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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 30 มถิุนายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 
แนวหน้ำออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
News 1 ออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
แนวหน้ำออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
สยำมรัฐออนไลน์ 
 
 

     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
เปิดเผยว่ำ กำรประชุม กกต.วันนี้ยังไม่มีกำรพิจำรณำประกำศรับรองผล
กำรเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เพรำะยังอยู่
ระหว่ำงส ำนักงำน กกต.จังหวัดล ำปำง  ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวน
ข้อเท็จจริงหลังมีกำรยื่นค ำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง  
     เลขำธิกำร กกต. กล่ำวว่ำ ที่ประชุม กกต.ได้พิจำรณำค ำขอจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคและมีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกล้ำ เป็นพรรค
กำรเมืองใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรำยงำนว่ำวันพรุ่งนี้ (30 มิ.ย.) นำยกรณ์ 
จำติกวณิช  หัวหน้ำพรรคกล้ำ และนำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  เลขำธิกำร
พรรค จะเดินทำงไปรับมอบหนังสือรับรองกำรจดจัดตั้งพรรคกล้ำอย่ำง
เป็นทำงกำร  พร้อมแถลงข่ำวหน้ำส ำนักงำน กกต.ศูนย์รำชกำรฯ   เมื่อรับ
เอกสำรแล้ว จะต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกฎหมำยเพื่อเปิดรับสมัคร
สมำชิกพรรคกล้ำทั่วประเทศ ภำยในสัปดำห์นี้ 
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14 
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16 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

มติชนออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ 
แนวหน้ำออนไลน์ 
ไทยพีบีเอสออนไลน์ 
บ้ำนเมืองออนไลน์ 
สยำมรัฐออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
PP tv 36 ออนไลน์ 
Nation 22 ออนไลน์ 
Bright tv ออนไลน์ 

     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
เปิดเผยว่ำ ได้รับทรำบค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ส.ส.
เขต 5  จังหวัดสมุทรปรำกำร แทนนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส. 
จำกพรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งหลังจำกนี้ทำงส ำนักงำนฯ จะได้มีกำรประสำน
ไปยังคณะรัฐมนตรี ให้ทูลเกล้ำเพ่ือตรำพระรำชกฤษฎีกำ เลือกตั้ง ส.ส.
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง และหลังมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็จะมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดวันเลือกตั้งต่อไป 
ส ำหรับกรณีดังกล่ำว กกต.ยื่นได้ขอให้ศำลวินิจฉัย สั่งเลือกตั้งใหม่ 
(ใบเหลือง) นำยกรุงศรีวิไล จำกเหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่
ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำท  ต่อประชำชนในพื้นที่ เข้ำข่ำยเป็นกำรให้
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นำยกรุงศรีวิไลเป็น
ควำมผิดตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.2561  
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต.รับรองพรรค"กล้ำ" เป็นพรรคกำรเมืองใหม่แล้ว 32 
2 INN ออนไลน์ กกต.มติรับรอง”พรรคกล้ำ”เป็นพรรคกำรเมือง 34 
3 Thaiquote ออนไลน์ กกต.มีมติรับรอง "พรรคกลำ้" ทำงกำรแลว้ กรณ์ชวนคนไทยรว่มท ำงำน 35 
4 แนวหน้ำออนไลน์ 'กรณ'์ น ำทีม 'พรรคกล้ำ' รับหนังสือรับรอง กกต.  37 
5 ไทยรัฐออนไลน์ อยำกเห็นไทยทันสมัย “กรณ”์ น ำพรรคกล้ำ รับเอกสำรเป็นพรรค

กำรเมืองจำก กกต. 
38 

6 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ "กรณ์" รับหนังสือรับรองกำรตั้งพรรคกล้ำอย่ำงเป็นทำงกำร 39 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ “กรณ”์เดินหน้ำ เฟ้นหำ“คนมขีอง” 41 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'กรณ'์ ขอบคุณ กกต. อนุมัติ 'พรรคกล้ำ' อย่ำงเป็นทำงกำร 42 
3 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ พรรคกล้ำขอบคุณ กกต.อนุมัติเป็นพรรคกำรเมือง          43 
3 มติชนออนไลน์ “กรณ”์ขอบคุณกกต.อนุมัติ “พรรคกล้ำ” อย่ำงเป็นทำงกำร 44 
4 ไทยพีบีเอสออนไลน์ "นิพิฏฐ"์ ฟ้องศำลทุจริตกลำง เอำผิด กกต.กลำงยกชุด 45 
5 ไทยรัฐออนไลน์ “นิพิฏฐ์” ฟ้อง 7 กกต. ผิด ม.157 เป่ำคดีให้คู่แข่ง เลือกตั้งใหญ่พัทลุง 47 
6 มติชนออนไลน์ 13 ก.ค. ศำลอำญำคดีทุจริตฯนัดค ำฟังสั่งตรวจฟ้อง ”นิพิฎฐ์” ฟ้อง 7 กกต. 49 
7 Bright tv ออนไลน์ นิพิฏฐ์ จัดหนัก!! ยื่นฟ้อง 7 กกต. ปมปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ 50 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ นิพิฏฐ์ฟ้อง 7 กกต. อุม้ ซื้อเสียงพัทลุง ขู่ซ้ ำรอยสำมหนำ 52 
9 มติชนออนไลน์ ‘ธนำธร’ประเดิม เยือนถิ่นใต้ พำคณะก้ำวหน้ำลุยสนำมท้องถิ่น 55 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ "ก้ำวไกล"ประเดิมส่งผู้สมัครชิงส.ส.สมุทรปรำกำร 57 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์ บทพิสูจน์ "เจ๊แหม่ม" "นำรีขี่ม้ำขำว" หรือ "นำงฟ้ำตกสวรรค์" 58 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ กำรเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง' 60 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้ำ 4 63 
4 สยำมรัฐออนไลน์ เล่นเอง ไม่กลัวเจ็บตัว ! 65 
5 ไทยรัฐออนไลน์ สี่ยอดกุมำรกับทำงเลือก 66 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ออกตัวเร็วไป 67 
7 คมชัดลึกออนไลน์ ทิ้งแม้วสิ้นมนต์ "ฉำยแสง" พรรคใหม่ ยึดท้องถิ่นแปดริ้ว 69 
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กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐำนะนำยทะเบียนพรรค
กำรเมือง มอบหนังสือรับรองกำรจดจัดตั้ง "พรรคกล้ำ" อย่ำงเป็นทำงกำร ให้กับนำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรค
กล้ ำ  โ ด ย มี น า ยแ สว ง  บุญ มี  ร อ ง เ ลข า ธิ ก า ร ค ณ ะก ร ร มก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  พ ร้ อมด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ำ ร 
ของส ำนักกิจกำรพรรคกำรเมือง และสมำชิกพรรคกล้ำเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
มอบหนงัสอืรบัรองการจดจดัตัง้ "พรรคกลา้" 
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พรุ่งนี้มีอะไร     
รู้

วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

1 กรกฎำคม 2563 13.30 น. ห้องประชุม 502 ชั้น 5 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง นำยเมธำ ศิลำพันธ์ รองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยณัฏฐ์ เล่ำสีห์สวกุล 
ผู้ อ ำ น วยกำรสถำบั น พัฒนำกำร เมื อ งและ 
กำรเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมกำรเตรียมกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 
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29 มิ.ย. 2020 16:49  

กกต. มีมติจดตั้งพรรคกล้าเป็นพรรคการเมืองใหม่    
 

 
 
 
ส านักงาน กกต. 29 มิ.ย.- กกต.มีมติจดตั้งพรรคกล้า เป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่ยังไม่ประกาศรับรองส.ส.

เขต4 ล าปาง 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ กำรประชุม กกต.วันนี้ยังไม่มี

กำรพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เพรำะยังอยู่ระหว่ำง
ส ำนักงำน กกต.จังหวัดล ำปำง  ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงหลังมีกำรยื่นค ำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง  

เลขำธิกำร กกต. กล่ำวว่ำ ที่ประชุม กกต.ได้พิจำรณำค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคและมีมติเห็นชอบให้รับจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคกล้ำ เป็นพรรคกำรเมืองใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรำยงำนว่ำวันพรุ่งนี้ (30 มิ.ย.) นำยกรณ์ จำติก
วณิช  หัวหน้ำพรรคกล้ำ และอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  เลขำธิกำรพรรค จะเดินทำงไปรับมอบหนังสือรับรองกำรจดจัดตั้ง
พรรคกล้ำอย่ำงเป็นทำงกำร  พร้อมแถลงข่ำวหน้ำส ำนักงำน กกต.ศูนย์รำชกำรฯ   เมื่อรับเอกสำรแล้ว จะต้องด ำเนินกำร
ตำมข้ันตอนกฎหมำยเพื่อเปิดรับสมัครสมำชิกพรรคกล้ำทั่วประเทศ ภำยในสัปดำห์นี้.-ส ำนักข่ำวไทย        
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ef9b914e3f8e40af945ff7e 
 
 
 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5ef9b914e3f8e40af945ff7e
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วันจันทร์ ท่ี 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 16.49 น. 

‘กล้า’มาแล้ว! 30 มิ.ย.‘กรณ์-อรรถวิชช’์รับหนังสือรับรองตั้งพรรค ลั่นส่งผู้สมัครทุกเขต 

 
29 มิถุนำยน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ กำรประชุม 

กกต.วันนี้ ได้พิจำรณำค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคและมีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกล้ำเป็นพรรค
กำรเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ว่ำ ในเวลำ 10.30 น.วันที่ 30 มิถุนำยน 
2563 นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ และนำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขำธิกำรพรรค จะเดินทำงไปรับมอบ
หนังสือรับรองกำรจดจัดตั้ง “พรรคกล้ำ” อย่ำงเป็นทำงกำร พร้อม แถลงข่ำวหน้ำส ำนักงำน กกต. โดยเมื่อรับเอกสำรแล้ว
จะต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกฎหมำย เพ่ือเปิดรับสมัครสมำชิกพรรคกล้ำทั่วประเทศ 

ขณะที่เพจเฟซบุ๊กพรรคกล้ำ โพสต์ข้อควำม ระบุว่ำ 
#พรรคกล้ำ ขอขอบคุณกกต.ที่อนุมัติพรรคอย่ำงเป็นทำงกำร 
ควำมตั้งใจของพรรคกล้ำตั้งแต่วันแรกท่ีเรำจดจองชื่อพรรคว่ำ “กล้ำ” วันนี้ยิ่งมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้นว่ำ ประเทศ

ไทยต้องกำรกำรเมืองแนวใหม่ นักกำรเมืองพันธุ์ใหม่ ที่มีควำมกล้ำที่จะลงมือท ำ ลงมือ ‘รื้อ’ ระบบที่ล้ำหลัง ไม่ว่ำจะเป็น
ระบบรำชกำร ระบบกำรเมือง ระบบยุติธรรม หรือระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยวันนี้ต้องกำรคนที่มีควำมรู้ควำมตั้งใจ มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีควำมเป็นมืออำชีพ มำช่วยคิดและลงมือท ำ ช่วยเหลือประชำชน และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ
ให้กับบ้ำนเมือง เรำได้ประกำศไว้แต่แรก ว่ำ “พรรคกล้ำ” คือ Party as a Platform ของคนมีของ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ที่อยำกจะขับเคลื่อนประเทศ อยำกสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนใดด้ำนหนึ่งในเชิงบวก  ขอเชิญมำท ำงำนร่วมกันกับเรำ 
ขอให้เข้ำมำใช้พรรคของเรำเป็น Platform เพ่ือผลักดันควำมมุ่งหวังให้เป็นจริง ในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ เรำจะส่ง
ผู้สมัครให้ครบทุกเขตทั่วประเทศ นั่นหมำยถึงตำมกฎหมำย เรำต้องมีสมำชิก อย่ำงน้อย 100 คนทุกเขตเลือกตั้งรวม 
350 เขต พร้อมกันนี้เรำจะมุ่งเดินสำยพบปะเฟ้นหำคนมีของจำกทุกกลุ่ม ทุกภำค ที่มีข้อเสนอทำงนโยบำย รวมถึงเรำจะ
รวมพลคนมีของ เพ่ือที่จะมำร่วมเป็นผู้กล้ำ พัฒนำประเทศไปกับเรำ 

วันพรุ่งนี้ 10.30 น.กรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ และ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขำธิกำรพรรคจะเดินทำงไป
รับมอบเอกสำรยืนยันจำกกกต. เพ่ือเปิดรับสมัครสมำชิกพรรคต่อไป คำดว่ำไม่เกินสัปดำห์นี้ครับมำร่วมเป็นสมำชิกพรรค
กล้ำด้วยกัน 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/502223 

https://www.naewna.com/politic/502223
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29 มิ.ย. 2563 16:52 

กกต.ไฟเขียว “กล้า” พรรคใหม่ ยังไม่ประกาศรับรองเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
 
เลขาฯ กกต.เผยยังไม่ประกาศรับรองเลือกตั้งซ่อมล าปาง ไฟเขียวพรรคกล้าเป็นพรรคการเมืองใหม่ 

วันนี้ (29 มิ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ กำรประชุม 
กกต.วันนี้ยังไม่มีกำรพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เพรำะยัง
อยู่ระหว่ำงส ำนักงำน กกต.จังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงหลังมีกำรยื่นค ำร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
เลือกตั้ง 

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม กกต.ได้พิจำรณำค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคและมีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคกล้ำเป็นพรรคกำรเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000066769 
 
 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000066769
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29 มิ.ย. 2563 16:52 

กกต.ไฟเขียว “กล้า” พรรคใหม่ ยังไม่ประกาศรับรองเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
 
เลขาฯ กกต.เผยยังไม่ประกาศรับรองเลือกตั้งซ่อมล าปาง ไฟเขียวพรรคกล้าเป็นพรรคการเมืองใหม่ 

วันนี้ (29 มิ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ กำร 
ประชุม กกต.วันนี้ยังไม่มีกำรพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้ งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
เพรำะยังอยู่ระหว่ำงส ำนักงำน กกต.จังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงหลังมีกำรยื่นค ำร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม กกต.ได้พิจำรณำค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคและมีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคกล้ำเป็นพรรคกำรเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000066769 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://news1live.com/detail/9630000066769
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29 มิ.ย. 2563 18:09 น. 

มติ กกต. รับจดทะเบียนจัดตั้ง “พรรคกล้า” จ่อเปิดรับคนมีของร่วมพัฒนาประเทศ 

 
 
กกต. มีมติเห็นชอบรับจดทะเบียนจัดตั้ง “พรรคกล้า” แล้ว “กรณ์” ในฐานะหัวหน้าพรรคเตรียมไปรับ

เอกสารพรุ่งนี้ พร้อมเปิดโอกาสคนมีของ คนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาประเทศไปด้วยกัน 
วันที่ 29 มิ.ย. 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยภำยหลังกำร

ประชุม กกต. ในช่วงหนึ่งว่ำ ที่ประชุม กกต. พิจำรณำค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค และมีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคกล้ำ เป็นพรรคกำรเมืองใหม่เรียบร้อยแล้ว  

ขณะที่เมื่อเวลำ 16.43 น. วันเดียวกัน แฟนเพจเฟซบุ๊ก กล้ำ โพสต์ข้อควำมระบุว่ำ กกต. อนุมัติพรรคอย่ำงเป็น
ทำงกำรแล้ว พร้อมเผยว่ำ ควำมตั้งใจของพรรคตั้งแต่วันแรกที่จดจองชื่อพรรคว่ำ “กล้ำ” วันนี้ยิ่งมีควำมชัดเจนมำก
ยิ่งขึ้นว่ำ ประเทศไทยต้องกำรกำรเมืองแนวใหม่ นักกำรเมืองพันธุ์ใหม่ ที่มีควำมกล้ำที่จะลงมือท ำ รื้อระบบที่ล้ำหลัง ไม่
ว่ำจะเป็นระบบรำชกำร ระบบกำรเมือง ระบบยุติธรรม หรือระบบเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยวันนี้ต้องกำรคนที่มีควำมรู้ควำมตั้งใจ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีควำมเป็นมืออำชีพ มำช่วยคิด
และลงมือท ำ ช่วยเหลือประชำชน และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบ้ำนเมือง เรำได้ประกำศไว้แต่แรกว่ำ พรรคกล้ำ คือ 
Party as a Platform ของคนมีของ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่อยำกจะขับเคลื่อนประเทศ อยำกสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งในเชิงบวก 

ทั้งนี้ ในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ พรรคกล้ำ จะส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขตทั่วประเทศ นั่นหมำยถึงตำมกฎหมำย 
เรำต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 100 คน ทุกเขตเลือกตั้งรวม 350 เขต โดยจะมุ่งเดินสำยพบปะเฟ้นหำคนมีของจำกทุกกลุ่ม 
ทุกภำค ที่มีข้อเสนอทำงนโยบำย รวมถึงจะรวมพลคนมีของเพ่ือที่จะมำร่วมเป็นผู้กล้ำพัฒนำประเทศไปกับเรำ 

อย่ำงไรก็ตำม เวลำ 10.30 น. วันพรุ่งนี้ (30 มิ.ย. 2563) นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ และ นำย
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขำธิกำรพรรค จะเดินทำงไปรับมอบเอกสำรยืนยันจำก กกต. เพ่ือเปิดรับสมัครสมำชิกพรรค
ต่อไป. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1878931 
 

https://www.facebook.com/klaparty/
https://www.thairath.co.th/news/politic/1878931
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จันทร์ที่ 29 มิถุนำยน 2563 เวลำ 16.38 น. 

กกต.ยังไม่รับรองผลลต.ซ่อมล าปาง เหตุก าลังสอบข้อเท็จจริง 
 

 
 
 
กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง เหตุอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง ไฟเขียวจดจัดตั้ง

พรรคกล้าแล้ว 
 
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำนเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ กำรประชุม

กกต.วันนี้ยังไม่มีกำรพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง  โดยขณะนี้
อยู่ระหว่ำงที่ส ำนักงำนกกต.จังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงหลังมีกำรยื่นค ำร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
เลือกตั้ง 

ขณะเดียวกันที่ประชุม กกต.ได้พิจำรณำค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคและมีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคกล้ำเป็นพรรคกำรเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว. 
 

อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/782440
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วันท่ี 29 มิถุนำยน 2563 - 16:52 น. 

กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.ล าปางเขต 4 
 

 
 

กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.ล าปางเขต 4 อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง เผย มีมติจดจัดตั้ง
พรรค”กล้า”เป็นพรรคการเมืองใหม่แล้ว 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำนเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ กำร
ประชุมกกต.วันนี้ยังไม่มีกำรพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงที่ส ำนักงำนกกต.จังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงหลังมีกำรยื่นค ำร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 

ขณะเดียวกันที่ประชุม กกต.ได้พิจำรณำค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคและมีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคกล้ำเป็นพรรคกำรเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2247826 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2247826
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/55-10.jpg
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วันจันทร์ ท่ี 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 16.54 น. 
ติดหลม่ร้องเรียน! กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลอืกตั้งส.ส.ล าปางเขต4 
 

 
 

ติดหล่มร้องเรียน! กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้งส.ส.ล าปางเขต4 
29 มิถุนำยน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำนเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ กำรประชุม 

กกต.วันนี้ยังไม่มีกำรพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยขณะนี้
อยู่ระหว่ำงที่ส ำนักงำน กกต.จังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงหลังมีกำรยื่นค ำร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
เลือกตั้ง 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/502226 
 
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/502226
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29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:07 น.     

'วัฒนา สิทธิวัง'ต้องรอต่อ! กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง   

 
 
29 มิ.ย. 63 - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดภำยหลังกำรประชุม

คณะกรรมกำร กกต. ว่ำ วันนี้ยังไม่มีกำรพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง  โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำงที่ส ำนักงำน กกต.จังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงหลังมีกำร
ยื่นค ำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง  

ขณะเดียวกันที่ประชุม กกต. ได้พิจำรณำค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคและมีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคกล้ำเป็นพรรคกำรเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล ำปำง เขต 4 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่ำนมำนั้น นำยวัฒนำ สิทธิวัง ผู้สมัคร
จำกพรรคพลังประชำรัฐ ได้คะแนนเป็นอันดับ 1. 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70046 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/70046


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 
29 มิถุนำยน 2563 17:16  

กกต.ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง เหตุติดเรื่องร้องเรียน 

 

วันที่ 29 มิ.ย.63 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำนเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ กำรประชุม
กกต.วันนี้ยังไม่มีกำรพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง  โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงที่ส ำนักงำน กกต.จังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงหลังมีกำรยื่นค ำร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
ขณะเดียวกันที่ประชุม กกต.ได้พิจำรณำค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคและมีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกล้ำ

เป็นพรรคกำรเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/166149 

 

 

  

https://siamrath.co.th/n/166149
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200629/2b8855eb6de5652521b09641ad50722dca8bfb9506138796db8852b29302cfad.jpg?itok=3YbHjZbX
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วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 - 12:38 น.  

‘จรุงวิทย’์ เตรียมประสาน ครม.เสนอตรา พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง หลังศาลฎีกาพิพากษา แจก
ใบเหลือง ‘กรุงศรีวิไล’ 

 
‘จรุงวิทย์’ เผย เตรียมประสาน ครม.เสนอตรา พ.ร.ฎ. หลังศาลฎีกาพิพากษาแจกใบเหลือง ‘กรุงศรีวิไล’ สั่ง
เลือกตั้งใหม่ ส.ส เขต 5 สมุทรปราการ  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ ได้รับ
ทรำบค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5  จังหวัดสมุทรปรำกำร แทนนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
อดีต ส.ส. จำกพรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งหลังจำกนี้ทำงส ำนักงำนฯจะได้มีกำรประสำนไปยังคณะรัฐมนตรี ให้ทูลเกล้ำเพ่ือ
ตรำพระรำชกฤษฎีกำ เลือกตั้ง ส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำง และหลังมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งก็จะมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดวันเลือกตั้งต่อไป 

ส ำหรับกรณีดังกล่ำว กกต.ยื่นได้ขอให้ศำลวินิจฉัย สั่งเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นำยกรุงศรีวิไล จำกเหตุคน
ใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำท  ต่อประชำชนในพ้ืนที่ เข้ำข่ำยเป็นกำรให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นำยกรุงศรี
วิไลเป็นควำมผิดตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งใหม่ที่
จะเกิดขึ้นในกรุงศรีวิไล ยังสามารถจะลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2248727  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2248727
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อังคำรที่ 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 10.57 น. 

'กรุงศรีวิไล'หลุดเก้าอี้ส.ส.ปากน้ า ศาลสั่งเลือกตั้งเขต5ใหม่ 
ศำลฎีกำพิพำกษำแจกใบเหลือง กรุงศรีวิไล สั่งเลือกตั้งใหม่ส.ส เขต 5 สมุทรปรำกำร  "จรุงวิทย"์ 
เผยเตรียมประสำนครม.เสนอตรำพ.ร.ฎ.เลือกตั้ง 

 
 
เมื่อวันนี้ 30 มิ.ย.พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. เปิดเผยว่ำได้รับทรำบค ำ พิพำกษำ ศำลฎีกำที่สั่งให้มี

กำรเลือกตั้งใหม่ส.ส.เขต 5  จังหวัดสมุทรปรำกำร แทนนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีตส.ส. จำกพรรคพลังประชำรัฐ ซึ่ง
หลังจำกนี้ทำงส ำนักงำนจะได้มีกำรประสำนไปยังคณะรัฐมนตรีให้ทูลเกล้ำเพ่ือตรำพระรำชกฤษฎีกำ เลือกตั้งส.ส.แทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง และหลังมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็จะมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนด
วันเลือกตั้งต่อไป ส่วนรูปแบบกำรเลือกตั้งจะใช้ลักษณะเดียวกับกำรเลือกตั้งล ำปำง 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำส ำหรับกรณีดังกล่ำว กกต.ยื่นได้ขอให้ศำลวินิจฉัย สั่งเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นำยกรุงศรี
วิไล จำกเหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำท  ต่อประชำชนในพื้นท่ี เข้ำข่ำยเป็นกำรให้
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
ให้แก่ นำยกรุงศรีวิไล  เป็นควำมผิดตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) อย่ำงไรก็ตำม
กำรเลือกตั้งใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในกรุงศรีวิไล ยังสำมำรถจะลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ .  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782529  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/782529
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เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2563 11:38   ปรับปรุง: 30 มิ.ย. 2563 12:03   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

ศาลฎีกาพิพากษาแจกใบเหลือง “กรุงศรีวิไล” สั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 

 
ศาลฎีกาพิพากษาแจกใบเหลือง “กรุงศรีวิไล” สั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ “จรุงวิทย์” เผยเตรียม
ประสาน ครม.เสนอตรา พ.ร.ฎ. 

วันนี้ (30 มิ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ ได้รับทรำบค ำ
พิพำกษำศำลฎีกำที่สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปรำกำร แทนนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.
พรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งหลังจำกนี้ทำงส ำนักงำนจะได้มีกำรประสำนไปยังคณะรัฐมนตรีให้ทูลเกล้ำฯ ถวำยเพ่ือทรงตรำ
พระรำชกฤษฎีกำเลือกตั้ง ส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำง และหลังมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งก็จะมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดวันเลือกตั้งต่อไป 

ส ำหรับกรณีดังกล่ำว กกต.ยื่นได้ขอให้ศำลวินิจฉัยสั่งเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) ของนำยกรุงศรีวิไล จำกเหตุคน
ใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำทให้ประชำชนในพ้ืนที่ เข้ำข่ำยเป็นกำรให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นำยกรุงศรี
วิไล เป็นควำมผิดตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกตั้งใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นนี้ นำยกรุงศรีวิไลยังสำมำรถจะลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000067016 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000067016
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30 Jun 2020 11:38 น. 
ศำลสั่งเลือกตั้งส.ส.สมุทรปรำกำรเขต 5 แทน “กรุง ศรีวิไล” 

 
 
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่งเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ใหม่ แทน “กรุงศรีวิไล” ตามค าร้องกกต.  

วันที่ 30 มิ.ย.2563 ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งมีค ำพิพำกษำให้มีกำรเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ใหม่ 
แทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ตำมค ำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ยื่นต่อศำล 

ขณะที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำเลขำธิกำร กกต เปิดเผยว่ำ ได้รับทรำบค ำ  พิพำกษำ ศำลฎีกำที่สั่งให้มีกำร
เลือกตั้งใหม่ส.ส.เขต 5  จังหวัดสมุทรปรำกำร แทนนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีตส.ส. จำกพรรคพลังประชำรัฐ  ซึ่ง
หลังจำกนี้ทำงส ำนักงำนจะได้มีกำรประสำนไปยังคณะรัฐมนตรีให้ทูลเกล้ำเพ่ือตรำพระรำชกฤษฎีกำ  เลือกตั้งส.ส.แทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง และหลังมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็จะมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนด
วันเลือกตั้งต่อไป 

ส ำหรับกรณีดังกล่ำว กกต.ยื่นได้ขอให้ศำลวินิจฉัย สั่งเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นำยกรุงศรีวิไล จำกเหตุคน
ใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำท  ต่อประชำชนในพ้ืนที่เข้ำข่ำยเป็นกำรให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ นำยกรุงศรี
วิไล  เป็นควำมผิดตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1)  

อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในกรุงศรีวิไล ยังสำมำรถจะลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/440242  
  

https://www.thansettakij.com/content/440242
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วันอังคำร ท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 11.47 น. 

ด่วน! ศาลฎีกาแจกใบเหลือง'กรุงศรีวิไล' สั่งเลือกตั้งใหม่ส.ส.เขต5สมุทรปราการ 
 

 
ศาลฎีกา ใบเหลือง กรุงศรีวิไล เลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต5สมุทรปราการ กกต. พลังประชารัฐ พปชร. 
ศาลฎีกาพิพากษาแจกใบเหลือง "กรุงศรีวิไล"สั่งเลือกตั้งใหม่ส.ส เขต 5 สมุทรปราการ-  "จรุงวิทย์" เผย

เตรียมประสานครม.เสนอตราพ.ร.ฎ 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร 

กกต.เปิดเผยว่ำ ได้รับทรำบค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปรำกำร แทน นำยกรุงศรี
วิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.จำกพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ซึ่งหลังจำกนี้ทำงส ำนัก งำนจะได้มีกำรประสำนไปยัง
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทูลเกล้ำฯ เพ่ือตรำพระรำชกฤษฎีกำ เลือกตั้ง ส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำง และหลังมีพระรำช
กฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็จะมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดวันเลือกตั้งต่อไป 

ส ำหรับกรณีดังกล่ำว กกต.ยื่นได้ขอให้ศำลวินิจฉัยสั่งเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นำยกรุงศรีวิไล จำกเหตุคนใกล้ชิด
ไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำท ต่อประชำชนในพ้ืนที่ ซึ่งเข้ำข่ำยเป็นกำรให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นำยกรุงศรี
วิไล เป็นควำมผิดตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกตั้งใหม่ที่
จะเกิดขึ้น นำยกรุงศรีวิไล ยังสำมำรถจะลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/502358 
 
 
 
  
  

https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://www.naewna.com/tags/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5
https://www.naewna.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%955%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.
https://www.naewna.com/politic/502358
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12:00 | 30 มิถุนำยน 2563  

ศาลสั่งเลือกตั้งซอ่ม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ  

 
ศำลฎีกำพิพำกษำสั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำร กรณีคนใกล้ชิด "กรุงศรีวิไล" ใส่ซองช่วยงำนศพ  

วันนี้ (30 มิ.ย. 63) ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง พิพำกษำให้มีกำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปรำกำร ใหม่ 
แทนนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ เตรียมประสำนไปยัง 
ครม.เพื่อเสนอตรำ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยจะประชุมเพ่ือก ำหนดวันเลือกตั้งต่อไป ซึ่งนำยกรุงศรีวิไล
สำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 

ส ำหรับคดีนี้ กกต.ยื่นขอให้ศำลวินิจฉัย หลังแจกใบเหลืองนำยกรุงศรีวิไล  ถูกกล่ำวหำให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ นำยกรุงศรี
วิไล จำกเหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำท ต่อประชำชนในพ้ืนที่ อันเป็นควำมผิด
ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) โดย กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศำลวินิจฉัยและมีค ำสั่งให้มี
กำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปรำกำรใหม่ 
 
อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/294119  
 
  

https://news.thaipbs.or.th/content/294119
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วันอังคำร ท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 12.10 น. 

ศาลฎีกาฯสั่งเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการขต 5 ใหม่ แทน "กรุงศรีวิไล" โดนใบเหลือง 

 
 
 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำเลขำธิกำรกกต เปิดเผยว่ำได้รับทรำบค ำพิพำกษำ ศำลฎีกำ

ที่สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปรำกำร แทนนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ 
ซึ่งหลังจำกนี้ทำงส ำนักงำนจะได้มีกำรประสำนไปยังคณะรัฐมนตรีให้ทูลเกล้ำเพ่ือตรำพระรำชกฤษฎีกำ เลือกตั้งส.ส.แทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง และหลังมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็จะมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนด
วันเลือกตั้งต่อไป           

ส ำหรับกรณีดังกล่ำว กกต.ยื่นได้ขอให้ศำลวินิจฉัย สั่งเลือกตั้งใหม่  (ใบเหลือง) นำยกรุงศรีวิไล จำกเหตุคน
ใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำท ต่อประชำชนในพ้ืนที่เข้ำข่ำยเป็นกำรให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ นำยกรุงศรี
วิไล เป็นควำมผิดตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) อย่ำงไรก็ตำมนำยกรุงศรีวิไลยัง
สำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/197507  
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/197507
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สยำมรัฐออนไลน์ 30 มิถุนำยน 2563 12:20 น.  

ด่วน! ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปราการใหม่ แทน "กรุงศรีวิไล" กกต.จ่อส่งครม.
ออกพ.ร.ฎ. 

 
 
 
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ  เลขำธิกำร กกต.

เปิดเผยว่ำ ได้รับทรำบค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ีสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปรำกำร แทน นำยกรุงศรีวิไล สุ
ทินเผือก อดีต ส.ส.จำกพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ซ่ึงหลังจำกนี้ทำงส ำนักงำนจะได้มีกำรประสำนไปยังคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ให้ทูลเกล้ำฯ เพ่ือตรำพระรำชกฤษฎีกำ เลือกตั้ง ส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำง  และหลังมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำร
เลือกตั้งแล้ว คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็จะมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดวันเลือกตั้งต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/166314  
  

https://siamrath.co.th/n/166314
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200630/03bc288f70df3f764145d57466b8d6dbf09e4ca037ee399761246879f75fb4d6.jpg?itok=gUG9hZuH
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วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 - 12:30 น.  

ศาลสั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทน”กรุง ศรีวิไล” เหตุหัวคะแนนใส่ซองงาน
ศพ 

 

ศาลฎีกาฯเลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต5 สมุทรปราการเเทน’กรุง ศรีวิไล’หลังโดนใบเหลืองเหตุหัว
คะเเนนใส่ซองงานศพ1พัน 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน ที่ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง สนำมหลวง ศำลนัดฟังค ำสั่ง คดีหมำยเลขด ำ ลต.(ส. ส.) 
585/2562 ที่ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศำลวินิจฉัย กรณี กกต.แจกใบเหลือง นำยกรุงศรีวิไล สุ
ทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปรำกำร พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ผู้คัดค้ำน เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 กรณีกล่ำวหำให้
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอำจค ำนวนเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสงคะแนนให้แก่
นำยกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำท ต่อประชำชนในพื้นท่ี 

โดยผู้ร้องยื่นค ำร้องว่ำเมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็น
กำรทั่วไป พ.ศ.62และประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งลงวันที่ 24 ม.ค.62เรื่องก ำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. วันรับสมัคร
รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสถำนที่ที่พรรคกำรเมืองจะส่งบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชี
รำยชื่อก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปในวันที่ 24 มี.ค.62 ผู้คัดค้ำนเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดสมุทรปรำกำรเขตเลือกตั้งที่ 5หมำยเลข 7และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
สมุทรปรำกำร ต่อมำผู้ร้องได้รับรำยงำนจำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำรว่ำผู้คัดค้ำนกระท ำกำร
อันเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561มำตรำ 73
วรรคหนึ่ง (1) ผู้ร้องไต่สวนแล้วข้อเท็จจริงได้ควำมว่ำเมื่อวันที่ 3ก.พ.62ในงำนฌำปนกิจศพ นำยไพบูรณ์ เท้งบำงด้วน ที่
วัดจรเข้ใหญ่ จังหวัดสมุทรปรำกำรนำงสำวสุภำภรณ์ พันโนลิต ได้ไปร่วมงำนและมอบเงินช่วยงำนศพเป็นธนบัตรฉบับละ
1,000บำทจ ำนวน 1ใบบรรจุภำยในของที่เขียนหน้ำซองว่ำ“ กรุงศรีวิไล” ให้แก่น.ส.เบญจมำศ เท้งบำงด้วน เจ้ำภำพ
และแจ้งว่ำผู้คัดค้ำนได้มอบเงินช่วยงำนศพและก่อนหน้ำนี้เมื่อวันที่ 19พ.ย.61ในงำนฌำปนกิจศพ นำงบุญชู เกตุสุขท่ีวัด
มงคลนิมิต จังหวัดสมุทรปรำกำรนำงสำวสุภำภรณ์ได้ไปร่วมงำนศพและมอบเงิน ช่วยงำนศพบรรจุภำยในซองที่เขียน
หน้ำซองว่ำ“กรุง ศรีวิไล” ให้แก่นำงบุญช่วย ศรีนวล เจ้ำภำพในลักษณะเช่นเดียวกัน 

โดยน.ส.สุภำภรณ์เป็นผู้ช่วยหำเสียงเลือกตั้งของผู้คัดค้ำนและอยู่ในช่วงระหว่ำงพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป พ.ศ.2562มีผลใช้บังคับกำรกระท ำดังกล่ำวของน.ส.สุภำภรณ์เป็นกำรจูง
ใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้คัดค้ำนถึงแม้ผู้คัดค้ำนปฏิเสธว่ำไม่ได้ให้น.ส.สุภำภรณ์ไปด ำเนินกำรดังกล่ำว แต่ผู้
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คัดค้ำนก็ได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำของนำงสำวสุภำภรณ์อันเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561มำตรำ 73วรรคหนึ่ง (1) และมำตรำ 80ประกอบระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
พ.ศ.2561ข้อ 18(4) กรณีจึงมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งส.ส.สมุทรปรำกำรเขต 5มิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ควำมชัดว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้คัดค้ำนผู้ร้องจึงมีมติให้ยื่นค ำร้องต่อศำลฎีกำเพ่ือพิจำรณำขอให้ศำล
สั่งให้มีกำรเลือกตั้งส.ส.สมุทรปรำกำรเขต 5 ใหม่และเมื่อศำลมีค ำสั่งรับค ำร้องไว้พิจำรณำแล้วขอให้มีค ำสั่งให้ผู้คัดค้ำน
หยุดปฏิบัติหน้ำที่ 

ต่อมำมีกำรไต่สวนพยำนจนศำลนัดฟังค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่ำนมำเเต่เนื่องจำกติดสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของไวรัสโควิด-19จึงให้เลื่อนมำอ่ำนค ำพิพำกษำในวันนี้ 

นัดฟังค ำพิพำกษำศำลฎีกำในวันนี้ผู้รับมอบอ ำนำจผู้ร้อง ผู้คัดค้ำนเเละทนำยผู้คัดค้ำนเดินทำงมำศำล 
โดยศำลฎีกำตรวจส ำนวนประชุมปรึกษำหำรือคดีมีปัญหำต้องวินิจฉัยประกำรแรกว่ำ น.ส.สุภำภรณ์กระท ำกำรอันเป็น
กำรฝ่ำฝืนพรป.เลือกตั้ง ส.ส.2561 มำตรำ 73วรรคหนึ่ง (1) และมำตรำ 80ประกอบระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ส.ส.อันมีผลท ำให้กำรเลือกตั้ง มิได้เป็นไป) โดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือไม่ 

ได้ควำมจำกน.ส.เบญจมำศ เท้งบำงด้วน ให้กำรต่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนกับเบิกควำมต่อศำลว่ำ
น.ส.สุภำภรณ์มำร่วมงำนและน ำซองเงินเขียนหน้ำซองว่ำ“ กรุงศรีวิไล” ภำยในซองมีธนบัตรฉบับละ 1,000บำทจ ำนวน 
1ใบมำให้น.ส.เบญจมำศ โดยน.ส.สุภำภรณ์แจ้งว่ำ“ คุณอำยังมำไม่ได้” เชื่อว่ำน่ำจะหมำยถึงผู้คัดค้ำนเนื่องจำกหน้ำซอง
ระบุชื่อผู้คัดค้ำนและนำงสำวสุภำภรณ์ขอถ่ำยรูปขณะน.ส.สุภำภรณ์มอบของดั งกล่ำวให้น.ส.เบญจมำศ เเละยืนยัน
ภำพถ่ำยผู้หญิงที่สวมชุดสูทสีด ำเสื้อยืดสีขำวซึ่งน.ส.สุภำภรณ์รับว่ำคือตนเองว่ำเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้หญิงที่น ำเงินมำ
ช่วยงำนฌำปนกิจศพนำยไพบูรณ์ และยังได้ควำมจำกนำงเฉลียว คล้ำยมีปำน ภริยำของนำยไพบูรณ์ให้กำรต่อ
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนว่ำผู้คัดค้ำนไม่ได้มำร่วมงำน เเต่ทรำบจำกบุตรสำวว่ำ น.ส.สุภำภรณ์ใส่เงินในซอง
1,000บำท โดยนำงเฉลียวพักที่เดียวกับ น.ส.เบญจมำศบุตรสำว ซึ่งมีบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งพักอำศัยอยู่ในบ้ำนรวม 8 
คน 

เห็นว่ำพยำนผู้ร้องปำกนำงสำวเบญจมำศเป็นประจักษ์พยำนยืนยันว่ำรับมอบซอง1,000 บำททั้งยังยืนยัน
ภำพถ่ำยว่ำเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้หญิงที่น ำเงินมำช่วยงำนฌำปนกิจศพนำยไพบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับที่นำงเฉลียวยืนยัน
เมื่อไม่ปรำกฏว่ำพยำนผู้ร้องทั้งสองปำกดังกล่ำวเคยรู้จักหรือเคยมีสำเหตุโกรธเคืองกับน.ส.สุภำภรณ์หรือผู้คัดค้ำนมำ
ก่อนจึงเชื่อว่ำเบิกควำมไปตำมควำมจริง 

พยำนหลักฐำนของผู้ร้องมีน้ ำหนักมำกกว่ำพยำนหลักฐำนของผู้คัดค้ำนข้อเท็จจริงในส่วนนี้จึงรับฟังได้ว่ำ น.ส.
สุภำภรณ์ไปร่วมงำนฌำปนกิจศพนำยไพบูรณ์และน ำซองเงินเขียนหน้ำของว่ำ“ กรุงศรีวิไล” ภำยในซองมีเงิน1,000บำท
มอบให้น.ส.เบญจมำศ ทั้งนี้ตำม พรป.เลือกตั้ง ส.ส.2561มำตรำ73วรรคหนึ่งบัญญัติว่ำ“ ห้ำมมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท ำ
กำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืนให้งดเว้นกำรลงคะแนนให้แก่
ผู้สมัครหรือกำรชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ (1) จัดท ำให้เสนอ
ให้สัญญำว่ำจะให้หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สินหรือผลปรโยชน์อ่ืนใดอันอำจค ำนวณเป็นเงิน ได้แก่ ผู้ใด” มำตรำ 80
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วรรคหนึ่งบัญญัติว่ำ“ เพ่ือให้กำรหำเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้คณะกรรมกำรก ำหนดลักษณะต้องห้ำมใน
กำรหำเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคกำรเมือง” และระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและ
ลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งส.ส.2561 ข้อ 4 บัญญัติว่ำ“ กำรหำเสียงเลือกตั้ง” หมำยควำมว่ำกำรแสวงหำ
คะแนนนิยมจำกประชำชนหรือสมำชิกจำกชุมชนเพ่ือให้ได้คะแนนโหวตให้แก่ตนเองผู้สมัครอ่ืนหรือพรรคกำรเมือง
แล้วแต่กรณีและข้อ 18บัญญัติว่ำ“ ห้ำมผู้สมัครพรรคกำรเมืองหรือผู้ใดหำเสียงเลือกตั้งในลักษณะดังต่อไปนี้  
(4)ช่วยเหลือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตำมประเพณีต่ำงๆดังนั้นกำรที่น. ส.
สุภำภรณ์ไปร่วมงำนฌำปนกิจศพ นำยไพบูรณ์และน ำซองเงินเขียนหน้ำซองว่ำกรุงศรีวิไล” ภำยในของมีเงิน 1,000บำท
มอบให้น.ส.เบญจมำศพร้อมกับแจ้งว่ำคุณอำยังมำไม่ได้ซึ่งท ำให้น.ส.เบญจมำศเชื่อว่ำ“ คุณอำ” น่ำจะหมำยถึงผู้คัดค้ำน
ทั้งยังได้ควำมว่ำมีบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งพักอำศัยอยู่ในบ้ำนเดียวกันอีกรวม8คนจึงเป็นกำรกระท ำกำรจูงใตเพ่ือให้
ทรัพย์สิน เเสวงหำควำมนิยมจำกชุมชนเพื่อให้คะเเนนเเก่ผู้คัดค้ำน ซึ่งเป็นผลให้กำรเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต 

คดีมีปัญหำต้องวินิจฉัยประกำรสุดท้ำยว่ำผู้คัดค้ำนเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจในกำรกระท ำของ
น.ส.สุภำภรณ์ด้วยหรือไม่และศำลต้องสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่หรือไม่ 

ได้ควำมจำกนำยวิทูรย์ อิศรภักดี พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำรพยำนผู้ร้องว่ำพยำนได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรไต่สวนคดีขอข้อมูลกำรใช้โทรศัพท์ ของผู้
คัดค้ำนจำก ของน.ส.สุภำภรณ์และนำยประดิษฐ์สุขถำวร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั้งของผู้คัดค้ำนจำก 
พบว่ำผู้คัดค้ำนและน.ส.สุภำภรณ์ได้โทรศัพท์ติดต่อกันถึง 35 ครั้งซึ่งหำกบุคคลทั้งสองไม่มีควำมสนิทสนมคุ้นเคยกันมำ
ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหำเสียงคงไม่จ้ำต้องโทรศัพท์ติดต่อกันมำกถึงขนำดนี้ส่วนผู้คัดค้ำนอ้ำงตนเองและมีนำย
ประดิษฐ์เป็นพยำนเบิกควำมในท ำนองเดียวกันได้ควำมว่ำผู้คัดค้ำนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ผู้คัดค้ำนแต่งตั้งผู้ช่วยหำ
เสียง 2ครั้งรวมถึงน.ส.สุภำภรณ์ด้วย ก่อนหน้ำนั้นผู้คัดค้ำนไม่เคยรู้จักน.ส.สุภำภรณ์มำก่อน แต่เมื่อกลำงเดือนกุมภำพันธ์ 
2560ผู้คัดค้ำนเคยได้คุยโทรศัพท์กับน.ส.สุภำภรณ์สืบเนื่องจำกผู้คัดค้ำนก ำลังลงพ้ืนที่หำเสียงเลือกตั้งต้องกำรคนช่วยลง
พ้ืนที่หำเสียงบริเวณอ ำเภอบำงเสำธงโดยนำยประดิษฐ์แจ้งว่ำตนรู้จักน.ส.สุภำภรณ์ซึ่งอยู่อ ำศัยแถวอ ำเภอบำงเสำธง
ท ำงำนเป็นหัวหน้ำอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ชอบท ำงำนสังคมงำนจิตอำสำรู้จักคนเยอะและชื่นชอบ
ในตัวผู้คัดค้ำน และยินดีให้ควำมช่วยเหลือผู้คัดค้ำนจึงขอหมำยเลขโทรศัพท์จำกนำยประดิษฐ์แล้วผู้คัดค้ำนโทรศัพท์
สอบถำมว่ำสำมำรถหำคนช่วยลงพ้ืนที่หำเสียงได้หรือไม่น.ส.สุภำภรณ์รับปำกว่ำสำมำรถช่วยได้ผู้คัดค้ำนจึงบอกว่ำถ้ำวัน
ไหนต้องกำรคนจ ำนวนเท่ำใดไปลงหำเสียงบริเวณใดผู้คัดค้ำนจะโทรศัพท์มำแจ้งล่วงหน้ำซึ่งเป็นกำรพูดคุยเฉพำะเรื่อง
กำรหำคนช่วยลงหำเสียงเท่ำนั้นเป็นเวลำครั้งละประมำณ 1-2นำทีไม่เคยเจอตัวกันลักษณะเช่นนี้ผู้คัดค้ำนถือว่ำไม่ได้รู้จัก
เป็นกำรส่วนตัวจนเมื่อประมำณต้นเดือนมี.ค.จึงได้พบกับน.ส.สุภำภรณ์ครั้งแรกผู้คัดค้ำนและนำยประดิษฐ์ไม่เคย
มอบหมำยให้น.ส.สุภำภรณ์ไปร่วมงำนฌำปนกิจศพนำยไพบูรณ์ และน ำเงินใส่ซองช่วยงำนในนำมของผู้คัดค้ำน แต่อย่ำง
ใด 

เห็นว่ำแม้ผู้ร้องจะน ำสืบได้ว่ำผู้คัดค้ำนจะแต่งตั้งน.ส.สุภำภรณ์เป็นผู้ช่วยหำเสียงในวันที่ 4 มี.คส่วนพฤติกำรณ์ที่
น.ส.สุภำภรณ์ไปร่วมงำนฌำปนกิจศพนำยไพบูรณ์นั้นได้ควำมจำกนำงสุธ นีน้องสำวของนำยไพบูรณ์ เเจ้งน.ส.สุภำภรณ์
เชิญผู้คัดค้ำนไปร่วมงำนศพเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ตำยและถือเป็นหน้ำเป็นตำของนำงสุธนีด้วยซึ่งน.ส.สุภำภรณ์ ตอบว่ำจะ
เชิญผู้คัดค้ำนมำเป็นเกียรติแก่ผู้ตำย น.ส.สุภำภรณ์มำร่วมงำนฌำปนกิจศพและแจ้งว่ำผู้คัดค้ำนมำไม่ได้อย่ำงไรก็ตำมกำร
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ที่นำงสำวสุภำภรณ์น ำเงินเขียนหน้ำซองว่ำ“ กรุงศรีวิไล” มอบให้แก่นำงสำวเบญจมำศซึ่งได้ควำมจำกน.ส.สุภำภรณ์ให้
กำรต่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนอีกว่ำแจ้งกับเจ้ำภำพที่รับซองว่ำผู้คัดค้ำนน ำเงินมำมอบช่วยเหลืองำนศพและ
ก่อนหน้ำนี้ตนได้น ำเงินไปช่วยงำนประเพณีและงำนศพของบุคคลอ่ืนในนำมของผู้คัดค้ำนนำงโดยเป็นเงินส่วนตัวส่วน
ใหญ่จะใส่เงินในซอง500-1,000 ซึ่งน.ส.สุภำภรณ์สถำนะเป็นหม้ำย ประกอบอำชีพ ค้ำหมูปิ้งรำยได้ประมำณ2หมื่นต่อ
เดือน มีบุตรสองคนศึกษำระดับประถมศึกษำที่ต้องอุปกำระเลี้ยงดูเเม้จะเบิกควำมว่ำคนรักมีอำชีพรับเหมำก่อสร้ำงงำน
จำกหน่วยงำนรำชกำรก็เป็นเพียงกำรเบิกควำมกล่ำวอ้ำงลอย ๆ เท่ำนั้นไม่มีพยำนหลักฐำนอ่ืนใดมำสนับสนุนเมื่อ
พิจำรณำจำกสถำนะทำงกำรเงินประกอบกับภำระที่ต้องอุปกำระเลี้ยงดูบุตรสองคนและสภำพบ้ำนพักอำศัยของนำงสำว
สุภำภรณ์ทั้งสองแห่ง แล้วจึงเป็นกำรยำกที่จะเชื่อว่ำจะน ำเงินส่วนตัวมำใส่ของช่วยเหลืองำนประเพณีและงำนศพของ
บุคคลอ่ืนหลำย ๆ ครั้งในนำมของผู้คัดค้ำนข้ออ้ำงขอน.ส.สุภำภรณ์ที่ว่ำกระท ำกำรดังกล่ำวด้วยตนเองนั้นมีพิรุธหลำย
ประกำรไม่น่ำเชื่อถือเมื่อกำรกระท ำดังกล่ำวท ำให้ผู้คัดค้ำนได้รับประโยชน์และต่อมำผู้คัดค้ำนก็แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยหำ
เสียงซึ่งแม้ไม่ให้ควำมแน่ชัดว่ำผู้คัดค้ำนรู้เห็นเป็นใจเนื่องจำกไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรใช้ โทรศัพท์ติดต่อกันระหว่ำงผู้
คัดค้ำนและนำงสำวสุภำภรณ์ในช่วงก่อนเกิดเหตุที่มีกำรน ำของเงินช่วยงำนฌำปนกิจเเต่ขณะเดียวกันก็ไม่มี
พยำนหลักฐำนใดบ่งชี้ให้เห็นว่ำมีกำรกลั่นแกล้งผู้คัดค้ำนให้ต้องรับผิดในกรณีตำมค ำร้องเมื่อศำลได้วินิจฉัยข้ำงต้นแล้ว 
ในกำรเลือกตั้งส.ส.เขต 5มีกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนพรป.เลือกตั้ง ส.ส.2561มำตรำ73วรรคหนึ่งเเละระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
พ.ศ.2561ข้อ 18(4) ซึ่งท ำให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมแม้ทำงกำรไต่สวนไม่ได้ควำมชัดว่ำเป็นกำร
กระท ำของผู้คัดค้ำนตำมค ำร้องของผู้ร้องศำลก็ต้องสั่งให้มีกำรเลือกตั้งส.ส.จังหวัดสมุทรปรำกำรเขตเลือกตั้งที่ 5ใหม่ทั้งนี้
ตำมที่บัญญัติไว้ในพรป.เลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 133 พิพำกษำให้มีกำรเลือกตั้งส.ส.สมุทรปรำกำรเขต5ใหม่แทนนำยกรุง 
ศรีวิไลสุทินเผือกผู้คัดค้ำน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2248704 
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เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2563,12:46น. ปรับปรุงล่ำสุด 30 มิ.ย. 2563,12:46น. 

'ศาลฎีกา' พิพากษาให้เลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปราการ ใบเหลือง 'กรุง ศรีวิไล' ใส่ซอง
งานศพ 

 
เลขำกกต.เผย เตรียมจัดเลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปรำกำร หลัง ศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำ ชี้ ใบเหลือง "กรุง ศรี

วิไล" พรรคพลังประชำรัฐ 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)  เผยว่ำ มีค ำ

พิพำกษำศำลฎีกำ สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปรำกำร แทนนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.
พรรคพลังประชำรัฐ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เผยว่ำ หลังจำกนี้กกต. จะได้มีกำรประสำนไปยังคณะรัฐมนตรีให้ทูลเกล้ำฯ ถวำยเพ่ือทรงตรำ
พระรำชกฤษฎีกำเลือกตั้ง ส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำง และหลังมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งก็จะมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดวันเลือกตั้งต่อไป 

ส ำหรับกรณีดังกล่ำว กกต.ยื่นได้ขอให้ศำลวินิจฉัยสั่งเลือกตั้งใหม่ ให้ใบเหลือง นำยกรุงศรีวิไล จำกเหตุคน
ใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำทให้ประชำชนในพ้ืนที่ เข้ำข่ำยเป็นกำรให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นำยกรุงศรี
วิไล เป็นควำมผิดตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) 
 
อ้ำงอิง : 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94
%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/128429  
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/128429
https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/06/30/dd7441027f.webp
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30 มิ.ย. 2563 

ด่วน! ศาลสั่งเลือกตั้งใหม่สมุทรปราการแทน "กรุงศรีวิไล" 

 
"ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง" สั่งเลือกใหม่สมุทรปราการ แทน "กรุงศรีวิไล สุทินเผือก" จากกรณีคนใกล้ชิดใส่ซอง
ช่วยงานศพ ด้าน กกต. ย้ าอดีตดารารุ่นใหญ่คุณสมบัติครบ ก็สามารถลงป้องกันพื้นที่เดิมได้  

(30 มิถุนำยน 2563) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีค ำพิพำกษำในคดีที่คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) ร้องขอให้ศำลวินิจฉัย กรณี กกต. ให้ใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส. เขต 5 สมุทรปรำกำร 
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 ที่ผ่ำนมำ หลังถูกกล่ำวหำให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อัน
อำจค ำนวนเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นำยกรุงศรีวิไล 

ทั้งนี้ เหตุจำกคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำท ต่อประชำชนในพ้ืนที่ โดยศำล
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไป โดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม แต่ไต่สวนแล้วไม่ได้ควำมชัดว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้ได้รับเลือกตั้ง จึงพิพำกษำให้มีกำรเลือกตั้งใหม่แทน นำยกรุง
ศรีวิไล ตำมมำตรำ 133 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ระบุว่ำ  "เมื่อ
ประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วปรำกฏหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ควำมชัดว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรยื่นค ำร้องต่อศำลฎีกำเพ่ือพิจำรณำ 
ในกรณีที่ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำกำรเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศำลสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ส ำหรับ
เขตเลือกตั้งนั้น และให้สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจำกเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่
ศำลมีค ำวินิจฉัย และ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกต้ังใหม่โดยเร็ว และให้น ำควำมในมำตรำ 138 วรรค2 
วรรค3 และวรรค4 มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม" 

ขณะที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขำธิกำร กกต. กล่ำวว่ำ กรณีนี้ศำลสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่เท่ำนั้น โดยไม่ได้
ตัดสิทธิ์ผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง ดังนั้น หำกนายกรุงศรีวิไล มีคุณสมบัติครบถ้วน ก็ยังสำมำรถลงสมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งเดิมได้ โดยกระบวนกำร 
หลังจำกนี้ ส ำนักงำน กกต. จะประสำนไปยังส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจำรณำ
ประกำศพระรำชกฤษฎีกำ ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ก่อนที่ กกต. จะประกำศก ำหนดวันเลือกตั้งต่อไป 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378782693/  
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378782693/
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30 มิ.ย. 2020  

ด่วน! ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่ สมุทรปราการ เขต 5 ให้ ‘กรุงศรีวิไล’ พ้น ส.ส. 

 
 
กรุงศรีวิไล พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ กกต.เปิดเผยว่ำ ได้รับทรำบค ำ

พิพำกษำศำลฎีกำที่สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปรำกำร แทน นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.จำก
พรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งหลังจำกนี้ทำงส ำนักงำนจะได้มีกำรประสำนไปยังคณะรัฐมนตรีให้ทูลเกล้ำฯ  เพ่ือตรำพระรำช
กฤษฎีกำ เลือกตั้ง ส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำง และหลังมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ก็จะมีกำรประชุมเพื่อก ำหนดวันเลือกตั้งต่อไป 

ทั้งนี ้กกต.ยื่นได้ขอให้ศำลวินิจฉัยสั่งเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นำยกรุงศรีวิไล จำกเหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีด
และเงินใส่ซองช่วยงำนศพ 1,000 บำท ต่อประชำชนในพ้ืนที่ ซึ่งเข้ำข่ำยเป็นกำรให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อัน
อำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นำยกรุงศรีวิไล เป็นควำมผิดตำม 
พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น นำยกรุงศรี
วิไล ยังสำมำรถจะลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/krung-seewilai-reelection  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/krung-seewilai-reelection
https://www.brighttv.co.th/news/politics/krung-seewilai-reelection
https://www.brighttv.co.th/news/politics/krung-seewilai-reelection
https://www.brighttv.co.th/news/politics/krung-seewilai-reelection
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29 Jun 2020 16:43 น. 

กกต.รับรองพรรค"กล้า" เป็นพรรคการเมืองใหม่แล้ว 
 

 
 

กกต.รับรอง พรรคกล้า เป็นพรรคการเมืองแล้ว “กรณ์” ขึ้นแท่นหัวหน้าพรรค “อรรถวิชช์” นั่งเลขาธิการ

พรรค อย่างเป็นทางการ เตรียมเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคสัปดาห์นี้ 

หลังจำกเม่ือวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 นำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้ร่วมก่อตั้ง “พรรคกล้ำ” ร่วมกับ นำยกรณ์ 
จำติกวณิชกุล เดินทำงมำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เพ่ือยื่นเอกสำรขอจดตั้งพรรคกำรเมือง ล่ำสุดมี
รำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับรองให้พรรคกล้ำเป็นพรรคกำรเมืองอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว 
โดยในวันพรุ่งนี้ (30 มิถุนำยน 2563) เวลำ 10.30 น. นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ และอรรถวิชช์ สุวรรณ
ภักดี เลขำธิกำรพรรค จะเดินทำงไปรับมอบหนังสือรับรองกำรจดจัดตั้ง "พรรคกล้ำ" อย่ำงเป็นทำงกำร พร้อม แถลงข่ำว
หน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ   

ทั้งนี้ เบื้องต้นมีรำยงำนว่ำ เมื่อรับเอกสำรดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรรคกล้ำจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
กฎหมำยเพื่อเปิดรับสมัครสมำชิกพรรคกล้ำทั่วประเทศ “รวมพลคนมีของ” ภำยในสัปดำห์นี้ 

ขณะที่เพจ official พรรคกล้า ได้โพสต์ข้อควำมขอบคุณ กกต.ที่อนุมัติพรรคอย่ำงเป็นทำงกำรใจควำมว่ำ    
#พรรคกล้ำ ขอขอบคุณกกต.ที่อนุมัติพรรคอย่ำงเป็นทำงกำร ควำมตั้งใจของพรรคกล้ำตั้งแต่วันแรกที่เรำจด

จองชื่อพรรคว่ำ “กล้ำ” วันนี้ยิ่งมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้นว่ำ ประเทศไทยต้องกำรกำรเมืองแนวใหม่ นักกำรเมืองพันธุ์ใหม่ 
ที่มีควำมกล้ำที่จะลงมือท ำ ลงมือ ‘รื้อ’ ระบบที่ล้ำหลัง ไม่ว่ำจะเป็นระบบรำชกำร ระบบกำรเมือง ระบบยุติธรรม หรือ
ระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยวันนี้ต้องกำรคนที่มีควำมรู้ควำมตั้งใจ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีควำมเป็นมืออำชีพ มำ
ช่วยคิดและลงมือท ำ ช่วยเหลือประชำชน และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบ้ำนเมือง เรำได้ประกำศไว้แต่แรก ว่ำ “พรรค
กล้ำ” คือ Party as a Platform ของคนมีของ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่อยำกจะขับเคลื่อนประเทศ อยำกสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงด้ำนใดด้ำนหนึ่งในเชิงบวก ขอเชิญมำท ำงำนร่วมกันกับเรำ ขอให้เข้ำมำใช้พรรคของเรำเป็น Platform เพ่ือ
ผลักดันควำมมุ่งหวังให้เป็นจริง ในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ เรำจะส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขตทั่วประเทศ นั่นหมำยถึงตำม
กฎหมำย เรำต้องมีสมำชิก อย่ำงน้อย 100 คนทุกเขตเลือกตั้งรวม 350 เขต พร้อมกันนี้เรำจะมุ่งเดินสำยพบปะเฟ้นหำ 
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คนมีของจำกทุกกลุ่ม ทุกภำค ที่มีข้อเสนอทำงนโยบำย รวมถึงเรำจะรวมพลคนมีของ เพ่ือที่จะมำร่วมเป็นผู้กล้ำ 
พัฒนำประเทศไปกับเรำ  

วันพรุ่งนี้ 10.30 น. ผม และคุณอรรถวิชช์ เลขำธิกำรพรรคจะเดินทำงไปรับมอบเอกสำรยืนยันจำกกกต. เพ่ือ
เปิดรับสมัครสมำชิกพรรคต่อไป 
คำดว่ำไม่เกินสัปดำห์นี้ครับ มำร่วมเป็นสมำชิกพรรคกล้ำด้วยกัน 
#เรำมำเพ่ือลงมือท ำ 
 
 อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/440165 
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 29 มิถุนำยน 2020 - 17:08 

กกต.มตริับรอง”พรรคกล้า”เป็นพรรคการเมอืง 

 
 
 
ที่ประชุมคณะกรรมำกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้มีมติรับรอง”พรรคกล้ำ” เป็นพรรคเมืองอย่ำงเป็นทำงกำร

แล้ว หลังยื่นขอจดทะเบียนเป็น เมื่อวันที่ 1 เมษำยนที่ผ่ำนมำ โดยในวันพรุ่งนี้ นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรคจะ
เดินทำงไปรับหนังสือรับรองกำรจัดตั้งพรรคด้วยตัวเอง เวลำ 10.30 น. ที่ส ำนักงำน กกต. 

ส ำหรับพรรคมีคณะกรรมกำรบริหำรพรรค จ ำนวน 9 คน ประกอบด้วย 1. นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรค 
2. นำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขำธิกำรพรรค 3. นำยวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้ำพรรค 4. นำยภิมุข สิมะโรจน์ รอง
หัวหน้ำพรรค 5. นำยพงศ์พรหม ยำมะรัต รองหัวหน้ำพรรค 6. นำยณัฐนันท์ กัลยำศิริ นำยทะเบียนพรรค 7. นำย
เอรำวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8. นำยเบญจรงค์ ธำรณำ กรรมกำรบริหำร 9. นำยมนต์ชีพ ศิวะสินำงกูร 
กรรมกำรบริหำร 

โดยมีทุนจดทะเบียนพรรค 1.4 ล้ำนบำท มีสมำชิกพรรคยื่นจดจัดตั้ง 642 คน มีสโลแกนพรรคว่ำ “เรำมำเพ่ือ
ลงมือท ำ” มีอุดมกำรณ์พรรค 4 ประกำร คือ 
1.ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม น ำไทยก้ำวหน้ำ ทันสมัย พร้อมรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงและวิกฤตกำรณ์ของโลก 
ระบบเศรษฐกิจเสรีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ส่งเสริมกำรแข่งขัน ขจัดกำรผูกขำด 

3. คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
ทั้งนี้ คำดว่ำพรรคกล้ำเตรียมประเดิมศึกเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพำะ กำรเลือกตั้งผู้ว่ำ กทม. เป็นสนำมแรก 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_710659/ 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_710659/
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29 มิถุนำยน 2563 

กกต.มีมติรับรอง "พรรคกล้า" ทางการแล้ว กรณ์ชวนคนไทยร่วมท างาน 

 
 
   

กกต. มีมติรับรอง "พรรคกล้า" หลังยื่นขอตั้งแต่ 1 เม.ย.63 “กรณ์” หัวหน้าพรรคชวนคนไทยร่วมท างาน 
คาดพร้อมเดินหน้าสู้เลือกตั้งท้องถิ่น ประเดิม ผู้ว่า กทม. 
  วันที่ 29 มิ.ย.63 ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติรับรอง”พรรคกล้ำ” เป็นพรรคเมืองอย่ำง
เป็นทำงกำรแล้ว หลังยื่นขอจดทะเบียนเป็น เมื่อวันที่ 1 เมษำยนที่ผ่ำนมำ มีรำยงำนด้วยว่ำ ในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรคจะเดินทำงไปรับหนังสือรับรองกำรจัดตั้งพรรคด้วยตัวเอง เวลำ 10.30 น. ที่
ส ำนักงำน กกต. 

ส ำหรับพรรคกล้ำมีคณะกรรมกำรบริหำรพรรค จ ำนวน 9 คน ประกอบด้วย 
1. นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรค 
2. นำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขำธิกำรพรรค 
3. นำยวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้ำพรรค 
4. นำยภิมุข สิมะโรจน์ รองหัวหน้ำพรรค 
5. นำยพงศ์พรหม ยำมะรัต รองหัวหน้ำพรรค 
6. นำยณัฐนันท์ กัลยำศิริ นำยทะเบียนพรรค 
7. นำยเอรำวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค 
8. นำยเบญจรงค์ ธำรณำ กรรมกำรบริหำร 
9. นำยมนต์ชีพ ศิวะสินำงกูร กรรมกำรบริหำร 
ทั้งนี้ พรรคกล้ำ มีทุนจดทะเบียนพรรค 1.4 ล้ำนบำท มีสมำชิกพรรคยื่นจดจัดตั้ง 642 คน มีสโลแกนพรรคว่ำ 

“เรำมำเพ่ือลงมือท ำ” มีอุดมกำรณ์พรรค 4 ประกำร คือ 
1.ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
2.ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม น ำไทยก้ำวหน้ำ ทันสมัย พร้อมรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงและวิกฤตกำรณ์ของโลก 

https://www.thaiquote.org/content/238922#!
https://www.thaiquote.org/content/238922#!
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3.ระบบเศรษฐกิจเสรีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ส่งเสริมกำรแข่งขัน ขจัดกำรผูกขำด 
4.คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำกำรมีมติรับรองในครั้งนี้ จะท ำให้พรรคกล้ำเตรียมประเดิมศึกเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพำะ 

กำรเลือกตั้งผู้ว่ำ กทม.เป็นสนำมแรกได้ทันที 
ด้ำนนำยกรณ์ จำติกวณิชหัวหน้ำพรรคกล้ำ ได้ออกมำเขียนข้อควำมถึงเรื่องดังกล่ำว ระบุว่ำ 

“พรรคกล้า ขอขอบคุณ กกต.ที่อนุมัติพรรคอย่างเป็นทางการ ความตั้งใจของพรรคกล้ าตั้งแต่วันแรกที่เราจดจองชื่อ
พรรคว่า “กล้า” วันนี้ยิ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า ประเทศไทยต้องการการเมืองแนวใหม่ นักการเมืองพันธุ์ใหม่ ที่มี
ความกล้าที่จะลงมือท า ลงมือ ‘รื้อ’ ระบบที่ล้าหลัง ไม่ว่าจะเป็นระบบราชการ ระบบการเมือง ระบบยุติธรรม หรือ
ระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยวันนี้ต้องการคนที่มีความรู้ความตั้งใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นมืออาชีพ มา
ช่วยคิดและลงมือท า ช่วยเหลือประชาชน และสร้างความก้าวหน้าให้กับบ้านเมือง 
เราได้ประกาศไว้แต่แรก ว่า “พรรคกล้า” คือ Party as a Platform ของคนมีของ มีความคิดสร้างสรรค์ ที่อยากจะ
ขับเคลื่อนประเทศ อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งในเชิงบวก ขอเชิญมาท างานร่วมกันกับเรา ขอให้เข้ามา
ใช้พรรคของเราเป็น Platform เพ่ือผลักดันความมุ่งหวังให้เป็นจริงในการเปลี่ยนแปลงประเทศ เราจะส่งผู้สมัครให้ครบ
ทุกเขตทั่วประเทศ นั่นหมายถึงตามกฎหมาย เราต้องมีสมาชิก อย่างน้อย 100 คนทุกเขตเลือกตั้งรวม 350 เขต พร้อม
กันนี้เราจะมุ่งเดินสายพบปะเฟ้นหาคนมีของจากทุกกลุ่ม ทุกภาค ที่มีข้อเสนอทางนโยบาย รวมถึงเราจะรวมพลคนมี
ของ เพ่ือที่จะมาร่วมเป็นผู้กล้า พัฒนาประเทศไปกับเรา 

วันพรุ่งนี้ 10.30 น. ผม และคุณอรรถวิชช์ เลขาธิการพรรคจะเดินทางไปรับมอบเอกสารยืนยันจากกกต. เพ่ือ
เปิดรับสมัครสมาชิกพรรคต่อไป คาดว่าไม่เกินสัปดาห์นี้ครับมาร่วมเป็นสมาชิกพรรคกล้าด้วยกัน 
#เรามาเพ่ือลงมือท า" 

ปล. วันนี้มาร่วมด านากับชาวบ้านในโครงการ #ข้าวอิ่ม พอดีครับ เป็นนิมิตรหมายที่ดีท่ีได้อยู่กับ ‘ต้นกล้า’ ที่รอ
การงอกเงย 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaiquote.org/content/238922 
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วันอังคำร ท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 11.09 น. 

'กรณ'์น าทีม'พรรคกล้า'รับหนังสือรับรองกกต. ประกาศลงมือรื้อระบบล้าหลัง 

 
 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ (กกต.) ถนนแจ้งวัฒนะ นำยกรณ์ จำติก

วณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ และนำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขำธิกำรพรรคฯ เดินทำงไปรับหนังสือรับรองจำก  กกต.ใน
กำรด ำเนินกำรพรรคกำรเมืองที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งย้ ำด้วยว่ำ "จะมีกำรชักชวนเพื่อเข้ำร่วมอุดมกำรณ์พรรคด้วยกัน" 

ขณะที่เมื่อวำนนี้ (29 มิ.ย.) นำยกรณ ์ได้โพสต์ข้อควำมลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว "Korn Chatikavanij - กรณ์ จำติก
วณิช" ระบุว่ำ #พรรคกล้ำ ขอขอบคุณกกต.ที่อนุมัติพรรคอย่ำงเป็นทำงกำร 

ควำมตั้งใจของพรรคกล้ำตั้งแต่วันแรกที่เรำจดจองชื่อพรรคว่ำ  “กล้ำ” วันนี้ยิ่งมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้นว่ำ 
ประเทศไทยต้องกำรกำรเมืองแนวใหม่ นักกำรเมืองพันธุ์ใหม่ ที่มีควำมกล้ำที่จะลงมือท ำ ลงมือ ‘รื้อ’ ระบบที่ล้ำหลัง ไม่
ว่ำจะเป็นระบบรำชกำร ระบบกำรเมือง ระบบยุติธรรม หรือระบบเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยวันนี้ต้องกำรคนที่มีควำมรู้ควำมตั้งใจ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีควำมเป็นมืออำชีพ มำช่วยคิด
และลงมือท ำ ช่วยเหลือประชำชน และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบ้ำนเมือง 

เรำได้ประกำศไว้แต่แรก ว่ำ “พรรคกล้ำ” คือ Party as a Platform ของคนมีของ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่
อยำกจะขับเคลื่อนประเทศ อยำกสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนใดด้ำนหนึ่งในเชิงบวก 

ขอเชิญมำท ำงำนร่วมกันกับเรำ ขอให้เข้ำมำใช้พรรคของเรำเป็น Platform เพ่ือผลักดันควำมมุ่งหวังให้เป็นจริง 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ เรำจะส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขตทั่วประเทศ  นั่นหมำยถึงตำมกฎหมำย เรำต้องมี

สมำชิก อย่ำงน้อย 100 คนทุกเขตเลือกตั้งรวม 350 เขต 
พร้อมกันนี้เรำจะมุ่งเดินสำยพบปะเฟ้นหำคนมีของจำกทุกกลุ่ม ทุกภำค ที่มีข้อเสนอทำงนโยบำย รวมถึงเรำจะ

รวมพลคนมีของ เพ่ือที่จะมำร่วมเป็นผู้กล้ำ พัฒนำประเทศไปกับเรำ 
วันพรุ่งนี้ 10.30 น. ผม และคุณอรรถวิชช์ เลขำธิกำรพรรคจะเดินทำงไปรับมอบเอกสำรยืนยันจำกกกต. เพ่ือ

เปิดรับสมัครสมำชิกพรรคต่อไป คำดว่ำไม่เกินสัปดำห์นี้ครับมำร่วมเป็นสมำชิกพรรคกล้ำด้วยกัน #เรำมำเพ่ือลงมือท ำ 
ปล. วันนี้มำร่วมด ำนำกับชำวบ้ำนในโครงกำร #ข้ำวอิ่ม พอดีครับ เป็นนิมิตรหมำยที่ดีที่ได้อยู่กับ ‘ต้นกล้ำ’ ที่รอ

กำรงอกเงย 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/502348  
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ไทยรัฐออนไลน์30 มิ.ย. 2563 12:12 น. 

อยากเห็นไทยทันสมัย “กรณ”์ น าพรรคกล้า รับเอกสารเป็นพรรคการเมืองจาก กกต. 

 
“กรณ์” น ำทีม “พรรคกล้ำ” รับเอกสำรรับรองกำรเป็นพรรคกำรเมืองจำก กกต. ลั่น อยำกเห็นประเทศไทย

ทันสมัย พร้อมเป็นทำงเลือกให้ประชำชนในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป 
วันที่ 30 มิ.ย. 2563 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า  พร้อมด้วย นำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 

เลขำธิกำรพรรค และสมำชิกผู้ก่อตั้งพรรค รับมอบเอกสำรรับรองเป็นพรรคกำรเมืองอย่ำงสมบูรณ์จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดเผยผ่ำนแฟนเพจ กล้า ว่ำ พรรคกล้ำ จะท ำกำรเมืองอย่ำง
ตรงไปตรงมำ อะไรดีจะสนับสนุน อะไรไม่ดีก็พร้อมเสนอแนวทำงแก้ไข จะไม่มีกำรแบ่งพรรคแบ่งพวก โดยจะยึดหลัก
ปฏิบัตินิยม ในกำรเอำผลประโยชน์ของประชำชนเป็นที่ตั้ง อยำกเห็นประเทศไทยทันสมัย มั่งค่ังและเป็นสุข มีควำมตั้งใจ
สร้ำงพรรคกล้ำ ให้เป็นที่รวมตัวของทุกคนที่อยำกท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือบ้ำนเมือง และที่ไม่อยำกเห็นคือประเทศ
ไทยที่ล้ำหลัง 
นอกจำกนี้ พรรคกล้ำ ยังแบ่งภำรกิจกำรท ำงำนเพ่ือเปลี่ยนประเทศไทยเป็น 5 กล่อง คือ 
1. เศรษฐกิจใหม่เพ่ือทุกคน 
2. เกษตรทันสมัย เกษตรพรีเมียม 
3. ศึกษำเพ่ืออำชีพ 
4. คุณภำพชีวิตเป็นสิทธิ 
5. Soft Power เป็นอำวุธ 

“ภารกิจส าคัญของพรรคกล้า คือการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกหลักให้กับประชาชนในอนาคต 
วันนี้ประเทศไทยมีปัญหามากมายที่รอการแก้ไข เราจึงมีหน้าที่ในฐานะพรรคใหม่ที่จะท าตัวให้พร้อมที่จะเป็น
ทางเลือกหลักให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1879377  
  

https://www.facebook.com/klaparty/posts/161161728796559?__tn__=-R
https://www.thairath.co.th/news/politic/1879377
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30 มิ.ย. 2020 12:31:28  

"กรณ์" รับหนังสือรับรองการตั้งพรรคกล้าอย่างเป็นทางการ  

b 
สนง.กกต. 30 มิ.ย.-   "กรณ์" รับหนังสือรับรองการตั้งพรรคกล้าอย่างเป็นทางการ ยัน ใน 1 เดือนมีสาขาครบทุก
ภาคตามกฎหมาย และใน 6 เดือนมีตัวแทนผู้สมัครพรรคครบทุกเขต ปัดวิจารณ์ว่าที่ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ขอเพียง
เร่งท างานตอบโจทย์แก้เศรษฐกิจ พร้อมเป็นก าลังใจให้ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ วันนี้ (30 มิ.ย.) นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ  นำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 
เลขำธิกำรพรรค และทีมงำนพรรคกล้ำ เดินทำงมำรับหนังสือรับรองกำรจัดตั้งพรรคกล้ำ จำก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)  และนำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร กกต.   โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ แสดง
ควำมยินดี และย้ ำให้พรรคปฏิบัติตำมกฎหมำยและเงื่อนไข เพ่ือให้เป็นสถำบันทำงกำรเมือง โดยส ำนักงำน กกต.ยินดีให้
ค ำปรึกษำในทุกเรื่อง และขอให้พรรคเจริญก้ำวหน้ำ 

นำยกรณ ์กล่ำวว่ำ  หลังจำกนี้มีหน้ำที่เตรียมพรรคให้มีควำมพร้อมเป็นทำงเลือกหลักของประชำชน ส ำหรับกำร
เลือกตั้งในอนำคต ไม่ว่ำกำรจะเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไร   โดยภำยใน 1 เดือน จะมีสำขำครบตำมกฎหมำยทุกภำค และ
ภำยใน 6 เดือนจะมีตัวแทนของพรรคทุกเขตกำรเลือกตั้ง 350 เขตทั่วประเทศ ซึ่งพรรคมีนโยบำยแก้ไขปัญหำให้กับคน 
5 ด้ำน คือ เศรษฐกิจ กำรเกษตร กำรศึกษำ คุณภำพชีวิต Soft Power หรือ เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ โดยยึดหลักปฏิบัติ
นิยม เน้นกำรลงมือท ำ ผลลัพธ์และผลประโยชน์ของประชำชนเป็นเป้ำหมำยหลัก ต่อสู้ไม่ให้ประเทศไทยล้ำหลัง ยืนยัน
พร้อมเป็นมิตรกับทุกพรรคกำรเมือง 

ส่วนกรณีที่รัฐบำลเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีด้ำนเศรษฐกิจ  นำยกรณ์ กล่ำวว่ำ เรื่องกำรปรับคณะรัฐมนตรี เป็น
อ ำนำจและหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีที่จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม  จะปรับอย่ำงไรก็ได้ แต่ขอให้ตอบโจทย์ประเด็น
ปัญหำของบ้ำนเมือง และชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนที่ดีขึ้น เพรำะขณะนี้ประชำชน เดือดร้อนกันมำก ประเทศเข้ำ
สู่ ภำวะวิกฤตด้ำนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัญหำที่หนักมำก 
“ดังนั้น ทีมเศรษฐกิจมีหน้ำที่ส ำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหำ ควรมีนโยบำยที่ตอบโจทย์ปัญหำ และตั้งใจในกำรท ำงำน 
ไม่ว่ำจะเป็นใครที่เข้ำมำท ำงำน  ขอเป็นก ำลังใจให้ประสบควำมส ำเร็จ เพรำะคือชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน” 
นำยกรณ์ กล่ำว 

อย่ำงไรก็ตำม นำยกรณ์ ปฏิเสธที่จะแสดงควำมเห็นถึงชื่อ น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  โฆษกประจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี เป็น 1 ในทีมเศรษฐกิจด้วย โดยระบุว่ำ  “ไม่รู้จัก” 
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นำยกรณ์ ยังเรียกร้องให้รัฐบำลใช้งบประมำณแก้ไขปัญหำ  ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-  และ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี อย่ำงชำญฉลำด แต่เท่ำที่เห็นดูพ่ึงพำระบบรำชกำรมำกเกินไป มีหลำยโครงกำรที่ท ำให้
สังคมตั้งค ำถำมได้ว่ำ แก้ปัญหำให้กับประชำชนในสถำนกำรณ์ covid 19 ได้จริงหรือไม่ จึงเห็นว่ำควรพิจำรณำให้
รอบคอบ ให้ตอบโจทย์ปัญหำของประชำชนมำกที่สุด 

ส่วนกรณีที่รัฐบำลยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะกระทบถึงเศรษฐกิจหรือไม่ นำยกรณ์ มองว่ำ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ควรใช้
ในกรณีที่ไม่จ ำเป็น แต่ส ำหรับผลกระทบทำงเศรษฐกิจ มองว่ำยังมีปัจจัยอีกหลำยอย่ำง ซึ่งเรื่องใหญ่คือผลกระทบจำกโค
วิด-19 และไม่ตอบประเด็นค ำถำมว่ำ กำรยุบสภำจะช่วยแก้ปัญหำเศรษฐกิจได้ตำมที่นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์  รอง
นำยกรัฐมนตรี เสนอหรือไม่  .- ส ำนักข่ำวไทย   
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eface30e3f8e40aef45407b  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5eface30e3f8e40aef45407b
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29 Jun 2020 16:34 น. 

“กรณ”์เดินหน้า เฟ้นหา“คนมีของ” 
“กรณ์”เดินหน้าเฟ้นหา“คนมีของ” พร้อมขอบคุณกกต.ที่อนุมัติจดตั้ง“พรรคกล้า”อย่างเป็นทางการ 

 
 

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ โพสต์เฟซบุ๊ก ขอบคุณ  "กกต." หลังรับรองกำรจดตั้ง "พรรค
กล้า" อย่ำงเป็นทำงกำร ระบุข้อควำมว่ำ  
  #พรรคกล้า ขอขอบคุณ "กกต."ที่อนุมัติพรรคอย่ำงเป็นทำงกำร ควำมตั้งใจของพรรคกล้ำตั้งแต่วันแรกท่ีเรำจด
จองชื่อพรรคว่ำ “กล้า” วันนี้ยิ่งมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้นว่ำ ประเทศไทยต้องกำรกำรเมืองแนวใหม่ นักกำรเมืองพันธุ์ใหม่ 
ที่มีควำมกล้ำที่จะลงมือท ำ ลงมือ ‘รื้อ’ ระบบที่ล้ำหลัง ไม่ว่ำจะเป็นระบบรำชกำร ระบบกำรเมือง ระบบยุติธรรม หรือ
ระบบเศรษฐกิจ  ประเทศไทยวันนี้ต้องกำรคนที่มีควำมรู้ควำมตั้งใจ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีควำมเป็นมืออำชีพ มำ
ช่วยคิดและลงมือท ำ ช่วยเหลือประชำชน และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบ้ำนเมือง  เรำได้ประกำศไว้แต่แรก ว่ำ “พรรค
กล้า” คือ Party as a Platform ของคนมีของ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่อยำกจะขับเคลื่อนประเทศ อยำกสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงด้ำนใดด้ำนหนึ่งในเชิงบวก  
  ขอเชิญมำท ำงำนร่วมกันกับเรำ ขอให้เข้ำมำใช้พรรคของเรำเป็น Platform เพ่ือผลักดันควำมมุ่งหวังให้เป็นจริง 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ เรำจะส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขตท่ัวประเทศ นั่นหมำยถึงตำมกฎหมำย เรำต้องมีสมำชิก อย่ำง
น้อย 100 คนทุกเขตเลือกตั้งรวม 350 เขต พร้อมกันนี้เรำจะมุ่งเดินสำยพบปะเฟ้นหำ"คนมีของ"จำกทุกกลุ่ม ทุกภำค ที่
มีข้อเสนอทำงนโยบำย รวมถึงเรำจะรวมพลคนมีของ เพ่ือที่จะมำร่วมเป็นผู้กล้ำ พัฒนำประเทศไปกับเรำ  
  วันพรุ่งนี้ 10.30 น. ผม และคุณอรรถวิชช์ เลขำธิกำรพรรคจะเดินทำงไปรับมอบเอกสำรยืนยันจำกกกต. เพ่ือ
เปิดรับสมัครสมำชิกพรรคต่อไป  คำดว่ำไม่เกินสัปดำห์นี้ครับ มำร่วมเป็นสมำชิก"พรรคกล้า"ด้วยกัน 
 #เรำมำเพ่ือลงมือท ำ 
อ้ำงอิง : 
https://www.thansettakij.com/content/politics/440167?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/440167?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/440167?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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29 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 16:59 น.     

'กรณ'์ ขอบคุณ กกต. อนุมัติ 'พรรคกล้า' อยา่งเป็นทางการ ลุยเปิดรับสมาชิกเฟ้นหาคนมี
ของทั่วประเทศ 
   

 
29 มิ.ย.63 - นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ  #พรรคกล้ำ ขอขอบคุณ

กกต. ที่อนุมัติพรรคอย่ำงเป็นทำงกำร 
ควำมตั้งใจของพรรคกล้ำตั้งแต่วันแรกที่เรำจดจองชื่อพรรคว่ำ “กล้ำ” วันนี้ยิ่งมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้นว่ำ 

ประเทศไทยต้องกำรกำรเมืองแนวใหม่ นักกำรเมืองพันธุ์ใหม่ ที่มีควำมกล้ำที่จะลงมือท ำ ลงมือ ‘รื้อ’ ระบบที่ล้ำหลัง ไม่
ว่ำจะเป็นระบบรำชกำร ระบบกำรเมือง ระบบยุติธรรม หรือระบบเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยวันนี้ต้องกำรคนที่มีควำมรู้ควำมตั้งใจ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีควำมเป็นมืออำชีพ มำช่วยคิด
และลงมือท ำ ช่วยเหลือประชำชน และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบ้ำนเมือง 
เรำได้ประกำศไว้แต่แรก ว่ำ “พรรคกล้ำ” คือ Party as a Platform ของคนมีของ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่อยำกจะ
ขับเคลื่อนประเทศ อยำกสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนใดด้ำนหนึ่งในเชิงบวก 
!ขอเชิญมำท ำงำนร่วมกันกับเรำ ขอให้เข้ำมำใช้พรรคของเรำเป็น Platform เพ่ือผลักดันควำมมุ่งหวังให้เป็นจริงในกำร
เปลี่ยนแปลงประเทศ เรำจะส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขตทั่วประเทศ นั่นหมำยถึงตำมกฎหมำย เรำต้องมีสมำชิก อย่ำงน้อย 
100 คนทุกเขตเลือกตั้งรวม 350 เขต 
พร้อมกันนี้เรำจะมุ่งเดินสำยพบปะเฟ้นหำคนมีของจำกทุกกลุ่ม ทุกภำค ที่มีข้อเสนอทำงนโยบำย รวมถึงเรำจะรวมพล
คนมีของ เพ่ือที่จะมำร่วมเป็นผู้กล้ำ พัฒนำประเทศไปกับเรำ 

วันพรุ่งนี้ (30 มิ.ย.) เวลำ 10.30 น. ผม และคุณอรรถวิชช์ เลขำธิกำรพรรคจะเดินทำงไปรับมอบเอกสำรยืนยัน
จำกกกต. เพ่ือเปิดรับสมัครสมำชิกพรรคต่อไป คำดว่ำไม่เกินสัปดำห์นี้ครับ มำร่วมเป็นสมำชิกพรรคกล้ำด้วยกัน 

#เรำมำเพ่ือลงมือท ำ ปล. วันนี้มำร่วมด ำนำกับชำวบ้ำนในโครงกำร #ข้ำวอิ่ม พอดีครับ เป็นนิมิตรหมำยที่ดีที่ได้
อยู่กับ ‘ต้นกล้ำ’ ที่รอกำรงอกเงย 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70045 

https://code.nytive.com/click/?x=4n-uQYnUZOJI3dV6LiPVPkryJ9lAYp2RVJ_DgmfYMBtO8HTcJimq5fDW74mzfdsWYhzK9VRtc7gXftR2dWhnxWsZeYfy20norJqTJaN0fZ4zNPGHCCEJA2Tl_1I7vWljaQRh6xS0CZo1bP38UqG1FleOXr6Q-e-29_-mxaz_3I6zf5k2keQUMn3lcD5wWEJUXthiF0qPl9OPfvNJSW-MmaUo3Ii1lgALrdxHSaDa8K4XQoGZL3r3Fq7VaEiV_P5DlHZn_iChNRyUPf7o1yG0y8Ie4X5B-1MUTRKL4cmMZ4fjhPWOe1MGAOCYSEZI539iHN0y0cUGiHfXE2vGjlOPM7L3yq4HyhqkXS670K8N3lecDQiFQ9Uak7IKlMHlwzBpSlX_fjQSG6Qo3F8g6jEUJDTsdBa-3LIeiJ2yKQdimhmV-slWTjKY7SyV9oxLGxg4ncM6gDySnu8
https://www.thaipost.net/main/detail/70045
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พรรคกล้าขอบคุณ กกต.อนุมตัิเป็นพรรคการเมือง          

 
กรุงเทพฯ 29 มิ.ย.- พรรคกล้าขอบคุณ กกต.อนุมัติเป็นพรรคการเมือง เตรียมเดินหน้ารับสมัครสมาชิก 

เดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศ  พร้อมส่งผู้สมัครทั่วประเทศ   
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนหลังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) อนุมัติให้พรรคกล้ำ เป็นพรรคกำรเมือง  เพจพรรคกล้ำ

ได้ขึ้นข้อควำมขอบคุณกกต.ที่อนุมัติพรรคอย่ำงเป็นทำงกำร พร้อมระบุว่ำ ควำมตั้งใจของพรรคกล้ำตั้งแต่วันแรกที่ยื่นจด
จอง ชื่อพรรคว่ำ “กล้ำ”  วันนี้ยิ่งมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้นว่ำ ประเทศไทยต้องกำรกำรเมืองแนวใหม่   นักกำรเมืองพันธุ์
ใหม่ ที่มีควำมกล้ำที่จะลงมือท ำ  ลงมือรื้อระบบที่ล้ำหลัง  ไม่ว่ำจะเป็นระบบรำชกำร ระบบกำรเมือง ระบบยุติธรรม 
หรือระบบเศรษฐกิจ  ประเทศไทยวันนี้ต้องกำรคนที่มีควำมรู้ควำมตั้งใจ  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  และมีควำมเป็นมือ
อำชีพ  มำช่วยคิดและลงมือท ำ ช่วยเหลือประชำชน และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบ้ำนเมือง    

เรำได้ประกำศไว้แต่แรก ว่ำพรรคกล้ำ  คือ Party as a Platform ของคนมีของ  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  ที่
อยำกจะขับเคลื่อนประเทศ  อยำกสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนใดด้ำนหนึ่งในเชิงบวก  ขอเชิญมำท ำงำนร่วมกันกับเรำ 
ขอให้เข้ำมำใช้พรรคของเรำเพ่ือผลักดันควำมมุ่งหวังให้เป็นจริง ทั้งนี้ในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ  เรำจะส่งผู้สมัครให้
ครบทุกเขตทั่วประเทศ  นั่นหมำยถึงตำมกฎหมำยเรำต้องมีสมำชิก อย่ำงน้อย 100  คน ทุกเขตเลือกตั้งรวม 350 เขต 
พร้อมกันนี้เรำจะมุ่งเดินสำยพบปะเฟ้นหำคนมีของจำกทุกกลุ่ม ทุกภำค  ที่มีข้อเสนอทำงนโยบำย รวมถึงเรำจะรวมพล
คนมีของ  เพ่ือที่จะมำร่วมเป็นผู้กล้ำ พัฒนำประเทศไปกับเรำ และวันพรุ่งนี้  นำยกรณ์ จำติกวำณิช และนำยอรรถวิชช์ 
สุวรรณภักดี  เลขำธิกำรพรรค จะเดินทำงไปรับมอบเอกสำรยืนยันจำก กกต. เพ่ือเปิดรับสมัครสมำชิกพรรคต่อไป . -
ส ำนักข่ำวไทย 

 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ef9c46ee3f8e40aef4538e3 
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วันท่ี 29 มิถุนำยน 2563 - 17:51 น. 

“กรณ”์ขอบคุณกกต.อนุมัติ “พรรคกล้า” อยา่งเป็นทางการ เดินหน้าหาคนมีของร่วมงาน 
 

 
 

“กรณ์”ขอบคุณกกต.อนุมัติ “พรรคกล้า” อย่างเป็นทางการ ขอเดินหน้า “รื้อ” ระบบล้าหลัง 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ โพสต์ข้อควำมแสดงควำมเห็น หลังมีข่ำวกกต.

รับร้องพรรคกล้ำแล้ว โดยระบุว่ำ พรรคกล้ำ ขอขอบคุณกกต.ที่อนุมัติพรรคอย่ำงเป็นทำงกำร ควำมตั้งใจของพรรคกล้ำ
ตั้งแต่วันแรกที่เรำจดจองชื่อพรรคว่ำ “กล้ำ” วันนี้ยิ่งมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้นว่ำ ประเทศไทยต้องกำรกำรเมืองแนวใหม่ 
นักกำรเมืองพันธุ์ใหม่ ที่มีควำมกล้ำที่จะลงมือท ำ ลงมือ ‘รื้อ’ ระบบที่ล้ำหลัง ไม่ว่ำจะเป็นระบบรำชกำร ระบบกำรเมือง 
ระบบยุติธรรม หรือระบบเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยวันนี้ต้องกำรคนที่มีควำมรู้ควำมตั้งใจ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีควำมเป็นมืออำชีพ มำช่วยคิด
และลงมือท ำ ช่วยเหลือประชำชน และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบ้ำนเมือง เรำได้ประกำศไว้แต่แรก ว่ำ “พรรคกล้ำ” คือ 
Party as a Platform ของคนมีของ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่อยำกจะขับเคลื่อนประเทศ อยำกสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งในเชิงบวก ขอเชิญมำท ำงำนร่วมกันกับเรำ ขอให้เข้ำมำใช้พรรคของเรำเป็น Platform เพ่ือผลักดันควำม
มุ่งหวังให้เป็นจริง ในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ เรำจะส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขตทั่วประเทศ นั่นหมำยถึงตำมกฎหมำย เรำ
ต้องมีสมำชิก อย่ำงน้อย 100 คนทุกเขตเลือกตั้งรวม 350 เขต พร้อมกันนี้เรำจะมุ่งเดินสำยพบปะเฟ้นหำคนมีของจำก
ทุกกลุ่ม ทุกภำค ที่มีข้อเสนอทำงนโยบำย รวมถึงเรำจะรวมพลคนมีของ เพ่ือที่จะมำร่วมเป็นผู้กล้ำ พัฒนำประเทศไปกับ
เรำ 

วันพรุ่งนี้ 10.30 น. ผม และคุณอรรถวิชช์ เลขำธิกำรพรรคจะเดินทำงไปรับมอบเอกสำรยืนยันจำกกกต. เพ่ือ
เปิดรับสมัครสมำชิกพรรคต่อไป คำดว่ำไม่เกินสัปดำห์นี้ครับ มำร่วมเป็นสมำชิกพรรคกล้ำด้วยกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2247978 
 
 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2247978
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/64-7.jpg
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"นิพิฏฐ์" ฟ้องศาลทุจริตกลาง เอาผิด กกต.กลางยกชุด 

 
"นิพิฏฐ์" รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง ยื่นฟ้องต่อศาลทุจริตกลาง เอาผิด กกต.

กลางทั้งคณะ กระท าผิด ม.157 
วันนี้ (29 มิ.ย.63) นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะอดีตผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง เขต 

2 แถลงยื่นฟ้องต่อศำลทุจริตกลำง เอำผิด กกต.กลำงทั้งคณะ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 ปฎิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบ เนื่องจำกบุคคลทั้ง 7 คนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีหน้ำที่ต้องจัดกำรเลือกตั้ง ควบคุมดูแลให้สุจริตเที่ยงธรรม 
ต้องใช้อ ำนำจหน้ำที่ปรำศจำกอคติ และต้องใช้ดุลยพินิจที่ซื่อสัตย์ เป็นที่ประจักษ์ตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กกต.  และ
กฎหมำยกำรเลือกตั้ง ส.ส.แต่กำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 กกต.สมคบคิดใช้อ ำนำจหน้ำที่ทุจริ มีอคติ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนใช้ดุลยพินิจตำมอ ำเภอใจ ไม่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลรองรับ ใช้อ ำนำจช่วยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยให้
ชนะกำรเลือกตั้งเขต 2 จังหวัดพัทลุง แทนที่จะใช้อ ำนำจตำมกฏหมำยจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ เพรำะมีหลักฐำนปรำกฏ
ชัดว่ำเต็มไปด้วยกำรทุจริตและมีกำรซื้อเสียง ไม่เที่ยงธรรมและไม่ชอบด้วยกฏหมำย สร้ำงผลเสียหำยร้ำยแรงต่อกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท ำให้ตนเองได้รับควำมเสียหำย ซึ่งกำร
กระท ำของ กกต.ทั้ง 7 คน ใช้ดุลยพินิจไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐำนของควำมสมเหตุสมผล ใช้ดุลยพินิจตำมอ ำเภอใจจนล้นนอก
เขตควำมชอบด้วยกฏหมำยรัฐธรรมนูญ ทุจริตตำมนัยค ำพิพำกษำศำลฏีกำที่ 3509/2549 นอกจำกนี้ยังท ำลำยและบั่น
ทอนระบอบประชำธิปไตย หำกปล่อยให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจะเป็นเครื่องมือของนักกำรเมืองที่ทุจริตและเข้ำไปแสวงหำ
อ ำนำจได้ประโยชน์ สร้ำงควำมเสียหำยต่อระบอบประชำธิปไตยอย่ำงร้ำยแรง 

นำยนิพิฏฐ์ กล่ำวต่อว่ำ สืบเนื่องจำกที่ได้ยื่นร้องเรียนทุจริตในเขตเลือกตั้งนี้รวม 4 กรณีคือ 1.พยำนซึ่งก่อนหน้ำ
นี้ยอมรับว่ำเป็นผู้ซื้อเสียง โดย กกต. จังหวัดชี้ว่ำ มีกำรซื้อเสียงจริงแต่ภำยหลังพยำนได้กลับค ำให้กำรว่ำให้เงินหลำน 
4,000 บำทไปซื้อน้ ำมันพืช ซึ่ง กกต.เชื่อตำมนั้น และยกค ำร้อง 2. มีคลิปภำพ เสียงและหลักฐำนบัญชีรำยชื่อในกำร
จ่ำยเงินซื้อเสียง โดยในคลิปมีชำวบ้ำนเดินเข้ำไปรับเงิน และบอกให้เลือกเบอร์ 9 แต่ กกต.กลับยกค ำร้อง โดยเชื่อพยำน
ที่อ้ำงว่ำ ไม่ทรำบว่ำเป็นบัญชีอะไรและไม่ทรำบว่ำเป็นเงินใช้ท ำอะไรเพรำะไม่ได้ยินเสียงในคลิปว่ำ พูดอะไร ทั้งที่
ข้อเท็จจริงในคลิปดังกล่ำวทั้งภำพ-เสียงชัดเจนมำก 3. มีหลักฐำนในไลน์ “กลุ่มเพ่ือนนำยฉลอง” ที่สั่งให้ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำนในกลุ่ม 400 คน ถ่ำยบัตรประชำชน 35,000 ใบในเขตเลือกตั้งที่ 2 แลกกับกำรจ่ำยเงินให้ประชำชนหัวละ 
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500 บำท แต่มีผู้ใหญ่บ้ำนคนหนึ่งโพสต์ว่ำไม่สำมำรถท ำตำมได้เพรำะต้องวำงตัวเป็นกลำงในกำรเลือกตั้ง ท ำให้สำรวัตร
ก ำนันคนหนึ่งลบชื่อผู้ใหญ่บ้ำนคนนี้ ออกจำกกลุ่มไลน์ ซึ่ง กกต.สอบและอ้ำงว่ำได้เชิญผู้ใหญ่บ้ำนคนนี้มำให้กำร และแจ้ง
ว่ำ ส ำรวจคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทย โดย กกต.เชื่อ และยกค ำร้อง ทั้งท่ีข้อเท็จจริงกำรส ำรวจคะแนนนิยมจะไม่ใช้
เจ้ำหน้ำที่ไปท ำในช่วงที่มีพระรำชกฤษฎีกำกำรเลือกตั้ง ตนโต้แย้งว่ำ หำกเป็นกำรส ำรวจคะแนนนิยมจริง ท ำไมต้องลบ
ชื่อผู้ใหญ่บ้ำนที่วำงตัวเป็นกลำงออกจำกกลุ่ม  อีกทั้ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ห้ำมไม่ให้ท ำกำรส ำรวจ
ในช่วงมีกฤษฎีกำเลือกตั้ง 4.ในกลุ่มไลน์ดังกล่ำว ผู้สมัครรู้เห็นในกำรใส่ร้ำยป้ำยสีพรรคประชำธิปัตย์ โดยมีกำรโพสต์แจ้ง
ลูกข่ำยหัวคะแนนว่ำ ถ้ำโดนจับได้ ให้โยนว่ำเป็นเงินซื้อเสียงของพรรคประชำธิปัตย์ ซึ่งกกต.จังหวัด ชี้ว่ำเป็นกำรใส่ ร้ำย
คะแนนนิยมทั้งของตนและพรรค แต่กกต.กลำงให้ด ำเนินคดีกับนำยเปี่ยม คนเขียนโพสต์ไลน์เท่ำนั้น ทั้งที่ตำมกฎหมำย
ต้องสั่งจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ เนื่องจำกเกิดควำมไม่สุจริต 

นำยนิพิฏฐ์ กล่ำวว่ำ เปิดเผยข้อมูลเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น ถ้ำ กกต.รู้ว่ำในมือมีข้อมูลมำกกว่ำนี้ และขอยืนยันด้วย
ศักดิ์ศรีของทนำยควำมและนักกำรกฏหมำยตลอดชีวิตว่ำ เรื่องนี้มีพยำนหลักฐำนหนักแน่นมำกกว่ำคดีชุด พล.ต.อ.
วำสนำ ที่เคยติดคุกมำแล้ว และจะท ำคดีนี้ให้ถึงที่สุด และถ้ำเชื่อว่ำพยำนใส่ร้ำยพรรคประชำธิปัตย์และสั่งด ำเนินคดีนำย
เปี่ยมไปแล้ว แต่ท ำไมไม่สั่งเลือกตั้งใหม่ และที่อ้ำงว่ำเป็นเงินซื้อน้ ำมันพืช ท ำไมไม่ฟ้องตนเอง มันย้อนแย้ง กรณีนี้มัน
เป็นตรรกะ ที่ตนเองยื่นฟ้องครั้งนี้เพ่ือต้องกำรให้ กกต.มีมำตรฐำน และมีพฤติกรรมเลวร้ำยกว่ำชุดในอดีตที่ติดคุกเสียอีก 
แต่ที่โกรธมำก คือ กกต.ได้รับกำรโปรดเกล้ำฯจำกพระเจ้ำอยู่หัวด้วยควำมไว้วำงพระรำชหฤทัย ดังนั้น จะต้องสะอำด ถ้ำ
ไม่สุจริต ท ำงำนไม่ได้ แต่พรรคกำรเมืองอ่อนแอ สีด ำ สีเทำ มีกำรทุจริตจึงไม่กล้ำฟ้อง แนะให้ดูว่ำ ประธำนหลักสูตรกำร
พัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง หรือ พตส. ของกกต. ว่ำใครเป็นประธำน พตส. ซึ่งก็คือหัวหน้ำพรรคกำรเมือง
พรรคหนึ่ง ทั้งนี้ จะฟ้องต่อป.ป.ช.ต่อไป 

 
อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/294091 
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29 มิ.ย. 2563 16:52 น. 

 “นิพิฏฐ”์ ฟ้อง 7 กกต. ผิด ม.157 เป่าคดีให้คู่แข่ง เลือกตั้งใหญ่พัทลุง 

 
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าปชป. ฟ้อง กกต. ศาลทุจริตกลาง กกต.ยกชุด ผิด ม.157 เลือกตั้งใหญ่ เขต 

2 พัทลุง แจง พฤติกรรม 4 ข้อกล่าวหา กกต.เป่าหมด ม่ันใจ ความผิดชัด ลั่น ไม่เสี่ยงติดคุกตอนแก่ 
วันที่ 29 มิ.ย. ที่พรรคประชำธิปัตย์ นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะอดีต

ผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง เขต 2 แถลงว่ำ ตนได้ยื่นฟ้อง กกต.กลำงทั้งคณะ ในฐำนควำมผิดอำญำ มำตรำ 157 ปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบ ต่อศำลทุจริตกลำง เนื่องจำกบุคคลทั้ง 7 คน เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่ต้องจัดกำรเลือกตั้ง ควบคุมดูแลให้
สุจริตเที่ยงธรรม ต้องใช้อ ำนำจหน้ำที่ปรำศจำกอคติ และต้องใช้ดุลยพินิจที่ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ตำมรัฐธรรมนูญ 
กฎหมำย กกต. และกฎหมำยกำรเลือกตั้ง ส.ส. แต่ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 กกต.ได้สมคบคิดใช้อ ำนำจ
หน้ำที่ทุจริต มีอคติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ใช้ดุลยพินิจตำมอ ำเภอใจ ไม่มีข้อเท็จจริง และเหตุผลรองรับ อันเป็นกำร
ใช้อ ำนำจช่วยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยให้ชนะกำรเลือกตั้ง เขต 2 พัทลุง แทนที่จะใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยจัดให้มีกำร
เลือกตั้งใหม่ เพรำะมีหลักฐำนปรำกฏชัดว่ำเต็มไปด้วยกำรทุจริตและมีกำรซื้อเสียง ไม่เที่ยงธรรม และไม่ชอบด้วย
กฎหมำย สร้ำงผลเสียหำยร้ำยแรงต่อกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท ำ
ให้ตนได้รับควำมเสียหำย ซึ่งกำรกระท ำของ กกต.ทั้ง 7 คน ในกำรใช้ดุลยพินิจ ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐำนของควำม
สมเหตุสมผล และเป็นกำรใช้ดุลยพินิจตำมอ ำเภอใจ จนล้นนอกเขตของควำมชอบด้วยกฎหมำยรัฐธรรมนูญ ทุจริตตำม
นัยค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 3509/2549 นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรท ำลำยและบั่นทอนระบอบประชำธิปไตย หำกปล่อยให้
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจะเป็นเครื่องมือของนักกำรเมืองที่ทุจริต และเข้ำไปแสวงหำอ ำนำจได้ประโยชน์ สร้ำงควำมเสียหำย
ต่อระบอบประชำธิปไตยอย่ำงร้ำยแรง 

นำยนิพิฏฐ์ กล่ำวต่อว่ำ สืบเนื่องจำกตนได้ยื่นร้องเรียนกำรทุจริตในเขตเลือกตั้งนี้รวม 4 กรณี คือ 1.พยำนซึ่ง
ก่อนหน้ำนี้ยอมรับว่ำเป็นผู้ซื้อเสียง โดย กกต.จังหวัดชี้ว่ำมีกำรซื้อเสียงจริง แต่ภำยหลังพยำนได้กลับค ำให้กำรว่ำ ให้เงิน
หลำน 4,000 บำทไปซื้อน้ ำมันพืช ซึ่งกกต.เชื่อตำมนั้น และยกค ำร้อง 2.มีคลิปภำพ เสียงและหลักฐำนบัญชีรำยชื่อใน
กำรจ่ำยเงินซื้อเสียง โดยในคลิปมีชำวบ้ำนเดินเข้ำไปรับเงิน และบอกให้เลือกเบอร์ 9 แต่ กกต.กลับยกค ำร้อง โดยเชื่อ
พยำนที่อ้ำงว่ำ ไม่ทรำบว่ำเป็นบัญชีอะไร และไม่ทรำบว่ำเป็นเงินใช้ท ำอะไร เพรำะไม่ได้ยินเสียงในคลิปว่ำพูดอะไร ทั้งที่
ข้อเท็จจริงในคลิปดังกล่ำวทั้งภำพ-เสียงชัดเจนมำก 3.มีหลักฐำนในไลน์ “กลุ่มเพ่ือนนำยฉลอง” ที่สั่งให้ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ในกลุ่ม 400 คน ถ่ำยบัตรประชำชน 35,000 ใบ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 แลกกับกำรจ่ำยเงินให้ประชำชนหัวละ 
500 บำท แต่มีผู้ใหญ่บ้ำนคนหนึ่งโพสต์ว่ำ ไม่สำมำรถท ำตำมได้ เพรำะต้องวำงตัวเป็นกลำงในกำรเลือกตั้ง ท ำให้สำรวัตร
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ก ำนันคนหนึ่งลบชื่อผู้ใหญ่บ้ำนคนนี้ออกจำกกลุ่มไลน์ ซึ่ง กกต.สอบและอ้ำงว่ำได้เชิญผู้ใหญ่บ้ำนคนนี้มำให้กำร และแจ้ง
ว่ำส ำรวจคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทย โดย กกต.เชื่อ และยกค ำร้อง ทั้งที่ข้อเท็จจริงกำรส ำรวจคะแนนนิยมจะไม่ใช้
เจ้ำหน้ำที่ไปท ำในช่วงที่มีพระรำชกฤษฎีกำกำรเลือกตั้ง ตนโต้แย้งว่ำหำกเป็นกำรส ำรวจคะแนนนิยมจริง ท ำไมต้องลบ
ชื่อผู้ใหญ่บ้ำนที่วำงตัวเป็นกลำงออกจำกกลุ่ม อีกทั้ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ห้ำมไม่ให้ท ำกำรส ำรวจ
ในช่วงมีกฤษฎีกำเลือกตั้ง 

และ 4.ในกลุ่มไลน์ดังกล่ำว ผู้สมัครรู้เห็นในกำรใส่ร้ำยป้ำยสีพรรคประชำธิปัตย์ โดยมีกำรโพสต์แจ้งลูกข่ำย
หัวคะแนนว่ำ ถ้ำโดนจับได้ให้โยนว่ำเป็นเงินซื้อเสียงของพรรคประชำธิปัตย์ ซึ่ง กกต.จังหวัด ชี้ว่ำ เป็นกำรใส่ร้ำยคะแนน
นิยมทั้งของตนและพรรค แต่กกต.กลำงให้ด ำเนินคดีกับนำยเปี่ยม คนเขียนโพสต์ไลน์เท่ำนั้น ทั้งที่ตำมกฎหมำยต้องสั่ง
จัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ เนื่องจำกเกิดควำมไม่สุจริต 

“ผมเปิดเผยข้อมูลเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น ถ้ำกกต.รู้ว่ำในมือผมมีข้อมูลมำกกว่ำนี้ กกต.จะหนำว แต่ผมไม่เปิดเผย
วันนี้ ผมเคยท ำคดีฟ้อง กกต.ในอดีตจนติดคุกมำแล้ว แต่ครั้งนี้ผมมั่นใจมำก ไม่เช่นนั้นผมคงไม่ท ำ เพรำะถ้ำไม่มั่นใจเขำ
ฟ้องผมได้ เรื่องอะไรผมจะติดคุกตอนแก่ ดังนั้นขอยืนยันด้วยศักดิ์ศรีของทนำยควำมและนักกำรกฎหมำยตลอดชีวิตของ
ผมว่ำ เรื่องนี้มีพยำนหลักฐำนหนักแน่นมำกกว่ำคดีชุด พล.ต.อ.วำสนำ ที่เคยติดคุกมำแล้ว และผมจะท ำคดีนี้ให้ถึงที่สุด 
กกต.ไม่ใช่ลูกผู้ชำยจริง เพรำะถ้ำคุณเชื่อว่ำพยำนใส่ร้ำยพรรคประชำธิปัตย์และสั่งด ำเนินคดีนำย เปี่ยมไปแล้ว แต่ท ำไม
คุณไม่สั่งเลือกตั้งใหม่ และที่คุณอ้ำงว่ำเป็นเงินซื้อน้ ำมันพืช ท ำไมคุณไม่ฟ้องผม มันย้อนแย้งกรณีนี้มันเป็นตรรกะ ที่ผม
ยื่นฟ้องครั้งนี้เพ่ือต้องกำรให้ กกต.มีมำตรฐำน และมีพฤติกรรมเลวร้ำยกว่ำชุดในอดีตที่ติดคุกเสียอีก แต่ที่ผมโกรธมำก 
คือ กกต.ได้รับกำรโปรดเกล้ำฯ จำกพระเจ้ำอยู่หัวด้วยควำมไว้วำงพระรำชหฤทัย ดังนั้นจะต้องสะอำด ถ้ำไม่สุจริต 
ท ำงำนไม่ได้ แต่พรรคกำรเมืองอ่อนแอ สีด ำ สีเทำ มีกำรทุจริตจึงไม่กล้ำฟ้อง ผมแนะให้ดูว่ำ ประธำนหลักสูตรกำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ของกกต. ว่ำใครเป็นประธำนพตส. ซึ่งก็คือหัวหน้ำพรรคกำรเมืองพรรคหนึ่ง 
ทั้งนี้ ผมจะฟ้องต่อ ป.ป.ช.ต่อไป" นำยนิพิฏฐ์ กล่ำว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1878775 
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วันท่ี 29 มิถุนำยน 2563 - 17:19 น. 

13 ก.ค. ศาลอาญาคดทีุจริตฯนัดค าฟังสั่งตรวจฟ้อง”นิพิฎฐ”์ฟ้อง 7กกต. 
 

 
 
ศาลอาญาคดีทุจริตฯนัดฟังค าสั่งช้ันตรวจฟ้อง คดี“นิพิฏฐ์ “ยื่นฟ้อง 7 กกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ 13 ก.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีที่วันนี้ นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์ ในฐำนะอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 ได้แถลงข่ำวที่พรรคประชำธิปัตย์ ฟ้องคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (กกต.) จ ำนวน 7 คน ตำมควำมผิดประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 ฐำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ จำก
กำรที่ กกต. ยกค ำร้องทุจริตกำรเลือกตั้งในเขต 2 จ.พัทลุง ต่อศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำงนั้น หลังฟ้อง
แล้ว ศำลอำญำคดีทุจริตฯ ได้รับค ำฟ้องไว้ในสำรบบเป็นคดีหมำยเลขด ำ อท.92/2563 พร้อมนัดฟังค ำสั่งในชั้นตรวจค ำ
ฟ้องวันที่ 13 ก.ค. นี้ เวลำ 13.30 น. 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2247925 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2247925
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg
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29 มิ.ย. 2020กำรเมือง  

นิพิฏฐ์ จัดหนัก!! ย่ืนฟ้อง 7 กกต. ปมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

 
วันที่ 29 มิถุนำยน 2563 นำย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะอดีตผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 แถลงฟ้องคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 7 คน ว่ำ ตนได้ยื่นฟ้อง กกต. กลำง จ ำนวน 7 
คน ต่อศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ตำมควำมผิดประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 ว่ำด้วยปฏิบัติ
หน้ำที่โดยมิชอบ เนื่องจำกบุคคล ทั้ง 7 คน เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีหน้ำที่ต้องจัดกำรเลือกตั้ง ควบคุมดูแลให้เป็นไปตำม
สุจริตเที่ยงธรรม และต้องใช้อ ำนำจหน้ำที่อย่ำงกล้ำหำญ ปรำศจำกอคติ และกำรใช้ดุลยพินิจต้องเป็นไปด้วยควำม
ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ร.ป. ว่ำด้วย กกต. และ พ.ร.ป. ว่ำ ด้วยกำรเลือกตั้ง แต่กำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
24 มี.ค. 2562 กกต. ได้สมคบคิดใช้อ ำนำจหน้ำที่ทุจริต มีอคติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ใช้ดุลยพินิจตำมอ ำเภอใจ ไม่มี
ข้อเท็จจริงและเหตุผลรองรับอันเป็นกำรใช้อ ำนำจช่วยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยให้ชนะกำรเลือกตั้ง ในเขต 2 พัทลุง แทนที่
จะใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ เพรำะมีหลักฐำนปรำกฏชัดว่ำ เต็มไปด้วยกำรทุจริตและมีกำรซื้อเสียง 

ทั้งนี้ เป็นกำรแสดงถึงควำมไม่เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมำย สร้ำงผลเสียหำยร้ำยแรงต่อกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท ำให้ตนได้รับควำมเสียหำย จำกกำรกระท ำของ กกต. 
ทั้ง 7 คน ในกำรใช้ดุลยพินิจไม่ได้อยู่บนพื้นฐำนของควำมสมเหตุสมผล และเป็นกำรใช้ดุลยพินิจตำมอ ำเภอใจจนล้นนอก
เขตของควำมชอบด้วยกฎหมำยรัฐธรรมนูญ ทุจริตตำมนัยยะค ำพิพำกษำศำลฏีกำที่ 3509/2549 นอกจำกนี้ยังเป็นกำร
ท ำลำยและบั่นทอนระบอบประชำธิปไตย หำกปล่อยให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจะเป็นเครื่องมือของนักกำรเมืองที่ทุจริตและ
เข้ำไปแสวงหำอ ำนำจได้ประโยชน์ สร้ำงควำมเสียหำยต่อระบอบประชำธิปไตยอย่ำงร้ำยแรง 

นำยนิพิฏฐ์ กล่ำวว่ำ ส ำหรับพฤติกรรมของ 7 กกต. สืบเนื่องจำกตนได้ยื่นร้องเรียนกำรทุจริตในเขตเลือกตั้ง
ดังกล่ำว ทั้ง 4 เรื่อง 1. พยำนของตน ซึ่งก่อนหน้ำนี้ยอมรับว่ำเป็นผู้ซื้อเสียง โดยกกต.จังหวัดชี้ว่ำมีกำรซื้อเสียงจริง แต่
ภำยหลังพยำนได้กลับค ำให้กำรว่ำ เป็นกำรให้เงินหลำนไปซื้อน้ ำมันพืช ซึ่ง กกต. เชื่อตำมนั้น และยกค ำร้อง 2. บัญชี
รำยชื่อพิสูจน์ชัดเจนว่ำ เป็นกำรซื้อเสียง พร้อมมีคลิปว่ำมีชำวบ้ำนเดินเขำไปรับเงิน และบอกให้เลือกเบอร์ 9 แต่ กกต. 
กลับยกค ำร้องโดยเชื่อพยำนที่อ้ำงว่ำไม่ทรำบว่ำเป็นบัญชีอะไรและไม่ทรำบว่ำเป็นเงินส ำหรับใช้ท ำอะไร เพรำะไม่ได้ยิน
เสียงชัดเจนว่ำพูดอะไร ทั้งท่ีควำมจริงคลิปดังกล่ำวเสียงชัดเจนมำก 

1. หลักฐำนในไลน์ “กลุ่มเพ่ือนนำยฉลอง” ที่สั่งให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ถ่ำยบัตรประชำชน 35,000 ใบทั่วเขตเลือกตั้ง ที่ 2 
แลกกับกำรจ่ำยเงินให้ประชำชนหัวละ 500 บำท แต่มีผู้ใหญ่บ้ำนคนหนึ่งบอกว่ำไม่สำมำรถท ำตำมได้ เพรำะต้องวำงตัว
เป็นกลำงในกำรเลือกตั้ง ท ำให้สำรวัตรก ำนันคนหนึ่งลบชื่อผู้ใหญ่บ้ำนคนดังกล่ำวออกจำกกลุ่มไลน์ ซึ่งในกำรสอบสวน

https://www.brighttv.co.th/news/politics/nipith-file-a-lawsuit
https://www.brighttv.co.th/news/politics/nipith-file-a-lawsuit
https://www.brighttv.co.th/news/politics/nipith-file-a-lawsuit
https://www.brighttv.co.th/news/politics/nipith-file-a-lawsuit
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ของ กกต. มีกำรอ้ำงว่ำ ได้เชิญผู้ใหญ่บ้ำนรำยดังกล่ำวมำให้กำร โดยบอกว่ำเป็นกำรส ำรวจคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจ
ไทย กกต. เชื่อข้ออ้ำงดังกล่ำวและยกค ำร้อง ทั้งท่ีควำมจริงกำรส ำรวจคะแนนนิยมจะไม่ใช้เจ้ำหน้ำที่ไปท ำในช่วงที่มีพระ
รำชกฤษฎีกำกำรเลือกตั้ง ตนได้โต้แย้งว่ำหำกเป็นกำรส ำรวจคะแนนนิยมจริง ท ำไมต้องลบชื่อผู้ใหญ่บ้ำนที่วำงตัวเป็น
กลำงออกจำกกลุ่ม อีกทั้ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ห้ำมไม่ให้ท ำ 4. ในกลุ่มไลน์ดังกล่ำวยังบอกว่ำถ้ำ
โดนจับได้ว่ำซื้อเสียงให้โยนว่ำเป็นเงินซื้อเสียงของพรรคประชำธิปัตย์ ฉะนั้น เมื่อได้ข้อมูลมำได้ร้องไปยังกกต.จังหวัดว่ำ
เป็นกำรใส่ร้ำยคะแนนนิยมทั้งของตนและพรรค แต่ กกต. ให้ด ำเนินคดีเฉพำะผู้เขียนไลน์เท่ำนั้น ทั้งท่ีตำมปกติต้องจัดให้
มีกำรเลือกตัง้ใหม่ เนื่องจำกเกิดควำมไม่สุจริต 

นำยนิพิฏฐ์ กล่ำวอีกว่ำ ผมเปิดเผยข้อมูลเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น เพรำะผมไม่เชื่อว่ำคนที่ให้ข้อมูลจะซื่อตรง ผมมี
ข้อมูลมำกกว่ำนั้น ถ้ำ กกต. รู้ว่ำ ในมือผมมีข้อมูลมำกกว่ำนั้น กกต. จะหนำว แต่ผมไม่เปิดเผยวันนี้ ผมเคยท ำคดีฟ้อง 
กกต. ชุดพล.ต.อ.วำสนำ เพ่ิมลำภ จนติดคุกมำแล้ว แต่ครั้งนี้ผมมั่นใจ ถ้ำมีข้อมูล 50-50 ผมไม่ท ำ เพรำะถ้ำไม่มั่นใจเขำ
ฟ้องผมได้ เรื่องอะไรผมจะติดคุกตอนแก่ และผมรู้ว่ำ กกต. ติดคุกเพรำะอะไร ดังนั้น ขอยืนยันด้วยศักดิ์ศรีของ
ทนำยควำมและนักกำรกฎหมำยตลอดชีวิตของผม ว่ำ เรื่องนี้มีพยำนหลักฐำนหนักแน่นมำกกว่ำคดีชุด พล.ต.อ.วำสนำ 
เคยติดคุกมำแล้ว และผมจะท ำคดีนี้ให้ถึงที่สุด กกต. ไม่ใช่ลูกผู้ชำย เพรำะถ้ำเรื่องนี้เป็นกำรซื้อเสียงจริง แล้วคุณเสือก
บอกว่ำ เป็นน้ ำมันพืช คุณต้องติดคุกให้ผม เดิมพันกัน และถ้ำคุณเชื่อว่ำพยำนใส่ร้ำยพรรคประชำธิปั ตย์จริง และ
ด ำเนินคดีเขำ แต่ท ำไมคุณไม่เลือกตั้งใหม่ และท่ีคุณอ้ำงว่ำเป็นเงินซื้อน้ ำมัน ท ำไมคุณไม่ฟ้องผมมันเป็นตรรกะ 

“กำรยื่นฟ้องครั้งนี้ ต้องกำรให้ กกต. มีมำตรฐำน เพรำะที่ผ่ำนมำไม่มีมำตรฐำนเลย ซึ่งควำมผิดนี้ถึงขั้นติดคุก
ตลอดชีวิต แต่ที่ตนโกรธมำก คือ กกต. ได้รับกำรโปรดเกล้ำฯ จำกพระเจ้ำอยู่หัว ด้วยควำมไว้วำงพระรำชหฤทัย ดังนั้น 
จะต้องสะอำด ถ้ำไม่สุจริต ท ำงำนไม่ได้ แต่นักกำรเมืองพรรคอ่อนแอ สีด ำ สีเทำ มีกำรทุจริตจึงไม่กล้ำฟ้อง ตนแนะให้ดู
ว่ำประธำนหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ของ กกต. ว่ำ ใครเป็นประธำน พตส. ซึ่งก็คือ
หัวหน้ำพรรคกำรเมืองพรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตนจะได้ยื่นต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
ต่อไปด้วย” นำยนิพิฏฐ์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/nipith-file-a-lawsuit 
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30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

 นิพิฏฐ์ฟ้อง 7 กกต. อมุ้ ซื้อเสียงพัทลุง ขู่ซ้ ารอยสามหนา 

 
  "นิพิฏฐ์" ฟ้อง 7 กกต.ผิด ม.157 ใช้อ านาจช่วยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งเขต 2 พัทลุง ฟุ้งมี

หลักฐานมัดแน่นยิ่งกว่าสมัยร้องจน กกต.ยุคสามหนาเข้าคุก "ศาลอาญาคดีทุจริตฯ" นัดฟังค าสั่ง 13 ก.ค.นี้ 
"ศิริโชค” ซ้ าดาบสองฟ้องเอาผิดสัปดาห์หน้า "ซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง" ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง 
     ที่พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) วันที่ 29 มิ.ย. นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะ
อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 แถลงข่ำวกำรฟ้องคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) จ ำนวน 7 คนว่ำ ได้ยื่น
ฟ้อง กกต.กลำง จ ำนวน 7 คน ต่อศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ตำมควำมผิดประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ 157 ว่ำด้วยปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เนื่องจำกบุคคลทั้ง 7 คนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีหน้ำที่ต้องจัดกำรเลือกตั้ง 
ควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมสุจริต เที่ยงธรรม และต้องใช้อ ำนำจหน้ำที่อย่ำงกล้ำหำญ ปรำศจำกอคติ และกำรใช้ดุลยพินิจ
ต้องเป็นไปด้วยควำมซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ร.ป.ว่ำด้วย กกต. และ พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง 

นำยนิพิฏฐ์กล่ำวว่ำ กำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 กกต.ได้สมคบคิดใช้อ ำนำจหน้ำที่ทุจริต มีอคติ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน ใช้ดุลยพินิจตำมอ ำเภอใจ ไม่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลรองรับอันเป็นกำรใช้อ ำนำจช่วยผู้สมัครพรรค
ภูมิใจไทยให้ชนะกำรเลือกตั้งในเขต 2 พัทลุง แทนที่จะใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ เพรำะมีหลักฐำน
ปรำกฏชัดว่ำเต็มไปด้วยกำรทุจริตและมีกำรซื้อเสียง ไม่เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมำย สร้ำงผลเสียหำยร้ำยแรงต่อ
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท ำให้ตนได้รับควำมเสียหำย 

“กำรกระท ำของ กกต.ทั้ง 7 คน ในกำรใช้ดุลยพินิจไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐำนของควำมสมเหตุสมผล และเป็นกำรใช้
ดุลยพินิจตำมอ ำเภอใจ จนล้นนอกเขตของควำมชอบด้วยกฎหมำยรัฐธรรมนูญ ทุจริตตำมนัยค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 
3509/2549 นอกจำกนี้ยังเป็นกำรท ำลำยและบั่นทอนระบอบประชำธิปไตย หำกปล่อยให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป จะเป็น
เครื่องมือของนักกำรเมืองที่ทุจริตและเข้ำไปแสวงหำอ ำนำจได้ประโยชน์ สร้ำงควำมเสียหำยต่อระบอบประชำธิปไตย
อย่ำงร้ำยแรง” นำยนิพิฏฐ์กล่ำว   

อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 รำยนี้ระบุว่ำ ส ำหรับพฤติกรรมของ 7 กกต. สืบเนื่องจำกได้ยื่น
ร้องเรียนกำรทุจริตในเขตเลือกตั้งดังกล่ำวทั้ง 4 เรื่อง เรื่องแรก พยำนของตน ซึ่งก่อนหน้ำนี้ยอมรับว่ำเป็นผู้ซื้อเสียง โดย 
กกต.จังหวัดชี้ว่ำมีกำรซื้อเสียงจริง แต่ภำยหลังพยำนได้กลับค ำให้กำรว่ำเป็นกำรให้เงินหลำนไปซื้อน้ ำมันพืช ซึ่ง กกต.
เชื่อตำมนั้นและยกค ำร้อง เรื่องที่สอง บัญชีรำยชื่อพิสูจน์ชัดเจนว่ำเป็นกำรซื้อเสียง พร้อมมีคลิปว่ำมีชำวบ้ำนเดินเข้ำไป
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รับเงิน และบอกให้เลือกเบอร์ 9 แต่ กกต.กลับยกค ำร้องโดยเชื่อพยำนที่อ้ำงว่ำไม่ทรำบว่ำเป็นบัญชีอะไร และไม่ทรำบว่ำ
เป็นเงินส ำหรับใช้ท ำอะไร เพรำะไม่ได้ยินเสียงชัดเจนว่ำพูดอะไร ทั้งท่ีควำมจริงคลิปดังกล่ำวเสียงชัดเจนมำก 

นอกจำกนี้ เรื่องที่สำม หลักฐำนในไลน์ “กลุ่มเพ่ือนนำยฉลอง” ที่สั่งให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ถ่ำยบัตรประชำชน 
35,000 ใบทั่วเขตเลือกตั้งที่ 2 แลกกับกำรจ่ำยเงินให้ประชำชนหัวละ 500 บำท แต่มีผู้ใหญ่บ้ำนคนหนึ่งบอกว่ำไม่
สำมำรถท ำตำมได้ เพรำะต้องวำงตัวเป็นกลำงในกำรเลือกตั้ง ท ำให้สำรวัตรก ำนันคนหนึ่งลบชื่อผู้ใหญ่บ้ำนคนดังกล่ำว
ออกจำกกลุ่มไลน์ ซึ่งในกำรสอบสวนของ กกต.มีกำรอ้ำงว่ำได้เชิญผู้ใหญ่บ้ำนรำยดังกล่ำวมำให้กำร โดยบอกว่ำเป็นกำร
ส ำรวจคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทย กกต.เชื่อข้ออ้ำงดังกล่ำวและยกค ำร้อง ทั้งท่ีควำมจริงกำรส ำรวจคะแนนนิยมจะ
ไม่ใช้เจ้ำหน้ำที่ไปท ำในช่วงที่มีพระรำชกฤษฎีกำกำรเลือกตั้ง ซึ่งได้โต้แย้งว่ำหำกเป็นกำรส ำรวจคะแนนนิยมจริง ท ำไม
ต้องลบชื่อผู้ใหญ่บ้ำนที่วำงตัวเป็นกลำงออกจำกกลุ่ม อีกท้ัง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ห้ำมไม่ให้ท ำ 

 ส่วนเรื่องที่สี่ ในกลุ่มไลน์ดังกล่ำวยังบอกว่ำถ้ำโดนจับได้ว่ำซื้อเสียงให้โยนว่ำเป็นเงินซื้อเสียงของพรรค
ประชำธิปัตย์ ฉะนั้นเมื่อได้ข้อมูลมำได้ร้องไปยัง กกต.จังหวัดว่ำเป็นกำรใส่ร้ำยคะแนนนิยมทั้งของตนและพรรค แต่ กกต.
ให้ด ำเนินคดีเฉพำะผู้เขียนไลน์เท่ำนั้น ทั้งท่ีตำมปกติต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ เนื่องจำกเกิดควำมไม่สุจริต 

“ผมเปิดเผยข้อมูลเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น เพรำะผมไม่เชื่อว่ำคนที่ให้ข้อมูลจะซื่อตรง ผมมีข้อมูลมำกกว่ำนั้น ถ้ำ 
กกต.รู้ว่ำในมือผมมีข้อมูลมำกกว่ำนั้น กกต.จะหนำว แต่ผมไม่เปิดเผยวันนี้ ผมเคยท ำคดีฟ้อง กกต.ชุด พล.ต.อ.วำสนำ 
เพ่ิมลำภ จนติดคุกมำแล้ว แต่ครั้งนี้ผมมั่นใจ ถ้ำมีข้อมูล 50-50 ผมไม่ท ำ เพรำะถ้ำไม่มั่นใจเขำฟ้องผมได้ เรื่องอะไรผม
จะติดคุกตอนแก่ และผมรู้ว่ำ กกต.ติดคุกเพรำะอะไร ดังนั้นขอยืนยันด้วยศักดิ์ศรีของทนำยควำมและนักกำรกฎหมำย
ตลอดชีวิตของผมว่ำ เรื่องนี้มีพยำนหลักฐำนหนักแน่นมำกกว่ำคดีชุด พล.ต.อ.วำสนำเคยติดคุกมำแล้ว และผมจะท ำคดีนี้
ให้ถึงที่สุด กกต.ไม่ใช่ลูกผู้ชำย เพรำะถ้ำเรื่องนี้เป็นกำรซื้อเสียงจริง แล้วคุณเสือกบอกว่ำ เป็นน้ ำมันพืช คุณต้องติดคุกให้
ผม เดิมพันกัน และถ้ำคุณเชื่อว่ำพยำนใส่ร้ำยพรรคประชำธิปัตย์จริง และด ำเนินคดีเขำ แต่ท ำไมคุณไม่เลือกตั้งใหม่ และ
ที่คุณอ้ำงว่ำเป็นเงินซื้อน้ ำมัน ท ำไมคุณไม่ฟ้องผม มันเป็นตรรกะ” อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 รำยนี้ระบ ุ

นำยนิพิฏฐ์ระบุด้วยว่ำ กำรยื่นฟ้องครั้งนี้ต้องกำรให้ กกต.มีมำตรฐำน เพรำะที่ผ่ำนมำไม่มีมำตรฐำนเลย และ
พฤติกรรมเลวร้ำยกว่ำชุด พล.ต.อ.วำสนำเสียอีก ซึ่งควำมผิดนี้ถึงขั้นติดคุกตลอดชีวิต แต่ที่โกรธมำกคือ กกต.ได้รับกำร
โปรดเกล้ำฯ จำกพระเจ้ำอยู่หัวด้วยควำมไว้วำงพระรำชหฤทัย ดังนั้นจะต้องสะอำด ถ้ำไม่สุจริต ท ำงำนไม่ได้ แต่
นักกำรเมืองพรรคอ่อนแอ สีด ำ สีเทำ มีกำรทุจริตจึงไม่กล้ำฟ้อง ขอแนะให้ดูว่ำประธำนหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและ
กำรเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ของ กกต. ว่ำใครเป็นประธำน พตส. ซึ่งก็คือหัวหน้ำพรรคกำรเมืองพรรคหนึ่ง ซึ่ งจะได้ยื่น
ต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ต่อไปด้วย 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังจำกนำยนิพิฏฐ์ยื่นฟ้อง กกต.แล้ว ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ได้
รับค ำฟ้องไว้ในสำรบบเป็นคดีหมำยเลขด ำ อท.92/2563 พร้อมนัดฟังค ำสั่งในชั้นตรวจค ำฟ้องวันที่ 13 ก.ค.นี้ เวลำ 
13.30 น. 

ขณะที่นำยเชำว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ำ “วันนี้ท่ำนนิพิฏฐ์น ำร่อง
ยื่นฟ้อง กกต.ต่อศำลคดีอำญำทุจริตฯ เชื่อว่ำถ้ำมีคนกล้ำต่อสู้แบบตรงไปตรงมำอย่ำงท่ำนนิพิฏฐ์ กกต.ชุดนี้คงมีคดียำว
เป็นหำงว่ำว อย่ำงน้อยคิวต่อไปอำทิตย์หน้ำอยู่ในมือผมอีกหนึ่งคดีล่ะ” 
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     ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คดีที่นำยเชำว์ระบุถึงคือกรณีที่นำยศิริโชค โสภำ ผู้สมัคร ส.ส.สงขลำ เขต 7 พรรค
ประชำธิปัตย์ มอบหมำยให้ด ำเนินคดีกับ กกต.ฐำนปฏิบัติหน้ำที่มิชอบ หลังตีตกทุกค ำร้องทุจริตเลือกตั้งของนำยณัฏฐ์
ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลำ พรรคภูมิใจไทย โดยใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. กล่ำวหลังประชุม กกต.ว่ำ วันนี้ยัง
ไม่มีกำรพิจำรณำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำง
ที่ส ำนักงำน กกต.จังหวัดล ำปำง ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงหลังมีกำรยื่นค ำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 

มีรำยงำนว่ำ ที่ประชุม กกต.ได้พิจำรณำค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคและมีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคกล้ำเป็นพรรคกำรเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70091 
 

 

 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/70091


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

55 

 

 

วันท่ี 29 มิถุนำยน 2563 - 16:59 น. 

 ‘ธนาธร’ประเดิม เยือนถ่ินใต้ พาคณะก้าวหน้าลุยสนามท้องถิ่น ประกาศส่งชิง อบจ. 
 

 
 
  ‘ธนาธร’ ประเดิมเยือนใต้ พาคณะก้าวหน้าลุยสนามท้องถิ่น ประกาศส่งชิง อบจ. 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน ที่สนำมบินภูเก็ต ผู้สื่อข่ำวรำยงำนกำรเดินทำงเยือนพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ชำยฝั่งทะเลอัน
ดำมันคือ จ.พังงำ และจ.ภูเก็ต ของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ โดยกำรตลอดกำรเดินทำงระหว่ำง
วันที่ 27-29 มิถุนำยนนี้ มีจุดประสงค์หลักเพ่ือพบปะและรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนในเรื่องต่ำงๆ รวมทั้งกำร
เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรลงเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนำคตของคณะก้ำวหน้ำ ซึ่งถือเป็นเดินสำยครั้งแรกของ
นำยธนำธร นับตั้งแต่มีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่และภำยหลังจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด -19 เริ่มคลี่คลำยลง 
โดยมี นำยไกลก้อง ไวทยกำร แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ และนำยเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ อดีต
กรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ สัดส่วนภำคใต้ ร่วมเดินทำงไปในพ้ืนที่ 
นำยธนำธร กล่ำวตอนหนึ่งในกำรพูดคุยว่ำ ตนเดินทำงมำที่จังหวัดพังงำและภูเก็ตเป็นที่แรกหลังมีกำรเปิดน่ำนฟ้ำให้
เดินทำงในประเทศได้ เพ่ือยืนยันกับทุกคนว่ำ กำรที่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ ไม่สำมำรถท ำให้ตนและอดีต
กรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ทุกคนหยุดกำรท ำงำนเพ่ือประชำชนได้ และในอนำคตตนและคณะก้ำวหน้ำจะ
เดินทำงเพ่ือไปพบปะประชำชนเช่นนี้อีกทั่วประเทศ เพ่ือน ำปัญหำต่ำงๆ ไปประสำนงำนขับเคลื่อนร่ วมกับ ส.ส.อดีต
อนำคตใหม่ท่ีบัดนี้อยู่กับพรรคก้ำวไกล และรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน และให้ควำมรู้แลกเปลี่ยนกับประชำชนทั่ว
ประเทศ 

นำยธนำธร กล่ำวอีกว่ำ นอกจำกนี้ คณะก้ำวหน้ำก ำลังเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรขับเคลื่อนในระยะต่อไป 
คือกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งคณะก้ำวหน้ำยืนยันที่จะส่งผู้สมัครในส่วนของ อบจ.ในภำคใต้
อย่ำงแน่นอน ส่วนจะเป็นจังหวัดใดบ้ำงจะมีควำมคืบหน้ำต่อไป เพรำะเรำเห็นว่ำ รัฐรำชกำรที่รวบอ ำนำจอยู่ที่ส่วนกลำง
คือหนึ่งในปัญหำส ำคัญที่สุดที่ท ำให้ทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยขำดกำรพัฒนำ ท ำให้เรื่องรำวปัญหำต่ำงๆ ต้องถูกน ำไปหำรือ
ในสภำโดย ส.ส. แทนที่จะเป็นอ ำนำจของท้องถิ่นจัดกำรได้ทันที ที่เป็นเช่นนี้ก็เพรำะอ ำนำจ งบประมำณ กำรตัดสินใจ 
ทุกอย่ำงอยู่ที่ส่วนกลำงทั้งหมด ประชำชนเสียภำษีก็ถูกน ำไปที่ส่วนกลำงก่อนแล้วค่อยรอให้ส่ วนกลำงจัดสรรมำ ไม่มี

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/53-6.jpg
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ประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำงถึงสูงที่ไหน ที่มีระบบกำรจัดกำรภำษีเช่นนี้อีกแล้ว ทุกประเทศเคลื่อนไปใน
ทิศทำงท่ีส่งภำษีลงท้องถิ่นให้เป็นจ ำนวนมำกที่สุดก่อนทั้งนั้น 

“นี่คือเหตุผลที่คณะก้ำวหน้ำต้องกำรลงมำเขย่ำกำรเมืองท้องถิ่น เรำต้องกำรแสดงให้เห็นว่ำเรำ มีควำมรู้เพียง
พอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เรำมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ เทคโนโลยี มีศักยภำพท่ีจะท ำได้ มีนโยบำยและแนวคิดที่ดี 
เรำเชื่อว่ำเรำท ำได้ จะแพ้หรือชนะไม่ใช่ประเด็น เรำท ำให้กำรเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องของนโยบำย ไม่ใช่ผลประโยบน์ 
อิทธิพล และระบบอุปถัมภ์ เรำท ำเรื่องนี้ส ำเร็จมำแล้วในระดับชำติ เรำจะท ำมันได้อีกครั้งหนึ่ง ประเทศไทยจะเปลี่ยนได้
ต้องอำศัยทั้งแรงจำกข้ำงล่ำงจำกข้ำงบน ข้ำงบนเรำต้องมี ส.ส.เพ่ือไปท ำกฎหมำยเพ่ือปฏิรูประบบรำชกำรทั้งระบบ 
ข้ำงล่ำงเรำต้องมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนำท้องถิ่นผ่ำนนโยบำยเรำทุกคนร่วมกันเรำจะท ำได้” นำยธนำธร กล่ำว 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนอีกว่ำ ในกำรเยือนพ้ืนที่ครั้งนี้ นำยธนำธรและทีมงำนยังได้รับปัญหำของผู้ประกอบกำรด้ำน
ต่ำงๆ ของทั้งสองจังหวัด อำทิ ผู้ประกอบกำรสถำนบันเทิง อสังหำริมทรัพย์ โรงแรม ผู้ประกอบกำรรถตู้ หำบเร่แผงลอย 
และบริษัทน ำเที่ยวซึ่งต่ำงได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ถ้วนหน้ำ  โดยนำยธนำธร ได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น
ตอนหนึ่งว่ำ สถำนกำรณ์ในขณะนี้ พูดอย่ำงตรงไปตรงมำคือไม่ดีขึ้นในเร็ววันแน่นอน จะคลี่คลำยอย่ำงเร็วที่สุดคือเมื่อมี
วัคซีนเกิดขึ้น แล้วยังต้องรอกำรผลิตเพ่ือกระจำยสู่ประชำกรทั้งโลกอีก ดังนั้น ในช่วงนี้สิ่งที่ท ำได้ดีที่สุด คือกำรรักษำ
กระแสเงินสดให้มำกที่สุดและพยำยำมลดค่ำใช้จ่ำยลง ส ำหรับในจังหวัดพังงำและภูเก็ต สิ่งที่เป็นธุรกิจหลักคือธุรกิจด้ำน
กำรท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้ผู้ประกอบกำรบำงท่ำนได้แสดงควำมเห็นในเรื่องควำมเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่ำน
มำ ซึ่งตนเห็นว่ำนี่เป็นโอกำสที่ภำคธุรกิจจะสำมำรถมำร่วมกันใช้เวลำช่วงนี้ในกำรฟื้นฟูธรรมชำติและพ้ืนที่กำรท่องเที่ยว 
ปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภำพสินค้ำและบริกำรให้รองรับกำรกลับมำของนักท่องเที่ยวในอนำคต ดังนั้น สิ่งที่ท ำได้ในขณะนี้คือ
กำรฟ้ืนฟู แต่นอกจำกกำรฟ้ืนฟูแล้วยังจ ำเป็นต้องสร้ำงสิ่งใหม่ ที่ผ่ำนมำเรำขำย sea-sand-sun ของเดิมมำตลอด เป็นไป
ได้หรือไม่ที่เรำจะสร้ำงจุดขำยใหม่ข้ึนมำ 

“แน่นอนว่ำหลำยอย่ำงเป็นเรื่องที่ภำครัฐต้องด ำเนินกำร แต่ค ำถำมคือถ้ำภำครัฐไม่ฟังก์ชั่นและไม่เข้ำมำ
ด ำเนินกำรจะท ำอย่ำงไร ส ำหรับผมคิดว่ำมีควำมเป็นไปได้ที่ชุมชนจะร่วมลงแรงลงใจท ำกันเองโดยไม่ต้องรอควำม
ช่วยเหลือจำกภำครัฐ ผมเข้ำใจดีถึงควำมรู้สึกว่ำพ่ึงพำรัฐไม่ได้ เมื่ออ ำนำจถูกรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลำง และท้องถิ่นไม่มี
อ ำนำจในกำรตัดสินใจอะไรเลย แต่เรื่องพวกนี้ถ้ำชุมชน ภำคประชำสังคมมีข้อเสนอที่ดี มีข้อเสนอในกำรพัฒนำท้องถิ่น
ร่วมกันไปในทิศทำงเดียว ถ้ำประชำสังคมมีพลัง เอกชนมีพลัง ลงมือคนละไม้ละมือท ำกันได้ ก็สำมำรถลงมือท ำได้ทันที 
นี่เป็นเรื่องที่ผมมีควำมสนใจอยู่ และอยำกมำช่วยด ำเนินกระบวนกำรในกำรสร้ำงนโยบำยในกำรพัฒนำให้กับทุกคนที่นี่
อีกครั้งในกำรมำเยือนในครั้งต่อๆ ไป” นำยธนำธร กล่ำว 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนด้วยว่ำ นำยธนำธรและทีมงำนได้เดินทำงพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่จริงที่ตลำดปัน
สุข ที่ภำคประชำสังคม โดย มูลนิธิพัฒนำป่ำตอง ได้เปิดพื้นที่บริเวณลำนจอดรถ โรงแรมป่ำตอง เบย์ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ ต.
ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ให้พ่อค้ำแม่ขำยที่เคยขำยของอยู่ริมหำดป่ำตอง และได้รับผลกระทบจำกวิกฤติโควิด-19 มำเปิด
ร้ำนขำยของเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก ซึ่งนำยธนำธรได้ร่วมอุดหนุนซื้ออำหำรที่ตลำดหลำยร้ำน น ำไปรับ
ทำนร่วมกันกับทีมงำนและผู้สนับสนุน พบปะพูดคุยกันในบรรยำกำศที่เป็นกันเอง ก่อนจะร่วมกันกิจกรรมกับกลุ่มขยะ
มรสุม ที่เป็นอำสำสมัครเยำวชนที่ดูแลหำดป่ำตอง ในกำรร่วมกันเก็บขยะบนชำยหำดด้วย 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2247831 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2247831
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อังคำรที่ 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 12.31 น. 

"ก้าวไกล"ประเดิมส่งผู้สมัครชิงส.ส.สมุทรปราการ 
“ก้ำวไกล”ประเดิมส่งผู้สมัครเลือกตั้งใหม่สมุทรปรำกำร หลัง”กรุง ศรีวิไล”โดนใบเหลืองปมคนใกล้ชิดแจกเงินงำนศพ
ช่วงหำเสียงเลือกตั้ง 

 
 
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นำยวิโรจน์ ลักขณำอดิศร โฆษกพรรคก้ำวไกล เปิดเผยว่ำ จำกกำรที่ศำลวินิจฉัยและมีค ำสั่ง

ให้เลือกตั้งใหม่ เนื่องจำกนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ จ.สมุทรปรำกำร เขต 5 ถูกกล่ำวหำว่ำคน
ใกล้ชิดให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งลงคะแนนให้นำยกรุงศรีวิไล ซึ่งมีควำมผิดตำม 
พ.ร.ป.เลือกตั้งนั้น พรรคก้ำวไกลพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใหม่เขต 5 จ.สมุทรปรำกำรแล้ว และนี่จะเป็นครั้งแรกของ
พรรคก้ำวไกลที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย หลังจำกท่ี 54 ส.ส. พรรคอนำคตใหม่ทีถู่กยุบโดย
ค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญได้ย้ำยมำสังกัดพรรคก้ำวไกล เพ่ือสำนต่อภำรกิจอนำคตใหม่ 

นำยวิโรจน์ กล่ำวว่ำ พรรคก้ำวไกลมีควำมมุ่งมั่นที่จะผู้สมัครลงเลือกตั้งเพ่ือเป็นแสงสว่ำงแห่งควำมหวังของ
ประชำชน ที่ต้องกำรน ำพำประเทศให้พัฒนำไปข้ำงหน้ำ เป็นตัวแทนของประชำชนที่สำมำรถท ำให้เสียงของประชำชน
ดังขึ้น และพร้อมท ำทุกวิถีทำงเพ่ือให้ปัญหำควำมทุกข์ยำกที่ประชำชนประสบอยู่ได้รับกำรแก้ไข พรรคก้ำวไกลยืนยันที่
จะต่อสู้ทำงควำมคิด กับกำรเมืองแบบเก่ำ ที่มีแต่กำรแย่งชิงผลประโยชน์ มำกกว่ำกำรท ำงำนเพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชำชนส่วนใหญ่ 

“พรรคก้ำวไกลเชื่อมั่นว่ำ ประชำชนจะไม่ยอมจ ำนนต่อควำมกลัวที่รัฐบำลพยำยำมกดเอำไว้อีกต่อไป และ
พร้อมจะส่งเสียงแห่งควำมหวังออกมำดังๆ ด้วยคะแนนที่ท่วมท้น เพ่ือให้พรรคก้ำวไกล เป็นตัวแทนในกำรถือดวงไฟแห่ง
ควำมหวังนั้น โดยกรรมกำรบริหำรพรรคจะประชุมและรับรองชื่อผู้ลงสมัครรับเลื อกตั้งในนำมพรรคก้ำวไกลภำยในเร็ว
วันนี้ หำกได้รำยชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วจะแจ้งให้ทรำบจึงขอให้พ่ีน้องสื่อมวลชนและประชำชน
โปรดติดตำมอย่ำงใกล้ชิดต่อไป”นำยวิโรจน์กล่ำว.  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782552  
 

https://www.dailynews.co.th/politics/782552
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บทพิสูจน์ "เจ๊แหม่ม" "นารีขี่ม้าขาว" หรอื "นางฟ้าตกสวรรค์" 

 
 
"นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" กับที่มาที่ไปและก้าวกระโดดส าคัญเข้าใกล้ต าแหน่งอ้ีรัฐมนตรี 
พลันที่ "อนุชำ นำคำศัย" เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ ลงทุนโปรโมทดรีมทีมเศรษฐกิจของพรรค น ำโดย "นฤมล 

ภิญโญสินวัฒน์" เป็นหัวหน้ำทีมท ำเอำคอกำรเมืองที่ติดตำมอยู่ริงไซด์ส่งเสียงฮือฮำไม่น้อย นับเป็นกำรส่งสัญญำณว่ำพรรค
พลังประชำรัฐวันนี้ไม่มีอะไรต้องพ่ึงมันสมองของกลุ่ม "4กุมำร" อีกต่อไป 

"นฤมล" เป็นคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันว่ำ มีส่วนช่วยคิดนโยบำยรัฐบำล และ "พปชร." ในกำรสู้ศึกเลือกตั้งที่ผ่ำนมำ แต่
บำงกระแสบอกว่ำ "อ.แหม่ม" หรือ "เจ๊แหม่ม" ก็ไม่ได้มีบทบำทอะไรมำกมำย แต่มำถึงวันนี้ "เจ๊แหม่ม" เหมือนก ำลังติดปีก มี
หน้ำมีตำ มีบทบำทในพรรคมำกขึ้น เมื่อรู้ทำงลมว่ำอยู่ตรงไหน กับใคร และท ำอย่ำงไร ถึงจะท ำให้เธอได้บินสูงอย่ำงที่ฝัน เพ่ือ
สัมผัสกับกำรมีอ ำนำจในมือสักครั้งในชีวิตจำกที่เคยใช้ชีวิตนักวิชำกำรก่อนถูก "สมคิด จำตุศรีพิทักษ์" ดึงเข้ำสู่แวดวงกำรเมือง 
สมัย "รัฐบำลคสช." ให้มำช่วยงำนเป็น "ผู้ช่วยรัฐมนตรีคลัง" ยุค "อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์" ก่อนจะออกไปร่วมงำนกับ "พปชร." 
ตั้งแต่เพ่ิงตั้งไข่เสร็จหมำดๆ ช่วงนั้น "เจ๊แหม่ม" ยังโนเนมในทำงกำรเมือง ก็มักจะเห็นติดสอยห้อยตำม อดีตหัวหน้ำพรรค 
"อุตตม สำวนำยน" แทบจะเป็นเงำตำมตัว หำกจ ำกันได้ ตอนที่ "พปชร." ก ำลังจัดล ำดับ "ส.ส.บัญชีรำยชื่อ" คนที่ดันให้ "เจ๊
แหม่ม" ได้อยู่ในล ำดับที่ 5 จนได้เป็น "ส.ส." หนแรกในชีวิต ก็คือ "สมคิด" เพรำะมีเสียงเล่ำลือกันในพรรคว่ำ "พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ" ไม่อยำกให้ปำร์ตี้ลิสต์ 10 อันดับแรก มีแต่นักกำรเมือง หวยถึงมำออกที่ "เจ๊แหม่ม" แทรกอยู่ตรงนั้น พอได้เข้ำ
สภำก็ท ำหน้ำที่อยู่เดี๋ยวเดียว เมื่อได้รับกำรผลักดันจำก "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ" ให้เป็น "โฆษกรัฐบำล" ด้วยเหตุผลหนึ่ง คือ 
รู้ภำษำอังกฤษ จนเธอตัดสินใจลำออกจำกกำรเป็น ส.ส. เพ่ือเป็น "โทรโข่งรัฐบำล" เต็มตัว และถือเป็นกำรส่งสัญญำณว่ำไม่มี
อะไรติดค้ำงกับ "สมคิด" ที่ปลุกปั้นมำ ด้วยกำรทิ้งต ำแหน่งส.ส. 

แม้กำรท ำหน้ำที่ "โฆษกรัฐบำล" ไม่ว่ำใครจะมองว่ำผลงำนดีเข้ำตำ หรือมีเสียงวิจำรณ์อย่ำงไรก็แล้ว ไม่ได้บั่นทอน
ควำมทะเยอทะยำนในตัว "เจ๊แหม่ม" หน ำซ้ ำ ค ำติติงแง่ลบเหล่ำนั้นกลับเป็นแรงผลักดันชั้นดีส ำหรับเธอคนนี้ และด้วย
ควำมสำมำรถพิเศษที่พำตัวเองเข้ำถึงผู้ใหญ่ได้ดี ไม่แปลกที่จะเห็นยืนขนำบข้ำง "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" ตั้งแต่ก่อนเป็น
หัวหน้ำพรรคพปชร. ทั้งที่บำงงำน คนเป็น "โฆษกรัฐบำล" ต้องติดตำม "นำยกฯ" ไปตำมงำนต่ำงๆ แต่กลับเลือกอยู่หลัง "บิ๊ก
ป้อม" แทน        
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ว่ำกันว่ำตอนนี้ "เจ๊แหม่ม" อัพเลเวลสถำปนำตัวเองขึ้นเป็นเลขำนุกำรส่วนตัวของบิ๊กป้อม อย่ำงไรอย่ำงนั้น ใครจะไป
ใครจะมำเพ่ือเข้ำพบ "บิ๊กป้อม" ต้องแจ้งเจ๊ก่อนเพ่ือจัดคิว ไม่เว้นแม้แต่คนใน "พปชร." และจะคอยประกบไม่ห่ำง ไม่ปล่อยให้
คนที่เข้ำพบ "บิ๊กป้อม" คุยกันแบบส่วนตัว จะต้องมีเธอเป็นวอลเปเปอร์อยู่เสมอ 

สถำนกำรณ์ใน "พปชร." ตอนนี้ที่มีแต่นักกำรเมือง ท่ำมกลำงวิกฤติเศรษฐกิจจำกพิษ "โควิด-19" ตัวเลือกในพรรคที่
จะคิดแผนแก้ปัญหำแทบไม่มี ไม่แปลกที่ชื่อ "เจ๊แหม่ม" จะถูกโยนออกมำ ไม่ว่ำจะตั้งใจหรือไม่ตำม แต่สังคมจับตำและตั้งหวัง
เอำไว้สูงลิบ ว่ำนโยบำยเศรษฐกิจที่จะออกมำนั้น จะตอบโจทย์วิกฤตินี้ได้จริง และชั่วโมงนี้ "เจ๊แหม่ม" ถือว่ำได้โอกำสแสดง
ฝีมือเต็มตัว หำกน ำทีมแก้ควำมเดือดร้อนของคนทุกกลุ่มให้ประเทศตอนนี้ได้ ท ำไมจะยกย่อง"เจ๊แหม่ม" ไม่ได้ ในทำงกลับกัน 
ถ้ำเกิดว่ำเป็นพวกดังแต่ท่อ ล้อไม่หมุน ได้โอกำสแล้วท ำไม่ได้ คงจบเห่ งำนนี้จะได้รู้มือกันไป ใครของจริงของปลอม 

เรื่องนี้แกนน ำใน "พปชร." หลำยคนก็ไม่เคยรู้มำก่อนว่ำ "เจ๊แหม่ม" จะได้รับบทนี้ แต่มีแกนน ำบำงคนให้ข้อสังเกต
เอำไว้ว่ำ "เศรษฐกิจต้องแก้ด้วยสตำงค์ คนแก้ครำวนี้ต้องเก่ง และเสียสละชื่อเสียงสุดชีวิต ท ำอะไรตำมระบบกำรเงินแบบเดิม 
แข่งขันในตลำดเดิมที่เคยท ำมำไม่ได้อีกแล้ว ต้องคิดใหม่ คิดใหญ่ คิดนอกกรอบ" 

ปัญหำเศรษฐกิจเที่ยวนี้เดิมพันสูงมำก ท่ำมกลำงผู้คนตกงำน เป็นหนี้ เอสเอ็มอีขำดสภำพคล่อง คนทั่วไปเงินขำดมือ 
นอกจำกนี้ ยังจะเป็นบทพิสูจน์ "เจ๊แหม่ม" ของจริง ว่ำ ระดับมันสมองนักเรียนนอก เป็นนักวิชำกำร จะสำมำรถพลิกฟ้ืนวิกฤติ
ได้หรือไม่ 

ถ้ำท ำได้ ก็คงเป็น "นำรีขี่ม้ำขำว" คนใหม่ แต่ถ้ำไม่ได้ คงปิดฉำกควำมฝันขึ้น "เสนำบดี" กลำยเป็น "นำรีตกสวรรค์" ก็
เป็นได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12835?line= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/12835?line=
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  การเมอืงเรือ่ง 'คิดกันไปเอง' 

 
             วันนี้ กราบขออภัยตระกูล "ปราโมช" เป็นเบื้องต้น 

เมื่อวำน "ผมผิด" คือได้เล่ำถึงคุณูปกำรของ "ขบวนกำรเสรีไทย" ที่ท่ำนอำจำรย์ปรีดี พนมยงค์ เป็นหัวหน้ำ ช่วย
ชำติรอดจำกกำรเป็น "ประเทศแพ้สงครำม" ในยุคสงครำมโลกครั้งที่ ๒ ตอนนั้น ช่วงปี ๒๔๘๔ ญี่ปุ่นฝ่ำยเยอรมัน-อิตำลี 
"บุกไทย" ใช้เป็นทำงผ่ำนไปเยิ่นกับฝ่ำยสัมพันธมิตร "สหรัฐฯ-อังกฤษ" ทำงมำเลย์-พม่ำ บีบจอมพล ป. นำยกฯ ขณะนั้น 
ให้เข้ำร่วมฝ่ำยอักษะ ต้องประกำศสงครำมกับฝ่ำยสัมพันธมิตร ในที่สุด 
            ถึงตอนจบ ญี่ปุ่นแพ้ แต่ไทยชนะ ชนะเพรำะท่ำนอำจำรย์ปรีดี บอกสหรัฐฯ-อังกฤษ ว่ำประกำศสงครำมของ
ไทยนั้นโมฆะ ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ ลงนำมไม่ครบ คือช่วงนั้น มีผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ ๓ คน อำจำรย์
ปรีดี เป็น ๑ ใน ๓ ท่ำนไม่ได้ลงนำมรับรองค ำประกำศนั่นด้วย แล้วท่ำนก็รวบรวมผู้คนตั้งขบวนกำรเสรีไทย ท ำงำนใต้ดิน
กระจำยทั่วประเทศ เรียกว่ำประเทศไทย โดยขบวนกำรเสรีไทย เป็นฝ่ำยสัมพันธมิตร ร่วมรบเคียงไหล่ งำนหลักเป็นแนว
ที่ ๕ คอยสืบข่ำว ชี้เป้ำบึ้มที่ตั้งญี่ปุ่น ชี้จุดให้สหรัฐฯ น ำอำวุธยุทธปัจจัยมำหย่อน และให้ทหำรมำโดดร่มลง  "เสรีไทย" 
แยกท ำงำน ๓ สำยหลัก คือสำยสหรัฐฯ สำยอังกฤษ และสำยในประเทศ ทุกสำยควบคุมบัญชำกำรโดยท่ำนอำจำรย์ปรีดี 
            "ม.ร.ว.เสนีย์ ปรำโมช" ตอนนั้น ท่ำนเป็นเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำสหรัฐฯ รวบรวมคนไทยที่นั่นตั้งขบวนกำร
เสรีไทย "บนดิน" ในฐำนะทูตของประเทศที่อยู่ฝ่ำยตรงข้ำมสหรัฐฯ "ใต้ดิน" เป็นหัวหน้ำเสรีไทย สำยสหรัฐฯ อยู่ฝ่ำย
เดียวกับสหรัฐฯ สู้กับฝ่ำยตรงข้ำม คือพวกอักษะ โดยประสำนกับท่ำนอำจำรย์ปรีดีในไทย ซึ่งด ำรงสถำนะ ๑ ใน ๓ 
ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ขณะนั้น เล่ำไปเมื่อวำนคร่ำวๆ..........ปรำกฏว่ำ ผมเขียนนำมสกุลของท่ำน ม.ร.ว.เสนีย์ ไป
เป็นว่ำ "ปรำโมทย์" ซึ่งผิดฉกรรจ์ ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฝ่ำยพิสูจน์อักษรแก้ให้ถูกต้อง ส่วนในเว็บ "เปลว สีเงิน" มำ
อ่ำนตอนเช้ำ แอดมินไม่ได้แก้ คงเป็น "ม.ร.ว.เสนีย์ ปรำโมทย์" เห็นแล้ว ผมทั้งตกใจและเสียใจ จึงขอแก้ไข........ที่ถูกต้อง
เป็น "ม.ร.ว.เสนีย์ ปรำโมช" ขอรับทรำบกันตำมนี้ และกรำบขออภัยในควำมผิดของผมด้วย  
            เอำล่ะ ล้อมวงกันเข้ำมำได้แล้ว ถึงตอน "นินทำลุงป้อม" ตำมที่บอกไว้แต่วำน!  ลุงป้อมของผม ขึ้นตั่งนั่งใน
ต ำแหน่งประมุขพรรคพลังประชำรัฐปุ๊บ ทั้งปำกกำ นำฬิกำ แว่นตำ และเกี๊ยะ ปลิวว่อนเฉลิมฉลองต ำแหน่งหัวหน้ำและ 
กก.บห.ชนิดหัวหนุ่ย-หัวโน "ลุงป้อม" ยังเบำ ที่คำดไม่ถึง กลำยเป็นอำจำรย์แหม่ม "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" กก.บห.ชุด
ใหม่ ในต ำแหน่ง "เหรัญญิก" พรรคไม่มีใครอิจฉำต ำแหน่ง แต่พลันที่นำยอนุชำ นำคำศัย เลขำฯ พรรคบอกว่ำ อำจำรย์
แหม่มเป็นหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจ เท่ำนั้นแหละ เละยิ่งกว่ำโจ๊กบด! 
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            ก็ทั้งสงสำร ทั้งเห็นใจอำจำรย์แหม่ม ท ำไมถึงโหดร้ำย ใช้ควำมรู้สึก "ชอบ-ไม่ชอบ" ตัดสินชี้ขำดฉับพลันกัน
อย่ำงนี้ก็ไม่รู้ แค่ "เมฆกลำงแดด" โวยว่ำฝนตก-น้ ำท่วมไปไยกัน? ผมเข้ำใจอำรมณ์ผู้คน ตอนนี้ ฉุนอยู่ ๓ เรื่อง 
            ๑.ไม่ชอบใจทีมบริหำรพรรคชุดใหม่ คล้ำยว่ำ "ทีมสมศักดิ์-สุริยะ" ลอกครำบเป็นใหม่ ยึดพรรค พปชร.ไปแล้ว 
            ๒.ไม่ชอบใจที่ "ทีมสมคิด" อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์ ถูกเขี่ยพ้นวงจรพรรค 
            ๓.แค่สองข้อนั่นก็หงุดหงิดอยู่แล้ว พอได้ยิน จะเอำอำจำรย์แหม่มเป็นหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจ ระเบิดตูมทันที! 
            ก็อยำกบอกว่ำ "ที่เห็น-ใช่ที่เป็น" 
            กำรเมืองไม่ต่ำงกำรทัพ เพรำะทีม ๓ ป.มีแผน-มีเป้ำหมำย กำรเคลื่อนไหวก ำลังพลในพรรคจึงเกิด คนภำยนอก
รักนำยกฯ ประยุทธ์ เข้ำใจว่ำ กำรเมืองเรื่องอ ำนำจในพรรค ก ำลังบีบนำยกฯ ให้ปรับ ครม.เอำคนนั้นออก เอำคนนี้เข้ำ 
ตำมที่พรรคชี้นิ้ว ขอบอกว่ำ ตื้นๆ ทหำรไม่ อะไรที่คิดไม่ถึง ทหำรท ำ! มองกำรเมืองพลังประชำรัฐ อย่ำไปมองตำมคน
นั้น-คนนี้ คอเคล็ดเปล่ำๆ สังเกต "บิ๊กป้อมกับน้องตู่" สบตำกัน ก็พอ! ดูกำรเมืองเหมือนดูกีฬำ ต้องรู้กติกำ ถ้ำไม่รู้ ก็จะ
เชียร์เลอะเทอะไปเรื่อย 
            อย่ำงเรื่องนี้ ตั้งสมกำรกันว่ำ เมื่อทีม "สมศักดิ์-สุริยะ" ยึด พปชร.ได้ ก็จะรุกต่อ ชี้เอำเก้ำอ้ีโน้น-นี้ แล้วบีบให้
นำยกฯ ปรับ ครม.ตำม มันจะเป็นอย่ำงนั้นได้มั้ย ก่อนอื่น ต้องดูกติกำ คือรัฐธรรมนูญก่อนเขำว่ำไง? 
            -ที่มำนำยกฯ ต้องมำจำกบัญชีรำยชื่อนำยกฯ ของพรรคตอนเลือกตั้ง 
            -ผู้เลือกนำยกฯ ตำมบทเฉพำะกำล ๕ ปีแรก ส.ส.-วุฒิฯ ๗๕๐ คนโหวต คนไหนได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสอง
สภำ คือได้ ๓๗๖ เสียงขึ้นไป ได้เป็นนำยกฯ 
            -พรรค พปชร.เชิญ "คนนอก" พลเอกประยุทธ์ น ำชื่อเสนอ กกต.ในบัญชีรำยชื่อนำยกฯ ของพรรค ส่งชื่อเดียว 
            -สมำชิกรัฐสภำโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนำยกฯ 
            นั่นคือ พลเอกประยุทธ์ ไม่ใช่นำยกฯ ของพรรค พปชร.พรรคเดียว ที่ต้องท ำตำมมติหรือควำมต้องกำรพรรค 
พปชร. หำกแต่เป็นนำยกฯ "หัวหน้ำรัฐบำล" ของพรรคร่วม ๒๐ พรรค มีหน้ำที่บริหำรประเทศให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
แถลงต่อรัฐสภำและตำมรัฐธรรมนูญบัญญัติ ไม่ใช่ต้องท ำตำมมติพรรค พปชร. 
            สรุปก็คือ ทั้ง ๒๐ พรรคร่วม จะอยู่หรือจะคว่ ำกระจำดไปเลือกตั้งกันใหม่ อยู่ในก ำมือนำยกฯ โดยตรง!  ก็เป็น
อย่ำงที่นำยกฯ ย้ ำหลำยครั้งแล้วนั่นแหละว่ำ เรื่องปรับ ครม. ปรับเมื่อไหร่ จะบอก ส่วนจะเอำใครเป็น เสนอมำได้ แต่
กำรตัดสินใจ "เอำ-ไม่เอำ" นำยกฯ จะเป็นคนเลือกและตัดสินใจ!ด้วยกติกำเช่นนี้ ไม่เพียง พปชร.ทุกพรรคร่วมก็ต้อง
เข้ำใจในกำรปรับ ครม.คือไม่มีอะไรที่ทุกคนอยำกได้ แล้วได้หมด และก็ไม่มีอะไรที่ทุกคนอยำกได้ แล้วไม่ได้เลย 

  นำยกฯ ตำมรัฐธรรมนูญ เขำวำงแบบมำให้นำยกฯ เป็นดำวฤกษ์ ส่วนพรรครัฐบำล เป็นแค่ดำวเครำะห์  เว้น
แต่ว่ำ พรรคร่วมพร้อมใจ "ไม่ไปต่อ" เทนำยกฯ ทิ้ง นั่นก็เป็นอีกเรื่อง แต่ตำมรูปกำรณ์ บ่งว่ำภำรกิจบ้ำนเมืองที่นำยกฯ 
ต้องกำรท ำ ยังไม่ลุล่วง จ ำเป็นต้องด ำรงสถำนะรัฐบำลไว้ เพ่ือสำนให้เสร็จ บิ๊กป้อมจึงต้องลงไป "คุมสภำพ" ทำงเอกภำพ
ในระบบสภำ เป็นกำร "ระวังหลัง" ให้นำยกฯ ในเกมกำรรุกไปข้ำงหน้ำ            

 ดังนั้น ที่เคลื่อนไหวในพรรค ตำหมำกที่เขยื้อน ก็ "บิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อก" นั่นแหละคอนโทรล ปรับ ครม.ก็ต้องให้
เขำบ้ำง แต่มิใช่ทั้งหมด! ส่วนอำจำรย์แหม่ม ต้องบอกว่ำระดับ "ศำสตรำจำรย์" มีประสบกำรณ์ตรงในงำนสำขำเศรษฐกิจ 
กำรเงิน เป็นสิบๆ ปี นอกเหนือสอนหนังสือ จะดูแคลนเธอไม่ได้เลย  ผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังก็เป็นมำแล้ว อยู่เบื้องหลัง
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แผนงำนด้ำนเศรษฐกิจหลำยแผน เป็นตัวช่วยงำนด้ำนต่ำงประเทศให้นำยกฯ ที่ลงตัว  ส่วนงำนโฆษก ที่ใครต่อใคร
ค่อนขอดนั้น ว่ำกันตรงๆ เป็น "งำนช ำร่วย" ส่วนงำนหลัก คือตัวช่วยนำยกฯ ที่คนทั่วไปมองไม่เห็น 
            พูดถึงวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ไม่แปลกที่อำจำรย์แหม่มจะเป็นหัว -หำงในค ำว่ำ "ทีม
เศรษฐกิจ" เพียงแต่ "อ่อนพรรษำ" และตีรำคำจำกภำพโฆษก ยังไม่มีใครเห็นประกำยกระบี่เศรษฐกิจของเธอ  เมื่อบอก
จะมำเป็นทีมเศรษฐกิจ จึงร้องกันขรม "จะไหวหรือ?" ส่วนรองนำยกฯ สมคิดกับ ๔ กุมำร นั้น ควำมจริง จะมีต ำแหน่งใน
พรรคหรือไม่มี ก็เท่ำนั้น ไม่มีเหตุผลต้องสะบัดตูดออกไป 
            กำรเมืองไม่ได้เล่นกันวันเดียวเลิก ที่เห็นเป็นเรื่อง ผมว่ำเจ้ำตัวพอใจ-ไม่พอใจ ก็อยู่ในใจ แต่สื่อนั่นแหละ เสี้ยม
ศักดิ์-เสี้ยมศรี ท ำให้วุ่นวำยไปเอง ปรับ ครม.นำยกฯ จะเอำทีม "อนุชำ-อำจำรย์แหม่ม" มำเป็นทีมเศรษฐกิจแทน "ทีม
สมคิด" งั้นหรือ? เรื่องของนำยกฯ มัคนำยกไม่เกี่ยว คือผมไม่รู้ แต่รู้ธรรมชำติทหำรอย่ำงหนึ่ง เขำมีคติว่ำ "งำนไหน..ใคร
ท ำ คนนั้น ต้องรับผิดชอบ" คือต้องท ำให้เสร็จ งำนกู้เศรษฐกิจ "สู้โควิด" เฉพำะหน้ำ ทีมสมคิดท ำไว้ยังไม่เสร็จ เปลี่ยนคน
กลำงงำน เดิมพันเป็นล้ำนล้ำน ใครรับผิดชอบ? 
            พรรคต้องดูแลนำยกฯ เพ่ือทำงยำวของคณะพรรค นำยกฯ ต้องดูแลประชำชน เพ่ืออนำคตยั่งยืนประเทศ 
สถำนกำรณ์นี้ ขืนเข้ำปล้นก็บ้ำแล้ว! ฉะนั้น ปรับ ครม.ถึงเวลำก็ต้องปรับ ส่วนทีมสมคิดนั้นประเมินวิสัยนำยกฯ แล้ว ท่ำน
ไม่ใช่คน "ทิ้งเพ่ือน" เอำตัวรอด ผมจึงดูว่ำ ไม่มีอะไร ผู้บริหำรพรรคใหม่จะพูดอะไรบ้ำง ก็ให้เขำได้พูดบ้ำงเหอะ จะทึกทัก
ที่เขำพูดทุกเรื่อง มันก็มำกไป ประชำธิปไตย มันมีอยู่ตรง "ใจเขำ-ใจเรำ" นั่นแหละ 
            ปรับ ครม.เมื่อไหร่ เอำใคร-ไม่เอำใคร เชื่อใจนำยกฯ ท่ำนเถอะ ถ้ำวันไหนนำยกฯ ท ำให้ "ใจ" ของท่ำน "เชื่อ
ไม่ได้" "ป้อม-ป๊อก-ประยุทธ์"..... 
                จะต่างอะไรกับ "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์" ในค่าของคน? 
 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70094 
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    ไทยโพสต์ "อิสรภำพแห่งควำมคิด" Line ID:@thaipost เอำล่ะสิ ! ไม่ใช่แค่ฝ่ำยค้ำนเท่ำนั้นที่ระอำใจกับ  “7 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)” ชุดปัจจุบัน ซึ่งผู้คนจ ำนวนไม่น้อยต่ำงข้องใจกังขำถึงควำมเป็นกลำงในกำรท ำ
หน้ำที่ ตั้งแต่กำรเลือกตั้งทั่วไปเป็นต้นมำจวบจนปัจจุบัน ล่ำสุด “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ 
ในฐำนะอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 แม้ไม่ใช่ฝ่ำยค้ำนก็ไม่ขอทน จัดกำรฟ้อง 7 กกต. ต่อศำลอำญำคดี
ทุจริตฯ ข้อหำปฏิบัติหน้ำที่มิชอบตำม ป.อำญำ มำตรำ 157 กรณียกค ำร้องเกี่ยวกับกรณีทุจริตกำรเลือกตั้งในเขต 2 จ.
พัทลุง ที่ได้ร้องเรียนไป  
            โดย “นิพิฏฐ์” มองว่ำกำรกระท ำของ กกต.ทั้ง 7 คน ในกำรใช้ดุลยพินิจไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐำนของควำม
สมเหตุสมผล และเป็นกำรใช้ดุลยพินิจตำมอ ำเภอใจ พร้อมอธิบำยเหตุผลที่ กกต.ยกค ำร้อง เขำยังม่ันใจด้วยว่ำ “ผมเคย
ท ำคดีฟ้อง กกต. ชุด พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ จนติดคุกมำแล้ว แต่ครั้งนี้ผมมั่นใจ ถ้ำมีข้อมูล 50-50 ผมไม่ท ำ เพรำะ
ถ้ำไม่มั่นใจเขำฟ้องผมได้ เรื่องอะไรผมจะติดคุกตอนแก่ และผมรู้ว่ำ กกต.ติดคุกเพรำะอะไร” ย้อนอดีตไปนั้น กกต. 
ชุด “วาสนา” ติดคุกตำมค ำพิพำกษำศำลฎีกำ จำกกรณีไม่เร่งสอบสวนคดี “พรรคไทยรักไทย” ว่ำจ้ำงพรรคเล็ก ซึ่งถูก
สั่งจ ำคุก 2 ปีมำแล้ว ด้วยฝีมือคนประชำธิปัตย์ฟ้อง  
           ดำวรุ่งพุ่งตกเป็นดำวหำง “ฌอน บูรณะหิรัญ” ไลฟ์โค้ชชื่อดัง หลังชม “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รอง
นำยกฯ น่ำรัก กับแนะอย่ำให้สื่อชี้น ำ จนโดนชำวโซเชียลถล่มยังไม่พอ อำจจะเรียกว่ำเป็นน้ ำลดตอผุดได้หรือไม่ เมื่อเพจ
ดังทั้งหลำยจัดกำรต่อ หยิบยกควำมผิดปกติกรณี “ฌอน” เปิดรับบริจำคช่วยแก้ปัญหำไฟป่ำ แต่กลับน ำเงินไปใช้ไม่ตรง
วัตถุประสงค์ และไม่แจ้งเจ้ำหน้ำที่ตำม พ.ร.บ.ควบคุมกำรเรี่ยไร ถึงขนำดนักร้องแห่งชำติ “ศรีสุวรรณ จรรยำ” 
เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยังออกมำร้องเรียนเรื่องนี้ด้วย จำกไลฟ์โค้ชชื่อดังระวังจะตกเป็น
ผู้ต้องหำเสียแล้ว ใครที่ยังเชียร์ก็อย่ำเชียร์เพลินละกัน  
            กรณี “อนุชา นาคาศัย” เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐคนใหม่ แถลงข่ำวเอ่ยชื่อหนึ่งในทีมเศรษฐกิจพรรค
คือ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” เหรัญญิกพรรคพลังประชำรัฐคนใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่ำนมำ กลับมีกระแสค้ำนหนัก 
ห่วงฝีมือไม่ถึงในกำรต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจภำยหลังสถำนกำรณ์โควิด ที่มำของเรื่องนี้ในวันดังกล่ำวนั้น “อนุชำ” แถลง
ถึงกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจด้วยทีมงำนพรรค ซึ่งตอนแรกเขำยังไม่ได้เอ่ยชื่อใคร แต่ผู้สื่อข่ำวลองถำมขอแง้มชื่อ เขำจึงบอก
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ชื่อ “นฤมล” ขึ้นมำ จนกลำยเป็นประเด็น อย่ำงไรก็ตำม ต้องดูกันต่อไปว่ำ ทีมเศรษฐกิจที่เหลือของพรรคจะเป็นใครอีก
ในอนำคต หลังปล่อยชื่อแรกก็แป้กไปเสียแล้ว  
            พรุ่งนี้ 1 ก.ค. มำตรกำรผ่อนคลำยระยะที่ 5 จำกศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 (ศบค.) คงจะได้เริ่มบังคับ
ใช้แล้ว หลังจำกเรำมีข่ำวดีไร้ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศมำมำกกว่ำ 1 เดือน ทั้งกำรเปิดภำคเรียน เปิดสถำนบันเทิง ร้ำน
เกม ร้ำนอินเทอร์เน็ต และอำบอบนวด โดยมีมำตรกำรทำงสำธำรณสุขก ำกับ ซึ่งในกำรแถลงข่ำวของ  “นพ.ทวีศิลป์ 
วิษณุโยธิน” โฆษก ศบค. ในเรื่องนี้ เมื่อวำน 29 มิ.ย. บอกถึงกำรเปิดอำบอบนวดว่ำ  “ที่ส ำคัญคือ กำรห้ำมขำย
ประเวณี ละเมิดไม่ได้” แหม ศบค.ก ำชับมำอย่ำงนี้ ใครไปเที่ยวก็นอนแช่น้ ำเล่นเฉยๆ นวดนิดนวดหน่อยค่อยกลับบ้ำน 
คงจะไม่โดนเมียด่ำใช่ไหม ฮ่ำๆๆ  
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70072 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/70072
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30 มิถุนำยน 2563 00:10 น.    

เล่นเอง ไม่กลัวเจ็บตัว ! 
 

ยังต้องลุ้นกันอีกว่ำ ในกำรประชุมส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ วันนี้ (30 มิ.ย.63) "บิ๊กป้อม"พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐคนใหม่ จะปรำกฎกำยเข้ำร่วมประชุม ประเดิมต ำแหน่ง
ใหม่ ด้วยหรือไม่ !? 

หลังจำกที่ในกำรประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันเสำร์ที่ 27มิ.ย.ที่ผ่ำนมำ พล.อ.ประวิตร ก็ไม่ไปร่วมงำน จนท ำให้
บรรดำ "กองเชียร์" ต้องผิดหวังกันมำแล้ว แถมล่ำสุดเมื่อวำนนี้ (29 มิ.ย.63) เจ้ำตัวก็ไม่เข้ำท ำเนียบรัฐบำล ขอเลื่อนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่ำ ครั้งที่ 1/2563 ออกไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. 

กำรที่ พล.อ.ประวิตร ไม่เข้ำร่วมประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชำรัฐ เมื่อวันเสำร์ที่ผ่ำนมำ ที่อำคำรอิมแพค
เมืองทองธำนี อำจเข้ำใจได้ว่ำ รู้อยู่แล้วว่ำไม่มีอะไร "พลิกโผ" ชื่อหัวหน้ำพรรคคนใหม่ ต้องตกเป็นตัวเอง โดยไม่ต้องลุ้น 
ซึ่งงำนในวันดังกล่ำวปิดท้ำยด้วยกำรที่พล.อ.ประวิตร ส่งคลิปมำขอบคุณสมำชิกพรรค โดยยืนยันว่ำพร้อมที่จะน ำพำ
พรรคไปอย่ำงมั่นคง 

อย่ำงไรก็ดี วันนี้ นำทีนี้ พรรคพลังประชำรัฐก ำลังเดินไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่ถูกคำดกำรณ์กันว่ำ ก ำหนดเกมกัน
เอำไว้ตั้งแต่ต้นมือ ว่ำ "หัวหน้ำพรรคตัวจริง" คือใคร เพรำะอย่ำลืมว่ำพรรคนี้เคยมี "ชวน ชูจันทร์" นั่งขัดตำทัพเป็น
หัวหน้ำพรรคคนแรก ต่อมำชวน ชูจันทร์ ก็ถึงครำวต้องลุกออกไปแล้วหลีกให้  "อุตตม สำวนำยน" หนึ่งในแกนน ำกลุ่มสี่
กุมำร ขึ้นมำรับบทหัวหน้ำพรรค แต่ทั้งชวน ชูจันทร์ และอุตตม ต่ำงเป็นที่รับรู้กันมำตั้งแต่แรกแล้วว่ำ ไม่ใช่ "ตัวจริง" แต่
มำแสดงแทน เพ่ือรอจังหวะ "บิ๊กทหำร" 1 ใน "3 ป." มีควำมพร้อมมำกพอ ที่จะเปิดตัว เปิดหน้ำลงมำเล่นในสนำม
กำรเมืองด้วยตัวเอง ไม่ว่ำจะเป็น ป. ประวิตร , "ป. ประยุทธ์" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.
กลำโหม หรือ ป. "บิ๊กป๊อก" พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย และที่สุดแล้ว หวยก็มำลงล็อกที่ ป.ประวิตร ว่ำมี
ควำมเหมำะสมทุกประกำรที่จะเป็นผู้มำเล่นเกมนี้ เพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้รัฐบำลและ เก้ำอ้ีนำยกฯของ พล.อ.
ประยุทธ์ ที่จะรับบท "ผู้น ำรัฐบำล" ซึ่งคำดว่ำอำจจะ "อยู่ยำว" แม้ล่ำสุดจะมีข่ำวลือมำเป็นระลอกว่ำ ไม่ช้ำไม่นำนพล.อ.
ประยุทธ์ จะตัดสินใจให้มีกำรยุบสภำฯ แล้วเลือกตั้งกันใหม่ นัยว่ำเริ่มเบื่อหน่ำยกับปัญหำควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองใน
ทั้งพรรคพลังประชำรัฐ ไปจนถึง "พรรคร่วมรัฐบำล" ไม่ว่ำจะเป็นพรรคหลักๆไปจนถึง พรรคเล็กที่สำมำรถเปิดเกม
ต่อรองอ ำนำจกับพรรคพลังประชำรัฐ ได้ตลอดเวลำ ถึงกระนั้นดูเหมือนว่ำ ข่ำวลือที่ว่ำนั้น ในมุมของพรรคฝ่ำยค้ำนอย่ำง
พรรคเพ่ือไทยเองกลับมองว่ำ "เป็นไปได้ยำก" เพรำะในเมื่อรัฐบำลและพรรคพลังประชำรัฐ อยู่ในสถำนะที่เหนือกว่ำ 
ถือ "อ ำนำจ" เอำไว้ในมือ จึงไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องคืนอ ำนำจ แล้วเปิดสนำมเลือกตั้ง ให้เสียเวลำ ล ำพังแค่เสียง
เรียกร้องให้รัฐบำลเคำะ ให้มีกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ยังริบหรี่เต็มที ! 

กำรลงมำเล่นเอง ของ ป.ประวิตร ด้วยกำรตัดสินใจรับบท "หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ"นั้น อำจเป็นสีสันที่หวือ
หวำ แต่ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลำด เพรำะเกมนี้ ถูกวำงเอำไว้แต่ต้นแรกอยู่แล้ว ! 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/166201 

https://siamrath.co.th/n/166201
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200629/40ca7074ae7cbd631f27a3faa39dec68955b316c1cf683c808a5ac3e1c528c79.jpg?itok=tmFg4eys
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30 มิ.ย. 2563 05:04 น. 

สี่ยอดกุมารกับทางเลือก 

 
 
มีกำรวิเครำะห์กันไว้มำกมำยกับอนำคตของสี่ยอดกุมำร ที่ประกอบไปด้วย อุตตม สำวนำยน รมว.คลัง สนธิ

รัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กำรอุดมศึกษำฯและ  กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขำธิกำรนำยก
ฯ หลังจำกถูกตัดบัวไม่เหลือเยื่อใยจำก พรรคพลังประชำรัฐ บ้ำงก็ว่ำจะลำออกไปตั้งพรรคใหม่ บ้ำงว่ำอยู่เฉยๆ ไปก่อน 
และบ้ำงก็ว่ำกลับบ้ำนเลิกเล่นกำรเมืองไปเลย 

เมื่อเร็วๆนี้มีข่ำวว่ำสี่ยอดกุมำรระดมพลนักธุรกิจหลำยสำย คุยกันเรื่องตั้งพรรคกำรเมือง ระบุชื่อด้วยพรรคสร้ำง
ไทย ในขณะเดียวกันที่ผ่ำนมำก็พยำยำมที่จะระดม ส.ส.เข้ำสังกัด โดยเฉพำะ ส.ส.ภำคกลำง และ กทม. อำทิ กลุ่มดำว
ฤกษ์ หรือกลุ่ม ส.ส.กำญจนบุรี ซึ่งเป็นบ้ำนเกิดของอดีตเลขำธิกำรพรรค เป็นต้น เพรำะฉะนั้น ถึงสี่ยอดกุมำรจะเดินออก
จำกพรรค หรือถึงขั้นออกจำกต ำแหน่ง ครม.ของพรรคแต่ก็ยังมี ส.ส.บำงกลุ่มท่ีต้องตัดสินใจจะเดินตำมกันออกไปเพ่ือตั้ง
พรรคใหม่ หรือทนอยู่ๆ ไปก่อน หรือลอยแพสี่ยอดกุมำร ถ้ำเป็นทำงเลือกอย่ำงสุดท้ำย สี่ยอดกุมำรก็คงต้องเลือกทำง
กลับไปพักผ่อน แต่อย่ำลืมว่ำสี่ยอดกุมำรได้รับกำรสนับสนุนจำก รองนำยกฯ สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ มำโดยตลอด และ
รองนำยกฯ สมคิด ก็มีควำมสัมพันธ์กับนักกำรเมืองหลำยค่ำยหลำยพรรค เพรำะฉะนั้นกำรที่สี่ยอดกุมำรจะไปต่อหรือ 
พอก่อน ก็ข้ึนอยู่กับกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองของรองนำยกฯ สมคิด เป็นหลักด้วย 
จะมำด้วยกันไปด้วยกัน หรือต่ำงคนต่ำงไปดี ซึ่งถ้ำจะมองข้ำมช็อต ตำมที่ รองนำยกฯ สมคิด เปรยเอำไว้ตลอดว่ำมี
ปัญหำสุขภำพ อยำกที่จะพักผ่อนมำหลำยรอบ เป็นเรื่องที่หำค ำตอบได้ไม่ยำก  คงจะเดำกันออก เพียงแต่ต้องขึ้นอยู่กับ
สถำนกำรณ์และเวลำที่เหมำะสม แต่กำรเลือกทำงสำยใหม่ในเวลำหน้ำสิ่วหน้ำขวำนอย่ำงนี้ เป็นดำบสองคมที่จะถูก
สังคมประทับตรำ ควำมล้มเหลวในกำรบริหำรตำมมำนั่นหมำยถึงอนำคตโดยตรง  

สังคมไทยเลือกข้ำงคนชนะเสมอ ด้วยต้นทุนทำงสังคมที่แตกต่ำงกัน ถ้ำเป็นนักกำรเมืองมืออำชีพ คงไม่ต้อง
ยุ่งยำกล ำบำกใจ จะตั้งพรรคใหม่ จะย้ำยพรรค จะไปท ำอะไรที่ไหนเป็นเรื่องธรรมชำติแต่นักวิชำกำร นักธุรกิจ ที่มีต้นทุน
อยู่แล้ว ต้องพยำยำมรักษำต้นทุนเอำไว้ให้ได้ อย่ำงน้อยก็ยังกลับไปเป็นนักวิชำกำรหรือนักธุรกิจได้ต่อไปยังมีทำงลง 

โบรำณว่ำขึ้นหลังเสือว่ำยำก แต่ลงจำกหลังเสือว่ำยำกกว่ำกำรจะลงหลังเสือให้สง่ำงำมด้วยแล้ว เป็นเรื่องที่ยำก
ที่สุด ยิ่งถ้ำเลือกทำงลงไม่สวย ก็จะจบไม่สวยทุกรำย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1878660 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1878660
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30 มิ.ย. 2563 05:05 น. 

ออกตัวเร็วไป 

 
Progress: 0% 

การเมืองยุคนิวนอร์มอลเปลี่ยนฉากรวดเร็วทันใจ 
lพรรคพลังประชารัฐเปลี่ยนฉากใหม่เป็น “บิ๊กป้อม” วันแมนโชว์ ภายใต้ม็อตโต้ใหม่ “เรำจะท ำให้คนไทย

ต้องอยู่ดีกินดี” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ควบ 2 ต ำแหน่ง เป็นทั้งหัวหน้ำพรรค และประธำนยุทธศำสตร์พรรคทูอินวัน นำย

อนุชำ นำคำศัย รองหัวหน้ำพรรค เสียบเป็นเลขำธิกำรพรรคคนใหม่ คั่วเก้ำอ้ีรัฐมนตรีใหม่ตำมฟอร์ม 
ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบำล เจ้ำของฉำยำ “โฆษกบิ๊กอำย” ผงำดขึ้นเป็นหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจคนใหม่ ตีตั๋ว
จองเก้ำอ้ีรัฐมนตรีใหม่แต่หัววัน “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ำนอกจำกปลด “ดร.อุตตม สำวนำยน” จำกหัวหน้ำพรรค ยังทวง
เก้ำอ้ี รมว.คลัง ซึ่งเป็นโควตำพรรคคืนมำด้วยอีก 1 ตัว นอกจำกปลด “นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” จำกเลขำธิกำรพรรค 
ยังทวงเก้ำอ้ี รมว.พลังงำน ซึ่งเป็นโควตำพรรคคืนมำอีก 1 ตัว โอย...อร่อยเหำะจริงๆ ระดับมิชลิน 5 ดำว “แม่ลูกจันทร์” 
ชี้ว่ำเลขำธิกำรพรรคคนใหม่ แถลงว่ำ ท่ำนผู้น ำคนใหม่ของพวกเรำ ได้สั่งกำรให้พรรคออกนโยบำยแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจ
เป็นวำระเร่งด่วน โดยมีหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจคนใหม่คือ “ดร.นฤมล” ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นผู้น ำ พร้อม ส.ส.
ที่มีควำมรู้เชี่ยวชำญ พร้อมนักวิชำกำรรุ่นใหม่ และนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศมำร่วมทีม ขอให้พ่ีน้องประชำชน
มั่นใจว่ำพรรคพลังประชำรัฐภำยใต้ผู้น ำใหม่จะน ำประเทศชำติ น ำเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรือง  น ำ
ควำมสุข ควำมกินดีอยู่ดี มอบให้พ่ีน้องประชำชน เรำมั่นใจและเรำท ำได้อย่ำงแน่นอน แต่ “แม่ลูกจันทร์” ไม่ค่อยมั่นใจ 
“ดร.นฤมล” แม่ทัพเศรษฐกิจคนใหม่อดีตเด็กปั้นของ ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ ผู้เปลี่ยนโปรย้ำยค่ำยมำเป็นเด็กในคำถำ 
“ลุงป้อม” เต็มตัว จะสำมำรถรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจได้ส ำเร็จอย่ำงที่ฉำยหนังโฆษณำ  เพรำะวิกฤติครั้งนี้ เป็นวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกซ้อนวิกฤติเศรษฐกิจไทย ถ้ำเดินหมำกพลำดตำเดียว...เจ๊งทั้งกระดำน!! ข้อส ำคัญ...กำรเป็นหัวหน้ำทีม
เศรษฐกิจหน้ำสิ่วหน้ำขวำนต้องใช้ผู้มีประสบกำรณ์ที่เคยผ่ำนมรสุมเศรษฐกิจโดยตรง  “แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่ำกำรรีบชิง
จังหวะประกำศชื่อ “ดร.นฤมล” เป็นแม่ทัพเศรษฐกิจคนใหม่ ก็เพ่ือเพ่ิมแรงกดดันให้ “นำยกฯลุงตู่” ปรับ ครม.โละทีม
เศรษฐกิจชุดเดิม 
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แต่น่ำเสียดำย...ชื่อหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจคนใหม่ที่พรรคพลังประชำรัฐส่งเข้ำประกวด...ยังไม่เข้ำตำกรรมกำร  
แทนที่จะกดดันให้กลุ่มสี่กุมำรตีนลอย กลำยเป็นช่วยให้นำยกฯลุงตู่ตัดสินใจไม่ปรับทีมสี่กุมำรออกจำกรัฐมนตรี  เดิน
หมำกบุ่มบ่ำมก็เสียม้ำอย่ำงนี้แหละโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1878495 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1878495
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30 มิถุนำยน 2563 - 07:42 น. 

ทิ้งแม้วสิ้นมนต์ "ฉายแสง" พรรคใหม่ ยึดทอ้งถิ่นแปดริ้ว 
 

 
"จาตุรนต์ ฉายแสง" เดินหน้าสลัดภาพ "เด็กทักษิณ" สร้างพรรคใหม่ ฉกอดีตอนาคตใหม่ ยึดเก้าอี 

นายก อบจ.แปดริ้ว 

กลุ่มแคร์เปิดตัวไปแล้ว แม้จะไม่ปัง แต่ก็ดังระดับหนึ่ง ยังเหลือแต่พรรคกำรเมืองใหม่ 

ของ “อ๋อย” จำตุรนต์ ฉำยแสง รอเวลำเปิดม่ำนเสี่ยอ๋อยออกมำย้ ำแล้วว่ำ พรรคใหม่นี้ ไม่ใช่พรรคสำขำของพรรคเพ่ือ

ไทย ไม่ใช่พรรคไทยรักษำชำติ 2 ไม่ใช่พรรคคนเดือนตุลำ น่ำจะเป็นแบบอย่ำงกำรก้ำวข้ำมทักษิณอย่ำงเป็นรูปธรรม 40 

กว่ำปีที่แล้ว “เตี่ยนันต์” ร่วมกับเพ่ือนนักกำรเมืองตั้ง “พรรคสันติชน” จนได้ร่วมรัฐบำลหม่อมคึกฤทธิ์ ในอนำคต

อันใกล้นี้ ลูกชำยคนโตของ “เตี่ยนันท์” จะสำนฝันสร้ำงพรรค คอกำรเมืองต้องรอชม 

 
ฉายแสงไม่ดับแสง 

นักกำรเมืองโบรำณ “อนันต์ ฉำยแสง” ในวัย 93 ปี มีบุตร-ธิดำ 4 คน ล้วนแต่รับมรดกเตี่ยคือเป็นนักกำรเมือง
หมดทุกคน ไม่ว่ำจะเป็น “อ๋อย” จาตุรนต์ ฉายแสง, “ก้อย” กลยุทธ ฉำยแสง , “โก้” วุฒิพงศ์ ฉำยแสง และ “เปิ้ล” 
ฐิติมำ ฉำยแสง “เตี่ยนันต์” เป็นสมำชิกสภำเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ เมื่อปี 2501 และอีก 2 ปีต่อมำ เป็นเทศมนตรี 
กระทั่งมีเลือกตั้งทั่วไปปี 2512 เตี่ยนันท์ได้เป็น ส.ส.สมัยแรก ไม่สังกัดพรรค  

หลัง 14 ตุลำ อนันต์ ฉำยแสง รวบรวมเพ่ือน ส.ส.ตั้งพรรคสันติชน ได้ ส.ส. 8 คน เข้ำร่วมรัฐบำลคึกฤทธิ์ ได้
โควต้ำรัฐมนตรี 2 เก้ำอ้ีคือ ปรีดำ พัฒนถำบุตร รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกฯ และ อนันต์ ฉำยแสง รัฐมนตรีช่วย
คมนำคม เมื่อปี 2518 ตอนนั้น ร.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ยศขณะนั้น) เป็นนำยต ำรวจติดตำมรัฐมนตรีปรีดำ พัฒนถำบุตร 
ทักษิณจึงรู้จักเตี่ยนันต์เป็นอย่ำงดีลูกๆในตระกูลฉำยแสง จะเล่นกำรเมืองตำมค ำแนะน ำของเตี่ยนันต์ ไม่ว่ำท้องถิ่น หรือ 
ส.ส. จาตุรนต์ จึงกลำยเป็นนักกำรเมืองที่ย้ำยพรรคบ่อยที่สุด 

จนมำถึงยุคพรรคไทยรักไทย ตระกูลฉำยแสง ก็ลงหลักปักฐำนอยู่กับตระกูลชินวัตร และเลือกตั้ง 2554 “วุฒฺั
พงศ์-ฐิติมำ” สอบตกหมด  ปี 2562 โชคร้ำย พรรคไทยรักษำชำติถูกยุบ คะแนนของสองพ่ีน้องที่เขต 1 และเขต 4 จึง
ไหลไปที่พรรคอนำคตใหม ่
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ซิวอนาคตใหม่ 

กำรเมืองระดับชำติ ตระกูลฉายแสง ไม่ได้ผูกขำดสนำม มีสอบได้ สอบตกเป็นเรื่องปกติ แต่กำรเมืองสนำมเล็ก 
ต้องใช้ค ำว่ำ “โคตรผูกขำด”เมื่อ “เสี่ยก้อย” กลยุทธ ฉายแสง เป็นนำยกเทศมนตรีเทศบำลฉะเชิงเทรำ 7 สมัยแล้ว ซึ่ง
คนแปดริ้วทรำบดีว่ำ พ่อแม่ค้ำที่วัดหลวงพ่อโสธร ล้วนเป็นฐำนเสียงที่เหนียวแน่นกับตระกูลฉำยแสง  ส ำหรับ อบจ.
ฉะเชิงเทรำ ตระกูลฉายแสง แตะมือ "นำยกสิงห์" จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ นำยกเทศมนตรีต ำบลบำงผึ้ง อ.บำงปะกง จ.
ฉะเชิงเทรำ วำงแผนยึดเก้ำอ้ีนำยก อบจ.แปดริ้วตอนนี้ “นำยกสิงห์” จะออกงำนร่วมกับกลยุทธ ฉำยแสง และวุฒิพงษ์ 
ฉำยแสง (ตอนนี้ เจ๊เปิ้ลไปหำลูกสำวที่ต่ำงประเทศ) เป็นประจ ำจริงๆ แล้ว นำยกสิงห์เคยเสนอตัวเป็นว่ำที่นำยก อบจ.
แปดริ้ว ของพรรคอนำคตใหม่ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน แต่เมื่อพรรคถูกยุบ นำยกสิงห์ก็เดินเคียงข้ำงคนตระกูล
ฉายแสง 

 
“นำยกสิงห์” เป็นสำมีของ สุรีรัตน์ เหลี่ยมเลิศ นำยก อบต.บำงนำง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี นัยว่ำ นำยกสุรีรัตน์ เป็น
เครือข่ำย “บ้ำนใหญ่ชลบุรี” ศึกนำยก อบจ.แปดริ้ว อำจเป็นภำรกิจส ำคัญของพรรคใหม่ “เสี่ยอ๋อย” ก็เป็นได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/435539?adz= 
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