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รวมข่าว กกต. 
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 เมษายน 2563 

 

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

1 ข่าวสดออนไลน์ ประธาน กกต. ลุน้ ผลตรวจโควดิ หลังจนท.ติดไปแลว้ 2 จ่อปิดส านักงาน 5 

2 MGR ออนไลน์ กกต. เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อโควดิ-19 หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพ่ิม 6 
3 แนวหน้าออนไลน์ ลุ้นผลบ่ายนี!้ ‘กกต.’เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อ‘โควิด-19’ พร้อมถกด่วนต้องปิด

ส านักงานหรือไม ่
7 

4 สยามรัฐออนไลน์ กกต. สั่งยกเลิกประชุมวันนี้! หลังพบ "ผอ.ส านักวินิจฉัยฯ" ติดโควิดเพ่ิมอีก 1 8 

5 Mcot ออนไลน์ กกต. เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อโควดิ-19 หลังพบติดเชื้อระหว่างพนกังาน 9 

6 เนชั่นออนไลน์ "กกต." ไม่ทบทวนระเบียบ ส.ส.- พรรคการเมือง บริจาคช่วยแก้โควิด 19 10 
7 มติชนสุดสัปดาห์ กกต. ไม่ทบทวนระเบยีบ “ส.ส.- พรรคการเมือง” ชว่ยโควิด- 19 11 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ไม่ทบทวนระเบียบ 'ส.ส.- พรรคการเมือง' ช่วยโควิด- 19 12 

9 MGR ออนไลน์ กกต. เมินทบทวนระเบียบ ส.ส.-พรรค บรจิาคชว่ยโควิด-19 13 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. แจ้งพรรค-ส.ส.บริจาคเงินเกิน ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 14 

11 มติชนออนไลน์ กกต. ไม่ทบทวนระเบียบ “ส.ส.- พรรคการเมือง” ช่วยโควิด- 19 15 
12 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ไม่ทบทวนระเบียบ ส.ส.- พรรคการเมือง บริจาคสู้โควิด 16 

13 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “กกต.”ฟันอาญา หนุ่มโพสต์โชว์บัตรเลือกตั้ง 18 

14 MGR ออนไลน์ กกต. ฟันอาญาถ่ายบัตรเลือกตั้ง ลงเฟซบุ๊ก  20 
15 Mcot ออนไลน์ กกต.สั่งด าเนินคดีอาญา “ทัศนีย์” รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ แต่ยังลงสมัคร ส.ส. 22 

16 Mcot ออนไลน์ กกต.ด าเนินคดีอาญา “ว่าที่ร.ต.พีรวิทย์ แสงแก้วสุข” 23 

17 แนวหน้าออนไลน์ กกต.ฟันอาญาผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคประชาชาติ เป็นสมาชิกซ้ าซ้อน 2 พรรค 24 
18 ไทยรัฐออนไลน์ กกต.ผวาหนัก พบ ผอ.ส านักฯ หัวหน้านิติกร ติดโควิด เพ่ิมอีก 1 ราย 25 

19 ช่อง 8 ออนไลน์ กกต.ผวาหนัก ผอ.ส านักฯ หัวหน้านิติกร ติดโควิด-19 เพ่ิมอีก 1 ราย 26 
20 เนชั่นออนไลน์ กกต.ผวาโควิดลุ้นผลตรวจ 140 ราย 27 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘สฤษฏ์พงษ์’ ผิดหวัง กกต. ปิดทาง ส.ส. ช่วยปชช. 28 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ วิปรัฐบาล มีมติไม่เห็นด้วยเปิดสภาสมัยวิสามัญ ระบุไม่มีอะไรเร่งด่วน 29 
3 แนวหน้าออนไลน์ 'สมคิด' สยบข่าวศึกใน 'พปชร.' ชี้บ้านเมืองก าลังมีปัญหา 30 

4 คมชัดลึกออนไลน์ "วิปรบ." มีมติไม่เห็นด้วย เปิด "สภาสมัยวิสามัญ" 31 
5 มติชนออนไลน์ 11 ภาคี น.ศ. จับมือเปิดแคมเปญ ‘ถอด 250 ส.ว.’ 32 

6 ไทยรัฐออนไลน์ กกต.ผวาทั้งส านักงาน ผอ.ติดไวรัสโควิด-19 33 

บทความ / ซุบซิบ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์ เปิดเกมชิงอ านาจ “2 อาณาจักร” พลังประชารัฐ 34 

2 ไทยรัฐออนไลน์ แวดวงรอบกรุง 37 
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วันที่ 28 เมษายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุม

คณะท างานติดตามและเฝ้ าระวั งการระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยเชิญ                            

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อ านวยการสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้

ค าแนะน าแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 502 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

28 เม.ย. 2563 
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28 เม.ย. 2563 - 12:18 น.  

ประธาน กกต. ลุ้น ผลตรวจโควิด หลังจนท.ติดไปแล้ว 2 จ่อปิดส านักงาน  
 

 

 

ประธานกกต. ลุ้น ผลตรวจ โควิด หลังจนท.ติดไปแล้ว2 วันนี้ตรวจหาเชื้ออีก 140 คน เน้นคนใกล้ชิดผู้ติดโควิด 
เลขาธิการกกต.จ่อพิจารณาปิดส านักงาน 

วันที่ 28 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ส านักงานกกต.เป็นวันที่สอง หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 2 
ราย โดยการตรวจในวันนี้จะตรวจอีก 140 คน เน้นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้ง 2 คน โดยผู้ที่ตรวจวันนี้คือ นายเลิศวิโรจน์ 
โกวัฒนะ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. จะร่วมตรวจด้วย 

ส าหรับผลการตรวจหาโควิด-19 ของเมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลตรวจของนายอิทธิพร บุญประคอง 
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
รวม 140 คน จะทราบผลประมาณช่วงบ่ายของวันนี้ 

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายวันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. เรียกประชุมคณะท างานโควิด-19 ของส านักงาน
กกต. ซึ่งเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาร่วมประชุมให้ค าแนะน าด้วย หากพบว่าผลการตรวจของ 140 คนติดเชื้อ
เพ่ิม อาจพิจารณาปิดส านักงานกกต. หลังจากท่ีก่อนหน้านี้ใช้วิธีสลับกันมาท างานที่ส านักงานฯ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4031900  

 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4031900
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กกต. เร่งตรวจหาผู้ตดิเชื้อโควิด-19 หลังพบเจา้หน้าที่ติดเชื้อเพิ่ม 
เผยแพร่: 28 เม.ย. 2563 11:27     

 

 
 
 

วันนี้ (28 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่และพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังคง
มาท างานตามปกติ และทางกรมควบคุมโรคยังคงมีเจ้าหน้าที่มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ส านักงานต่อจากเมื่อวานนี้ที่
ตรวจไปจ านวน 140 คน แต่การตรวจในวันนี้จะตรวจอีก 140 คน เน้นผู้ใกล้ชิดกับผู้อ านวยการส านักงานวินิจฉัยและคดี
เป็นหลัก หลังพผู้อ านวยการส านักดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่นิติกร เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีการ
ติดต่อและท างานร่วมกัน ซึ่งในผู้ที่ตรวจวันนี้มีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต.ร่วมตรวจ
ด้วย จากที่นายอิทธิพร บุญประคอง นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ตรวจไปเมื่อวานแล้ว  
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าบ่ายวันนี้ทางส านักงานฯ จะทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของเจ้าหน้าที่ 140 คน ซึ่งใน
จ านวนนี้รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยที่ตรวจเมื่อวาน เป็นการเร่งตรวจเพ่ือให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับ 
14 คน มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมหรือไม่ และในช่วงบ่าย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.จะเรียกประชุมคณะท างานโควิด-
19 ของส านักงาน กกต.ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาร่วมประชุมให้ค าแนะน าด้วย ทั้งนี้ หากพบว่าผลการ
ตรวจของ 140 คนติดเชื้อเพ่ิม ก็อาจมีการพิจารณาปิดส านักงาน กกต. หลังจากท่ีก่อนหน้านี้ใช้วิธีสลับกันมาท างาน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000044288 
 

https://mgronline.com/politics/6023/start=0
https://mgronline.com/politics/6023/start=0
https://mgronline.com/politics/detail/9630000044288
https://mgronline.com/politics/6023/start=0
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วันอังคาร ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563, 11.32 น. 

ลุ้นผลบ่ายนี้! ‘กกต.’เรง่ตรวจหาผู้ติดเชื้อ‘โควิด-19’ พร้อมถกด่วนตอ้งปิดส านักงานหรือไม ่

 

ลุ้นผลบ่ายนี้! ‘กกต.’เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อ‘โควิด-19’ พร้อมถกด่วนต้องปิดส านักงานหรือไม่  

28 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่และพนักงาน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ยังคงมาท างานตามปกติ และทางกรมควบคุมโรคได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ส านักงานต่อ หลังจากเม่ือ
วานนี้ (27 เมษายน 2563) ที่ตรวจไป 140 คน แต่การตรวจในวันนี้ จะตรวจอีก 140 คน เน้นผู้ใกล้ชิดกับผู้อ านวยการ
ส านักงานวินิจฉัยและคดี เป็นหลัก หลังพบผู้อ านวยการส านักดังกล่าว ติดเชื้อโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่นิติกร เนื่องจาก
เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีการติดต่อและท างานร่วมกัน  

ในจ านวนผู้ที่ตรวจวันนี้มี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ร่วมตรวจด้วย ขณะที่ 
นายอิทธิพร บุญประคอง  นายฐิติเชฏฐ์ นชุนาฏ  และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ตรวจไปเมื่อวานแล้ว 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าบ่ายวันนี้ ทางส านักงานจะทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ 140 คน ซ่ึง
ในจ านวนนี้รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยที่ตรวจเมื่อวาน ซึ่งเป็นการเร่งตรวจเพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิด
มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมหรือไม่   

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เรียกประชุมคณะท างานโควิด-19 ของ
ส านักงาน กกต.  ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาร่วมประชุมให้ค าแนะน าด้วย และหากพบว่าผลการตรวจ
ของ 140 คน ติดเชื้อเพ่ิม อาจมีการพิจารณาปิดส านักงาน กกต. หลังจากท่ีก่อนหน้านี้ใช้วิธีสลับกันมาท างาน 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/489400  

  

https://www.naewna.com/politic/489400
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8 เมษายน 2563 07:19 น. 

กกต. สั่งยกเลิกประชุมวันนี้! หลังพบ "ผอ.ส านักวินิจฉัยฯ" ติดโควิดเพิ่มอีก 1 

 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ว่า หลังจากพบ
เจ้าหน้าที่นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 1 รายนั้น ล่าสุดมีรายงานว่า ผู้อ านวยการ (ผอ.) ส านัก
วินิจฉัยและคดี ติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน ซึ่งเป็นหัวหน้าของนิติกรคนดังกล่าว โดยมีการรับส่งแฟ้มงานระหว่างกัน จึงไม่
แน่ชัดใครเป็นผู้แพร่เชื้อ เพราะไม่มีใครแสดงอาการป่วย ทั้งนี้ ผอ.ที่ติดเชื้อล่าสุดเป็น 1 ใน 14 ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล
มงกุฎวัฒนะ ก่อนหน้านี้ และทางโรงพยาบาลก าลังส่งรถมารับตัวไปรักษาตัว 

ส่วนที่มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบแอกทีฟเช็กที่มาตรวจให้กับนายอิทธิพร 
บุญประคอง ประธาน กกต. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. เลขาธิการ รองเลขาธิการ กกต. 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานรวม 140 คน มีรายงานว่า ผลจะออกในวันที่ 28 เม.ย.  

ทั้งนี้ หลังจากมีการพบว่า ผอ.รายดังกล่าวติดเชื้อ ในวันนี้(28 เม.ย.) เวลา 09.30 น.ทางกรมควบคุมโรคจะจัด
ชุดมาตรวจหาเชื้อที่ส านักงาน กกต.อีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้จะขอเน้นเฉพาะผู้ใกล้ชิดกับ ผอ.สวค.เป็นหลัก และมีความเป็นไป
ได้ว่าอาจจะต้องให้พนักงานลูกจ้าง ตรวจหาเชื้อทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์ในส านักงาน กกต.เริ่มผวากันเป็นอย่างมาก ซึ่ง
ในบ่ายวันพรุ่งนี้ เวลา 14.00 น.คณะกรรมการติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิดของส านักงานฯ จะมีการประชุม  ซึ่งได้
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาร่วมประชุมให้ค าแนะน าด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการประชุม กกต.ที่ได้นัดก่อนหน้านี้ ว่า  จะประชุมวันนี้เวลา 13.30 น.ก็ได้ยกเลิกการ
ประชุม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหลังรับทราบข่าว ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อเพ่ิมอีก 1 คน 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/150919  

 

 

https://siamrath.co.th/n/150919
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  28 เม.ย. 63 | 11:16 น. 

กกต. เร่งตรวจหาผู้ตดิเชื้อโควิด-19 หลังพบติดเชื้อระหว่างพนักงาน 

 

 

 

 

ส านักงาน กกต. 28 เม.ย.- กกต.เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อระหว่างพนักงาน “เลิศวิโรจน์-
ธวัชชัย” กกต.ร่วมตรวจด้วย ลุ้นผลตรวจบ่ายนี้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจนต้องปิดส านักงานหรือไม่  

ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ว่า เจ้าหน้าที่และพนักงาน ยังคงมาท างาน
ตามปกติ  โดยในวันนี้ ทางกรมควบคุมโรค น าเจ้าหน้าที่มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ส านักงานต่อจากเม่ือวานนี้ ที่ตรวจ
ไปจ านวน  140 คน  แต่การมาตรวจในวันนี้ จะตรวจอีก 140 คน  เน้นผู้ใกล้ชิดกับผู้อ านวยการส านักงานวินิจฉัยและ
คดีเป็นหลัก  หลังมีข่าวว่าผู้อ านวยการส านักดังกล่าว ติดเชื้อโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่นิติกร เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชา
ที่มีการติดต่อและท างานร่วมกัน โดย ในผู้ที่ตรวจวันนี้ คือ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต.  
ร่วมตรวจด้วย ซึ่งในส่วนของนายอิทธิพร บุญประคอง  นายฐิติเชฏฐ์ นชุนาฏ  และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ตรวจไป
เมื่อวานแล้ว 

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า บ่ายวันนี้ ทางส านักงานจะทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ 140 คน   
ซึ่งในจ านวนนี้รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ตรวจเมื่อวาน  เป็นการเร่งตรวจเพื่อให้ทราบว่า เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับ 
14 คน มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมหรือไม่  

และในช่วงบ่าย พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการ กกต. เรียกประชุมคณะท างานโควิด-19 ของส านักงาน 
กกต.  ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาร่วมประชุมให้ค าแนะน าด้วย  ทั้งนี้หากพบว่าผลการตรวจของ 140 
คน ติดเชื้อเพ่ิม ก็อาจมีการพิจารณาปิดส านักงาน กกต. หลังจากท่ีก่อนหน้านี้ใช้วิธีสลับกันมาท างาน  หรือ Work 
From Home  .-ส านักข่าวไทย         
 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5ea7ae24e3f8e40af1434971 

https://www.mcot.net/view/5ea7ae24e3f8e40af1434971
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27 เมษายน 2020 เวลา 16:36 

 
 
"กกต." ไม่ทบทวนระเบียบ ส.ส.- พรรคการเมือง บริจาคช่วยแก้โควิด 19  
"จรุงวิทย์" ร่อนหนังสือแจ้งพรรคการเมือง บริจาคเงิน 3 ล้าน-ส.ส.เกิน 3 แสน คิดเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 
  วันที่ 27 เม.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงิน 
ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด 19 ไปยังหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ให้ทราบว่ากฎหมายก าหนดให้ต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายของ
ผู้สมัครและพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ถือเป็นกรณีมีเหตุอันสมควรตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 

ส านักงาน กกต.ขอแจ้งแนวทางมายังพรรคการเมือง รวมทั้งให้แจ้งผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค สมาชิกพรรคซึ่งเป็น
ส.ส.หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทราบ กรณีที่จะด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยกรณีพรรค
การเมือง การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือ
มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท 
ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งในการพรรคการเมือง สมาชิกพรรค  ส.ส. ให้ได้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 แสนบาท แต่ถ้าการให้ของทั้งพรรคการเมืองและผู้
ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง เกินกว่าจ านวนที่ก าหนด กฎหมายให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้ง
ต่อไป  และกรณีเป็นการกระท าของส.ส.ที่กระท าภายในเขตเลือกตั้งของตนให้ถือเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
โดยจะต้องน าไปค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของส.ส.ผู้นั้นในการเลือกตั้ง ครั้งต่อไป 
 อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/10012 

 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/10012
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กกต. ไม่ทบทวนระเบียบ “ส.ส.- พรรคการเมอืง” 
ช่วยโควิด- 19 ยันหากเกินเกณฑ์ คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

กกต. ไม่ทบทวนระเบียบ “ส.ส.- พรรคการเมือง” บริจาคช่วยเหลือโควิด- 19  “จรุงวิทย์” ส่งหนังสือแจ้งทุกพรรค 
หากพรรคบริจาคเงินเกิน 3 ล้าน ส.ส. เกิน 3 แสน ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ได้มีหนังสือแจ้ง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ไปยังหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ให้ทราบว่ากฎหมาย
ก าหนดให้ต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวระบุว่า กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19 ถือเป็นกรณีมี
เหตุอันสมควรตามระเบียบกกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุ
อันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 ส านักงานกกต.ขอ
แจ้งแนวทางมายังพรรคการเมือง รวมทั้งให้แจ้งผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค สมาชิกพรรคซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองทราบ กรณีที่จะด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 โดยการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล 
คณะบุคคล หรือนิติบุคคล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยกรณีพรรคการเมือง การให้ในแต่ละ
โอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท 
ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งในการพรรคการเมือง สมาชิกพรรค  ส.ส. ให้ได้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 แสนบาท แต่ถ้าการให้ของทั้งพรรคการเมืองและผู้
ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง เกินกว่าจ านวนที่ก าหนด กฎหมายให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้ง
ต่อไป  และกรณีเป็นการกระท าของส.ส.ที่กระท าภายในเขตเลือกตั้งของตนให้ถือเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
โดยจะต้องน าไปค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของส.ส.ผู้นั้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวก่อนหน้านี้นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนายสฤษดิ์พงษ์ 
เกี่ยวข้อง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้เคยมายื่นหนังสือขอให้กกต.ทบทวนแก้ไข ระเบียบดังกล่าวเพ่ือให้ส.ส.และพรรค
การเมืองสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด แต่
วันนี้ส านักงานกกต.ก็ได้มีหนังสือแจ้งพรรคการเมืองว่าการช่วยเหลือจะต้องเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 
อ้างอิง :  https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_299823 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_299823
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/04/พ.ต.อ.จรุงวิทย์-ภุมมา-1.jpg
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กกต. ไม่ทบทวนระเบียบ 'ส.ส.- พรรคการเมือง' ช่วยโควิด- 19 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้
เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ไปยังหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ให้ทราบว่ากฎหมายก าหนดให้ต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายของ
ผู้สมัครและพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019 หรื อ โ ร ค โ ค วิ ด -19 ถื อ เ ป็ น ก ร ณี มี เ ห ตุ อั น สม ค ว ร ต าม ร ะ เบี ย บ  ก กต . ว่ า ด้ ว ย
จ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 

ส านักงาน กกต.ขอแจ้งแนวทางมายังพรรคการเมือง รวมทั้งให้แจ้งผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค สมาชิกพรรคซึ่งเป็น
ส.ส.หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทราบ กรณีที่จะด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยกรณีพรรค
การเมือง การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือ
มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท 

ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งในการพรรคการเมือง สมาชิกพรรค  ส.ส. ให้ได้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 แสนบาท แต่ถ้าการให้ของทั้งพรรคการเมือง
และผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง เกินกว่าจ านวนที่ก าหนด กฎหมายให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป  และกรณีเป็นการกระท าของส.ส.ที่กระท าภายในเขตเลือกตั้งของตนให้ถือเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง โดยจะต้องน าไปค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของส.ส.ผู้นั้นในการเลือกตั้ง ครั้งต่อไป  
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวก่อนหน้านี้ นายสิระ เจนจาระ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ และนายสฤษดิ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.พรรค
ภูมิใจไทยเคยมายื่นหนังสือขอให้กกต.ทบทวนแก้ไข ระเบียบดังกล่าวเพ่ือให้ส.ส.และพรรคการเมืองสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด แต่วันนี้ส านักงาน กกต.           
ก็ได้มีหนังสือแจ้งพรรคการเมืองว่าการช่วยเหลือจะต้องเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878102 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878102
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กกต. เมินทบทวนระเบยีบ ส.ส.-พรรค 
บริจาคช่วยโควิด-19 ให้เกินคิดเป็นค่าเลือกตัง้ครั้งหน้า 

 

เลขาฯ กกต.ร่อนหนังสือแจ้งไม่ทบทวนระเบียบ ส.ส.-พรรคการเมืองบริจาคช่วยแก้โควิด-19 “จรุงวิทย์” มีหนังสือ
แจ้งทุกพรรคการเมืองบริจาคเงิน 3 ล้าน ส.ส.เกิน 3 แสน ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้า 

วันนี้ (27 เม.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงิน 
ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ไปยังหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคให้ทราบว่ากฎหมายก าหนดให้ต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
และพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด-19 ถือเป็นกรณีมีเหตุอันสมควรตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ส.ส.ครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 ส านักงาน กกต.ขอแจ้งแนวทางมายังพรรคการเมือง รวมทั้งให้แจ้งผู้ด ารงต าแหน่ งในพรรค 
สมาชิกพรรคซึ่งเป็น ส.ส.หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทราบ กรณีที่จะด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว โดยกรณีพรรคการเมือง การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท 

ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งในการพรรคการเมือง สมาชิกพรรค ส.ส. ให้ได้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 แสนบาท แต่ถ้าการให้ของทั้งพรรคการเมือง
และผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด กฎหมายให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป และกรณีเป็นการกระท าของ ส.ส.ที่กระท าภายในเขตเลือกตั้งของตนให้ถือเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง โดยจะต้องน าไปค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของ ส.ส.ผู้นั้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวก่อนหน้านี้ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และนายสฤษดิ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.พรรค
ภูมิใจไทย ได้เคยมายื่นหนังสือขอให้ กกต.ทบทวนแก้ไขระเบียบดังกล่าวเพ่ือให้ ส.ส.และพรรคการเมืองสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด แต่วันนี้ส านักงาน 
กกต.ก็ได้มีหนังสือแจ้งพรรคการเมืองว่าการช่วยเหลือจะต้องเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000044032 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000044032
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กกต. แจ้งพรรค-ส.ส.บริจาคเงินเกิน ต้องคดิเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 
จันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 17.05 น. 
 
กกต.ไม่ทบทวนระเบียบ “ส.ส.- พรรคการเมือง” บริจาคช่วยแก้โควิด 19  “เลขาฯกกต.” ร่อนหนังสือแจ้งทุกพรรค
การเมืองบริจาคเกิน ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือแจ้ง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ไปยังหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ให้ทราบว่ากฎหมายก าหนดให้
ต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป 

โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ถือเป็นกรณีมี
เหตุอันสมควรตามระเบียบกกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุ
อันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 

ส านักงานกกต.ขอแจ้งแนวทางมายังพรรคการเมือง รวมทั้งให้แจ้งผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค สมาชิกพรรคซึ่งเป็น
ส.ส.หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทราบ กรณีที่จะด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยกรณีพรรค
การเมือง การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือ
มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท...  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/771405  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/771405
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วันที่ 27 เมษายน 2563 - 17:32 น. 

 
 
 
กกต. ไม่ทบทวนระเบียบ “ส.ส.- พรรคการเมอืง” ช่วยโควิด- 19 ยันหากเกินเกณฑ์              
คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
  กกต. ไม่ทบทวนระเบียบ “ส.ส.- พรรคการเมือง” บริจาคช่วยเหลือโควิด- 19  “จรุงวิทย์” ส่งหนังสือแจ้ง
ทุกพรรค หากพรรคบริจาคเงินเกิน 3 ล้าน ส.ส. เกิน 3 แสน ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ได้มีหนังสือแจ้ง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ไปยังหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ให้ทราบว่ากฎหมาย
ก าหนดให้ต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวระบุว่า กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19 ถือเป็นกรณีมี
เหตุอันสมควรตามระเบียบกกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุ
อันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 ส านักงานกกต.ขอ
แจ้งแนวทางมายังพรรคการเมือง รวมทั้งให้แจ้งผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค สมาชิกพรรคซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองทราบ กรณีที่จะด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 โดยการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล 
คณะบุคคล หรือนิติบุคคล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยกรณีพรรคการเมือง การให้ในแต่ละ
โอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท 

ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งในการพรรคการเมือง สมาชิกพรรค  ส.ส. ให้ได้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 แสนบาท แต่ถ้าการให้ของทั้งพรรคการเมือง
และผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง เกินกว่าจ านวนที่ก าหนด กฎหมายให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป  และกรณีเป็นการกระท าของส.ส.ที่กระท าภายในเขตเลือกตั้งของตนให้ถือเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง โดยจะต้องน าไปค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของส.ส.ผู้นั้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวก่อนหน้านี้นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนายสฤษดิ์พงษ์ 
เกี่ยวข้อง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้เคยมายื่นหนังสือขอให้กกต.ทบทวนแก้ไข ระเบียบดังกล่าวเพ่ือให้ส.ส.และพรรค
การเมืองสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด แต่
วันนี้ส านักงานกกต.ก็ได้มีหนังสือแจ้งพรรคการเมืองว่าการช่วยเหลือจะต้องเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2159969 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2159969
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/06/จรุงวิทย์-ภุมมา-e1486959388222.jpg
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27 Apr 2020 17:50 น. 

กกต. ไม่ทบทวนระเบียบ ส.ส.- พรรคการเมือง บริจาคสู้โควิด  
 
 
 
 
 
 
 
  
“จรุงวิทย”์แจ้งทุกพรรคการเมืองบริจาคเงิน 3 ล้าน ส.ส. เกิน 3 แสน ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  

วันที่ 27 เม.ย.63 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงิน 
ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด 19 ไปยังหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ให้ทราบว่ากฎหมายก าหนดให้ต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายของ
ผู้สมัครและพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป  
 หนังสือดังกล่าวระบุว่า กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ถือเป็นกรณีมีเหตุ
อันสมควรตามระเบียบกกต.ว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอัน
สมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไป พ.ศ. 2561ส านักงานกกต.ขอแจ้ง
แนวทางมายังพรรคการเมือง รวมทั้งให้แจ้งผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค สมาชิกพรรคซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองทราบ 
  กรณีที่จะด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโควิด 19 โดยการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล คณะบุคคล 
หรือนิติบุคคล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยกรณีพรรคการเมือง การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมี
เหตุอนัสมควรและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท 
 ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งในการพรรคการเมือง สมาชิกพรรค  ส.ส. ให้ได้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 แสนบาท แต่ถ้าการให้ของทั้งพรรคการเมือง
และผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง เกินกว่าจ านวนที่ก าหนด กฎหมายให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป  
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   และกรณีเป็นการกระท าของส.ส.ที่กระท าภายในเขตเลือกตั้งของตนให้ถือเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
โดยจะต้องน าไปค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของส.ส.ผู้นั้นในการเลือกตั้ง ครั้งต่อไป   
  ทั้งนี้กรณีดังกล่าวก่อนหน้านี้นายสิระ เจนจาระส.ส. พรรคพลังประชารัฐ  และนายสฤษดิ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.
พรรคภูมิใจไทย ได้เคยมายื่นหนังสือขอให้กกต.ทบทวนแก้ไข ระเบียบดังกล่าวเพ่ือให้ส.ส. และพรรคการเมืองสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด แต่วันนี้ส านักงานกกต.
ก็ได้มีหนังสือแจ้งพรรคการเมืองว่าการช่วยเหลือจะต้องเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/431784 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/431784
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“กกต.”ฟันอาญา หนุ่มโพสต์โชว์บัตรเลือกตัง้ 
27 Apr 2020 13:54 น. 

 
 
กกต.สั่งด าเนินคดีอาญาผู้มีสิทธิเลือกตั้งถ่ายรูปโพสต์เฟสโชว์บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง พร้อมสั่งอาญา “ทัศนีย์” 
ผู้สมัครพรรคประชาชาติ ฐานรู้อยู่แล้วไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังยื่นสมัคร เหตุเป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อน  

วันที่  27 เม.ย.63 เว็บไซต์ส านักงาน กกตได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต.สั่งด าเนินคดีอาญาว่าที่ร้อยตรี                   
พีรวิทย์ แสงแก้วสุข ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เขต 1 จังหวัดระยอง กรณี กกต.ไต่สวนข้อมูลจากที่ได้รับรายงาน และมีผู้แจ้ง
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นตาสับปะรด ว่าในวันที่ 17 มี .ค.62 ซึ่งเป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ปรากฏ
ภาพถ่ายบัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนแล้วในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ "ROEXE SV Jellopy ( ซื้อขาย ประมูล ดราม่า) และจาก
การสอบสวนผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ได้เข้าร่วมในกลุ่มดังกล่าวให้ถ้อยค าสอดคล้องกันว่า วันที่ 17 มี.ค.ได้พบเห็นผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ"
Peerawit Sangkaesuk" โพสต์ภาพถ่ายบัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนในช่อง 13 พรรคเพ่ือไทย ในกลุ่มเฟซบุ๊กดังกล่าว
พร้อมข้อความว่า 

 "ก็มาดิครับ  vip113 วางบินครับ ไปเลือกตั้งมาครับ อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ เลือกตามใจชอบ55" 
ต่อมาได้ลบออกและได้โพสต์ข้อความใหม่คล้ายกันนี้ใหม่ภายในวันเดียวกัน จากการตรวจสอบผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ"Peerawit 
Sangkaesuk" เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่ 20 กรุงเทพฯและ ได้ไปลงคะแนน
เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.62  
การกระท าของว่าที่ร้อยตรี พีรวิทย์ จึงเป็นการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนน
เลือกตั้งแล้วและน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้ อ่ืนเพ่ือให้ผู้ อ่ืนทราบว่าตนได้ลงคะแนนหรือ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จึงเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 97 และมาตรา 99 
ประกอบมาตรา 165 
นอกจากนี้ยังมีค าวินิจฉัยสั่งด าเนินคดีอาญา นางทัศนีย์ ชลายนเดชะ ผู้สมัครสสเขต 15 กรุงเทพฯหมายเลข 11 พรรค
ประชาชาติ กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจาก มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคือไม่ได้
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันจนถึงวันเลือกตั้งที่ 24 มี.ค. 62 แต่ยังคงยื่นสมัคร
รับเลือกตั้ง 
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   โดยจากการไต่สวนพบว่า นางทัศนีย์สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติและช าระค่าบ ารุงพรรคเมื่อวันที่ 15 
พ.ย 61 และเคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังชาติไทยเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61 แต่ช าระค่าบ ารุงในวันที่ 17พ.ย.61ความเป็น
สมาชิกพรรคพลังชาติไทยของนางทัศนีย์จึงเริ่มตั้งแต่ 17 พ.ย.61  

นางทัศนีย์จึงเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซ้ าซ้อนกันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการเป็น
สมาชิกพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 24 ประกอบมาตรา 9(5)และท าให้สมาชิกสภาพของนาง
ทัศนีย์ในพรรคการเมืองทั้ง 2 สิ้นสุดลง 

จากไต่สวนนางทัศนีย์ให้ถ้อยค าว่าได้กระท าการตามข้อกล่าวหาด้วยความไม่รู้กฎหมาย และพรรคประชาชาติ
จะต้องท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนก่อนสมัคร ซึ่งกกต.เห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวมีน้ าหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือ 
จากพยานหลักฐานจึงฟังได้ว่านางทัศนีย์รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง แต่ยังคงยื่นสมัคร จึงมีค าสั่งให้
ด าเนินคดีอาญามาตรา 151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/431740  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/431740
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กกต. ฟันอาญาถ่ายบัตรเลือกตั้งลงเฟซบุ๊ก เดก็ประชาชาติโดนรู้ไมม่สีิทธิแต่ยื่นสมัคร 
เผยแพร:่ 27 เม.ย. 2563 14:18   ปรับปรุง: 27 เม.ย. 2563 14:43  

 
 
กกต.วินิจฉัยสั่งด าเนินคดีอาญาผู้มีสิทธิเลือกตั้งถ่ายรูปโพสต์เฟซบุ๊กโชว์บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง พร้ อมสั่งอาญา 
“ทัศนีย์” ผู้สมัครพรรคประชาชาติ ฐานรู้อยู่แล้วไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังยื่นสมัคร เหตุเป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อน 

วันนี้ (27 เม.ย.) เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.สั่งด าเนิน
คดีอาญาว่าที่ร้อยตรี พีรวิทย์ แสงแก้วสุข ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 จังหวัดระยอง กรณี กกต.ไต่สวนข้อมูลจากที่ได้รับ
รายงาน และมีผู้แจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรด ว่าในวันที่ 17 มี.ค. 62 ซึ่งเป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวัน
เลือกตั้ง ปรากฏภาพถ่ายบัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนแล้วในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ “ROEXE SV Jellopy (ซื้อขาย ประมูล 
ดราม่า)” และจากการสอบสวนผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ได้เข้าร่วมในกลุ่มดังกล่าวให้ถ้อยค าสอดคล้องกันว่า วันที่ 17 มี.ค.ได้พบ
เห็นผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Peerawit Sangkaesuk” โพสต์ภาพถ่ายบัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนในช่อง 13 พรรคเพ่ือไทย 
ในกลุ่มเฟซบุ๊กดังกล่าวพร้อมข้อความว่า “ก็มาดิครับ vip113 วางบินครับ ไปเลือกตั้งมาครับ อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
กันนะครับ เลือกตามใจชอบ55” ต่อมาได้ลบออกและได้โพสต์ข้อความใหม่คล้ายกันนี้ใหม่ภายในวันเดียวกัน จากการ
ตรวจสอบผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Peerawit Sangkaesuk” เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งที่เขต
เลือกตั้งที่ 20 กรุงเทพฯ และได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62 การกระท าของว่าที่ร้อยตรี พีรวิทย์ จึง
เป็นการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วและน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียง
ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนได้ลงคะแนนหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จึงเป็นการฝ่าฝืน 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 97 และมาตรา 99 ประกอบมาตรา 165 

นอกจากนี้ยังมีค าวินิจฉัยสั่งด าเนินคดีอาญาต่อนางทัศนีย์ ชลายนเดชะ ผู้สมัครสสเขต 15 กรุงเทพฯหมายเลข 
11 พรรคประชาชาติ กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
คือไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันจนถึงวันเลือกตั้งที่ 24 มี.ค. 62 แต่ยังคงยื่น 
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สมัครรับเลือกตั้ง โดยจากการไต่สวนพบว่า นางทัศนีย์สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติและช าระค่าบ ารุง

พรรคเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 และเคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังชาติไทยเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61 แต่ช าระค่าบ ารุงในวันที่ 
17พ.ย. 61ความเป็นสมาชิกพรรคพลังชาติไทยของนางทัศนีย์จึงเริ่มตั้งแต่ 17 พ.ย. 61 นางทัศนีย์จึงเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองซ้ าซ้อนกันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิกพรรคตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง 2560 มาตรา 24 ประกอบมาตรา 9 (5) และท าให้สมาชิกสภาพของนางทัศนีย์ในพรรคการเมืองทั้งสองสิ้นสุด
ลงจากไต่สวนนางทัศนีย์ให้ถ้อยค าว่า ได้กระท าการตามข้อกล่าวหาด้วยความไม่รู้กฎหมาย และพรรคประชาชาติจะต้อง
ท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนก่อนสมัคร ซึ่ง กกต.เห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวมีน้ าหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือ จาก
พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่านางทัศนีย์รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงยื่นสมัคร จึงมีค าสั่งให้ด าเนินคดี
อาญา มาตรา 151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000043958  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000043958


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
 

 
27 เม.ย. 63 | 14:11 น. 

กกต.สั่งด าเนินคดีอาญา “ทัศนีย”์ รู้ว่าไม่มีสทิธิ์ แต่ยังลงสมัคร ส.ส. 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. 27 เม.ย.- เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)   เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.สั่งด าเนินคดีอาญา นาง
ทัศนีย์  ชลายนเดชะ  ผู้สมัคร ส.ส. เขต 15 กรุงเทพฯ หมายเลข 11 พรรคประชาชาติ  กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์
สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจาก มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง คือ ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียว
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  จนถึงวันเลือกตั้งที่ 24 มีนาคม 2562   แต่ยังคงยื่นสมัครรับเลือกตั้ง  
 โดยจากการไต่สวนพบว่า นางทัศนีย์สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ และช าระค่าบ ารุงพรรค เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561 และเคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังชาติไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561  แต่ช าระค่าบ ารุงในวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2561  ความเป็นสมาชิกพรรคพลังชาติไทยของนางทัศนีย์  จึงเริ่มตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2561  นาง
ทัศนีย์จึงเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซ้ าซ้อนกัน เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิกพรรค
ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 24 ประกอบมาตรา 9 (5)  และท าให้สมาชิกสภาพของนางทัศนีย์ใน
พรรคการเมืองทั้ง 2 สิ้นสุดลง    
จากไต่สวนนางทัศนีย์ให้ถ้อยค าว่า ได้กระท าการตามข้อกล่าวหาด้วยความไม่รู้กฎหมาย   และพรรคประชาชาติจะต้อง
ท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนก่อนสมัคร   ซึ่ง กกต.เห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวมีน้ าหนักน้อย ไม่น่าเชื่อถือ  
จากพยานหลักฐานจึงฟังได้ว่า นางทัศนีย์รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง  แต่ยังคงยื่นสมัคร  จึงมีค าสั่งให้
ด าเนินคดีอาญามาตรา 151 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561  .- ส านักข่าวไทย   
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5ea685bde3f8e40af443f822 
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 27 เม.ย. 63 | 14:16 น. 

กกต.ด าเนินคดอีาญา “ว่าท่ีร.ต.พีรวิทย์ แสงแก้วสุข” 
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ 27 เม.ย.-สนง.กกต. เผยแพร่ค าวินิจฉัยสั่งด าเนินคดีอาญา “ว่าที่ร.ต.พีรวิทย์ แสงแก้วสุข” ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ถ่ายรูปโพสต์เฟซโชว์บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.    
เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต.สั่งด าเนินคดีอาญาว่าที่ร้อยตรีพีรวิทย์ แสง
แก้วสุข ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เขต 1 จังหวัดระยอง  กรณีกกต.ไต่สวนข้อมูลจากที่ได้รับรายงานและมีผู้แจ้งข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชั่นตาสับปะรด  ว่าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ปรากฏภาพถ่าย
บัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนแล้วในกลุ่มเฟซบุ๊ก ชื่อ  “ROEXE SV Jellopy ( ซื้อขาย ประมูล ดราม่า)” และจากการ
สอบสวนผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เข้าร่วมในกลุ่มดังกล่าว ให้ถ้อยค าสอดคล้องกันว่าวันที่ 17 มีนาคมได้พบเห็นผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ  
“Peerawit Sangkaesuk”   โพสต์ภาพถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนในช่อง 13 พรรคเพ่ือไทยในกลุ่มเฟซบุ๊กดังกล่าว   
พร้อมข้อความว่า “ก็มาดิครับ  vip113 วางบินครับ ไปเลือกตั้งมาครับ อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ เลือกตามใจ
ชอบ55” ต่อมาได้ลบออกและโพสต์ข้อความใหม่คล้ายกันนี้ใหม่ภายในวันเดียวกัน  
จากการตรวจสอบผู้ใช้เฟซบุ๊ก  ชื่อ  “Peerawit Sangkaesuk” เป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งที่
เขตเลือกตั้งที่ 20 กรุงเทพฯ และไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 การกระท าของว่าที่ร้อยตรีพี
รวิทย์เป็นการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว และน าบัตรเลือกตั้งที่ออก
เสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบว่าได้ลงคะแนนหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จึงเป็นการฝ่า
ฝืนพ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561  มาตรา 97  และมาตรา 99 ประกอบมาตรา 165.-ส านักข่าวไทย   
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5ea686d6e3f8e40aef431f06 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.mcot.net/view/5ea686d6e3f8e40aef431f06
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กกต.ฟันอาญาผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคประชาชาติ เป็นสมาชิกซ้ าซ้อน 2 พรรค 
วันจันทร์ ท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2563, 15.05 น. 

 

 
 
 
 
กกต.ฟันอาญา ม.151 ผู้สมัคร ส.ส. กทม. พรรคประชาชาติ เหตุลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นสมาชิกซ้ าซ้อน 2 พรรค 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต. ที่ 
38/2563 เรื่อง การเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 15 กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดว่าก่อนประกาศผล
การเลือกตั้ง กกต. ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่า นางทัศนีย์ ชลายนเดชะ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 15 กทม. พรรคประชาชาติ ได้มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 151รู้อยู่แล้วว่า ตนมีมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้ง 

โดย กกต.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วเห็นว่า มื่อ
วันที่ 4 ก.พ.2562 นางทัศนีย์ได้สมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 41(3) 
เนื่องจากสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติและช าระค่าบ ารุงพรรคเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2561 และเคยสมัครเป็นสมาชิก
พรรคพลังชาติไทยเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 โดยมีการช าระค่าบ ารุงพรรคพลังชาติไทยเมื่อวันที่ 17 พ.ย.2561 สมาชิก
ภาพพรรคพลังชาติไทยจึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.2561 อันเป็นเหตุให้นางทัศนีย์ขาดคุณสมบัติและมีลักษระต้องห้ามใน
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 24 ประกอบมาตรา 9(5) และท าให้สมาชิกภาพของ
นางทัศนีย์ในพรรคการเมืองทั้งสองสิ้นสุดลง และจากการไต่สวนนางทัศนีย์ให้ถ้อยค าว่า ได้กระท าการตามข้อกล่าวหา
ด้วยความไม่รู้กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง และพรรคการเมืองที่ตนสมัครจะต้องมีการตรวจสอบก่อน 

การให้ถ้อยค าดังกล่าวมีน้ าหนักน้อย ไม่น่าเชื่อถือ เพราะเมื่อนางทัศนีย์ได้ยื่นในสัมครรับเลือกตั้งโดยรับรองว่า
ตนเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียว และมีคุณสมบัติ ไม่มีลักษระต้องห้าม 
พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่านางทัศนีย์รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษระ
ต้องห้าม อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 ตามข้อกล่าวหา กกต.จึงมีค าสั่งให้ด าเนินคดีอาญาแก่นาง
ทัศนีย์ ตาม พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/489233  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2159558  
 

https://www.naewna.com/politic/489233
https://www.matichon.co.th/politics/news_2159558
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กกต.ผวาหนัก พบ ผอ.ส านักฯ หัวหน้านิติกร ติดโควิด เพ่ิมอีก 1 ราย 
27 เม.ย. 2563 19:52 น. 

 
 
กกต.ผวาหนัก ผอ.ส านักฯ ตดิโควดิ-19 เพิม่อกี 1 ราย เป็นหัวหน้า จนท.นิตกิร ทีต่ดิเช้ือไปก่อนหน้านี ้ขณะ กกต.และ จนท.พร้อม
พนักงาน เข้าแถวตรวจหาเช้ือกนัจ้าละหวัน่ 

ผู้สื่อขา่วรายงานจากส านักงาน กกต.ว่า หลังจากพบเจ้าหน้าที่นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อโควิด-19 
จ านวน 1 รายนั้น ล่าสุดพบว่า ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดี ติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน ซึ่งเป็นหัวหน้าของนิติกรคนดังกล่าว 
โดยมีการรับส่งแฟ้มงานระหว่างกัน จึงไม่แน่ชัดใครเป็นผู้แพร่เชื้อ เพราะไม่มีใครแสดงอาการป่วย ทั้งนี้ ในช่วงเช้าวัน
เดียวกัน ได้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล มาตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบแอ็กทีฟ เช็กผลจะออกภายใน 3 วัน โดย
ตรวจให้กับ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต.เลขาธิการ 
กกต.รองเลขาธิการ กกต.ผู้บริหาร เจ้าหน้าส านักงานรวม 140 คน 

ทั้งนี้ หลังจากมีการพบว่า ผอ.รายดังกล่าวติดเชื้อ ส านักงานอาจจะต้องให้ พนักงานลูกจ้าง ตรวจหาเชื้อทั้งหมด 
ซึ่งท าให้สถานการณ์ในส านักงาน กกต.เริ่มหวาดผวากันเป็นอย่างมาก 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1831804  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1831804
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เผยแพร:่ 27 เม.ย. 2563 20:23   ปรับปรุง: 27 เม.ย. 2563 21:40   

 
กกต.ผวาหนัก ผอ.ส านกัฯ หัวหน้านิติกร ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย 

 

กกต.ยกเลิกประชุม ผวาหนัก หลังพบติดโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เป็นหัวหน้านิติกรที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ อีก 140 จนท.
ลุ้นผลตรวจพรุ่งนี้ ด้านกรมควบคุมโรคเตรียมเข้าตรวจเชื้อ จนท.เพิ่ม พร้อมประชุมร่วมกับส านักงานวางมาตรการ
แก้ไข 

วันนี้ (27 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงาน กกต.ว่า หลังจากพบเจ้าหน้าที่นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีติด
เชื้อโควิด-19 1 รายนั้น ล่าสุด มีรายงานว่า ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดี ติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน ซึ่งเป็นหัวหน้าของนิติกร
คนดังกล่าว โดยมีการรับส่งแฟ้มงานระหว่างกัน จึงไม่แน่ชัดใครเป็นผู้แพร่เชื้อ เพราะไม่มีใครแสดงอาการป่วย ทั้งนี้ ผอ.
ที่ติดเชื้อล่าสุดเป็น 1 ใน 14 ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ก่อนหน้านี้ และทาง รพ.ก าลังส่งรถมารับตัวไปรักษา
ตัว ส่วนที่มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบแอกทีฟเช็กที่มาตรวจให้กับ นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธาน กกต. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. เลขาธิการ รองเลขาธิการ กกต. 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานรวม 140 คน มีรายงานว่า ผลจะออกในวันพรุ่งนี้ (28 เม.ย.) ทั้งนี้ หลังจากมีการพบว่า 
ผอ.รายดังกล่าวติดเชื้อ ในวันพรุ่งนี้เวลา 09.30 น.ทางกรมควบคุมโรคจะจัดชุดมาตรวจหาเชื้อที่ สนง.กกต.อีกครั้งหนึ่ง 
ครั้งนี้จะขอเน้นเฉพาะผู้ใกล้ชิดกับ ผอ.สวค.เป็นหลัก และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องให้พนักงานลูกจ้าง ตรวจหาเชื้อ
ทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์ในส านักงาน กกต.เริ่มผวากันเป็นอย่างมาก ซึ่งในบ่ายวันพรุ่งนี้ เวลา 14.00 น. คณะกรรมการ
ติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิดของส านักงานฯ จะมีการประชุม ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาร่วม
ประชุมให้ค าแนะน าด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการประชุม กกต. ที่ได้นัดก่อนหน้านี้ ว่า จะประชุมพรุ่งนี้ เวลา 13.30 น. ก็ได้ยกเลิกการ
ประชุม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหลังรับทราบข่าว ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อเพ่ิมอีก 1 คน 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000044142 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  https://www.thaiquote.org/content/236297  
https://www.matichon.co.th/politics/news_2160267  
https://www.thansettakij.com/content/politics/431824?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&ut
m_campaign=politics       
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000044142
https://www.thaiquote.org/content/236297
https://www.matichon.co.th/politics/news_2160267
https://www.thansettakij.com/content/politics/431824?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/431824?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 

 
27 เมษายน 2020 เวลา 21:32 

กกต.ผวาโควิดลุ้นผลตรวจ 140 ราย 
 
 
กกต.ยกเลิกประชุม หลังพบติดโควิดเพิ่ม 1 ราย เป็นระดับผู้บริหารส านักนิติกร  

ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า หลังจากพบเจ้าหน้าที่นิติกร ส านักวินิจฉัย
และคดีติดเชื้อโควิด-19 1 รายนั้น ล่าสุดมีรายงานว่าผู้บริหารส านักวินิจฉัยและคดี ติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน  ซึ่งเป็น
หัวหน้าของนิติกรคนดังกล่าว  โดยมีการรับส่งแฟ้มงานระหว่างกัน จึงไม่แน่ชัดใครเป็นผู้แพร่เชื้อ  เพราะไม่มีใครแสดง
อาการป่วย  ทั้งนี้ ผอ.ที่ติดเชื้อล่าสุดเป็น 1 ใน 14 ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ก่อนหน้านี้ และทางร.พ.ก าลัง
ส่งรถมารับตัวไปรักษาตัว 

ส่วนที่มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19  แบบแอ๊กทีฟเช็กที่มาตรวจให้กับอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธาน กกต. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. เลขาธิการ  รองเลขาธิการ กกต.  
ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าส านักงานรวม 140 คนมีรายงานว่าผลจะออกในวันพรุ่งนี้ (28 เม.ย.)ท้ังนี้หลังจากมีการพบว่า ผอ.
รายดังกล่าวติดเชื้อ ในวันพรุ่งนี้เวลา 09.30 น.ทางกรมควบคุมโรคจะจัดชุดมาตรวจหาเชื้อที่ สนง .กกต.อีกครั้งหนึ่ง ครั้ง
นี้จะขอเน้นเฉพาะผู้ใกล้ชิดกับ ผอ.สวค.เป็นหลัก และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องให้พนักงานลูกจ้าง  ตรวจหาเชื้อ
ทั้งหมด  ซึ่งสถานการณ์ในส านักงาน กกต.เริ่มผวากันเป็นอย่างมาก ซึ่งในบ่ายวันพรุ่งนี้เวลา14.00น. คณะกรรมการ 
ติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิดของส านักงานฯ จะมีการประชุมซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาร่วมประชุม
ให้ค าแนะน าดว้ย  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการประชุมกกต ที่ได้นัดก่อนหน้านี้  ว่าจะประชุมพรุ่งนี้เวลา 13.30 น. ก็ได้ยกเลิกการ
ประชุม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหลังรับทราบข่าว ผอ. ส านักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อเพ่ิมอีก 1 คน 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/10022?line= 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.nationweekend.com/content/image_news/10022?line
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27 เมษายน 2563 

‘สฤษฏ์พงษ’์ ผิดหวัง กกต.  
ปิดทาง ส.ส. ช่วยปชช. 
  
หลังจาก "กกต." ยืนยันใช้กติกาการค านวณเงินบริจาค หรือการบริจาคสิ่งของที่สามารถค านวณได้ ของส.ส.  ไม่
เกินรายละ 3 แสนบาท หากเกินต้องคิดเป็นค่าหาเสียงเลือกตั้ง สร้างความผิดหวังกับนักการเมืองอย่างมาก  
 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.63 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย  ฐานะตัวแทนส.ส. ซึ่งยื่นเรื่องให้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่อนคลายมาตรการการค านวณเงินบริจาค หรือสิ่งของที่สามารถค านวณเป็นเงินได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง เพ่ือให้ส.ส.สามารถทุ่มงบประมาณช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด -19 ได้เกิน 3 
แสนบาท โดยไม่น าไปคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้งรอบหน้า 
โดยล่าสุดนั้น กกต. ยืนยันใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มงวดมากขึ้น ว่า ตนผิดหวังกับมติของกกต. ที่ระบุ เพราะการลง
พ้ืนที่มอบสิ่งของบริจาคหรือสิ่งของจ าเป็นให้ประชาชนช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19 นั้น คือความต้องการช่วยเหลือประชาชน
อย่างแท้จริง โดยนักการเมืองไม่ได้ค านึงถึงการได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมือง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตนเรียกร้องคือ 
การปลดล็อคข้อกฎหมายดังกล่าวชั่วคราวเท่านั้น แต่เมื่อกกต.ยืนยันเท่ากับการปิดทาง และตัดวงจรที่ ส.ส. จะช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อนได้ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อกกต. ยืนยันใช้ข้อบังคับของกฎหมายที่เข้มงวด ต่อไปนี้ ส.ส. คงท าหน้าที่ได้เพีย งผู้ประสานงานให้
เอกชน หรือมูลนิธิที่ต้องการมอบสิ่งของให้ประชาชนที่เดือดร้อน น าสิ่งของไปแจกจ่ายในพ้ืนที่เท่านั้น  
นายสฤษฏ์พงษ์ กล่าวด้วยว่า ส าหรับการบริจาคสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือของ นักการเมืองช่วงที่ผ่านมา ต้องจัดท าบัญชี
ให้ชัดเจน ว่าได้ใช้จ่าย หรือบริจาคส่ิงใดบ้าง รวมถึงกรณีที่ส.ส.จะสละเงินเดือนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเช่นกัน  
อย่างไรก็ตามกรณีที่ ห้ามส.ส.บริจารเงินหรือสิ่งของที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ แต่ไม่ปิดทางรัฐมนตรี ที่มีต าแหน่ง ส.ส.
ลงพ้ืนที่แจกจ่ายสิ่งของนั้น ตนไม่วิตกว่าจะท าให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันทางการเมือง ช่วงเลือกตั้งรอบหน้า 
เพราะตนเชื่อว่าประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่คิดว่าใครคือคนน ามามอบให้ แต่คิดว่าจะพ้นความเดือดร้อนได้
หรือไม่ อีกท้ังวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้นทุกองคาพยพในประเทศควรระดม
ก าลังเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  

“ผมจะไม่เสียเวลาอุทธรณ์เรื่องนี้กับผู้ใหญ่ในกกต. ในเรื่องนี้ แต่ในอนาคตขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ในกกต.ใน
การเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะพิจารณาหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเป็นธรรม  ทั้งนี้ผมมองว่าหากนักการเมืองเปิดศึกกับ กกต. ไม่
เป็นประโยชน์  แต่จากนี้ต้องระวังตัว การแจกของเพ่ือช่วยเหลือประชาชน" นายสฤษฏ์พงษ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878117 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878117
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วิปรัฐบาล มีมติไมเ่ห็นด้วยเปิดสภาสมัยวิสามญั ระบุข้อเสนอฝ่ายค้านไม่มีอะไรเร่งด่วน 
27 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:06 น.  

 
 

27 เม.ย.63 - นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยว่า 
ในวันเดียวกันนี้ ตนได้หารือร่วมกับแกนน าวิปรัฐบาล อาทิ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล ผ่านทางโทรศัพท์ ถึง
กรณีท่ีพรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ รวมถึงเพ่ือระดม
สมองแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า การหารือร่วมกันของวิปรัฐบาล มีมติไม่เห็นด้วยกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน
ในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญจะมีก าหนดเปิดประชุมในวันที่ 22 พ.ค.นี้ อยู่
แล้ว โดยเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมก็เป็นหน้าที่ของประธานสภาจะได้ด าเนินการต่อไป 
"ในส่วนข้อเสนอของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น ขณะนี้ยังไม่เห็นว่ามีเรื่องอะไรที่เป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องเปิดประชุมสมัย
วิสามัญ เพราะรัฐบาลก็ก าลังเร่งแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่อยู่แล้ว จึงเป็นก าลังใจในการท างานให้
รัฐบาล" นายวิรัช กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64408  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/9997?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&u
tm_campaign=politics  
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/64408
https://www.nationweekend.com/content/politics/9997?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/9997?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันจันทร์ ท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2563, 18.29 น. 

'สมคิด' สยบข่าวศึกใน 'พปชร.' ชี้บ้านเมืองก าลังมีปัญหา ไมใ่ช่เวลามาพูดถึงอ านาจ 
 
 
 
  
 
 
 
 
“สมคิด”เผยนาทีนี้ต้องช่วยกันท างานเพราะโควิด-19 เป็นปัญหาระดับโลก ไม่ใช่เวลามาพูดถึงอ านาจ ไม่ควรมีข่าว
เปลี่ยนหัวหน้าพรรค พปชร.ออกมา 
 

วันที่ 27 เมษายน อ2563 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกระแสข่าวเปลี่ยนตัวหัวหน้า
พรรคและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ว่า เรื่องนี้ตนก็ได้ยินมาจากข่าวที่นักข่าวเขียน บ้านเมืองก าลังเผชิญกับปัญหา
รุนแรงระดับโลกมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น นาทีนี้ต้องช่วยกันท างานให้ประเทศรอดพ้นไปให้ได้ 
ไม่ใช่เวลามาพูดถึงอ านาจ 
 "จะเอาอ านาจไปท าอะไร ไม่เข้าใจ แต่ผมว่าข่าวนี้ไม่น่าจะเป็นความจริง นาทีนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันท างาน 
หรือว่าว่างกันมากเกินไปรึเปล่า คนที่ท างานก็ท างานกันหนัก มาช่วยๆกันท างานดีกว่ามั้ง แต่ผมไม่รู้เรื่องนะ เพราะไม่ได้
อยู่ในพรรค ส่วนการท างานของนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ สนธิ
จิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หรือนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และอีกหลายคนล้วนท างานดีทั้งนั้น ก็อยากให้
คนดีๆ ได้ท างาน และคนพวกนี้ท างานไม่ใช่เอาอ านาจ งานต้องเป็นงาน  ในทุกวิกฤติการณ์ก็เห็นกันอยู่ว่าคนท างานมีกี่
กระทรวง ทั้งต้องท างานและแบกรับ แต่กลับมามีข่าวแบบนี้ จริงไม่จริงไม่รู้ละ แต่ไม่ควรมีข่าวแบบนี้ คนท างานจะได้มี
ก าลังใจท างาน"นายมคิด กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/489301/preview 

 

 

https://www.naewna.com/politic/489301/preview
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27 เมษายน 2563 - 20:26 น. 

"วิปรบ." มมีติไม่เห็นดว้ย เปิด "สภาสมัยวิสามัญ" 
 
 
 
 
 
 
 

"วิปรบ." มีมติไม่เห็นด้วย เปิด "สภาสมัยวิสามัญ" ชี้ ข้อเสนอ "ฝ่ายค้าน" ไม่มีอะไรเร่งด่วน "รบ." ลุยเต็มสูบ แก้ 
"โควิด-19" อยู่แล้ว 
          เมื่อวันที่ 27 เม.ย.63 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล 
เปิดเผยว่า ในวันเดียวกันนี้ ตนได้หารือร่วมกับแกนน าวิปรัฐบาล อาทิ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปัตย์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล ผ่านทาง
โทรศัพท์ ถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ 
รวมถึงเพ่ือระดมสมองแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า การหารือร่วมกันของวิปรัฐบาล มีมติไม่เห็นด้วยกับ
พรรคร่วมฝ่ายค้านในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญจะมีก าหนดเปิดประชุมใน
วันที่ 22 พ.ค.นี้ อยู่แล้ว โดยเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมก็เป็นหน้าที่ของประธานสภาจะได้ด าเนินการต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/428936?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/428936?adz
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วันที่ 27 เมษายน 2563 - 22:38 น. 

11 ภาค ีน.ศ. จับมือเปดิแคมเปญ ‘ถอด 250 ส.ว.’ ลั่น แค่จุดเริ่มต้นทวงคืนประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ รวมกว่า 10 แห่ง ได้ร่วมกันจัดด
แคมเปญ “ถอดถอนส.ว. 250 ท่าน” ผ่านเวปไซต์ change.org โดยเชิญชวนให้มีการร่วมลงชื่อถอดถอนหลังจากก่อน
หน้านี้มีการร่วมศึกษาถึงประโยชน์ของ ส.ว. โดยนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ซึ่งกลุ่มนักศึกษาระบุว่ามีเพียงการโหวตให้
นายกรัฐมนตรีเท่านั้น 
ส าหรับเหตุผลที่กลุ่มภาคี น.ศ. ระบุ อาทิ ที่มาไม่มีความชอบธรรมเหตุเพราะถูกเลือกโดยคณะรัฐประหาร และไม่มี
ผลงานที่ท าเพ่ือประชาชน เป็นต้น โดยภาคีนักศึกษาระบุด้วยว่าเป็นแค่จุดเริ่ มต้นของการเรียกร้องประชาธิปไตยคืนสู่
ประเทศไทยเพียงเท่านั้น 

ทั้งนี้ กลุ่มภาคีที่ร่วมจัดแคมเปญดังกล่าว ได้แก่ 1.มศว คนรุ่นเปลี่ยน 2.ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3.
มอกะเสด 4.พะยอมเก๋า 5.กลุ่มมหานครเพ่ือประชาธิปไตย 6.ลูกพ่อขุนฯโค่นล้มเผด็จการ 7.ฟันเฟืองประชาธิปไตย 
อาชีวะปกป้องประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย 8.ขแนแก่นพอกันที 9.ภาคีนักศึกษาศาลายา 10.กลุ่มประชาคมศิลปากร
เพ่ือประชาธิปไตย 11.กลุ่มประชาคมมศวเพ่ือเสรีภาพ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2160369 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/ภป-แฟลชม็อบ-1.jpg
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28 เม.ย. 2563 05:28 น. 

กกต.ผวาทั้งส านักงาน ผอ.ตดิไวรัสโควิด-19 
 
 
 

 
กกต.ผวาหนักติดโควิดเพิ่ม 1 ราย 

ต่อมาช่วงเย็นวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงาน กกต.ว่า หลังจากพบเจ้าหน้าที่นิติกร ส านักวินิจฉัย
และคดีติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่แสดงอาการ 1 ราย ล่าสุดพบว่า ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดี ก็ติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน ซึ่ง
เป็นหัวหน้าของนิติกรคนดังกล่าว โดยมีการรับส่งแฟ้มงานระหว่างกัน จึงไม่แน่ชัดใครเป็นผู้แพร่เชื้อ เพราะไม่มีใครแสดง
อาการป่วย ทั้งนี้ในช่วงเช้าวันเดียวกันได้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 แบบแอ็กทีฟเช็กผล
จะออกภายใน 3 วัน โดยตรวจให้กับนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายสันทัด ศิริอนันต์
ไพบูลย์ กกต.เลขาธิการ กกต.รองเลขาธิการ กกต.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส านักงานรวม 140 คน ทั้งนี้หลังจากมีการพบว่า 
ผอ.รายดังกล่าวติดเชื้อ ส านักงานอาจจะต้องให้พนักงานลูกจ้าง ตรวจหาเชื้อทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์ในส างาน กกต.เริ่ม
ผวากันเป็นอย่างมาก 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/1831894 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/local/1831894
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27 เมษายน 2020 เวลา 21:19 
 
 

เปิดเกมชิงอ านาจ “2 อาณาจกัร” พลังประชารัฐ 
ผ่า “อาณาจักร” พปชร. เปิดเกมชิงอ านาจ ขีดเส้น 7 วัน “อุตตม-สนธิรัตน์” ต้องออก 
ความเคลื่อนไหวในการชิงอ านาจในพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) หลังจากมีรายงานข่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคด้วยตัวเอง ล่าสุดมีความ
พยายามของแกนน าในพรรค เดินเกมกดดันนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และหัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน นายสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรค ให้ลาออก  

แหล่งข่าวจากพปชร.ยอมรับ การกดดันนายอุตตม และนายสนธิรัตน์ เนื่องจากที่ ผ่านมา มีปัญหาในการ
บริหารงานในพรรคหลายอย่าง ทั้งไม่สามารถยึดโยงกับส.ส.ได้ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 กลับมีเสียงสะท้อนจาก ส.ส.ในพรรคว่า ผู้บริหารพรรคบางส่วนไม่เคยสอบถามถึงความเป็นอยู่ของ ส.ส. และยื่น
ความช่วยเหลือใดๆ ให้ ส.ส.ที่ลงพ้ืนที่ช่วยประชาชน และยังมีปัญหาเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.
2562 ซึ่งล่าช้าถึง 3 เดือน กว่าจะได้ประชุม 
 ทั้งนี้ มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร ได้เดินไปบอกนายอุตตมด้วยตัวเอง ในวันท าพิธีบวงสรวง ในการเปิดที่ท าการ
พรรคแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยขอให้พิจารณาลาออกเอง แต่นายอุตตมไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ  
ขีดเส้น 1 สัปดาห์ทิ้งเก้าอ้ีหัวหน้า  

แหล่งข่าวระบุด้วยว่า หากการเดินเกมกดดันนายอุตตมจนยอมลาออก ตามข้อบังคับพรรคก าหนดว่า 
กรรมการบริหารทั้งคณะต้องสิ้นสภาพไปด้วย และทางพรรคจะประชุมใหญ่ เพ่ือแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ขึ้นมาทดแทนต่อไปภายใน 60 วัน  

"ขณะนี้ผู้ใหญ่ในพรรค ให้เวลาตัดสินใจอีก 1 สัปดาห์ ทั้งนี้หากการกดดันไม่เป็นผล นายอุตตม กับพวกยังเลือก
อยู่ในต าแหน่งต่อไป จะใช้วิธีให้กรรมการบริหารพรรค 18 คน หรือกึ่งหนึ่ง จากทั้งหมด 34 คนลาออก เพ่ือเปิดทางให้มี
การเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่เข้ามาแทน"  
แหล่งข่าว ระบุด้วยว่า ขณะเดียวกัน แกนน าพรรคบางส่วน เตรียมใช้ข้อบังคับพรรคด้วยการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอจัดประชุมใหญ่พรรค ในการลงมติเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต่อไป ซึ่งผู้มีสิทธิโหวต
ได้แก่ ตัวแทน ส.ส. ตัวแทนสาขาพรรค และตัวแทนสมาชิก รวมกันไม่ต่ ากว่า 250 คน โดยคาดว่าจะจัดประชุมใหญ่
พรรคได้ประมาณกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป 

วันเดียวกันนี้ มีรายงานด้วยว่า นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ กรรมการบริหาร พปชร.และประธานวิปรัฐบาล ได้
โทรศัพท์หา ส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวเอง เพ่ือล็อบบี้ขอให้ลาออกจากกรรมการบริหาร
พรรค เพื่อเปิดทางให้มีการโหวตเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค แต่หลายคนในพรรคมีความเป็นห่วงว่า ความ
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พยายามเอากลุ่มนายสมคิด จาตุศรีพิทักษณ์ รองนายกรัฐมนตรี ออกจากโครงสร้างพรรคในครั้งนี้ อาจน ามาสู่ความ
ขัดแย้งภายในพรรครอบใหม่ได้ เพราะเป็นการเปลี่ยนจากกลุ่มอ านาจหนึ่ง ไปสู่อีกกลุ่มอ านาจหนึ่งเท่านั้น 
“สนธิรัตน์”ทอดสะพานปิดห้องเคลียร์ใจ “สุชาติ-20ส.ส.” 
ก้าวไกล ซัด 'เสรี' เมินเสียงประชาชน 
กก.กลุ่มหนุน“อุตตม” 16 เสียง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อกรรมการพรรคพลังประชารัฐ จ านวน 34 คน เมื่อจ าแนกข้ัวในพรรค แบ่งเป็นฝ่ายสนับสนุน
นายอุตตม ประกอบด้วย 1.นายอุตตม 2.นายสนธิรัตน์ 3.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 4.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ 5.นาย
พงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 6.นายวิเชียร ชวลิต 7.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 8.นายชวน ชูจันทร์ 9.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 10.
นายสุพล ฟองงาม 11.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 12.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 13.นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ 14.นางประภาพร 
อัศวเหม 15.นายสันติ กีระนันทน์ 16.นายไผ่ ลิกค์ 
กลุ่มหนุน“ประวิตร” 11 เสียง 

ฝ่ายสนับสนุน พล.อ.ประวิตร ประกอบด้วย 1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 3.นายสุชาติ ชม
กลิ่น 4.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 5.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 6.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 7.นายอนุชา นาคาศัย 8.นาย
สุรชาติ ศรีบุศกร 9.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 10.นายนิโรธ สุนทรเลขา 11.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 
 ขณะเดียวกัน มีกลุ่มตัวแปรที่ยังไม่เลือกข้าง 7 เสียง ประกอบด้วย 1.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 2.นายชัยวุฒิ ธนาคมา
นุสรณ์ 3.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 4.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 6.นายสกลธี ภัททิยกุล 7.นาย
นิพันธ์ ศิริธร 
"ประยุทธ์”ลั่นปรับ ครม.ตัดสินใจเอง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
หรือ ศบค.ชุดใหญ่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 เม.ย.63 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็น
ประธาน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุม พล.อ.
ประยุทธ์ นั่งอยู่หัวโต๊ะ มีพล.อ.ประวิตร นั่งอยู่ฝั่งซ้าย และนายสมคิด นั่งอยู่ฝั่งขวา โดยในช่วงหนึ่งของการประชุม พล.อ.
ประยุทธ์ ได้พูดถึงกระแสข่าวปรับ ครม.ขึ้นมาว่า "ไม่มีการปรับครม.ใดๆ ทั้งสิ้น ผมคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจได้ 
ไม่ต้องต่อรอง ไม่ต้องเจรจา ผมเป็นนายกฯ ผมท าคนเดียว" แหล่งข่าวอ้างค าพูด พล.อ.ประยุทธ์ และระหว่างที่พูด 
พล.อ.ประยุทธ์ ได้หันไปมองที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษณ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจด้วย 
เขย่า พปชร.จังหวะไม่เหมาะ 

ขณะที่ในช่วงเช้าวันเดียวกัน ก่อนจะมีการประชุม ศบค. ซึ่งปรากฏข่าวการจะเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค 
โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค พปชร. พล.อ.ประยุทธ์ ได้สอบถามรัฐมนตรี ที่เป็นแกนน าพรรค พปชร.ถึง
กระแสข่าวดังกล่าวด้วยความแปลกใจ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ขณะนี้ ปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ
การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรื่องนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะมาพูดในตอนนี้ 
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“ประวิตร”ปัดบีบ“อุตตม” 
วันเดียวกันนี้ พล.อ.ประวิตร ตอบข้อถามผู้สื่อข่าว ถึงความเคลื่อนไหวในพรรคและการปรับ ครม.โดยยืนยันว่า ไม่มีการ
ปรับครม. และไม่เป็นความจริง เพราะสถานการณ์ตอนนี้ ต้องเอาเรื่องโควิด-19 ให้หายดีและเรียบร้อยก่อน ส่วนกระแส
ข่าวที่ว่า ตนขอให้นายอุตตม ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค พปชร.นั้น พล.อ.ประวิตร บอกว่า "ไม่มี ไม่ได้คุยอะไร
กัน" รวมไปถึงจะปรับต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคอีกหลายต าแหน่ง ก็ไม่มี เพราะยังไม่ได้ประชุมพรรค 
 ผู้สื่อข่าวถามย้ าว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึนนายอุตตม จะยังคงเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.อยู่ ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าว
ว่า "ก็ยังไม่รู้ แล้วแต่ที่ประชุมพรรค ถ้าที่ประชุมพรรคว่าอย่างไร ก็ว่าตามเขา และใครเป็นคนปล่อยข่าว ก็ให้ไปถามคน
นั้น" พล.อ.ประวิตร กล่าว 
ส.ส.โวยหัวหน้า-เลขาฯไม่ช่วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในพรรคพลังประชารัฐ เกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างหนัก โดยมีการต าหนิการท า
หน้าที่ของหัวหน้าและเลขาธิการพรรค ในไลน์กลุ่ม ส.ส.พรรค เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโควิด -19 ซึ่งมีนายสุชาติ ชมกลิ่น 
ส.ส.ชลบุรี ประธาน ส.ส.พรรค พปชร.ได้เปิดประเด็นว่า หัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค ไม่มีการขยับเขยื้อนอะไร 
แต่ตนจะหาวิธีช่วยเหลือเพ่ือนๆ พ่ีๆ ส.ส.ด้วยตัวเอง และมี ส.ส.เข้ามาตอบว่า "หัวหน้าและเลขาฯ ไม่เคยเป็น
นักการเมืองมาก่อน" นายสุชาติ จึงเข้ามาระบุอีกครั้งว่า “ผมคิดว่า ไม่เอาด้วยแล้ว เพราะหน้าที่ที่ต้องท า ยังไม่รู้เลย"  
จากนั้นมีการเผยแพร่ข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม สั่งแจกหน้ากากอนามัย 10 ล้านชิ้นทางไปรษณีย์
ไปยังประชาชน นายสุชาติ จึงเข้ามาตอบในไลน์กลุ่มอีกว่า "เป็นการให้เฉพาะกลุ่มสามมิตร"  
ขณะที่มี ส.ส.บางคน เรียกนายสุชาติ ว่ารัฐมนตรี ซึ่งนายสุชาติ ยังเขียนข้อความอีกว่า “เห็นใจเพ่ือนๆส.ส.ทุกคน ขอให้
อดทนเอาไว้ เดี๋ยวผมจะวางแผน หาอะไรมาช่วยในกลุ่ม ขอให้รอนิดนึง ก าลังใช้ความคิด เราจะต้องท าพ้ืนที่ในเวลานี้” 
ยกทีม“ภาคกลาง”ขู่เช็คบิล 

นอกจากนี้ ยังมีข้อความของนายสุชาติ ระบุอีกว่า "เริ่มดูว่ารัฐมนตรีในพรรคของเรา ถ้าเข้ามาช่วยกันดูแลพวก
เราบ้าง จะเป็นปัจจัย แอลกอฮอล์ หน้ากาก หาไม่ได้ ก็เอาปัจจัยมาให้ต่อคน หรือรัฐมนตรีที่มีอยู่ ดูแลกัน แอบดูกัน
เฉพาะในภาคใคร ภาคมัน เราภาคกลางต้องจดจ าวันนี้ไว้ หมดโควิดเมื่อใด เปิดประชุมพรรคเมื่อใด อย่ามาว่าภาคกลาง
แล้วกัน"  

นอกจากนี้ยังมี ส.ส.บางคน ระบุด้วยว่า "ตอนอยู่พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อครั้งน้ าท่วม เลขาฯให้เงินมาเลย 5 
แสน ไปซื้อถุงยังชีพแจกชาวบ้าน"   
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/10024?line= 
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