาเป็นพระมหากษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อนั้นเรียกว่า constitutional monarchy ก็เกิดขึ้น อย่างเช่นประเทศในสแกนดิเนเวีย ประเทศ
เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สเปน ญี่ปุ่นหรือกัมพูชา เป็นต้น  

แต่ถ้าหากพลังของ monarchy ยังมีสูงอยู่ก็สามารถเอาชนะพลังของประชาชนของฝ่ายสภาได้ เมื่อนั้นเรียกว่า 
constitutional monarchy มันไม่ได้เกิดข้ึนจริงแต่เป็นระบอบที่พระมหากษัตริย์ยังมีอ านาจมีบทบาทอยู่นั่นเอง 

เพราะฉะนั้นเรียกว่า constitutional monarchyอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้ในท้ายที่สุดแล้วเกิดขึ้นได้
ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ยอมถอยยอมปรับตัวเพ่ือรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้และยอมให้สถาบัน
พระมหากษัตริย์นั้นลงมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อนั้นจึงเกิดระบอบเรียกว่า constitutional monarchyขึ้นมา  

ดังนั้นปรัชญาเมธีชาวเยอรมันที่ชื่อว่าคาร์ล สมิธ จึงวิเคราะห์เอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญ 1791 ของประเทศฝรั่งเศส
นั้น คือจุดเริ่มต้นของการประนีประนอม มันเป็นการก่อร่างสร้างตัวของระบอบใหม่โดยเริ่มต้นจากการประนีประนอม
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ก่อน แต่การประนีประนอมเช่นว่านั้น เป็นการประนีประนอมชั่วคราวเพ่ือรอเวลาว่าในท้ายที่สุดสถาบันพระมหากษัตริย์
หรือฝ่ายประชาชนใครจะเป็นฝ่ายชนะเด็ดขาด แล้วก็เป็นไปอย่างที่สมิธว่าจริงๆครับ เมื่อกระแสประชาชนขึ้นสู ง
สถานการณ์สุกงอมก็มีการรุกหน้าเดินหน้าขึ้นเรื่อยจนสถาบันพระมหากษัตริย์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จ าเป็นต้องถอยแล้ว
ยอมประนีประนอมแล้วเมื่อวันหนึ่งไม่ถอยหรือไม่ประนีประนอมในท้ายที่สุดก็จะไปจบด้วยการเป็นสาธารณรัฐ” 

จากนั้นเขาก็เชื่อมโยงต่อกันมาที่ 2475 
“ตัวอย่างที่ผมพูดไปมันก็คล้ายๆ กับตอน 24 มิถุนายน 2475 หลังจากเราปฏิวัติสยามแล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับ

แรก 27 มิถุนายน 2475 หลังจากนั้นก็มีการท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน
หลวงรัชกาลที่ 7 ทางมีพระราชวินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญฉบับแรกนั้นร่างกันมาอย่างเร่งรีบจึงเติมค าว่าชั่วคราวลงไป ท าให้
ต้องมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็น 10 ธันวาคม 2475 ถึงกระนั้นก็ตาม รัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475 เมื่อเกิดขึ้น
มาแล้ว วิธีคิดของสถาบันพระมหากษัตริย์กับชั้นเจ้านายระดับสูงก็วิธีคิดของคณะราษฎรก็ไม่ตรงกันอ่านรัฐธรรมนูญ 10
ธันวาคม 2475คนละแบบ 

และในท้ายที่สุดก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคณะราษฎรกับในหลวงรัชกาลที่7จนน ามาซึ่งการยื่นค าขาดของ
ในหลวงรัชกาลที่7นะครับและคณะราษฎรไม่ยอมในท้ายที่สุดในหลวงรัชการที่7ก็ทรงสละราชสมบัติในปี 2477 และ
ต่อมาและต่อมามีการรัฐประหารในปี 2490 วิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยมก็กลับมาใหม่แล้วเราก็ปูทางเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขขึ้นมา 

จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้และประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าจะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าใน
ท้ายที่สุดจะเป็นแบบใดนั้นก็แตกต่างกันไป” 

เมื่อเชื่อมโยงไปที่ 2475 ปิยบุตรก็กลับมาพูดถึงสภาวะยกเว้นในปี 1975ในการสู้กันระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
กับสภาแห่งชาติจนน ามาสู่การระงับต าแหน่งกษัตริย์ตามเนื้อหาที่เขาโพสต์แบบย่อๆ ผ่านเฟซบุ๊ก 

นั่นแสดงว่า ความหมายของการปฏิวัติ 2475 ที่พวกเขาบอกว่ายังท าไม่ส าเร็จและจะต้องท าให้ส าเร็จ จะเห็นว่า 
เมื่อเขายกตัวอย่างประเทศต่างๆในความหมายที่มีระบอบ constitutional monarchy ของเขานั้นจะไม่มีประเทศไทย
อยู่ในนั้น แต่จะระบุแค่ว่า ประเทศในสแกนดิเนเวีย ประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สเปน ญี่ปุ่นหรือกัมพูชา เป็นต้น  

ดังนั้นสรุปได้ว่า ความเห็นของเขานั้นเห็นว่า 2475 ยังไม่สามารถท าให้ประเทศไทย เป็น constitutional 
monarchy อย่างที่เขาคาดหวังไว้นั่นเอง และพวกเขาจึงอาสามาท าภารกิจต่อจากคณะราษฎรดังที่ “ธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ” เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาเคยประกาศไว้ว่า  

“การเลือกตั้งครั้งนี้ หากมีจริงในปี 2562 จ าเป็นจะต้องน าภาระกิจของการปฏิวัติ 2475 ที่ท าไม่เสร็จมาท า
ให้เสร็จ ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้พูดด้วยโอหัง หรือทนงตน แต่พูดด้วยความเข้าใจถึงสภาพการในปัจจุบันที่ไร้สิทธิ ไร้เสรี 
และไร้เสรีภาพ พูดด้วยความเข้าใจดีว่าสังคมไทยไม่มีความหวัง และต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญ่”ธนาธร
ประกาศไว้เช่นนี้  

แล้วเนื้อแท้ของ constitutional monarchy ที่ปิยบุตรต้องการคืออะไร 
ต้องย้อนไปดูสิ่งที่ปิยบุตรพูดเคยพูดไว้ว่า “สถาบันกษัตริย์จ าเป็นต้องปรับตัวให้อยู่ได้กับประชาธิปไตย โดยแยก

การใช้อ านาจจากรัฐให้เป็นเพียงหน่วยทางการเมืองหน่วยหนึ่ง ซึ่งท าให้กษัตริย์ไม่สามารถใช้อ านาจใด ๆ ผ่านรัฐได้อีก
ต่อไป โดยในทางรูปธรรมนั้นหมายถึงการไม่อนุญาตให้กษัตริย์สามารถท าอะไรเองได้ เนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบคือผู้สนอง
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พระบรมราชโองการ รวมถึงการไม่อนุญาตให้กษัตริย์แสดงพระราชด ารัสสดต่อสาธารณะ และต้องสาบานต่อรัฐสภาใน
ฐานะประมุขว่าจะพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ” 

สิ่งที่ยกมาทั้งหมดนี้ต้องนับว่าเป็นความกล้าหาญของปิยบุตรที่กล้าแสดงความเห็นที่ซ่อนเร้นภายในออกมา 
แน่นอนในระบอบประชาธิปไตย ความเห็นต่างๆในอุดมการณ์การเมืองอาจเป็นสิทธิเสรีภาพที่สามารถท าได้ ส าหรับผม
แล้วคิดเสมอว่าจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะฝักใฝ่ฝ่ายไหนลัทธิไหนไม่ใช่เรื่องที่ผิด เพียงแต่จะขัดต่อ
กฎหมายของแต่ละประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ผู้แสดงออกต้องรับผิดชอบกันเอง 

ในสังคมไทยวันนี้มีคนไม่น้อยโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่เชื่อมั่นและศรัทธาปิยบุตรและธนาธร และมองว่าคน
เหล่านี้เป็นตัวแทนของคนรุ่นเขา การยุบพรรคอนาคตใหม่น าความเคียดแค้นชิงชังให้กับคนหนุ่มสาวว่า เป็นการกระท า
ที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่สนใจว่า การกระท าที่แกนน าพรรคอนาคตใหม่กระท าขึ้นนั้นเป็นความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้
หรือไม ่

แต่เราก็ไม่สามารถห้ามความเชื่อของใครได้ เพราะเราให้เสรีภาพที่จะเชื่อ แต่ขณะเดียวกันความเชื่อนั้นก็ต้องไม่
บั่นทอนและท าลายศรัทธาความเชื่อของคนอีกฝ่าย เพราะมิเช่นนั้นถ้าความเชื่อและศรัทธาของคนสองฝ่ายหักล้างกัน
สุดท้ายแล้วก็จะน าไปสู่ความรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กลายเป็นโศกนาฏกรรมดังท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสังคมไทย 

จะเห็นว่า ทั้งปิยบุตร ธนาธร และพรรณิการ์ วานิช ยังไม่นิ่งเฉยที่จะขับเคลื่อนอุดมการณ์ของเขาด้วยความ
เชื่อมั่น โดยมีคนหนุ่มสาวห้อมล้อม ขณะเดียวกันก็มีคนอีกจ านวนมากที่จะออกมาต่อต้านเส้นทางเดินไปสู่เป้าหมายของ
พวกเขาแบบพร้อมจะแตกหักกันไป  
มองไปข้างหน้าแล้วก็ได้แต่ภาวนาว่า อย่าให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมไทยเลย  
ติดตามผู้เขียนได้ท่ี https://www.facebook.com/surawich.verawan 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000050562 
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