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กกต. ยกค ำร้อง 'นำที- ฉลอง' รอดคดีโกงเลือกตั้งพัทลุง 
กกต.ยกค ำร้อง “นำที- ฉลอง” ปม "นิพิฎฐ์" ร้องตั้งกลุ่มไลน์เก็บบัตรประชำชน-ซื้อเสียง พัทลุง 

วันนี้ (22 เม.ย.63) เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัยยกค ำร้องกรณี 
นำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.เขต 2 พัทลุง พรรคภูมิใจไทย นำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย  
ถูกนำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ผู้สมัครส.ส.เขต 2 พัทลุง พรรคประชำธิปัตย์ ร้องเรียนว่ำ ใช้ สนับสนุน หรือร่วมเห็นเป็นใจ
ให้นำยเปี่ยม สงคง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งมำตรำ 13 วรรค 1 (1) และ (5)  
โดยมีกำรตั้งกลุ่มไลน์ชื่อ" รักเพ่ือน" เพ่ือท ำกำรเก็บบัตรประชำชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
วันที่ 22 มี.ค.62 นำยเปี่ยม ได้โพสต์ข้อควำมในกลุ่มไลน์ว่ำ "ถ้ำใครถูกจับตอนเที่ยงแจกเงินให้ว่ำเงินพรรคประชำธิปัตย์
ผมถูกต ำรวจมำสอบเรื่องเก็บบัตรประชำชนผมบอกว่ำพรรคประชำธิปัตย์ให้เก็บ"  ซึ่งแม้นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้องจะเห็นว่ำกำร
กระท ำของนำยเปี่ยม ผิดกฎหมำยเลือกตั้ง แต่จำกกำรไต่สวนพยำนบุคคลที่เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ ให้ถ้อยค ำว่ำไม่มีกำร
สนทนำเก่ียวกับเรื่องกำรให้เงิน ชักชวนให้ซื้อเสียงพยำนหลักฐำน จึงยังฟังไม่ได้ว่ำ นำยเปี่ยม กระท ำกำรตำมที่กล่ำวหำ 
ส่วนที่นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้องเห็นว่ำกำรโพสต์ข้อควำมดังกล่ำวของนำยเปี่ยม เป็นกำรใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จจริงใจให้เข้ำใจผิด
ในคะแนนนิยมผู้สมัครและพรรคประชำธิปัตย์ จำกกำรไต่สวนนำยเปี่ยม ให้ถ้อยค ำว่ำได้โพสต์ข้อควำมตำมที่กล่ำวหำ
จริง แต่ได้ลบข้อควำมไปแล้ว สำเหตุที่โพสต์ข้อควำมเพรำะไม่พอใจกำรกระท ำของนำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้อง ที่เคยให้เจ้ำหน้ำที่
ต ำ ร ว จ ม ำ ท ำ ก ำ ร ต ร ว จ ส อบ เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร ก ร ะ ท ำ ผิ ด อ ำ ญ ำ แ ล ะ ก ฎ ห ม ำ ย เ ลื อ ก ตั้ ง ที่ บ้ ำ น ข อ ง ต น   
เมื่อนำยเปี่ยม ให้ถ้อยค ำว่ำเป็นผู้โพสต์ข้อควำมดังกล่ำว และข้อควำมนั้นเป็นข้อควำมเท็จว่ำ พรรคประชำธิปัตย์ให้เงิน
แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งที่ไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนหรือพฤติกำรณ์ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำว อันท ำให้นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้อง ซ่ึง
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชำธิปัตย์ และพรรคประชำธิปัตย์ได้รับควำมเสียหำยกำรกระท ำของนำยเปี่ยม จึง
เป็นกำรใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ หรือจงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร และพรรคกำรเมือง จึงมีค ำสั่งให้ด ำเนินคดี
อำญำนำยเปี่ยม ในข้อกล่ำวหำนี้ ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.มำตรำ 73 วรรค1  (5) ประกอบมำตรำ 159 ส่วน
ที่อ้ำงว่ำนำยฉลอง และนำงนำที เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่ำว เป็นผู้รู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำของนำยเปี่ยม จำกกำร
ไต่สวน พยำนบุคคลซึ่งเป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่ำว จ ำนวน 2 ปำกให้ถ้อยค ำสอดคล้องกันว่ำ ไม่เคยพบเห็นข้อควำม
ดังกล่ำวในกลุ่มไลน์แต่อย่ำงใด 
ประกอบกับบริษัท LINE Company ประเทศไทย จ ำกัด แจ้งว่ำไม่ได้เป็นผู้ครอบครองข้อมูลแอปพลิเคชั่น LINE กลุ่มรัก
เพ่ือน จึงไม่มีพยำนหลักฐำนที่ยืนยันได้ว่ำ นำยฉลอง ได้รับทรำบถึงกำรโพสต์ข้อควำมของนำยเปี่ยม  
ส่วน นำงนำที มีพยำนบุคคลที่เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์จ ำนวน 1  ปำก ให้ถ้อยค ำว่ำ นำงนำที ไม่ได้เป็นสมำชิกในกลุ่ม
ไลน์ และไม่มีพยำนบุคคลใดยืนยันว่ำ นำงนำที  ก่อสนับสนุนหรือรู้ เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำของนำยเปี่ยม 
พยำนหลักฐำนจึงฟังไม่ได้ว่ำนำยฉลองและนำงนำที กระท ำกำรตำมที่กล่ำวหำ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877346  
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877346
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เปิดค ำวินิจฉัย กกต.ยกค ำร้อง "นำที- ฉลอง" หลัง "นิพิฎฐ์" ยื่นสอบตั้งกลุ่มไลน์เก็บบัตรปชช.-ซื้อเสียง 

วันที่ 22 เม.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำวินิจฉัย
ที่ 107/2562 เรื่อง"กำรเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคภูมิใจไทย และแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพัทลุง โดย
หนังสือมีเนื้อหำ ยกค ำร้องกรณี นำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.เขต 2 พัทลุง พรรคภูมิใจไทย นำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย กรณีนำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ผู้สมัครส.ส.เขต 2 พัทลุง พรรคประชำธิปัตย์ ร้องเรียนว่ำ
ใช้ สนับสนุน หรือร่วมเห็นเป็นใจให้นำยเปี่ยม สงคง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งมำตรำ 13 วรรค 1 
(1) และ (5) โดยมีกำรตั้งกลุ่มไลน์ชื่อ "รักเพ่ือน" เพ่ือท ำกำรเก็บบัตรประชำชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง และวันที่ 22 มี.ค.62 นำยเปี่ยม ได้โพสต์ข้อควำมในกลุ่มไลน์ว่ำ "ถ้ำใครถูกจับตอนเที่ยงแจกเงินให้ว่ำเงินพรรค
ประชำธิปัตย์ผมถูกต ำรวจมำสอบเรื่องเก็บบัตรประชำชนผมบอกว่ำพรรคประชำธิปัตย์ให้เก็บ" ซึ่งแม้นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้องจะเห็น
ว่ำกำรกระท ำของนำยเปี่ยม ผิดกฎหมำยเลือกตั้ง แต่จำกกำรไต่สวนพยำนบุคคลที่เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ ให้ถ้อยค ำว่ำไม่มี
กำรสนทนำเกี่ยวกับเรื่องกำรให้เงิน ชักชวนให้ซื้อเสียงพยำนหลักฐำน จึงยังฟังไม่ได้ว่ำ นำยเปี่ยม กระท ำกำรตำมที่กล่ำวหำ  
ส่วนที่นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้องเห็นว่ำกำรโพสต์ข้อควำมดังกล่ำวของนำยเปี่ยม เป็นกำรใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จจริงใจให้เข้ำใจผิดใน
คะแนนนิยมผู้สมัครและพรรคประชำธิปัตย์ จำกกำรไต่สวนนำยเปี่ยม ให้ถ้อยค ำว่ำได้โพสต์ข้อควำมตำมที่กล่ำวหำจริงแต่ได้
ลบข้อควำมไปแล้ว สำเหตุที่โพสต์ข้อควำมเพรำะไม่พอใจกำรกระท ำของนำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้อง ที่เคยให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมำท ำกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดอำญำและกฎหมำยเลือกตั้งที่บ้ำนของตน  

เมื่อนำยเปี่ยม ให้ถ้อยค ำว่ำเป็นผู้โพสต์ข้อควำมดังกล่ำว และข้อควำมนั้นเป็นข้อควำมเท็จว่ำ พรรคประชำธิปัตย์ให้
เงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งที่ไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนหรือพฤติกำรณ์ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำว อันท ำให้นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้อง ซ่ึง 
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เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชำธิปัตย์ และพรรคประชำธิปัตย์ได้รับควำมเสียหำยกำรกระท ำของนำย
เปี่ยม จึงเป็นกำรใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ หรือจงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร และพรรคกำรเมือง จึงมีค ำสั่งให้
ด ำเนินคดีอำญำนำยเปี่ยมในข้อกล่ำวหำนี้ ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.มำตรำ 73 วรรค1  (5) ประกอบมำตรำ 159 
ส่วนที่อ้ำงว่ำนำยฉลอง และนำงนำที เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่ำว เป็นผู้รู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำของนำยเปี่ยม จำกกำร
ไต่สวน พยำนบุคคลซึ่งเป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่ำว จ ำนวน 2 ปำกให้ถ้อยค ำสอดคล้องกันว่ำ ไม่เคยพบเห็นข้อควำม
ดังกล่ำวในกลุ่มไลน์แต่อย่ำงใด ประกอบกับบริษัท LINE Company ประเทศไทย จ ำกัด แจ้งว่ำไม่ได้เป็นผู้ครอบครองข้อมูล
แอปพลิเคชั่น LINE กลุ่มรักเพ่ือน  

จึงไม่มีพยำนหลักฐำนที่ยืนยันได้ว่ำ นำยฉลองได้รับทรำบถึงกำรโพสต์ข้อควำมของนำยเปี่ยม ส่วนนำงนำทีมีพยำน
บุคคลที่เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์จ ำนวน 1  ปำก ให้ถ้อยค ำว่ำ นำงนำทีไม่ได้เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ และไม่มีพยำนบุคคลใด
ยืนยันว่ำนำงนำทีก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำของนำยเปี่ยม พยำนหลักฐำนจึงฟังไม่ได้ว่ำนำยฉลองและนำง
นำที กระท ำกำรตำมที่กล่ำวหำ 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/9864?utm_source=homepage&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=image_news 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/9864?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
https://www.nationweekend.com/content/image_news/9864?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
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วันพุธ ที่ 22 เมษำยน 2563 เวลำ 13:08 น.  

กกต.ฟันอาญาอ้างหัวคะแนน‘แรมโบ้อีสาน’วางแผนแจกเงินใส่ร้ายผู้สมัครอื่นด้วยความเทจ็  

 

กกต.ฟันอาญาอ้างเป็นหัวคะแนน ‘แรมโบ้อสีาน’ วางแผนน าเงินใส่ซองแจกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อใส่ร้ายผู้สมัครราย
อ่ืนซื้อเสียง ศาลแขวงโคราชพิพากษาปมใช้หลักฐานเท็จไปแล้ว  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำวินิจฉัย
ของ กกต. ที่ 41/2563 เรื่อง กำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 10 จ.นครรำชสีมำ โดยก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต. ได้รับค ำ
ร้องว่ำ นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ (แรมโบ้อีสำน) ผู้สมัคร ส.ส.เขต 10 จ.นครรำชสีมำ พรรคพลังประชำรัฐ (ปัจจุบันเป็น
กรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี ส ำนักนำยกรัฐมนตรี) ผู้ถูกร้องที่ 1 นำยประยุทธ บัวประดิษฐ์ ตัวแทนหรือหัวคะแนนของนำย
สุภรณ์ ผู้ถูกร้องที่ 2 และนำยดี สิมตะมะ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 10 จ.นครรำชสีมำ ผู้ถูกร้องที่ 3 ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำกำร
ฝ่ำฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (5) 
และมำตรำ 143 กรณีนำยสุภรณ์ สนับสนุนให้ นำยประยุทธ และนำยดี ใช้อิทธิพลคุกคำม ใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ จูงใจให้
เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของพรรคกำรเมือง รวมถึงกระท ำกำรอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้ำใจผิดว่ำผู้สมัคร ส.ส.รำยใด 
กระท ำผิด พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ เพ่ือจะกลั่นแกล้งให้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น 

กกต. พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอ่ืน ๆ ประกอบกันแล้ว สรุปได้ว่ำ ผู้ร้องกล่ำวหำว่ำ 
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 นำยสุภรณ์ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นำยประยุทธ น ำเงินใส่ซองจ ำนวน 3 ซอง ซองละ 
1,000 บำท ให้แก่นำยดี เพ่ือน ำไปเป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมในกำรร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน สภ.เสิงสำง จ.
นครรำชสีมำ ว่ำเงินดังกล่ำวนำยดี ได้รับจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้อง  

จำกกำรไต่สวนเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 นำยดี ให้ถ้อยค ำว่ำ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลำ 14.00 น. ได้รับเงิน
จำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้องจ ำนวน 3,000 บำท หลังจำกนั้นเวลำประมำณ 17.00 น. เดินทำงไปแจ้งควำมที่ 
สภ.เสิงสำง เพ่ือให้ด ำเนินคดีกับผู้ร้อง ต่อมำเม่ือวันที่ 3 พ.ค. 2562 และ 6 ธ.ค. 2562 นำยดีให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำร 
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สืบสวนและไต่สวน กกต. ว่ำ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 นำยประยุทธ มอบเงินให้ตนจ ำนวน 3,000 บำท เพ่ือน ำไปเป็น
หลักฐำนในกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ สภ.เสิงสำง ว่ำเป็นเงินที่ได้จำกหัวคะแนนของผู้ร้อง ซึ่งเป็นกำรวำงแผนของนำยประ
ยุทธ เพ่ือกลั่นแกล้งผู้ร้องให้ได้รับโทษทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง ผู้ร้องไม่เคยใช้ตัวแทนหรือ
หัวคะแนนน ำเงินมำมอบให้นำยดีแต่อย่ำงใด 
ประกอบกับในคดีอำญำที่พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนำยประยุทธ เป็นจ ำเลยต่อศำลแขวงนครรำชสีมำ ในข้อหำ
กระท ำควำมผิดฐำนท ำพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จเพ่ือให้พนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจสืบสวนใน
คดีอำญำ เชื่อว่ำได้มีควำมผิดทำงอำญำอย่ำงใดเกิดขึ้นหรือเชื่อว่ำควำมผิดอำญำที่เกิดขึ้นร้ำยแรงกว่ำที่เป็นจริง ตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 179 ซึ่งนำยประยุทธให้กำรรับสำรภำพข้อเท็จจริงตำมค ำฟ้อง ศำลแขวงนครรำชสีมำ
พิพำกษำว่ำนำยประยุทธมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 179  

จำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ดังกล่ำวจึงฟังได้ว่ำ นำยประยุทธ และนำยดี ใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ และกระท ำ
กำรอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อ่ืนเข้ำใจผิดว่ำผู้สมัครผู้ใดท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ ส่วนกรณีนำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ มีพยำน
ของผู้ร้องและพยำนซึ่งเป็นผู้น ำชุมชนใน ต.เสิงสำง ให้ถ้อยค ำสอดคล้องกันว่ำ นำยประยุทธ ได้ช่วยเหลือนำยสุภรณ์ ใน
กำรหำเสียงเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้งยังท ำงำนร่วมกันมำตลอด แต่ไม่มีพยำนคนใดยืนยันได้ว่ำนำยสุภรณ์ ให้กำร
สนับสนุนนำยประยุทธ และนำยดี พยำนหลักฐำนจึงรับฟังไม่ได้ว่ำนำยสุภรณ์ กระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.เลื อกตั้งฯ จึงมี
ค ำสั่งให้ยกค ำร้อง แต่ด ำเนินคดีอำญำแก่นำยประยุทธ และนำยดี ตำม พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (5) 
ประกอบมำตรำ 143 และมำตรำ 159 
 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/87914-isranews-76.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.isranews.org/article/isranews-news/87914-isranews-76.html
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22 เม.ย. 2020 16:45:44  

กกต.ยกค าร้องสุภรณ์ กรณีถูกกล่าวหาซื้อเสยีง 

 

 

ส านักงาน กกต. 22 เม.ย.-“สุภรณ์” รอด กกต.ยก 3 ค าร้องรวด กรณีให้ “หัวคะแนน-ภรรยา” จ่ายเงินผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ร้องต ารวจ-กกต. ได้เงินซื้อเสียงจากคู่แข่ง พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ ว่ารู้เห็น  สนับสนุนการกระท าของ
ลูกน้อง   

เว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัยยกค ำร้องนำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ผู้สมัครส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 10 จ.นครรำชสีมำ พรรคพลังประชำรัฐ จ ำนวน 2  ค ำ
วินิจฉัย  รวม 3 ข้อกล่ำวหำ คือ ค ำร้องที่ 1 กรณีถูกกล่ำวหำว่ำวันที่ 24  มีนำคม 2562 ได้นัดหมำยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  4 
คน  ไปแจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวนสถำนีต ำรวจครบุรี จ.นครรำชสีมำ ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้
ร้องจ ำนวนคนละ 500 บำท และได้ยื่นค ำร้องเรื่องดังกล่ำวต่อ กกต. เป็นกำรใส่ร้ำยผู้ร้องด้วยควำมเท็จ    แต่เนื่องจำก
กำรกระท ำตำมค ำร้องเกิดขึ้นภำยหลังกำรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว   จึงไม่ครบองค์ประกอบควำมผิดตำม พ.ร.ป.
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5)   

ค ำร้องที่ 2 กรณีถูกกล่ำวหำว่ำ วันที่ 24 มีนำคม 2562 ให้ภรรยำและหัวคะแนนไปจ้ำงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4 คน 
ไปยื่นค ำร้องกล่ำวหำต่อ กกต.ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้องคนละ 500 บำท  โดยจะได้รับเงิน
ค่ำตอบแทนจ ำนวนคนละ 20,000 บำท  จำกกำรไต่สวนมีพยำนที่ถูกอ้ำงว่ำได้รับเงินดังกล่ำวให้ถ้อยค ำต่อพนักงำน
สอบสวนสถำนีต ำรวจภูธรครบุรี และคณะกรรมกำรสืบสวนและสอบสวน ว่ำไม่เคยได้รับเงินหรือค่ำจ้ำง   เพ่ือให้ยื่นค ำ
ร้องกล่ำวหำผู้ร้องต่อ กกต.แต่อย่ำงใด   ประกอบกับผู้ร้องไม่ได้พบเห็นเหตุกำรณ์ตำมค ำร้องด้วยตนเองเพียงแต่ได้รับค ำ
บอกเล่ำ   จำกบุคคลที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อและอ้ำงพยำนบุคคลจ ำนวน 1 คน เป็นพยำนฝ่ำยผู้ร้อง   โดยไม่มีพยำนหลักฐำน
อ่ืนสนับสนุนจึงมีน้ ำหนักน้อยไม่น่ำเชื่อถือพยำนหลักฐำนจึงยังฟังไม่ได้ว่ำ นำยสุภรณ์กระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมข้อกล่ำวหำ 
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นอกจำกนี้ยังถูกกล่ำวหำได้ให้นำยประยุทธ บัวประดิษฐ์   หัวคะแนนน ำเงินใส่ซองจ ำนวน 3 ซอง ซองละ 
1,000 บำท  แล้วให้กับนำยดี สิมตะมะ  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  น ำไปเป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำน
สอบสวนสถำนีต ำรวจภูธรเสิงสำง จ.นครรำชสีมำ   ว่ำได้รับเงินซื้อเสียงดังกล่ำวมำจำกผู้ร้องเรียนกล่ำวหำนำย
สุภรณ์  โดยจำกกำรไต่สวน นำยดีให้กำรว่ำนำยประยุทธได้มอบเงินให้แก่ตนเพ่ือน ำไปเป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมร้อง
ทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน ว่ำเป็นเงินที่ได้รับจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้อง  ซึ่งเป็นกำรวำงแผนของนำยประยุทธ 
เพ่ือกลั่นแกล้งผู้ร้องไห้ได้รับโทษตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง   ประกอบกับในคดีอำญำที่
พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนำยประยุทธ เป็นจ ำเลยต่อศำลแขวงนครรำชสีมำ นำยประยุทธให้กำรรับสำรภำพว่ำ
ท ำพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จ  ควำมจริงแล้วธนบัตรจ ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินของนำยประยุทธเอง    
ศำลแขวงนครรำชสีมำจึงมีค ำพิพำกษำในคดีหมำยเลขแดงที่ 2593/ 2562  ว่ำนำยประยุทธมีควำมผิดตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 179  จำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ดังกล่ำว  จึงฟังได้ว่ำนำยประยุทธและนำยดีใส่ร้ำยด้วยควำม
เท็จและกระท ำกำรอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้ำใจผิดว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส. 2561  เพ่ือจะแจ้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   เพ่ือไม่ให้มีกำร
ประกำศผลกำรเลือกตั้งตำมท่ีกล่ำวหำ 

ค ำร้องที่ 3 ส่วนกรณีนำยสุภรณ์มีพยำนของผู้ร้องและพยำน ซึ่งเป็นผู้น ำชุมชนใน ต.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำให้
ถ้อยค ำสอดคล้องกันว่ำนำยประยุทธได้ช่วยเหลือนำยสุภรณ์ ในกำรหำเสียงเลือกตั้งและหลังกำรเลือกตั้งยังท ำงำน
ร่วมกันมำโดยตลอด  แต่ไม่มีพยำนคนใดยืนยันได้ว่ำนำยสุภรณ์  ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำควำมผิด
ดังกล่ำวของนำยประยุทธ และนำยดี พยำนหลักฐำน จึงยังรับฟังไม่ได้ว่ำนำยสุภรณ์ ได้กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำ
ฝืนพ.ร.ป. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5)  และมำตรำ 143  แต่อย่ำงใดจึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้องใน
ส่วนของนำยสุภรณ์ และให้ด ำเนินคดีอำญำกับนำยประยุทธและนำยดี ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 2561 
มำตรำ 73 วรรค 1 (5) ประกอบมำตรำ 143 และมำตรำ 159 .-ส ำนักข่ำวไทย    
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ea01248e3f8e40af1431a8e 

ส ำนักข่ำว : https://www.tnnthailand.com/content/37317 
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22 เม.ย. 2563 - 14:56 น.  

แรมโบ้อีสำน เฮลั่น ! กกต.แจงยกทุกค ำร้อง ทุจริตเลอืกตั้ง ไม่รู้ไม่เหน็ 

 
"แรมโบ้อีสำน" รอดหมด กกต. ยกค ำร้องปมให้เมีย-หัวคะแนน จ่ำยเงินผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เหตุอ้ำงพยำนหลักฐำนยัง
ฟังไม่ได้ว่ำรู้เห็น หรือ สนับสนุนกำรกระท ำของลูกน้อง 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำเว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัยยกค ำร้องนำย
สุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้สมัครส.ส.เขต 10 นครรำชสีมำ พรรคพลังประชำรัฐ 
จ ำนวน 2 ค ำวินิจฉัย รวม 3 ข้อกล่ำวหำ คือกรณีถูกกล่ำวหำว่ำวันที่ 24 มี.ค.62 ได้นัดหมำยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4 คนไป
แจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวนสถำนีต ำรวจภูธรครบุรี จ.นครรำชสีมำ ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้อง
จ ำนวนคนละ 500 บำท และ ได้ยื่นค ำร้องเรื่องดังกล่ำวต่อ กกต. เป็นกำรใส่ร้ำยผู้ร้องด้วยควำมเท็จ  แต่เนื่องจำกกำร
กระท ำตำมค ำร้องเกิดขึ้นภำยหลังกำรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่ครบองค์ประกอบควำมผิดตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งส.ส. 61 มำตรำ 73 วรรค 1 (5) 

กรณีถูกกล่ำวหำว่ำ วันที่ 24 มี.ค.62 ให้ภรรยำและหัวคะแนนไปจ้ำงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4 คนไปยื่นค ำร้อง
กล่ำวหำต่อ กกต.ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้องคนละ 500 บำทโดยจะได้รับเงินค่ำตอบแทนจ ำนวน
คนละ 20,000 บำท 

โดยจำกกำรไต่สวนมีพยำนที่ถูกอ้ำงว่ำได้รับเงินดังกล่ำวให้ถ้อยค ำต่อพนักงำนสอบสวนสถำนีต ำรวจภูธรครบุรี  
และคณะกรรมกำรสืบสวนและสอบสวนว่ำไม่เคยได้รับเงินหรือค่ำจ้ำง เพ่ือให้ยื่นค ำร้องกล่ำวหำผู้ร้องต่อกกต.แต่อย่ำงใด 
ประกอบกับผู้ร้องไม่ได้พบเห็นเหตุกำรณ์ตำมค ำร้องด้วยตนเองเพียงแต่ได้รับค ำบอกเล่ำ  จำกบุคคลที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ
และอ้ำงพยำนบุคคลจ ำนวน 1 คนเป็นพยำนฝ่ำยผู้ร้อง โดยไม่มีพยำนหลักฐำนอ่ืนสนับสนุนจึงมีน้ ำหนักน้อยไม่น่ำเชื่อถือ
พยำนหลักฐำนจึงยังฟังไม่ได้ว่ำ นำยสุภรณ์กระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมข้อกล่ำวหำ 
นอกจำกนี้ยังมีถูกกล่ำวหำได้ให้นำยประยุทธ บัวประดิษฐ์ หัวคะแนนน ำเงินใส่ซองจ ำนวน 3 ซอง ซองละ 1,000 บำท 
แล้วให้กับนำยดี สิมตะมะ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง น ำไปเป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนสถำนี
ต ำรวจภูธรเสิงสำง จ.นครรำชสีมำ ว่ำได้รับเงินซื้อเสียงดังกล่ำวมำจำก ผู้ร้องเรียนกล่ำวหำนำยสุภรณ์ โดยจำกกำรไต่
สวน 
แม้ตอนแรกจะได้ควำมว่ำผู้ร้องกล่ำวหำว่ำเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 นำยสุภรณ์ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นำยประ
ยุทธ น ำเงินซองดังกล่ำวให้นำยดีน ำไปเป็นหลักฐำนแจ้งควำมว่ำได้เงินดังกล่ำวจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้อง  แต่
ต่อมำวันที่ 3 พ.ค. 62 และวันที่ 6 ธ.ค.62 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

นำยดีให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนว่ำ ว่ำเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 นำยประยุทธได้มอบเงินจ ำนวน 
3,000 บำทโดยบรรจุใส่ซองซองละ 1,000 บำทให้แก่ตนเพ่ือน ำไปเป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำน
สอบสวนว่ำเป็นเงินที่ได้รับจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้อง 
ซึ่งเป็นกำรวำงแผนของนำยประยุทธ เพ่ือกลั่นแกล้งผู้ร้องไห้ได้รับโทษตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรค
กำรเมือง ผู้ร้องไม่เคยใช้ให้ตัวแทนหรือหัวคะแนนน ำเงินมำมอบให้กับนำยดีแต่อย่ำงใดประกอบกับ  ในคดีอำญำ ที่
พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก ์ยื่นฟ้องนำยประยุทธเป็นจ ำเลยต่อศำลแขวงนครรำชสีมำ 
ในข้อหำกระท ำควำมผิดฐำนท ำพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จเพ่ือ ให้พนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจสืบสวน
คดีอำญำ เชื่อว่ำได้มีควำมผิดอำญำอย่ำงใดเกิดขึ้น หรือเชื่อว่ำควำมผิดอำญำที่เกิดขึ้นร้ำยแรงกว่ำที่เป็นจริงตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 179 

ซึ่งนำยประยุทธให้กำรรับสำรภำพ ข้อเท็จจริงตำมค ำฟ้องว่ำเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 เวลำกลำงวัน นำยประยุทธ
ท ำพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จโดยน ำธนบัตรฉบับละ 1,000 บำทจ ำนวน 3 ฉบับรวมเป็นเงิน 3,000 บำทไปแจ้งควำม
ร้องทุกข์ ต่อพนักงำนสอบสวน สถำนีต ำรวจภูธรเสิงสำง ว่ำธนบัตรจ ำนวน 3,000 บำทดังกล่ำวเป็นเงินที่นำยดี ได้
รับมำจำกกำรกระท ำควำมผิดอำญำโดยกำรจูงใจซื้อเสียงเลือกตั้งอันเป็นพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จ  ควำมจริงแล้ว
ธนบัตรจ ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินของนำยประยุทธเอง ศำลแขวงนครรำชสีมำจึงมีค ำพิพำกษำในคดีหมำยเลขแดงที่ 
2593/ 2562 ว่ำนำยประยุทธมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 179 จำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์
ดังกล่ำวจึงฟังได้ว่ำนำยประยุทธและนำยดีใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จและกระท ำกำรอันเป็นเท็จ  เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้ำใจผิดว่ำ
ผู้สมัครผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.  61 เพ่ือจะแจ้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือไม่ให้มีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งตำมที่กล่ำวหำ 

ส่วนกรณีนำยสุภรณ์มีพยำนของผู้ร้องและพยำนซึ่งเป็นผู้น ำชุมชนในต.เสิงสำง  จ.นครรำชสีมำให้ถ้อยค ำ
สอดคล้องกันว่ำนำยประยุทธได้ช่วยเหลือนำยสุภรณ์ ในกำรหำเสียงเลือกตั้งและหลังกำรเลือกตั้งยังท ำงำนร่วมกันมำ
โดยตลอด แต่ไม่มีพยำนคนใดยืนยันได้ว่ำนำยสุภรณ์ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวของ
นำยประยุทธ และนำยดี พยำนหลักฐำนจึงยังรับฟังไม่ได้ว่ำนำยสุภรณ์ ได้กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5) และมำตรำ 143 แต่อย่ำงใดจึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้องในส่วนของนำยสุภรณ์ 
และให้ด ำเนินคดีอำญำกับนำยประยุทธและนำยดี ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 
(5)ประกอบมำตรำ 143 และมำตรำ 159 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3997351  
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วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลำ 15:07 น. 

"นำที-ฉลอง"รอด กกต.ยกค ำร้องปมเก็บบัตรประชำชนซื้อเสียง 
 

 
 
 
กกต.ยกค าร้อง 2 ส.ส.ภูมิใจไทยพัทลุงปม"นิพิฎฐ์" กล่าวหาเก็บบัตรประชาชนซื้อเสียง แต่สั่งด าเนิน

คดีอาญามือโพสต์ข้อความใส่ร้ายประชาธิปัตย์    
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. เว็บไซต์ส ำนักงำนกกต.ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัยยกค ำร้องกรณี นำยฉลอง  เทอดวีระพงศ์ ส.ส.

เขต 2 พัทลุง พรรคภูมิใจไทย นำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย ถูกนำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 
ผู้สมัครส.ส.เขต 2 พัทลุง พรรคประชำธิปัตย์ร้องเรียนว่ำ ใช้ สนับสนุน หรือร่วมเห็นเป็นใจให้ นำยเปี่ยม สงคง ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งมำตรำ 13 วรรค 1 (1)และ(5) โดยกรณีมีกำรตั้งกลุ่มไลน์ชื่อ" รักเพ่ือน" เพ่ือท ำกำร
เก็บบัตรประชำชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและวันที่ 22มี.ค.62 
ทั้งนี้ นำยเปี่ยม ได้โพสต์ ข้อควำมในกลุ่มไลน์ว่ำ" ถ้ำใครถูกจับตอนเที่ยงแจกเงินให้ว่ำเงินพรรคประชำธิปัตย์ผมถูก
ต ำรวจมำสอบเรื่องเก็บบัตรประชำชนผมบอกว่ำพรรคประชำธิปัตย์ให้เก็บ" ซึ่งแม้นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้องจะเห็นว่ำกำรกระท ำ
ของนำยเปี่ยม ผิดกฎหมำยเลือกตั้ง แต่จำกกำรไต่สวนพยำนบุคคลที่เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ ให้ถ้อยค ำว่ำไม่มีกำรสนทนำ
เกี่ยวกับเรื่องกำรให้เงิน ชักชวนให้ซื้อเสียงพยำนหลักฐำนจึงยังฟังไม่ได้ว่ำนำยเปี่ยม กระท ำกำรตำมที่กล่ำวหำ 
ส่วนที่ นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้องเห็นว่ำ กำรโพสต์ข้อควำมดังกล่ำวของนำยเปี่ยม เป็นกำรใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จจงใจให้เข้ำใจผิด
ในคะแนนนิยมผู้สมัครและพรรคประชำธิปัตย์ จำกกำรไต่สวนนำยเปี่ยม ให้ถ้อยค ำว่ำได้โพสต์ข้อควำมตำมที่กล่ำวหำ
จริง แต่ได้ลบข้อควำมไปแล้ว สำเหตุที่โพสต์ข้อควำมเพรำะไม่พอใจกำรกระท ำของนำยนิพิฏฐ์ผู้ร้องที่เคยให้เจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจมำท ำกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดอำญำและกฎหมำยเลือกตั้งที่บ้ำนของตน 
เมื่อนำยเปี่ยม ให้ถ้อยค ำว่ำเป็นผู้โพสต์ข้อควำมดังกล่ำว และข้อควำมนั้นเป็นข้อควำมเท็จว่ำพรรคประชำธิปัตย์ให้เงินแก่
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งที่ไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนหรือพฤติกำรณ์ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำว อันท ำให้นำยนิพิฏฐ์ผู้ร้อง ซึ่งเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชำธิปัตย์และพรรคประชำธิปัตย์ได้รับควำมเสียหำยกำรกระท ำของนำยเปี่ยม  จึงเป็น
กำรใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จหรือจงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร และพรรคกำรเมือง จึงมีค ำสั่งให้ด ำเนินคดี
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อำญำนำยเปี่ยม ในข้อกล่ำวหำนี้ ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.มำตรำ 73 วรรค1 (5) ประกอบมำตรำ 159ในส่วนที่
อ้ำงว่ำนำยฉลองและนำงนำที เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่ำว เป็นผู้รู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำของนำยเปี่ยม จำกกำรไต่
สวน พยำนบุคคลซึ่งเป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่ำวจ ำนวน 2 ปำกให้ถ้อยค ำสอดคล้องกันว่ำไม่เคยพบเห็นข้อควำม
ดังกล่ำวในกลุ่มไลน์แต่อย่ำงใด ประกอบกับบริษัท LINE Company ประเทศไทย จ ำกัด แจ้งว่ำไม่ได้เป็นผู้ครอบครอง
ข้อมูลแอปพลิเคชั่น LINE กลุ่มรักเพ่ือนจึงไม่มีพยำนหลักฐำนที่ยืนยันได้ว่ำนำยฉลองได้รับทรำบถึงกำรโพสต์ข้อควำม
ของนำยเปี่ยม ส่วนนำงนำที มีพยำนบุคคลที่เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์จ ำนวน 1 ปำกให้ถ้อยค ำ ว่ำนำงนำที ไม่ได้เป็น
สมำชิกในกลุ่มไลน์และไม่มีพยำนบุคคลใดยืนยันว่ำ นำงนำที สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำของนำยเปี่ยม
พยำนหลักฐำนจึงฟังไม่ได้ว่ำนำยฉลองและนำงนำที กระท ำกำรตำมที่กล่ำวหำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/621568   

https://www.posttoday.com/politic/news/621568
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22 เม.ย. 2020 15:26:47 

กกต. ยกค ำร้อง “นำที- ฉลอง” ซือ้เสียง 
 

 

 
กกต. 22 เม.ย.- กกต. ยกค าร้อง “นาที- ฉลอง” กรณี “นิพิฎฐ์” ร้องตั้งกลุ่มไลน์เก็บบัตรประชาชน และ ซื้อเสียง 
แต่สั่งด าเนินคดีอาญาผู้มีสิทธิเลือกตั้งโพสต์ข้อความใสร้าย 

เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำวินิจฉัยยกค ำร้อง กรณีนำยฉลอง เทอดวีระ
พงศ์ ส.ส.เขต 2 พัทลุง และ นำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส. บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย   ถูกนำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 
ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พัทลุง พรรคประชำธิปัตย์ ร้องเรียนว่ำ ใช้ สนับสนุน หรือร่วมเห็นเป็นใจให้นำยเปี่ยม สงคง ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง กระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งมำตรำ 13 วรรค 1 (1) และ (5)  กรณีมีกำรตั้งกลุ่มไลน์ชื่อ" รักเพ่ือน" เพ่ือท ำกำร
เก็บบัตรประชำชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

และวันที่ 22 มีนำคม 2562   นำยเปี่ยม ได้โพสต์ข้อควำมในกลุ่มไลน์ว่ำ  "ถ้ำใครถูกจับตอนเที่ยงแจกเงิน ให้ว่ำ
เงินพรรคประชำธิปัตย์ ผมถูกต ำรวจมำสอบเรื่องเก็บบัตรประชำชน ผมบอกว่ำพรรคประชำธิปัตย์ให้เก็บ"  ซึ่งแม้นำย
นิพิฏฐ์  ผู้ร้อง จะเห็นว่ำกำรกระท ำของนำยเปี่ยม ผิดกฎหมำยเลือกตั้ง   แต่จำกกำรไต่สวนพยำนบุคคลที่เป็นสมำชิกใน
กลุ่มไลน์  ให้ถ้อยค ำว่ำไม่มีกำรสนทนำเกี่ยวกับเรื่องกำรให้เงิน ชักชวนให้ซื้อเสียง พยำนหลักฐำนจึงยังฟังไม่ได้ว่ำ นำย
เปี่ยมกระท ำกำรตำมที่กล่ำวหำ 

ส่วนที่นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้อง เห็นว่ำกำรโพสต์ข้อควำมดังกล่ำวของนำยเปี่ยม  เป็นกำรใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ จงใจให้
เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมผู้สมัครและพรรคประชำธิปัตย์   จำกกำรไต่สวน นำยเปี่ยมให้ถ้อยค ำว่ำ ได้โพสต์ข้อควำมตำมที่
กล่ำวหำจริง  แต่ได้ลบข้อควำมไปแล้ว สำเหตุที่โพสต์ข้อควำม เพรำะไม่พอใจกำรกระท ำของนำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้อง ที่เคยให้
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมำท ำกำรตรวจสอบเก่ียวกับกำรกระท ำผิดอำญำ และกฎหมำยเลือกตั้งที่บ้ำนของตน   
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เมื่อนำยเปี่ยมให้ถ้อยค ำว่ำ เป็นผู้โพสต์ข้อควำมดังกล่ำว และข้อควำมนั้นเป็นข้อควำมเท็จ  ว่ำพรรค

ประชำธิปัตย์ให้เงิน แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ทั้งที่ไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำน หรือพฤติกำรณ์ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำว   อันท ำ
ให้นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชำธิปัตย์และพรรคประชำธิปัตย์ได้รับควำมเสียหำย  

กำรกระท ำของนำยเปี่ยม จึงเป็นกำรใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ หรือจงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร และ
พรรคกำรเมือง   จึงมีค ำสั่งให้ด ำเนินคดีอำญำนำยเปี่ยม ในข้อกล่ำวหำนี้ ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 
73 วรรค 1  (5) ประกอบมำตรำ 159 

ส่วนที่อ้ำงว่ำนำยฉลองและนำงนำทีเป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่ำว   เป็นผู้รู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำของนำย
เปี่ยม  จำกกำรไต่สวน พยำนบุคคลซึ่งเป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่ำว จ ำนวน 2 ปำก ให้ถ้อยค ำสอดคล้องกันว่ำ ไม่เคย
พบเห็นข้อควำมดังกล่ำวในกลุ่มไลน์แต่อย่ำงใด ประกอบกับบริษัท LINE Company ประเทศไทย จ ำกัด  แจ้งว่ำ ไม่ได้
เป็นผู้ครอบครองข้อมูลแอปพลิเคชั่น LINE กลุ่มรักเพ่ือน จึงไม่มีพยำนหลักฐำนที่ยืนยันได้ว่ำ นำยฉลองได้รับทรำบถึง
กำรโพสต์ข้อควำมของนำยเปี่ยม  

ส่วนนำงนำที มีพยำนบุคคลที่เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ จ ำนวน 1  ปำกให้ถ้อยค ำว่ำ นำงนำทีไม่ได้เป็นสมำชิกใน
กลุ่มไลน์ และไม่มีพยำนบุคคลใดยืนยัน ว่ำ นำงนำทีก่อสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำของนำยเปี่ยม 
พยำนหลักฐำนจึงฟังไม่ได้ว่ำนำยฉลองและนำงนำที กระท ำกำรตำมที่กล่ำวหำ  
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e9fffc7e3f8e40af8434dae  
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22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 15:54 น. 

'แรมโบ้อีสำน' รอด 'กกต.' ยกค ำร้องปมให้เมยี-หัวคะแนนจ่ำยเงินผู้มีสิทธเิลือกตั้ง  
 

 
 
  22 เม.ย.63 - เว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัยยกค ำร้องนำย
สุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ผู้สมัครส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 10 จ.นครรำชสีมำ พรรคพลัง
ประชำรัฐ จ ำนวน 2 ค ำวินิจฉัย รวม 3 ข้อกล่ำวหำ คือกรณีถูกกล่ำวหำว่ำวันที่ 24  มี.ค.62 ได้นัดหมำยผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  4 คนไปแจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวนสถำนีต ำรวจครบุรี จ.นครรำชสีมำ  ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือ
หัวคะแนนของผู้ร้องจ ำนวนคนละ 500 บำท และได้ยื่นค ำร้องเรื่องดังกล่ำวต่อกกต. เป็นกำรใส่ร้ำยผู้ร้องด้วยควำมเท็จ 
แต่เนื่องจำกกำรกระท ำตำมค ำร้องเกิดขึ้นภำยหลังกำรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่ครบองค์ประกอบควำมผิด
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5)   

กรณีถูกกล่ำวหำว่ำ วันที่ 24 มี.ค 62 ให้ภรรยำและหัวคะแนนไปจ้ำงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4 คนไปยื่นค ำร้องกล่ำวหำ
ต่อ กกต.ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้องคนละ 500 บำทโดยจะได้รับเงินค่ำตอบแทนจ ำนวนคนละ 
20,000 บำท โดยจำกกำรไต่สวนมีพยำนที่ถูกอ้ำงว่ำได้รับเงินดังกล่ำวให้ถ้อยค ำต่อพนักงำนสอบสวนสถำนีต ำรวจภูธร
ครบุรี และคณะกรรมกำรสืบสวนและสอบสวนว่ำไม่เคยได้รับเงินหรือค่ำจ้ำง เพ่ือให้ยื่นค ำร้องกล่ำวหำผู้ร้องต่อกกต.แต่
อย่ำงใด ประกอบกับผู้ร้องไม่ได้พบเห็นเหตุกำรณ์ตำมค ำร้องด้วยตนเองเพียงแต่ได้รับค ำบอกเล่ำ  จำกบุคคลที่ไม่ขอ
เปิดเผยชื่อและอ้ำงพยำนบุคคลจ ำนวน 1 คนเป็นพยำนฝ่ำยผู้ร้อง โดยไม่มีพยำนหลักฐำนอ่ืนสนับสนุนจึงมีน้ ำหนักน้อย
ไม่น่ำเชื่อถือพยำนหลักฐำนจึงยังฟังไม่ได้ว่ำ นำยสุภรณ์กระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมข้อกล่ำวหำ 

นอกจำกนี้ยังมีถูกกล่ำวหำได้ให้นำยประยุทธ บัวประดิษฐ์ หัวคะแนนน ำเงินใส่ซองจ ำนวน 3 ซองซองละ 1,000 
บำท แล้วให้กับนำยดี สิมตะมะ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง น ำไปเป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนสถำนี
ต ำรวจภูธรเสิงสำง จ.นครรำชสีมำว่ำได้รับเงินซื้อเสียงดังกล่ำวมำจำก ผู้ร้องเรียนกล่ำวหำนำยสุภรณ์ โดยจำกกำรไต่สวน 
แม้ตอนแรกจะได้ควำมว่ำผู้ร้องกล่ำวหำว่ำเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 นำยสุภรณ์  ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นำยประ
ยุทธ น ำเงินซองดังกล่ำวให้นำยดีน ำไปเป็นหลักฐำนแจ้งควำมว่ำได้เงินดังกล่ำวจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้อง 
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แต่ต่อมำวันที่ 3 พ.ค 62 และวันที่ 6 ธ.ค 62 นำยดีให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนว่ำ ว่ำเมื่อ
วันที่ 20 มี.ค. 62 นำยประยุทธได้มอบเงินจ ำนวน 3,000 บำทโดยบรรจุใส่ซอง ซองละ 1,000 บำทให้แก่ตนเพ่ือน ำไป
เป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนว่ำเป็นเงินที่ได้รับจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้อง  ซึ่ง
เป็นกำรวำงแผนของนำยประยุทธ เพ่ือกลั่นแกล้งผู้ร้องไห้ได้รับโทษตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรค
กำรเมือง  ผู้ร้องไม่เคยใช้ให้ตัวแทนหรือหัวคะแนนน ำเงินมำมอบให้กับนำยดีแต่อย่ำงใดประกอบกับในคดีอำญำ  ที่
พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนำยประยุทธเป็นจ ำเลย ต่อศำลแขวงนครรำชสีมำ ในข้อหำกระท ำควำมผิดฐำนท ำ
พยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จเพ่ือให้พนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจสืบสวนคดีอำญำ เชื่อว่ำได้มีควำมผิด
อำญำอย่ำงใดเกิดขึ้น หรือเชื่อว่ำควำมผิดอำญำที่เกิดขึ้นร้ำยแรงกว่ำที่เป็นจริงตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ  179 
ซึ่งนำยประยุทธให้กำรรับสำรภำพ 

ข้อเท็จจริงตำมค ำฟ้องว่ำ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 เวลำกลำงวัน นำยประยุทธท ำพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จโดยน ำ
ธนบัตรฉบับละ 1,000 บำทจ ำนวน 3 ฉบับรวมเป็นเงิน 3,000 บำทไปแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนสถำนี
ต ำรวจภูธรเสิงสำง ว่ำธนบัตรจ ำนวน 3,000 บำทดังกล่ำวเป็นเงินที่นำยดี ได้รับมำจำกกำรกระท ำควำมผิดอำญำโดยกำร
จูงใจซื้อเสียงเลือกตั้งอันเป็นพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จ  ควำมจริงแล้วธนบัตรจ ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินของนำยประยุทธ
เอง  ศำลแขวงนครรำชสีมำจึงมีค ำพิพำกษำในคดีหมำยเลขแดงท่ี 2593/ 2562 ว่ำนำยประยุทธ มีควำมผิดตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 179 จำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ดังกล่ำวจึงฟังได้ว่ำนำยประยุทธ และนำยดีใส่ร้ำยด้วยควำม
เท็จและกระท ำกำรอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้ำใจผิดว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งส.ส. 2561 เพ่ือจะแจ้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือไม่ให้มีกำรประกำศ
ผลกำรเลือกตั้งตำมท่ีกล่ำวหำ 

ส่วนกรณีนำยสุภรณ์ มีพยำนของผู้ร้องและพยำนซึ่งเป็นผู้น ำชุมชนในต.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำให้ถ้อยค ำ
สอดคล้องกันว่ำนำยประยุทธได้ช่วยเหลือนำยสุภรณ์ ในกำรหำเสียงเลือกตั้งและหลังกำรเลือกตั้งยังท ำงำนร่วมกันมำ
โดยตลอด แต่ไม่มีพยำนคนใดยืนยันได้ว่ำนำยสุภรณ์ ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวของ
นำยประยุทธ และนำยดีพยำนหลักฐำนจึงยังรับฟังไม่ได้ว่ำนำยสุภรณ์ ได้กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนพ.ร.ป. ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5)  และมำตรำ 143 แต่อย่ำงใดจึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้องในส่วนของนำยสุภรณ์ 
และให้ด ำเนินคดีอำญำกับนำยประยุทธและนำยดี ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 
(5)ประกอบมำตรำ 143 และมำตรำ 159 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63927  
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22 เม.ย. 2563 15:00    

กกต.ยกค าร้อง “แรมโบ”้ ให้ลูกน้องป้ายสีคู่แข่งซื้อเสียง หวังเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

“สุภรณ์” รอดหมด กกต.ยกค าร้องปมให้หัวคะแนน-เมียจ่ายเงินผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ป้ายสีคู่แข่งซื้อเสียง อ้าง
พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่ารู้เห็นการกระท าของลูกน้อง แม้คนรับเงินยันเป็นแผนลูกน้องเจ้าตัว หวังแกล้งให้คู่แข่ง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 วันนี้ (22 เม.ย.) เว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัยยกค ำร้องนำย
สุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 10 จ.นครรำชสีมำ พรรคพลัง
ประชำรัฐ จ ำนวน 2 ค ำวินิจฉัย รวม 3 ข้อกล่ำวหำ คือ กรณีถูกกล่ำวหำว่ำวันที่ 24 มี.ค. 62 ได้นัดหมำยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
4 คนไปแจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวนสถำนีต ำรวจครบุรี จ.นครรำชสีมำ ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้
ร้องจ ำนวนคนละ 500 บำท และได้ยื่นค ำร้องเรื่องดังกล่ำวต่อ กกต. เป็นกำรใส่ร้ำยผู้ร้องด้วยควำมเท็จ แต่เนื่องจำกกำร
กระท ำตำมค ำร้องเกิดขึ้นภำยหลังกำรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่ครบองค์ประกอบควำมผิดตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วย
กำรเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5)  
 กรณีถูกกล่ำวหำว่ำ วันที่ 24 มี.ค. 62 ให้ภรรยำและหัวคะแนนไปจ้ำงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4 คนไปยื่นค ำร้อง
กล่ำวหำต่อ กกต.ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้องคนละ 500 บำท โดยจะได้รับเงินค่ำตอบแทนจ ำนวน
คนละ 20,000 บำท โดยจำกกำรไต่สวนมีพยำนที่ถูกอ้ำงว่ำได้รับเงินดังกล่ำวให้ถ้อยค ำต่อพนักงำนสอบสวนสถำนี
ต ำรวจภูธรครบุรี และคณะกรรมกำรสืบสวนและสอบสวนว่ำไม่เคยได้รับเงินหรือค่ำจ้ำง เพ่ือให้ยื่นค ำร้องกล่ำวหำผู้ร้อง
ต่อ กกต.แต่อย่ำงใด ประกอบกับผู้ร้องไม่ได้พบเห็นเหตุกำรณ์ตำมค ำร้องด้วยตนเอง เพียงแต่ได้รับค ำบอกเล่ำจำกบุคคล
ที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ และอ้ำงพยำนบุคคลจ ำนวน 1 คนเป็นพยำนฝ่ำยผู้ร้อง โดยไม่มีพยำนหลักฐำนอ่ืนสนับสนุน จึงมี
น้ ำหนักน้อยไม่น่ำเชื่อถือ พยำนหลักฐำนจึงยังฟังไม่ได้ว่ำนำยสุภรณ์กระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมข้อกล่ำวหำ 
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นอกจำกนี้ยังมีถูกกล่ำวหำได้ให้นำยประยุทธ บัวประดิษฐ์ หัวคะแนนน ำเงินใส่ซองจ ำนวน 3 ซอง ซองละ 
1,000 บำท แล้วให้กับนำยดี สิมตะมะ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง น ำไปเป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำน
สอบสวนสถำนีต ำรวจภูธรเสิงสำง จ.นครรำชสีมำ ว่ำได้รับเงินซื้อเสียงดังกล่ำวมำจำกผู้ร้องเรียนกล่ำวหำนำยสุภรณ์ โดย
จำกกำรไต่สวน แม้ตอนแรกจะได้ควำมว่ำผู้ร้องกล่ำวหำว่ำเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 นำยสุภรณ์ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็น
ใจให้นำยประยุทธน ำเงินซองดังกล่ำวให้นำยดีน ำไปเป็นหลักฐำนแจ้งควำมว่ำได้เงินดังกล่ำวจำกตัวแทนหรือหัวคะแนน
ของผู้ร้อง แต่ต่อมำวันที่ 3 พ.ค. 62 และวันที่ 6 ธ.ค. 62 นำยดีให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนว่ำ ว่ำเมื่อ
วันที่ 20 มี.ค. 62 นำยประยุทธได้มอบเงินจ ำนวน 3,000 บำทโดยบรรจุใส่ซองซองละ 1,000 บำทให้แก่ตนเพ่ือน ำไป
เป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนว่ำเป็นเงินที่ได้รับจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้อง ซึ่ง
เป็นกำรวำงแผนของนำยประยุทธเพ่ือกลั่นแกล้งผู้ร้องไห้ได้รับโทษตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง 
ผู้ร้องไม่เคยใช้ให้ตัวแทนหรือหัวคะแนนน ำเงินมำมอบให้กับนำยดีแต่อย่ำงใดประกอบกับในคดีอำญำที่พนักงำนอัยกำร
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนำยประยุทธเป็นจ ำเลยต่อศำลแขวงนครรำชสีมำในข้อหำกระท ำควำมผิดฐำนท ำพยำนหลักฐำนอัน
เป็นเท็จ เพ่ือให้พนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจสืบสวนคดีอำญำเชื่อว่ำได้มีควำมผิดอำญำอย่ำงใดเกิดขึ้น 
หรือเชื่อว่ำควำมผิดอำญำที่เกิดขึ้นร้ำยแรงกว่ำที่เป็นจริงตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 179 ซึ่งนำยประ
ยุทธให้กำรรับสำรภำพ  
 ข้อเท็จจริงตำมค ำฟ้องว่ำ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 เวลำกลำงวัน นำยประยุทธท ำพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จโดยน ำ
ธนบัตรฉบับละ 1,000 บำท จ ำนวน 3 ฉบับ รวมเป็นเงิน 3,000 บำท ไปแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนสถำนี
ต ำรวจภูธรเสิงสำง ว่ำธนบัตรจ ำนวน 3,000 บำทดังกล่ำวเป็นเงินที่นำยดี ได้รับมำจำกกำรกระท ำควำมผิดอำญำโดยกำร
จูงใจซื้อเสียงเลือกตั้งอันเป็นพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จ ควำมจริงแล้วธนบัตรจ ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินของนำยประยุทธ
เอง ศำลแขวงนครรำชสีมำจึงมีค ำพิพำกษำในคดีหมำยเลขแดง ที่ 2593/2562 ว่ำนำยประยุทธมีควำมผิดตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 179 จำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ดังกล่ำวจึงฟังได้ว่ำนำยประยุทธและนำยดีใส่ร้ำยด้วยควำม
เท็จและกระท ำกำรอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้ำใจผิดว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส. 2561 เพ่ือจะแจ้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือไม่ให้มีกำรประกำศ
ผลกำรเลือกตั้งตำมท่ีกล่ำวหำ 
 ส่วนกรณีนำยสุภรณ์มีพยำนของผู้ร้อง และพยำนซึ่งเป็นผู้น ำชุมชนใน ต.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำ ให้ถ้อยค ำ
สอดคล้องกันว่ำนำยประยุทธได้ช่วยเหลือนำยสุภรณ์ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง และหลังกำรเลือกตั้งยังท ำงำนร่วมกันมำ
โดยตลอด แต่ไม่มีพยำนคนใดยืนยันได้ว่ำนำยสุภรณ์ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวของ
นำยประยุทธ และนำยดี พยำนหลักฐำนจึงยังรับฟังไม่ได้ว่ำนำยสุภรณ์ได้กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5) และมำตรำ 143 แต่อย่ำงใด จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้องในส่วนของนำยสุภรณ์ 
และให้ด ำเนินคดีอำญำต่อนำยประยุทธ และนำยดี ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5) 
ประกอบมำตรำ 143 และมำตรำ 159 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000042092 
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 พุธที่ 22 เมษำยน 2563 เวลำ 14.27 น.                      

"แรมโบ้อสีาน" รอด! กกต.ยกค าร้องปมซื้อเสยีง 

                  

 

 

 

 

  

  "แรมโบ้อีสาน" รอด  กกต.ยกค าร้องปมให้เมีย-หัวคะแนน  จ่ายเงินผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้องต ารวจ-กกต.ได้เงินซื้อ

เสียงจากคู่แข่ง อ้างพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่ารู้เห็น  ยันเป็นแผนลูกน้องสุภรณ์หวังกลั่นแกล้ง                    

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. เว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัยยกค ำร้องนำย
สุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ผู้สมัครส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 10 จ.นครรำชสีมำ พรรคพลัง
ประชำรัฐ จ ำนวน 2 ค ำวินิจฉัย รวม 3 ข้อกล่ำวหำ คือกรณีถูกกล่ำวหำว่ำวันที่ 24  มี.ค.2562 ได้นัดหมำยผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  4 คนไปแจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวนสถำนีต ำรวจครบุรี จ.นครรำชสีมำ ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือ
หัวคะแนนของผู้ร้องจ ำนวนคนละ 500 บำท และได้ยื่นค ำร้องเรื่องดังกล่ำวต่อกกต. เป็นกำรใส่ร้ำยผู้ร้องด้วยควำมเท็จ 
แต่เนื่องจำกกำรกระท ำตำมค ำร้องเกิดขึ้นภำยหลังกำรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่ครบองค์ประกอบควำมผิด
ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5)   
    กรณีถูกกล่ำวหำว่ำ วันที่ 24 มี.ค. 2562 ให้ภรรยำและหัวคะแนนไปจ้ำงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4 คนไปยื่นค ำร้อง
กล่ำวหำต่อ กกต.ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้องคนละ 500 บำทโดยจะได้รับเงินค่ำตอบแทนจ ำนวน
คนละ 20,000 บำท โดยจำกกำรไต่สวนมีพยำนที่ถูกอ้ำงว่ำได้รับเงินดังกล่ำวให้ถ้อยค ำต่อพนักงำนสอบสวนสถำนี
ต ำรวจภูธรครบุรี และคณะกรรมกำรสืบสวนและสอบสวนว่ำ ไม่เคยได้รับเงินหรือค่ำจ้ำง เพ่ือให้ยื่นค ำร้องกล่ำวหำผู้ร้อง
ต่อกกต.แต่อย่ำงใด ประกอบกับผู้ร้องไม่ได้พบเห็นเหตุกำรณ์ตำมค ำร้องด้วยตนเองเพียงแต่ได้รับค ำบอกเล่ำ จำกบุคคล
ที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อและอ้ำงพยำนบุคคลจ ำนวน 1 คนเป็นพยำนฝ่ำยผู้ร้อง โดยไม่มีพยำนหลักฐำนอ่ืนสนับสนุนจึงมี
น้ ำหนักน้อยไม่น่ำเชื่อถือพยำนหลักฐำนจึงยังฟังไม่ได้ว่ำ นำยสุภรณ์กระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมข้อกล่ำวหำ 
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 ผู้ร้องไม่เคยใช้ให้ตัวแทนหรือหัวคะแนนน ำเงินมำมอบให้กับนำยดีแต่อย่ำงใดประกอบกับในคดีอำญำที่พนักงำน
อัยกำรเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนำยประยุทธเป็นจ ำเลยต่อศำลแขวงนครรำชสีมำในข้อหำกระท ำควำมผิด ฐำนท ำ
พยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จเพ่ือให้พนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจสืบสวนคดีอำญำเชื่อว่ำได้มีควำมผิด
อำญำอย่ำงใดเกิดขึ้น หรือเชื่อว่ำควำมผิดอำญำที่เกิดขึ้นร้ำยแรงกว่ำที่เป็นจริงตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 179 
ซึ่งนำยประยุทธให้กำรรับสำรภำพ ข้อเท็จจริงตำมค ำฟ้องว่ำเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลำกลำงวัน นำยประยุทธท ำ
พยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จ 
 ศำลแขวงนครรำชสีมำจึงมีค ำพิพำกษำในคดีหมำยเลขแดงที่ 2593/ 2562 ว่ำนำยประยุทธมีควำมผิดตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 179 จำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ดังกล่ำวจึงฟังได้ว่ำนำยประยุทธและนำยดีใส่ร้ำยด้วย
ควำมเท็จและกระท ำกำรอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อื่นเข้ำใจผิดว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งส.ส. 2561 เพ่ือจะแจ้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือไม่ให้มีกำร
ประกำศผลกำรเลือกตั้งตำมท่ีกล่ำวหำ 
 ส่วนกรณีนำยสุภรณ์มีพยำนของผู้ร้องและพยำนซึ่งเป็นผู้น ำชุมชนในต.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำให้ถ้อยค ำ
สอดคล้องกันว่ำนำยประยุทธได้ช่วยเหลือนำยสุภรณ์ ในกำรหำเสียงเลือกตั้งและหลังกำรเลือกตั้งยังท ำงำนร่วมกันมำ
โดยตลอด แต่ไม่มีพยำนคนใดยืนยันได้ว่ำนำยสุภรณ์ สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวของนำย
ประยุทธ และนำยดี พยำนหลักฐำนจึงยังรับฟังไม่ได้ว่ำนำยสุภรณ์ ได้กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนพ.ร.ป. ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5)  และมำตรำ 143 แต่อย่ำงใดจึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้องในส่วนของนำยสุภรณ์ 
และให้ด ำเนินคดีอำญำกับนำยประยุทธและนำยดี ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 
(5)ประกอบมำตรำ 143 และมำตรำ 159.                     
 

 อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/770475 
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วันพุธ ที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563, 15.01 น. 

'แรมโบ้อีสาน-เมีย' เฮลั่น ! กกต.ยกค าร้องปมจ่ายเงินซื้อเสียงผู้มีสทิธิเลือกตั้ง 

 

"สุภรณ์"รอดหมด! กกต.ยกค าร้องปมให้เมีย-หัวคะแนนจ่ายเงินผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร้องต ารวจ-กกต.ได้เงินซื้อ
เสียงจากคู่แข่ง อ้างพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่ารู้เห็น สนับสนุนการกระท าของลูกน้อง แม้คนรับเงินยันเป็นแผน
ลูกน้องสุภรณ์ หวังกลั่นแกล้งให้คู่แข่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 เว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค ำวินิจฉัยยกค ำ
ร้อง นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 10 จ.นครรำชสีมำ 
พรรคพลังประชำรัฐ จ ำนวน 2 ค ำวินิจฉัย รวม 3 ข้อกล่ำวหำ คือ กรณีถูกกล่ำวหำว่ำ วันที่ 24 มี.ค.62 ได้นัดหมำยผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 4 คน ไปแจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวนสถำนีต ำรวจครบุรี จ.นครรำชสีมำ ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือ
หัวคะแนนของผู้ร้องจ ำนวนคนละ 500 บำท และได้ยื่นค ำร้องเรื่องดังกล่ำวต่อ กกต.เป็นกำรใส่ร้ำยผู้ร้องด้วยควำมเท็จ 
แต่เนื่องจำกกำรกระท ำตำมค ำร้องเกิดขึ้นภำยหลังกำรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่ครบองค์ประกอบควำมผิด
ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5) 

จำกกรณีถูกกล่ำวหำว่ำ วันที่ 24 มี.ค.62 ให้ภรรยำและหัวคะแนน ไปจ้ำงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4 คน ไปยื่นค ำร้อง
กล่ำวหำต่อ กกต.ว่ำได้รับเงินจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้องคนละ 500 บำท โดยจะได้รับเงินค่ำตอบแทนจ ำนวน
คนละ 20,000 บำท ซึ่งจำกกำรไต่สวนมีพยำนที่ถูกอ้ำงว่ำได้รับเงินดังกล่ำวให้ถ้อยค ำต่อพนักงำนสอบสวนสถำนี
ต ำรวจภูธรครบุรี และคณะกรรมกำรสืบสวนและสอบสวนว่ำไม่เคยได้รับเงินหรือค่ำจ้ำง เพ่ือให้ยื่นค ำร้องกล่ำวหำผู้ร้อง
ต่อ กกต.แต่อย่ำงใด ประกอบกับผู้ร้องไม่ได้พบเห็นเหตุกำรณ์ตำมค ำร้องด้วยตนเองเพียงแต่ได้รับค ำบอกเล่ำ จำกบุคคล
ที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อและอ้ำงพยำนบุคคลจ ำนวน 1 คนเป็นพยำนฝ่ำยผู้ร้อง โดยไม่มีพยำนหลักฐำนอ่ืนสนับสนุนจึงมี
น้ ำหนักน้อยไม่น่ำเชื่อถือ พยำนหลักฐำนจึงยังฟังไม่ได้ว่ำ นำยสุภรณ์กระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมข้อกล่ำวหำ 

นอกจำกนี้ ยังถกูกล่ำวหำว่ำได้ให้ นำยประยุทธ บัวประดิษฐ์ หัวคะแนนน ำเงินใส่ซองจ ำนวน 3 ซอง ซองละ 1,000 
บำท แล้วให้ นำยดี สิมตะมะ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง น ำไปเป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนสถำนี
ต ำรวจภูธรเสิงสำง จ.นครรำชสีมำ ว่ำได้รับเงินซื้อเสียงดังกล่ำวมำจำกผู้ร้องเรียนกล่ำวหำนำยสุภรณ์ โดยจำกกำรไต่สวน 
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แม้ตอนแรกจะได้ควำมว่ำผู้ร้องกล่ำวหำว่ำ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 นำยสุภรณ์ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นำยประ
ยุทธ น ำเงินซองดังกล่ำวให้นำยดี น ำไปเป็นหลักฐำนแจ้งควำมว่ำได้เงินดังกล่ำวจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้อง แต่
ต่อมำวันที่ 3 พ.ค.62 และวันที่ 6 ธ.ค.62 นำยดีให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนว่ำเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 
นำยประยุทธได้มอบเงินจ ำนวน 3,000 บำท โดยบรรจุใส่ซองซองละ 1,000 บำท ให้แก่ตนเพื่อน ำไปเป็นหลักฐำนในกำร
แจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนว่ำเป็นเงินที่ได้รับจำกตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้ร้อง ซึ่งเป็นกำรวำงแผนของ
นำยประยุทธ เพ่ือกลั่นแกล้งผู้ร้องไห้ได้รับโทษตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง  ผู้ร้องไม่เคยใช้ให้
ตัวแทนหรือหัวคะแนนน ำเงินมำมอบให้กับนำยดีแต่อย่ำงใด 

ประกอบกับในคดีอำญำที่พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนำยประยุทธเป็นจ ำเลยต่อศำลแขวงนครรำชสีมำใน
ข้อหำกระท ำควำมผิดฐำนท ำพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จเพ่ือให้พนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจสืบสวน
คดีอำญำเชื่อว่ำมีควำมผิดอำญำอย่ำงใดเกิดขึ้น หรือเชื่อว่ำควำมผิดอำญำที่เกิดขึ้นร้ำยแรงกว่ำที่เป็นจริง ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 179 ซึ่งนำยประยุทธให้กำรรับสำรภำพ ข้อเท็จจริงตำมค ำฟ้องว่ำเมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 เวลำ
กลำงวัน นำยประยุทธท ำพยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จโดยน ำธนบัตรฉบับละ 1,000 บำท จ ำนวน 3 ฉบับรวมเป็นเงิน 
3,000 บำท ไปแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนสถำนีต ำรวจภูธรเสิงสำง ว่ำธนบัตรจ ำนวน 3,000 บำทดังกล่ำว
เป็นเงินที่นำยดี ได้รับมำจำกกำรกระท ำควำมผิดอำญำโดยกำรจูงใจซื้อเสียงเลือกตั้งอันเป็นพยำนหลักฐำนอันเป็น
เท็จ ควำมจริงแล้วธนบัตรจ ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินของนำยประยุทธเอง  ศำลแขวงนครรำชสีมำจึงมีค ำพิพำกษำในคดี
หมำยเลขแดงที่ 2593/2562 ว่ำนำยประยุทธมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 179 จำกข้อเท็จจริงและ
พฤติกำรณ์ดังกล่ำวจึงฟังได้ว่ำนำยประยุทธและนำยดีใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จและกระท ำกำรอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ
ผิดว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.2561 เพ่ือจะแจ้งให้ผู้สมัครนั้นถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือไม่ให้มีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งตำมที่กล่ำวหำ 

ส่วนกรณี นำยสุภรณ์ มีพยำนของผู้ร้องและพยำนซึ่งเป็นผู้น ำชุมชนใน ต.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำ ให้ถ้อยค ำ
สอดคล้องกันว่ำนำยประยุทธได้ช่วยเหลือนำยสุภรณ์ ในกำรหำเสียงเลือกตั้งและหลังกำรเลือกตั้งยังท ำงำนร่วมกันมำ
โดยตลอด แต่ไม่มีพยำนคนใดยืนยันได้ว่ำนำยสุภรณ์ ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวของ
นำยประยุทธ และนำยดีพยำนหลักฐำนจึงยังรับฟังไม่ได้ว่ำนำยสุภรณ์ ได้กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส.2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5) และมำตรำ 143 แต่อย่ำงใดจึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้องในส่วนของนำยสุภรณ์ 
และให้ด ำเนินคดีอำญำกับนำยประยุทธและนำยดี ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรค 1 (5) 
ประกอบมำตรำ 143 และมำตรำ 159 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/488173 
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22 เมษำยน 2563 - 16:17 น.  

มติ กกต. "นำที-ฉลอง" รอดคดีโกงเลือกตั้งพทัลุง 
กกต.ยกค ำร้อง "นำที- ฉลอง" ปม "นิพิฎฐ์" ร้องตั้งกลุ่มไลน์เก็บบัตรประชำชน-ซื้อเสียง 

วันนี้ (22 เม.ย.63) เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำวินิจฉัยยกค ำร้องกรณี 
นำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.เขต 2 พัทลุง พรรคภูมิใจไทย นำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย  
ถูกนำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ผู้สมัครส.ส.เขต 2 พัทลุง พรรคประชำธิปัตย์ ร้องเรียนว่ำ ใช้ สนับสนุน หรือร่วมเห็นเป็นใจ
ให้นำยเปี่ยม สงคง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งมำตรำ 13 วรรค 1 (1) และ (5)  
             โดยมีกำรตั้งกลุ่มไลน์ชื่อ" รักเพ่ือน" เพ่ือท ำกำรเก็บบัตรประชำชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและวันที่ 22 มี.ค.62 นำยเปี่ยม ได้โพสต์ข้อควำมในกลุ่มไลน์ว่ำ "ถ้ำใครถูกจับตอนเที่ยงแจกเงินให้ว่ำเงินพรรค
ประชำธิปัตย์ผมถูกต ำรวจมำสอบเรื่องเก็บบัตรประชำชนผมบอกว่ำพรรคประชำธิปัตย์ให้เก็บ" ซึ่งแม้นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้องจะ
เห็นว่ำกำรกระท ำของนำยเปี่ยม ผิดกฎหมำยเลือกตั้ง แต่จำกกำรไต่สวนพยำนบุคคลที่เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ ให้ถ้อยค ำ
ว่ำไม่มีกำรสนทนำเกี่ยวกับเรื่องกำรให้เงิน ชักชวนให้ซื้อเสียงพยำนหลักฐำน จึงยังฟังไม่ได้ว่ำ นำยเปี่ยม กระท ำกำร
ตำมท่ีกล่ำวหำ 
            สว่นที่นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้องเห็นว่ำกำรโพสต์ข้อควำมดังกล่ำวของนำยเปี่ยม เป็นกำรใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จจริงใจให้
เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมผู้สมัครและพรรคประชำธิปัตย์ จำกกำรไต่สวนนำยเปี่ยม ให้ถ้อยค ำว่ำได้โพสต์ข้อควำมตำมที่
กล่ำวหำจริง แต่ได้ลบข้อควำมไปแล้ว สำเหตุที่โพสต์ข้อควำมเพรำะไม่พอใจกำรกระท ำของนำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้อง ที่เคยให้
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมำท ำกำรตรวจสอบเก่ียวกับกำรกระท ำผิดอำญำและกฎหมำยเลือกตั้งที่บ้ำนของตน  
            เมื่อนำยเปี่ยม ให้ถ้อยค ำว่ำเป็นผู้โพสต์ข้อควำมดังกล่ำว  และข้อควำมนั้นเป็นข้อควำมเท็จว่ำ พรรค
ประชำธิปัตย์ให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งที่ไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนหรือพฤติกำรณ์ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำว  อันท ำให้
นำยนิพิฏฐ์ ผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชำธิปัตย์ และพรรคประชำธิปัตย์ได้รับควำมเสียหำยกำร
กระท ำของนำยเปี่ยม จึงเป็นกำรใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ หรือจงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร และพรรค
กำรเมือง จึงมีค ำสั่งให้ด ำเนินคดีอำญำนำยเปี่ยม ในข้อกล่ำวหำนี้ ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.มำตรำ 73 วรรค
1  (5) ประกอบมำตรำ 159  ส่วนที่อ้ำงว่ำนำยฉลอง และนำงนำที เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่ำว เป็นผู้รู้เห็นเป็นใจ
กับกำรกระท ำของนำยเปี่ยม จำกกำรไต่สวน พยำนบุคคลซึ่งเป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่ำว จ ำนวน 2 ปำกให้ถ้อยค ำ
สอดคล้องกันว่ำ ไม่เคยพบเห็นข้อควำมดังกล่ำวในกลุ่มไลน์แต่อย่ำงใดประกอบกับบริษัท ไลน์คอมพำนี ( ประเทศไทย 
)  จ ำกัด แจ้งว่ำไม่ได้เป็นผู้ครอบครองข้อมูลแอปพลิเคชั่น ไลน์  กลุ่มรักเพ่ือน จึงไม่มีพยำนหลักฐำนที่ยืนยันได้ว่ำ นำย
ฉลอง ได้รับทรำบถึงกำรโพสต์ข้อควำมของนำยเปี่ยม  
         ส่วน นำงนำที มีพยำนบุคคลที่เป็นสมำชิกในกลุ่มไลน์จ ำนวน 1  ปำก ให้ถ้อยค ำว่ำ นำงนำที ไม่ได้เป็นสมำชิกใน
กลุ่มไลน์ และไม่มีพยำนบุคคลใดยืนยันว่ำ นำงนำที ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับกำรกระท ำของนำยเปี่ยม 
พยำนหลักฐำนจึงฟังไม่ได้ว่ำนำยฉลองและนำงนำที กระท ำกำรตำมที่กล่ำวหำ 
อ้ำงอิง  :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/428315?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=politic  
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/428315?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/428315?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 20:04 น.    

เตือน ส.ส.พรรคเพ่ือไทย พูดแบบไร้หลักฐานขาดข้อเท็จจริง ระวังท าลายขวัญก าลังใจ
คนท างาน 
 

 

 

 

 
22 เม.ย. 63 - นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกรณีที่นำยวิสำร เตชะธี

รำวัฒน์  ส.ส.เชียงรำย พรรคเพ่ือไทยออกมำระบุว่ำรัฐบำลปกปิดข้อมูล เลือกรำยงำนจ ำนวนตัวเลขกำรตรวจหำเชื้อใน
ประชำชน เพียง 3 หมื่นคนจำกทั้งหมด 8 หมื่นคน  ว่ำที่ผ่ำนมำกระทรวงสำธำรณสุข ได้แถลงข้อมูลทั้งผู้ติดเชื้อโควิด-
19 รำยใหม่ ผู้เสียชีวิต เป็นประจ ำทุกวัน รวมถึงจ ำนวนตัวอย่ำงกำรตรวจหำเชื้อกับประชำชน ซึ่งขณะนี้ตรวจไปแล้วกว่ำ 
1 แสน 4 หมื่นตัวอย่ำง  ดังนั้นจึงไม่ทรำบว่ำนำยวิสำรน ำข้อมูลมำจำกส่วนใดมำพูดและเรื่องนี้ยังสำมำรถสอบถำมไปยัง
กระทรวงสำธำรณสุขได้ เนื่องจำกมีทุกหน่วยงำนของกระทรวงสำธำรณสุขที่พร้อมจะให้ชี้แจงให้ข้อมูลทุกด้ำน โดยไม่มี
กำรปกปิดข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ตำมท่ีนำยวิสำรกล่ำวอ้ำง 

"กระทรวงสำธำรณสุขไม่มีอะไรปิดบัง เพรำะกำรปิดบังไม่ก่อประโยชน์อะไร รัฐบำลยึดหลักข้อมูลข้อเท็จจริง
รำยงำนประชำชนตรงไปตรงมำเสมอ นำยวิสำรกรุณำอย่ำเอำควำมรู้สึกจินตนำกำรสมมุติฐำนข้อมูลขึ้นมำเองหรือไปรับ
ฟังข้อมูลจำกใครเอำมำพูดขยำยผลอำจจะท ำให้ประชำชนเกิดควำมสับสนตื่นตระหนกตกใจจำกค ำพูดของคนเพียงคน
เดียวได้ ท่ำนเป็นถึงอดีตรัฐมนตรี เป็นส.ส.มำหลำยสมัยพูดอะไรยิ่งต้องกลั่นกรองหลำยชั้น ควรระมัดระวังค ำพูด
มำกกว่ำคนทั่วไปเป็นอย่ำงยิ่งเพรำะท่ำนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในบ้ำนเมืองที่ต้องรับผิดชอบประเทศชำติประชำชนร่วมกัน 
นอกจำกจะท ำให้ประชำชนวิตกกังวลใจแล้ว ยิ่งจะท ำให้เสียขวัญก ำลังใจต่อคนที่ทุ่มเทเสียสละในกำรท ำงำนดูแลรักษำ
เฝ้ำระวังให้กับประชำชนจนแทบไม่ได้พักผ่อน  ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำตั้งแต่เกิดกำรแพร่เชื้อโควิดบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ท ำงำนกันอย่ำงเต็มที่ไม่มีวันหยุด จึงควรพูดให้ก ำลังใจมำกกว่ำที่จะพูดแบบไม่มี
หลักฐำนขำดข้อมูลข้อเท็จจริงขำดกำรสอบถำมจำกหน่วยงำนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อเรื่องนี้" 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63964 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/63964
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ภาพเป็นข่าว  

22 เมษำยน 2020 เวลำ 12:50  

กฎ กกต. พรรคการเมอืงแจกไม่เกิน 3 ล้าน - ส.ส.ไมเ่กิน 3 แสนสู้โควิด 

 
"กกต." วำงระเบียบสู้โควิด เคำะพรรคกำรเมืองแจกปชช.ไม่เกิน 3 ล้ำน-ส.ส.ไม่เกิน 3 แสน 

ผู้สือข่ำวรำยงำนว่ำ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊คว่ำ "กกต. ส.ส.หรือพรรคการเมืองมี
แนวทำงในกำรปฏิบัติเมื่อให้เงินหรือทรัพย์สินในโอกำส "มีเหตุอันสมควร" COVID-19 อย่ำงไร" 
สนง.กกต. มีแนวทำงบันทึกกำรให้เพ่ือน ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไปอย่ำงไร 
1. หลักการ 
ควำมเสมอภำคในกำรแข่งขันในกำรหำเสียงเลือกตั้ง โดยให้หำเสียงล่วงหน้ำได้ แต่ให้น ำเงินที่หำเสียงล่วงหน้ำไปคิดเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป 
2. โอกาสในการให้  
เมื่อมีเหตุอันสมควร เช่น เกิดภัยพิบัติ หรือ ภัยอ่ืนๆ เช่น Covid -19 เป็นต้น 
3. ให้แก่ใคร 
ให้แก่ผู้ประสบภัย 
4. ผู้ให้มี 4 ประเภท 
4.1 พรรคกำรเมือง 
4.2 สมำชิกพรรค กำรเมืองที่เป็น ส.ส. 
4.3 ผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมือง 
4.4 ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
5. จ านวนเงิน 
5.1 พรรคกำรเมืองให้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บำท ในแต่ละโอกำส ถ้ำเกิน 3,000,000 บำทให้น ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ครั้งต่อไป 
5.2 ส.ส. หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมือง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองให้ได้ไม่เกิน 300,000 บำท ในแต่ละโอกำส
ถ้ำเกิน 300,000 บำทให้น ำไปรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป 
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6. ผลของการให้ 
6.1 กำรให้เกินจ ำนวนที่ก ำหนด ให้น ำไปรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป 
6.2 หลักเกณฑ์ในกำรน ำไปรวม 
6.2.1 พรรคกำร เมืองให้ ให้ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของพรรคกำร เมือง เช่น ทรัพย์สินของพรรคกำรเมือง แต่ให้สมำชิกพรรคน ำไป
แจกจ่ำยในเขตพ้ืนที่ ให้น ำไปรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยของพรรคกำรเมือง เป็นต้น 
6.2.2 ผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมือง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองให้ ให้ถือเป็นค่ำใข้จ่ำยของพรรคกำรเมือง 
6.2.3 ส.ส. แบบบัญชีรำยชื่อให้ หรือ ส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้นอกเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของพรรค
กำรเมือง 
6.2.4 ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ในเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของ ส.ส. ผู้นั้น 
7. จ านวนครั้งในการให้ในแต่ละโอกาส 
ในแต่ละโอกำส สำมำรถให้ได้หลำยครั้ง แต่ต้องน ำจ ำนวนเงินที่ให้ทุกครั้งในโอกำสนั้นๆ มำรวมกันว่ำเกินหรือไม่เกินจ ำนวน
ตำมที่ กกต.ก ำหนด 
8. เกฑณ์การน าไปรวม 
8.1 ถ้ำให้ไม่เกินวงเงินที่ก ำหนดไม่ต้องน ำไปรวมเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น พรรคกำร เมืองให้ 3,000,000 บำท หรือบุคคล
ให้300,000 บำท 
8.2 กำรให้เงินเกินวงเงินที่ กกต.ก ำหนดต้องน ำ"จ ำนวนที่ให้เกินทั้งจ ำนวน"ไปรวมเป็นค่ำใช้จ่ำย ไม่ใช่"จ ำนวนที่เกิน"วงเงินที่
ก ำหนด เช่น พรรคกำรเมืองให้ 3,500,000 บำท ต้องน ำเงินจ ำนวนดังกล่ำวทั้งจ ำนวนไปรวมเป็นค่ำใช้จ่ำย ไม่ใช่น ำจ ำนวน
500,000 บำทไปรวม หรือ บุคคลให้ 350,000 บำท ต้องน ำเงินที่ให้ดังกล่ำวทั้งจ ำนวนไปรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยไม่ใช่ 50,000 บำท
เป็นต้น 
9. การบันทึกค่าใช้จ่าย 
เมื่อควำมปรำกฏ สนง.กกต.จะรวบรวมข้อเท็จจริงกำรให้แต่ละโอกำส เพ่ือเสนอ กกต.สั่งให้เลขำธิกำรบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย
แล้วแต่กรณี และแจ้งให้พรรคกำรเมืองและบุคคลดังกล่ำวทรำบ 
10. การคัดค้าน 
พรรคกำรเมืองหรือบุคคลดังกล่ำวที่ไม่เห็นด้วยมีสิทธิยื่นคัดค้ำนได้ 
11.การรายงานค่าใช่จ่าย 
พรรคกำรเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องน ำค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 8 ไปรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป ตำมมำตรำ
67 เพ่ือรำยงำนให้ กกต. ทรำบและตรวจสอบต่อไปว่ำเกินวงเงินกำรเลือกตั้งที่ กกต. ก ำหนด หรือเป็นเท็จหรือไม่ 
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อ้ำงอิง : 
https://www.nationweekend.com/index.php/content/image_news/9855?utm_source=breakingnews&utm_
medium=internal_referral#.XqEfgkBAtzA.lineme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/index.php/content/image_news/9855?utm_source=breakingnews&utm_medium=internal_referral#.XqEfgkBAtzA.lineme
https://www.nationweekend.com/index.php/content/image_news/9855?utm_source=breakingnews&utm_medium=internal_referral#.XqEfgkBAtzA.lineme
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22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 11:00 น 

เด็กเพ่ือไทยถล่มรัฐบาลหมกเม็ดข้อมูลโควิด-19 ไม่ยอมบอกตัวเลขผู้ตรวจเชื้อ! 
 

 

22 เม.ย.2563 - นำยวสิำร เตชะธีรำวัฒน์  ส.ส.เชียงรำย พรรคเพื่อไทย (พท.) เปิดเผยว่ำ จำกกำรที่รัฐบำล
รำยงำนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด-19 ทุกวันนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ที่น่ำเป็นห่วงคือรัฐบำลไม่ยอมรำยงำน
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจหำเชื้อไวรัสในประเทศ มีกำรตรวจหำเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงไปแล้วกี่ตัวอย่ำง ในพ้ืนที่
ใดบ้ำง เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำรัฐบำลจริงจังในกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำด จำกกำรแถลงข่ำวของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 
โฆษกศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เลือกที่จะแถลงเพียง
ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่ำวงกำรรักษำ ผู้ที่รักษำหำย และผู้เสียชีวิต แต่ไม่ยอมแถลงจ ำนวนกำรตรวจหำเชื้อว่ำมีจ ำนวน
กำรตรวจหำเชื้อไปแล้วจ ำนวนเท่ำใด โดยรำยงำนล่ำสุดจำกกระทรวงสำธำรณสุข พบว่ำมีกำรตรวจหำเชื้อในประชำชน
ทั้งหมด 80,000 ตัวอย่ำง แต่รัฐบำลเลือกรำยงำนเพียง 30,000 ตัวอย่ำงอีก 50,000 รำยท ำไมรำยงำน ดังนั้นอยำก
ทรำบว่ำรัฐบำลท ำไมไม่รำยงำนผลกำรตรวจให้ประชำชนทรำบ 

นำยวิสำรกล่ำวว่ำ ในสถำนกำรณ์โรคระบำดที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นรัฐบำลต้องท ำทุกอย่ำงโปร่งใส เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ
รับรู้ถึงสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ เพ่ือกำรป้องกันตัวเอง รัฐบำลต้องด ำเนินกำรทุกอย่ำงเพ่ือรักษำชีวิตประชำชน แต่กำร
เลือกรำยงำนแต่เฉพำะที่จะเป็นประโยชน์กับรัฐบำลไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชำชนเลย ในประเทศอเมริกำและยุโรป
ให้ควำมส ำคัญในกำรตรวจหำเชื้อของประชำชนมำก มีกำรตรวจหำเชื้อไวรัสในกลุ่มเสี่ยงวันละมำกกว่ำ 1 แสนคน 
ประเทศสหรัฐจึงเจอผู้ติดเชื้อเป็นจ ำนวนมำก เป็นกำรดีจะได้ท ำกำรรักษำทัน  ป้องกันประชำชนที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วย 
ในประเทศไทยตัวเลขรำยงำนที่เกิดขึ้นตรวจหำเชื้อทั้งหมดไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์จำกจ ำนวนประชำกรทั้งประเทศ รัฐบำล
ต้องตอบค ำถำมประชำชนว่ำท ำไมจึงไม่เร่งตรวจหำผู้ติดเชื้อให้มำกกว่ำนี้ เพรำะไวรัสร้ำยมีทั้งแสดงอำกำรและไม่แสดง
อำกำร รัฐต้องเร่งตรวจเชื้อประชำชน  เพ่ือควำมปลอดภัยของคนไทยทั้งชำติ 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63904  
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เพื่อไทย ห่วง จนท.ท าเกินกว่าเหตุ จับผู้ใจบุญแจกอาหารช่วงโควิด-19 
รองโฆษกเพื่อไทย ห่วง เจ้าหน้าที่ท าเกินกว่าเหตุ จับผู้ใจบุญแจกอาหารที่นครปฐม-ภูเก็ต วอน อย่าใช้อ านาจเกิน
กว่ากฎหมาย ขอให้เห็นใจ ความหิวโหย-ความเดือดร้อนของประชาชน ช่วงโควิด-19 

วันที่ 22 เม.ย. นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่ำวว่ำ จำกกรณีเมื่อวันที่ 20 เมษำยน มี
เหตุกำรณ์สำวใจบุญท ำอำหำร 300 กล่อง ไปแจกประชำชนบริเวณพระปฐมเจดีย์ และเจ้ำหน้ำที่ได้ยึดอำหำรไป อ้ำงว่ำ
ท ำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ท ำให้ประชำชนมำรออำหำรเก้อ ไม่ได้รับประทำนอำหำร และที่จังหวัดภูเก็ต เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
แจ้งควำมด ำเนินคดีกับผู้ใจบุญที่เอำอำหำรมำแจกจ่ำยให้กับประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำโควิด -19 ที่วงเวียน
หอนำฬิกำ ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต อ้ำงว่ำเกิดภำพไม่เหมำะสมนั้น 
ตนอยำกถำมว่ำ ทั้ง 2 กรณี เจ้ำหน้ำที่ได้กระท ำเกินกว่ำเหตุ เกินกว่ำอ ำนำจหรือไม่ และในยำมวิกฤติที่ประชำชน
เดือดร้อน เจ้ำหน้ำที่ควรกระท ำเช่นนี้หรือไม่ ซึ่งหำกเป็นกำรกระท ำเกินกว่ำอ ำนำจหน้ำที ่อำจต้องมีควำมรับผิดชอบทำง
กฎหมำยตำมมำในภำยหลัง 

นำยชุมสำย กล่ำวว่ำ ผู้ใจบุญที่ท ำอำหำรมำแจกประชำชน เขำมีเจตนำบริสุทธิ์ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมชำติ และ
ประชำชนผู้มำรับแจกอำหำรเขำก็มำเพรำะควำมเดือดร้อน และด้วยเจตนำสุจริตเพ่ือต้องกำรอำหำรยังชีพในยำมวิกฤติ
ในลักษณะแบ่งสุขแบ่งทุกข์กัน เป็นเรื่องดีๆ ไม่ได้มีเจตนำมำชุมนุม มั่วสุม หรือท ำกำรให้เกิด ควำมไม่สงบเรียบร้อยใน
บ้ำนเมืองแต่อย่ำงใด ทุกคนสวมหน้ำกำกอนำมัย ประกอบกับสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคลดลงแล้ว ดังนั้นกำรที่เจ้ำ
หน้ำเทศบำลฯ ยึดอำหำรกล่องที่จังหวัดนครปฐมไป และต ำรวจแจ้งควำมด ำเนินคดีผู้ใจบุญที่แจกอำหำรกล่องในจังหวัด
ภูเก็ต เป็นเรื่องที่ไม่น่ำจะเกิดขึ้น เจ้ำหน้ำที่ควรท ำเพียงกำรดูแลและช่วยอ ำนวยควำมสะดวกเท่ำนั้น 
นำยชุมสำย กล่ำวต่อว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต้องพิจำรณำด้วยว่ำ ควำมรุนแรงอันไหนมียิ่งหย่อนกว่ำกันเพียงใด ระหว่ำงควำมเสี่ยง
ติดเชื้อ กับควำมหิวโหย เจ้ำหน้ำที่พึงปฏิบัติหน้ำที่ในทำงบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข ไม่ใช่บังคับใช้กฎหมำยเด็ดขำดเอำเป็นเอำ
ตำยกับประชำชนผู้เดือดร้อนในทุกกรณี แต่ต้องค ำนึงถึงมนุษยธรรมด้วย 

"ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ผบ.ตร. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาและให้แนวทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการต้องหยุดกิจการ  และค้าขายท ามาหากินด้วย จึงวิงวอนให้
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือใช้ดุลพินิจในทางถ้อยทีถ้อยอาศัย และมีเมตตาธรรมต่อประชาชน"  
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1827256  
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22 เม.ย. 2563 14:46 น.ข่ำวกำรเมือง 

“เทพไท” ซัดกลับ “สายัณห์” ตะเพิดส่ง 

 ไม่สู้ให้ชาวบ้าน ก็เงียบปากไป  
 วันที่ 22 เม.ย. นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณี นำยสำยัณห์ 
ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคพลังประชำรัฐ ระบุพำดพิงตนว่ำ ไม่เข้ำใจว่ำ นำยสำยัณห์ จับประเด็นกำร
สัมภำษณ์ของตนเองถูกต้องหรือไม่ หรือยังอยู่ในอำกำรแฮงก์ ยั งไม่สร่ำงเมำใช่หรือไม่ จึงออกมำจับต้นชนปลำย ใน
ประเด็นกำรให้สัมภำษณ์ของตนเองคลำดเคลื่อน จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ 

1.กำรเสนอแนวทำงแก้ปัญหำเยียวยำผู้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 ตนต้องกำรให้รัฐบำลเยียวยำ ให้กับคนไทย
อำยุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีเงินฝำกในธนำคำรไม่เกิน 1 แสนบำท หรือจ่ำยให้กับคนไทยเป็นรำยครัวเรือนทุกครัวเรือน หรือ 
เรื่องกำรช่วยเหลือค่ำโทรศัพท์มือถือ ที่ต้องกำรให้ช่วยเหลือทุกหมำยเลข ไม่ต้องมีกำรลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ รวมถึง
ข้อเสนอ กำรลดค่ำไฟฟ้ำให้กับประชำชน 50% ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปัญหำปำกท้องควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชน
ทั้งสิ้น 

2.กำรกล่ำวหำว่ำ ตนอยำกดัง อยำกเป็นข่ำวนั้น ไม่ใช่ แต่บทบำททำงกำรเมืองที่ผ่ำนมำหลำยปี เป็นที่ยอมรับ
และรู้จักของคนทั้งประเทศมำแล้ว จึงไม่จ ำเป็น ต่ำงกับบำงคนที่ส้มหล่นได้เป็น ส.ส.ครั้งแรก อำจจะคิดท ำตัวอยำกดัง
หรือไม่ และสิ่งที่ตนเสนอแนะรัฐบำล ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรตีกินทำงกำรเมืองแต่อย่ำงใด ขอให้นำยสำยัณห์ ทบทวน
ตีควำมค ำสัมภำษณ์ของตนให้เข้ำใจ ก่อนที่จะออกมำตีโพยตีพำย เพ่ือเอำใจใครบำงคนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของตัวเอง แต่จะ
เสียรังวัดทำงกำรเมืองเอง 

นำยเทพไท กล่ำวต่อว่ำ 3.ต้องยอมรับควำมจริงว่ำ คนนครศรีธรรมรำช เป็นคนจริง ใจนักเลง สำมำรถแยกแยะ
ระหว่ำงเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมได้ คนเป็น ส.ส.ต้องท ำตัวเป็นนักกำรเมืองที่ดี ในสำยตำประชำชนที่ชอบนักต่อสู้ ที่เป็น
ปำกเสียงให้กับเขำในทุกเรื่อง แต่เมื่อนำยสำยัณห์ ไม่มีปัญญำมำกพอ ที่จะต่อสู้เป็นปำกเสียงให้กับประชำชน ที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อนได้ ควรจะหุบปำกมำกกว่ำมำเรียกร้องต่อคนอ่ืนให้หุบปำก 

4.กำรเรียกร้องให้ตนลำออก ไปอยู่กับนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีตนำยกฯ นั้น ต้องถำมว่ำ จะต้องลำออกด้วย
เหตุผลใด ตอนที่นำยอภิสิทธิ์ ลำออกจำก ส.ส.ก็เพ่ือรักษำสัจจะ และรักษำจุดยืนทำงกำรเมื องเป็นกำรแสดงควำม
รับผิดชอบทำงกำรเมือง ที่หำได้ยำกในยุคปัจจุบัน ส่วนจะให้ตนลำออกนั้น ต้องเรียนว่ำ ตนมำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชนโดยตรง และท ำหน้ำที่ต่อสู้เป็นปำกเสียงให้กับพ่ีน้องประชำชน ไม่มีข้อบกพร่องใด อยำกให้ไปเรียกร้องกำร
ลำออกกับนักกำรเมืองขี้เมำ พูดจำเลอะเลือนในสภำฯ จะดีกว่ำ 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1827476 
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'เพื่อไทย' เอาแน่ล่าชื่อเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญถกแก้โควิด-19 ช าแหละ พรก. เงินกู ้   
1.9ล้านล้าน 
 

 
 
 
22 เม.ย.2563 - นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย (พท.) เปิดเผยว่ำ รัฐสภำจะ

เป็นทำงออกของประเทศ ในกำรแก้ปัญหำโควิด-19 ซึ่งนำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ในฐำนะผู้น ำฝ่ำย
ค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎรได้มอบหมำยให้ด ำเนินกำรยกร่ำงหนังสือเพ่ือเตรียมขอเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ ตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 123 ซึ่ง ส.ส และ ส.ว.ต้องเข้ำชื่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมหรือ 247 คน โดยขณะนี้ได้ยกร่ำงหนังสือเรียบร้อย
แล้ว และเตรียมน ำเอกสำรดังกล่ำวให้สมำชิกสภำร่วมลงชื่อ ในวันที่ 23 เม.ย. ที่พรรคเพื่อไทย ซึ่งผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำได้
นัดหำรือกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 6 พรรค เพ่ือหำรือถึงกำรขอเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ โดยหลังจำกประชุมจะมีกำรแถลง
ข่ำวในนำมพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 

นพ.ชลน่ำน กล่ำวว่ำ เมื่อเปิดประชุมสมัยวิสำมัญแล้ว จะได้ร่วมกันพิจำรณำถึงกำรเยียวยำประชำชน รวมถึง
พิจำรณำกรณีท่ีรัฐบำลเสนอพระรำชก ำหนดเงินกู้ 3 ฉบับ ซึ่งทั้งหมดต้องได้รับควำมเห็นชอบ รวมถึงค ำชี้แนะของรัฐสภำ 
เนื่องจำกขณะนี้รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย ถือว่ำน่ำเป็นห่วงอย่ำงมำก เพรำะมีคณะกรรมกำรชุดเดียวจำกภำคประจ ำ และ
มีผู้ทรงคุณวุฒิเพียง 5 คนมำดูแล สุ่มเสี่ยงในกำรตรวจสอบกำรใช้เม็ดเงินดังกล่ำว ขณะที่ร่ำงพระรำชบัญญัติโอนจ่ำย
งบประมำณแผ่นดิน ซึ่งพรรคเรียกร้องให้มีกำรปรับลดงบปี 2563 ก่อนที่จะมีกำรกู้เงินนั้น รัฐบำลก็ไม่ได้บอกว่ำมีกำร
ปรับลดไปจ ำนวนเท่ำไหร่ บอกแต่เพียงว่ำจะต้องเสนอกฎหมำยให้สภำพิจำรณำเพ่ือโอนงบมำใช้ในกำรเยียวยำ
ประชำชน ซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลำกว่ำจะได้เม็ดเงินมำเยียวยำประชำชน ดังนั้น หำกเปิดประชุมสมัยวิสำมัญได้ตั้งแต่ช่วงต้น
เดือน พ.ค. ก็จะท ำให้สำมำรถน ำเงินในส่วนนี้มำช่วยเยียวยำประชำชนได้เร็วยิ่งขึ้น และหลังผ่ำนพ้นวิกฤตโควิด กำรใช้
ชีวิตวิถีใหม่ของประชำชนจะเป็นอย่ำงไรต่อไป ตรงนี้จะได้มีกำรถกเถียงและมีกำรเสนอแนะควำมเห็นให้กับรัฐบำลด้วย 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63919  
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'วัชระ' ร้องนายกฯสอบ อบจ.ล าพูน สอ่ทุจรติจัดซื้อของแจกชาวบ้าน 
 22 เม.ย.63 - นำยวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชำธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ผ่ำน
นำยสมพำศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษำส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ขอให้ตรวจสอบเรื่องที่ส่อทุจริตกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน เพ่ือสนับสนุนแก่กลุ่มเสี่ยง ตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรโรคติดต่อ จังหวัด
ล ำพูน รำคำชุดละ 590 บำท 

โดยนำยวัชระ ได้น ำหลักฐำนประกอบด้วยรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดล ำพูน  ตำม
โครงกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ. 2558 
จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2563 ครั้งที่ 8/2563(Cloud Conference) วันที่ 31 มีนำคม 2563 1 ชุด บันทึกตกลงซื้อ
ขำยเลขที่ 53/2563 ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 1 ชุด ภำพถ่ำย วัสดุ จ ำนวน 13 รำยกำร เพ่ือจัดน ำชุดของ
ใช้ประจ ำวัน (Care Set) ตำมโครงกำรป้องกันผู้สูงอำยุกลุ่มเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019 
(COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน 1 ชุด และส ำเนำบัญชีรำยละเอียดกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปี 2563 ของอบจ. 
ล ำพูน จ ำนวน 1 แผ่น 

นำยวัชระ กล่ำวว่ำ ขณะนี้โรคโควิด-19 ได้แพร่ระบำดสร้ำงควำมทุกข์เข็ญให้พ่ีน้องประชำชนทั่วประเทศ 
กระทรวงมหำดไทยได้ก ำชับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเรื่องนี้อย่ำงโปร่งใส  ไม่ให้มีกำรทุจริตเด็ดขำด แต่ปรำกฎว่ำ
ประชำชนชำว จ.ล ำพูนได้ร้องเรียนกับตนว่ำกำรจัดซื้อของแจกผู้สูงอำยุ อำยุ 70 ปีขึ้นไป ของอบจ.ล ำพูน ด้อยคุณภำพ 
และอำจมีรำคำสูงเกินจริงกว่ำท้องตลำด ส่อทุจริตเงินงบประมำณแผ่นดิน ซึ่งกำรจัดซื้อวัสดุดังกล่ำวมีจ ำนวน 13 
รำยกำร ติดสติ๊กเกอร์ว่ำ “อบจ.ล ำพูน ดูแลคนในครอบครัว” 31 มีนำคม 2563 และอบจ.ล ำพูนได้ท ำบันทึกตำรำงซื้อ
ขำย เลขที่ 53/2563 เพ่ือซื้อชุดของใช้ประจ ำวัน (Care Set) ตำมโครงกำรป้องกันผู้สูงอำยุกลุ่มเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ ำนวน 1 ชุด รำคำต่อหน่วย 590 บำท รวมงบประมำณ 16,343,000 
บำท ปรำกฎว่ำของไม่ได้คุณภำพ ไม่มีมำตรฐำน เช่น ผ้ำขนหนู ผ้ำเช็ดมือ แก้วพลำสติก ผ้ำปิดจมูก เป็นต้น ส่อว่ำไม่คุ้ม
รำคำกับวัสดุที่จัดซื้อ และอบจ.ล ำพูนได้จ่ำยขำดเงินสะสมในโครงกำรนี้ 17,174,000 บำท 
"ขอให้นำยกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำยทุจริต
อย่ำงเด็ดขำดอย่ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท ำกำรทุจริตโดยอ้ำงโควิด-19บนควำมทุกข์ยำกของประชำชนอีกต่อไป"                    
นำยวัชระ กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63921  
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'วิษณ'ุ โยนวิปรัฐบาลพิจารณาเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เหมาะสมหรอืไม่ในภาวะโรคระบาด 

 

 

 

    

 

23 เม.ย.63 - ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมตรี กล่ำวถึงกำรเปิดประชุมสภำผุ้แทน
รำษฎร เพ่ือรับทรำบ พระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม พรก.กู้เงิน ว่ำตำมกฎหมำยจะต้องท ำกำรแจ้งให้
สภำผู้แทนรำษฎรทรำบโดยเร็ว แต่ก็สำมำรถยืดหยุ่นเวลำได้ ซึ่งวิปรัฐบำล และฝ่ำยค้ำน จะต้องหำรือกันว่ำ พร้อมเมื่อไร 
จำกนั้นจึงเสนอให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร พิจำรณำก ำหนดวันเปิดประชุมอีกครั้ง แต่เบื้องต้นตำมก ำหนดกำรเดิมจะ
เปิดประชุมสมัยสำมัญ วันที่ 22 พ.ค.นี้อยู่แล้ว ส่วนจ ำเป็นต้องเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ เพ่ือรับทรำบ พ.ร.ก. กู้เงินหรือไม่
นั้น ตอนนี้ยังไม่มีกำรหำรือกัน โดยจะต้องหำรือด้วยว่ำ กำรเปิดประชุมสภำฯสมัยวิสำมัญ มีควำมจ ำเป็นมำกน้อย
เพียงใดในสภำวะโรคระบำด เพรำะเป็นกำรรวมคนจ ำนวนมำก รวมทั้งควำมพร้อมของห้องประชุมสุริยันด้วย ต้องน ำทุก
อย่ำงมำประกอบกำรพิจำรณำ วิปรัฐบำลจะท ำหน้ำที่พิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น ส่วนของรัฐบำลเองยังไม่ได้มีกำรหำรือกัน
ในเรื่องนี้ 

นำยวิษณุ ยังกล่ำวถึงกำรพิจำรณำ ขยำยกำรประกำศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่จะหมดอำยุในวันที่ 30 เม.ยนี้ ว่ำ 
ครม.จะต้องพิจำรณำว่ำจะขยำยหรือไม่ก่อนหมดอำยุซึ่งจะน ำเข้ำวำระกำรประชุมให้ ครม.ได้พิจำรณำในวันอังคำรที่ 28 
เมย. นี้ 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64000 
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