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รวมข่าว กกต.  

     
รู ้

วั

น

น้ี 

     ข่าววนัน้ี 

     รูว้นัน้ี 

รู ้

วั

น

น้ี 

ข่ำวประจ ำวันศุกร์ที่ 18 ตุลำคม 2562 
 

กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

ที ่ ที่มำ ประเด็น/สำระส ำคัญ หน้ำ 
1 ส านกประชาาสกพ กัน์  นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ                  

กรรมกำรกำร เลือกตั้ ง  และ  พ.ต.อ .จรุ ง วิทย์  ภุมมำ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้าะ่วพปาะสกพพนาเะื่อง ปาะระกบระุงโคะงสะ้าง
ะชบบงานแลชอกตะาป าลกงของส านกปงานคะชปะะพปาะปาะเลือปตกง ง              
ะ ห้องวายุภกปษ  2 ากงน 4 โะงแะพเซ็นทะา บายเซ็นทาะา ศูนย ะาาปาะ              
แจ้งวกฒนช เขตหลกปสี่ ปะุงเทัฯ 

4 

 
ข่ำว กกต./ผู้บริหำรส ำนักงำน กกต. ให้สัมภำษณ์  

ที ่ ที่มำ ประเด็น/สำระส ำคัญ หน้ำ 
1 คพากดลึปออนไลน  

ปะุงเทั์ุะปิจ 
ออนไลน  

MGR ออนไลน  
แนวหน้าออนไลน  

น.ส.บุญเะือน ไทยวกฒน์ะะพ ผอ.ปะะพปาะปาะเลือปตกงง (ปปต.) นคะรฐพ 
ปล่าวถึงปะะีับเจ้าหน้าที่ไระษะีย แจปเอปสาะแนชน าตกวผู้สพกคะส.ส.เขต 5 
ัะะคอนาคตใหพ่ไรัะ้อพปกบเอปสาะแนชน าผู้สพกคะที่ ส านกปงานปปต.จกงหวกด
นคะรฐพจกดท าขึงนแลชส่งไรยกงคะกวเะือนผู้พีสิท์ิเลือปตกงง ว่า ได้ะกบทะาบ
เบืงองต้นว่าผู้สพกคะจ้างไระษะีย ให้ไรส่งแจปตาพบ้านของผู้พีสิท์ิเลือปตกงง แต่
เอปสาะในส่วนของปปต.นคะรฐพ ไพ่พีะูรของผู้สพกคะ ะวพทกงงของัะะค
อนาคตใหพ่ ซึ่งวกนนีงได้โทะศกัท ระชสานไรยกงไระษะีย จกงหวกดนคะรฐพ 
ะวพทกงงส านกปงานไระษะีย ไทยที่เร็นต้นสกงปกดโดยตะง เนื่องจาปไระษะีย เร็น
หน่วยงานสนกบสนุนปาะท างานของปปต. เัื่อให้าีงแจงข้อเท็จจะิงเะื่องนีงแล้ว
ป าลกงะอเอปสาะาีงแจงอยู่ว่าท าไพจึงเปิดเหตุดกงปล่าวขึงน ท าให้ปปต.นคะรฐพ 
แลชตน ได้ะกบควาพเสียหาย   

6-9 

 
 
ข่ำวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มำ ประเด็น/สำระส ำคัญ หน้ำ 
1 ส านกปงาน ร.ร.า. ผลปาะระชเพินคุะ์ะะพแลชควาพโระ่งใสในปาะด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาคะกฐ ระชจ ารีงบระชพาะ ั.ศ.2562 ระชเภท องค ปะอิสะช (ส านกปงาน) 
ส านกปงานคะชปะะพปาะปาะเลือปตกงง ได้ล าดกบที่ 2 คชแนน 87.39 ะชดกบ A  

10 
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รวมข่าว กกต.  
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2 MGR ออนไลน  “์นา์ะ”นก่งไพ่ติดไต่สวนคดีหุ้นาุดสุดท้าย 18 ต.ค. 
ะชทึปวกนาีงาชตา !! 

11-12 

3 MGR ออนไลน  "ัาท-ีจกปะ กัน์ " น านกป์ุะปิจะุ่นใหพ่ ตกงงัะะคัลกงอนาคต ไพ่ะ่วพ                  
"บิ๊ปตู-่์นา์ะ" 

13-14 

4 ส านกปข่าวไทย “จกปะ กัน์ ” จดตกงงัะะคัลกงอนาคต 15-16 
5 MGR ออนไลน  “อภิะกปษ ” ลงัืงนที่ า่วยผู้สพกคะซ่อพ ส.ส.เขต 5 นคะรฐพ 17 
6 แนวหน้า ะาาปิจจาฯระชปาศค าวินิจฉกยของ‘ศาละ์น.’ยกงควาพเร็นะกฐพนตะี‘บิ๊ปตู’่ 18-27 
7 พติานออนไลน  ะาาปิจจาฯ เผยแัะ่ค าวินิจฉกยของ ‘ศาละ์น.’ ปะะีควาพเร็นะกฐพนตะีของ 

‘ัล.อ.ระชยุท์ ’ สิงนสุดหะือไพ่ 
28 

8 พติานออนไลน  ‘อภิะกปษ ’ ควง ‘สาพาะถ’ ลุยา่วยผู้สพกคะสาพัะานหาเสียง าูแป้รัญหาะถติด
แยปเทียนดกด เะียปคชแนน 

29 

9 แนวหน้า ‘พิสเตอะ กันล้าน’ยื่นตกงง‘ัะะคัลกงอนาคต’ ะกบะู้จกป‘ั่อฟ้า’แต่ราปท้อง
ส าคกญปว่าแป้ะ์น. 

30-31 

10 ไทยโัสต  ส้พหวานเจอคู่แข่งแล้ว!'พิสเตอะ กันล้าน'ยื่น'ปปต.' ตกงงัะะค 'ัลกงอนาคต' 32-33 
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รอบรั้ว กกต. เสาร-์อาทิตยน้ี์มีอะไร

       

รู ้

วนั

น้ี 

กำรประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำวันอำทิตย์ที่ 20 ตุลำคม 2562 

 

กำรประชุม/กิจกรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำวันอำทิตย์ที่ 20 ตุลำคม 2562 

วัน เวลำ สถำนที่  รำยละเอียด 

วันอำทิตย์ 

20 ตุลาคพ 
2562 

 

08.00 น. บะิเวะหน้าที่ว่าปาะ
อ าเภอสาพัะาน จกงหวกด
นคะรฐพ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
นำยไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร        
กำรเลือกตั้ง เข้าะ่วพัิ์ีเริดโคะงปาะะะะงค เผยแัะ่
ระชาาสกพ กัน์ ปาะเลือปตกงงสพาาิปสภาผู้แทนะาษฎะ 
จกงหวกดนคะรฐพ เขตเลือปตกงงที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

วัน เวลำ สถำนที ่ รำยละเอียด 

วันอำทิตย์ 

20 ตุลาคพ 
2562 

 

08.00 น. บะิเวะหน้าที่ว่าปาะอ าเภอ
สาพัะาน จกงหวกด

นคะรฐพ 

นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
เร็นระช์านในัิ์ี เริด โคะงปาะะะะงค เผยแัะ่
ระชาาสกพ กัน์ ปาะเลือปตกงงสพาาิปสภาผู้แทนะาษฎะ 
จกงหวกดนคะรฐพ เขตเลือปตกงงที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง 

นำยฉัตรไชย จันทร์พรำยศรี กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง      
เข้าะ่วพเร็นเปียะติในัิ์ีเริดโคะงปาะะะะงค เผยแัะ่
ระชาาสกพ กัน์ ปาะเลือปตกงงสพาาิปสภาผู้แทนะาษฎะ 
จกงหวกดนคะรฐพ เขตเลือปตกงงที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต.    

   

รู ้

วนั

น้ี 

ภำพกิจกรรมของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง 

  เม่ือวันที่ 17 ตุลำคม 2562 นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ                  
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้าะ่วพปาะสกพพนาเะื่อง 
ปาะระกบระุงโคะงสะ้างะชบบงานแลชอกตะาป าลกงของส านกปงานคะชปะะพปาะปาะเลือปตกงง ะ ห้องวายุภกปษ  2 ากงน 4 
โะงแะพเซ็นทะา บายเซ็นทาะา ศูนย ะาาปาะแจ้งวกฒนช เขตหลกปสี่ ปะุงเทัฯ 
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ข่ำวอ้ำงอิง 
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เลือกซ่อมนครปฐมวุ่น กกต.จี้ไปรษณีย์แจงด่วน 
วกนที่ 17 ตุลาคพ 2562 - 17:06 น. 

 

  เพื่อวกนที่ 17 ต.ค.62 น.ส.บุญเะือน ไทยวกฒน์ะะพ ผอ.ปะะพปาะปาะเลือปตกงง (ปปต.) นคะรฐพ ปล่าวถึงปะะีับ
เจ้าหน้าที่ไระษะีย แจปเอปสาะแนชน าตกวผู้สพกคะส.ส.เขต 5 ัะะคอนาคตใหพ่ไรัะ้อพปกบเอปสาะแนชน าผู้สพกคะ                  
ที่ ส านกปงานปปต.จกงหวกดนคะรฐพจกดท าขึงนแลชส่งไรยกงคะกวเะือนผู้พีสิท์ิเลือปตกงง ว่า ได้ะกบทะาบเบืงองต้นว่าผู้สพกคะจ้าง
ไระษะีย ให้ไรส่งแจปตาพบ้านของผู้พีสิท์ิเลือปตกงง แต่เอปสาะในส่วนของปปต.นคะรฐพ ไพ่พีะูรของผู้สพกคะ ะวพทกงงของ
ัะะคอนาคตใหพ่ ซึ่งวกนนีงได้โทะศกัท ระชสานไรยกงไระษะีย จกงหวกดนคะรฐพ ะวพทกงงส านกปงานไระษะีย ไทยที่เร็นต้น
สกงปกดโดยตะง เนื่องจาปไระษะีย เร็นหน่วยงานสนกบสนุนปาะท างานของปปต. เั่ือให้าีงแจงข้อเท็จจะิงเะื่องนีงแล้ว             
ป าลกงะอเอปสาะาีงแจงอยู่ว่าท าไพจึงเปิดเหตุดกงปล่าวขึงน ท าให้ปปต.นคะรฐพ แลชตน ได้ะกบควาพเสียหาย   

          น.ส.บุญเะือน ปล่าวอีปว่า ปฎหพายเริดา่องให้แต่ลชัะะคปาะเพืองสาพาะถจ้างไระษะีย ส่งเอปสาะของผู้สพกคะ
ไรให้ปกบผู้พีสิท์ิเลือปตกงงได้อยู่แล้ว แต่ระชเด็นส าคกญ คือ ปาะน าไรส่งัะ้อพปกนปกบเอปสาะของ ปปต.นกงนไพ่เหพาชสพ              
ซึ่งต้องพีค าตอบว่าเปิดเหตุนกงนขึงนได้อย่างไะ เัะาชว่าไรส่งติดคู่ปกน ป่อนหน้านีงพีปาะส่งเอปสาะ1/6 แจ้งจ านวนผู้พีสิท์ิ
เลือปตกงงในแต่ลชบ้านไรป่อนแล้ว แลชอกนนีงเะาจึงส่งเอปสาะตาพไร เบืงองต้นจึงขอทะาบข้อเท็จจะิงจาปไระษะีย ป่อนว่า
เปิดอชไะขึงน พีสาเหตุจาปอชไะ แล้วทาง ปปต.นคะรฐพป็จชัิจาะะาว่าจชด าเนินปาะอย่างไะต่อไร 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/393989?twitter 

 

 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/393989?twitter
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เลือกซ่อมนครปฐมวุ่น กกต.จี้ไปรษณีย์แจงด่วน 
เผยแัะ่ : 18 ตุลาคพ 2562 

 

"กกต.นครปฐม" จี้ไปรษณีย์แจงส่งเอกสำรกกต. แนบคู่เอกสำรผู้สมัครเขต 5 นครปฐม ไปยังครัวเรือนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ช้ีไม่เหมำะสม ท ำเสียหำย 

  เพื่อวกนที่ 17 ต.ค.62 น.ส.บุญเะือน ไทยวกฒน์ะะพ ผอ.ปะะพปาะปาะเลือปตกงง (ปปต.) นคะรฐพ ปล่าวถึงปะะี   
ับเจ้าหน้าที่ไระษะีย แจปเอปสาะแนชน าตกวผู้สพกคะส.ส.เขต 5 ัะะคอนาคตใหพ่ไรัะ้อพปกบเอปสาะแนชน าผู้สพกคะที่
ส านกปงานปปต.จกงหวกดนคะรฐพจกดท าขึงน แลชส่งไรยกงคะกวเะือนผู้พีสิท์ิเลือปตกงง ว่าได้ะกบทะาบเบืงองต้นว่าผู้สพกคะจ้าง
ไระษะีย ให้ไรส่งแจปตาพบ้านของผู้พีสิท์ิเลือปตกงง แต่เอปสาะในส่วนของปปต.นคะรฐพ ไพ่พีะูรของผู้สพกคะ ะวพทกงงของ
ัะะคอนาคตใหพ่ ซึ่งวกนนีงได้โทะศกัท ระชสานไรยกงไระษะีย จกงหวกดนคะรฐพ ะวพทกงงส านกปงานไระษะีย ไทยที่เร็นต้น
สกงปกดโดยตะง เนื่องจาปไระษะีย เร็นหน่วยงานสนกบสนุนปาะท างานของปปต. เั่ือให้าีงแจงข้อเท็จจะิงเะื่องนีงแล้ว                    
ป าลกงะอเอปสาะาีงแจงอยู่ว่าท าไพจึงเปิดเหตุดกงปล่าวขึงนท าให้ปปต.นคะรฐพ แลชตน ได้ะกบควาพเสียหาย 

  น.ส.บุญเะือน ปล่าวอีปว่า ปฎหพายเริดา่องให้แต่ลชัะะคปาะเพืองสาพาะถจ้างไระษะีย ส่งเอปสาะของผู้สพกคะ
ไรให้ปกบผู้พีสิท์ิเลือปตกงงได้อยู่แล้ว แต่ระชเด็นส าคกญ คือ ปาะน าไรส่งัะ้อพปกนปกบเอปสาะของ ปปต.นกงนไพ่เหพาชสพ               
ซึ่งต้องพีค าตอบว่าเปิดเหตุนกงนขึงนได้อย่างไะ เัะาชว่าไรส่งติดคู่ปกน ป่อนหน้านีงพีปาะส่งเอปสาะ1/6แจ้งจ านวนผู้พีสิท์ิ
เลือปตกงงในแต่ลชบ้านไรป่อนแล้ว แลชอกนนีงเะาจึงส่งเอปสาะตาพไร เบืงองต้นจึงขอทะาบข้อเท็จจะิงจาปไระษะีย ป่อนว่า
เปิดอชไะขึงน พีสาเหตุจาปอชไะ แล้วทางปปต.นคะรฐพป็จชัิจาะะาว่าจชด าเนินปาะอย่างไะต่อไร 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/851199 
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กกต.นครปฐม รอไปรษณีย์ เคลียรแ์นบเอกสำร 
อนค.-กกต.พร้อมกัน ชี้ไม่เหมำะสม 
เผยแัะ่: 17 ต.ค. 2562 16:37   ระกบระุง: 17 ต.ค. 2562 16:41   โดย: ผู้จกดปาะออนไลน  

 

  ผอ.กกต.นครปฐม เผย ประสำนไปรษณีย์ รอชี้แจงปมแนบเอกสำรหำเสียงผู้สมัคร อนค.ก่อนพิจำรณำ รับ 
กม.ท ำได้ แต่แนบร่วมกับเอกสำร กกต.ไม่เหมำะสม 

  วกนนีง (17 ต.ค.) น.ส.บุญเะือน ไทยวกฒน์ะะพ ผอ.ปปต.นคะรฐพ ปล่าวปะะีับเจ้าหน้าที่ไระษะีย พีปาะแจป
เอปสาะแนชน าตกวผู้สพกคะ ส.ส.เขต 5 ัะะคอนาคตใหพ่ ไรัะ้อพปกบเอปสาะแนชน าผู้สพกคะที่ส านกปงาน ปปต.                    
จกงหวกดนคะรฐพ จกดท าขึงน แลชส่งไรยกงคะกวเะือนผู้พีสิท์ิเลือปตกงง ว่า ได้ะกบทะาบเบืงองต้นว่า ผู้สพกคะจ้างไระษะีย ให้ไรส่ง
แจปตาพบ้านของผู้พีสิท์ิเลือปตกงง แต่เอปสาะในส่วนของ ปปต.นคะรฐพ ไพ่พีะูรของผู้สพกคะ ะวพทกงงของัะะคอนาคตใหพ่ 
ซึ่งวกนนีงได้โทะศกัท ระชสานไรยกงไระษะีย จกงหวกดนคะรฐพ ะวพทกงงส านกปงานไระษะีย ไทยที่เร็นต้นสกงปกดโดยตะง 
เนื่องจาปไระษะีย เร็นหน่วยงานสนกบสนุนปาะท างานของ ปปต. เั่ือให้าีงแจงข้อเท็จจะิงเะื่องนีงแล้ว ป าลกงะอเอปสาะ
าีงแจงอยู่ว่าท าไพจึงเปิดเหตุดกงปล่าวขึงน ท าให้ ปปต.นคะรฐพ แลชตน ได้ะกบควาพเสียหาย 
  อย่างไะป็ตาพ ทางปฎหพายเริดา่องให้แต่ลชัะะคปาะเพืองสาพาะถจ้างไระษะีย ส่งเอปสาะของผู้สพกคะไรให้ปกบ
ผู้พีสิท์ิเลือปตกงงได้อยู่แล้ว แต่ระชเด็นส าคกญ คือ ปาะน าไรส่งัะ้อพปกนปกบเอปสาะของ ปปต.นกงนไพ่เหพาชสพ ซึ่งต้องพี
ค าตอบว่าเปิดเหตุนกงนได้อย่างไะ เัะาชว่าไรส่งติดคู่ปกน ป่อนหน้านีง พีปาะส่งเอปสาะ 1/6 แจ้งจ านวนผู้พีสิท์ิเลือปตกงง              
ในแต่ลชบ้านไรป่อนแล้ว แลชอกนนีงเะาจึงส่งเอปสาะตาพไร เบืงองต้นจึงขอทะาบข้อเท็จจะิงจาปไระษะีย ป่อนว่าเปิดอชไะ
ขึงน พีสาเหตุจาปอชไะ แล้วทาง ปปต.นคะรฐพป็จชัิจาะะาว่าจชด าเนินปาะอย่างไะต่อไร 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000100050 
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'ไปรษณีย์'ต้องแจง!! กกต.นครปฐมชี้ปมรวมส่งเอกสำร กกต. 
-ผู้สมัครอนค.ไม่เหมำะสม 
วกนัฤหกสบดี ที่ 17 ตุลาคพ ั.ศ. 2562, 15.59 น. 

 

"กกต.นครปฐม"เผยรอไปรษณีย์แจงปมรวมส่งเอกสำรกกต.-เอกสำรผู้สมัครเขต5นครปฐม 
ชี้ไม่เหมำะท ำกกต.เสียหำย 

  เพื่อวกนที่ 17 ตุลาคพ 2562 น.ส.บุญเะือน ไทยวกฒน์ะะพ ผอ.ปปต.นคะรฐพ ปล่าวถึงปะะีับเจ้าหน้าที่
ไระษะีย พีปาะแจปเอปสาะแนชน าตกวผู้สพกคะ ส.ส.เขต 5 ัะะคอนาคตใหพ่ (อนค.) ไรัะ้อพปกบเอปสาะแนชน าผู้สพกคะที่
ส านกปงาน ปปต.จกงหวกดนคะรฐพ จกดท าขึงน แลชส่งไรยกงคะกวเะือนผู้พีสิท์ิเลือปตกงง ว่า ได้ะกบทะาบเบืงองต้นว่าผู้สพกคะจ้าง
ไระษะีย ให้ไรส่งแจปตาพบ้านของผู้พีสิท์ิเลือปตกงง แต่เอปสาะในส่วนของ ปปต.นคะรฐพ ไพ่พีะูรของผู้สพกคะ ะวพทกงงของ
ัะะคอนาคตใหพ่ ซึ่งวกนนีงได้โทะศกัท ระชสานไรยกงไระษะีย จกงหวกดนคะรฐพ ะวพทกงงส านกปงานไระษะีย ไทยที่เร็นต้น
สกงปกดโดยตะง เนื่องจาปไระษะีย เร็นหน่วยงานสนกบสนุนปาะท างานของ ปปต.เั่ือให้าีงแจงข้อเท็จจะิงเะื่องนีงแล้ว                
ป าลกงะอเอปสาะาีงแจงอยู่ว่าท าไพจึงเปิดเหตุดกงปล่าวขึงน ท าให้ ปปต.นคะรฐพ แลชตน ได้ะกบควาพเสียหาย 
  อย่างไะป็ตาพ ทางปฎหพายเริดา่องให้แต่ลชัะะคปาะเพืองสาพาะถจ้างไระษะีย ส่งเอปสาะของผู้สพกคะไรให้ปกบ
ผู้พีสิท์ิเลือปตกงงได้อยู่แล้ว แต่ระชเด็นส าคกญ คือ ปาะน าไรส่งัะ้อพปกนปกบเอปสาะของ ปปต.นกงนไพ่เหพาชสพ ซึ่งต้อง                
พีค าตอบว่าเปิดเหตุนกงนได้อย่างไะ เัะาชว่าไรส่งติดคู่ปกน ป่อนหน้านีงพีปาะส่งเอปสาะ 1/6 แจ้งจ านวนผู้พีสิท์ิเลือปตกงง         
ในแต่ลชบ้านไรป่อนแล้ว แลชอกนนีงเะาจึงส่งเอปสาะตาพไร เบืงองต้นจึงขอทะาบข้อเท็จจะิงจาปไระษะีย ป่อนว่าเปิดอชไะ
ขึงน พีสาเหตุจาปอชไะ แล้วทาง ปปต.นคะรฐพ ป็จชัิจาะะาว่าจชด าเนินปาะอย่างไะต่อไร 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/447923 
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“ธนำธร”นั่งไม่ติดไต่สวนคดีหุ้นชุดสุดท้ำย 18 ต.ค. 
ระทึกวันชี้ชะตำ !! 
เผยแัะ่: 18 ต.ค. 2562 01:57   โดย: ผู้จกดปาะออนไลน  

 

เมืองไทย 360 องศำ 

  นาทีนีงหาปใคะพองเข้าไรในหกวใจของ ์นา์ะ จึงะุ่งเะืองปิจ หกวหน้าัะะคอนาคตใหพ่เาื่อว่าคงเต้นไพ่เร็นส่ า 
ย่อพต้องเปิดควาพเคะียดแน่นอน แพ้ว่าสภาัภายนอปจชเป็บอาปาะได้แค่ไหนป็ตาพ เัะาชคดีที่เขาป าลกงเผาิญอยู่ใน
เวลานีง ซึ่งัิจาะะาปกนเฉัาชคดีหุ้นสื่อ บะิษกทวี-ลกค พีเดีย จ าปกด เัียงคดีนีงคดีเดียวที่เพื่อัิจาะะาตาพะูรปาะะ แล้วถือ
ว่าน่าหวาดเสียวที่สุดคดีหนึ่ง เัะาชพกนส่งผลต่ออนาคตทางปาะเพือง ท าให้ต้องลุ้นปกนจนแบบที่เะียปว่าเหงื่อตปปีบปกน
เลยทีเดียว 
  หาปัิจาะะานกบจ านวนะชยชเวลาหลกงจาปท่ีคะชปะะพปาะปาะเลือปตกงง(ปปต.) พีพติเร็นเอปฉกนท ยื่นะ้องต่อศาล
ะกฐ์ะะพนูญให้วินิจฉกยปะะีโอนหุ้นบะิษกทดกงปล่าวที่ท า์ุะปิจสื่อว่าปะชท าป่อนหะือหลกงวกนเลือปตกงง ที่พีผลต่อคุะสพบกติ
ต้องห้าพตาพะกฐ์ะะพนูญหะือไพ่ พาจนถึงวกนนีงป็ปินะชยชเวลานานะวพ 5 เดือนแล้ว ถือว่าพีะชยชเวลานานัอสพควะแล้ว 
ที่หลายคนพองว่าน่าจชใปล้ได้เวลาเต็พทีแล้ว 
  ที่ผ่านพาศาละกฐ์ะะพนูญป็พีพติเร็นเอปฉกนท เา่นเดียวปกนสก่งให้ ์นา์ะ จึงะุ่งเะืองปิจ ยุติปาะรฏิบกติหน้าที่ ส.ส.
เร็นปาะาก่วคะาวะชหว่างปาะัิจาะะาคดีนีง ซึ่งเร็นที่ะกบะู้ปกนทก่วอยู่แล้ว อย่างไะป็ดีส าหะกบควาพคืบหน้านกงนล่าสุด ตาพ
ป าหนดปาะศาละกฐ์ะะพนูญได้นกดไต่สวนัยานของฝ่ายผู้ถูปะ้องคือ ฝ่าย ์นา์ะ โดยศาลได้อนุญาตให้ไต่สวนัยาน
เั่ิพเติพได้อีปจ านวน 10 ราป ในวกนที่ 18 ตุลาคพนีง โดยเะิ่พัิจาะะาไต่สวนตกงงแต่เวลาเา้าะวดเดียว ซึ่งจนถึงขะชนีง
ะายาื่อัยานยกงริดเร็นควาพลกบ ยกงไพ่พีปาะเริดเผยออปพาให้ทะาบ ะวพทกงงยกงไพ่ะู้ว่าในจ านวน 10 ราปนกงน  
จชพีตกว ์นา์ะ ะวพไรถึงภะะยา แลชพาะดาของะวพไรถึงหลานของเขาที่เคยถูปะชบุว่าได้ะกบปาะโอนหุ้นบะิษกท วี -ลกค 
พีเดีย จ าปกด ไรด้วยหะือไพ่ 
  ดกงนกงนสิ่งที่น่าจกบตาอย่างยิ่งป็คือหลกงจาปเสะ็จสิงนปาะัิจาะะาไต่สวนดกงปล่าวแล้ว ศาละกฐ์ะะพนูญจชนกดแถลง
ริดคดี ะวพไรถึงปาะป าหนดวกนวินิจฉกยเลยหะือไพ่ แต่พีปาะคาดปกนว่าปะชบวนปาะทุปอย่างน่าจชเสะ็จสิงนภายในเดือน
ตุลาคพนีงอย่างแน่นอน 
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  แพ้ว่าในเวลานีง ส าหะกบ ์นา์ะ จึงะุ่งเะืองปิจ จชถูปด าเนินคดีหลายคดี ไพ่ว่าจชเร็นคดเะื่อง “รล่อยปู้”ให้ปกบ
ัะะคอนาคตใหพ่ หะือค าะ้องให้ยุบัะะคอนาคตใหพ่ จาปค าัุดแลชควาพเคลื่อนไหวในา่วงที่ผ่านพา ซึ่งป าลกงอยู่ใน
ะชหว่างปาะัิจาะะาคดีในศาละกฐ์ะะพนูญ หะือะชหว่างปาะัิจาะะาของคะชปะะพปาะปาะเลือปตกงง(ปปต.) ป็ตาพ แต่
หาปัิจาะะาจาปนง าหนกป แลชตาพา่วงเวลาเฉัาชหน้าแล้วป็ต้องบอปว่า คดี “โอนหุ้นสื่อ” ในปะะี หุ้นบะิษกท วี-ลกค 
พีเดีย จ าปกดนี่แหลช น่าหวาดเสียวที่สุด แลชเพื่อัิจาะะาจาปอาปาะเท่าที่เห็นในา่วงที่ผ่านพา ป็ัอะกบะู้ได้ว่า เขาแลช
ทีพงานป็ัอพองออปว่าต้องลุ้นปกนพาปแค่ไหนแน่นอนว่าทุปคดีที่ถูปะ้อง ถูปด าเนินคดีล้วนเร็นคดีอาญา พีผลต่ออนาคต
ทางปาะเพืองทกงงสิงน แต่หาปัิจาะะาเฉัาชคดี “หุ้นสื่อ” คดีนีงพกนน่าจชพีนง าหนกปที่สุด แลชยกงดิงนยาปเสียด้วย เัะาชเพื่อ
ัิจาะะาตาพะูรปาะะ จาปปาะทีคะชปะะพปาะปาะเลือปตกงง (ปปต.) ัิจาะะาเอปสาะป่อนพีพติเร็นเอปฉกนท ส่งค าะ้องให้
ศาละกฐ์ะะพนูญวินิจฉกย ป็ล้วนเร็นปาะัิจาะะาจาปเอปสาะทางะาาปาะเร็นหลกป นก่นคือัิจาะะาจาปเอปสาะทาง
ะาาปาะ จาปปะชทะวงัาะิาย เร็นหลกป 
  ขะชเดียวปกนหาปัิจาะะาปกนอีปด้านหนึ่งปาะยื่นขอให้ศาลไต่สวนัยานฝ่ายผู้ถูปะ้องเัิ่พเติพ ซึ่งศาลได้อนุญาต
ให้จ านวน 10 ราป อาจพองได้ว่าเร็นปาะ “ยืงอ” ทางเทคนิป แต่นก่นป็ถือว่าเร็นสิท์ิ์ที่สาพาะถท าได้ อีปทกงงทุปอย่างป็
เร็นไรตาพปะชบวนปาะ 
  แต่ถึงอย่างไะเพื่อพีปาะป าหนดให้ปาะไต่สวนัยานะวดเดียว วกนเดียวคะบทกงง 10 ราปป็ต้องพาลุ้นปกนว่าหลกง
จาปนกงนศาลจชนกดวกนอ่านค าวินิจฉกยวกนใด ซึ่งป็น่าจชไพ่เปินเดือนตุลาคพนีง ซึ่งส าหะกบ ์นา์ะ จึงะุ่งเะืองปิจ พกนเหพือนปกบ
ปาะาีงาชตาอนาคตของเขา ซึ่งจชว่าไรแล้วคดีนีงแหลชถือว่า “น่าหวาดเสียวที่สุด” เลยแหลช ซึ่งเขาป็น่าจชะกบะู้ดีอยู่แล้ว  
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000100215 
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"พำที-จักรพันธ์" น ำนักธุรกิจรุ่นใหม่ตั้งพรรคพลังอนำคต ไม่ร่วม "บิ๊กตู่-ธนำธร" 
เผยแัะ่: 17 ต.ค. 2562 16:14   โดย: ผู้จกดปาะออนไลน  

 

"มิสเตอร์พันล้ำน" น ำ 600 รำยชื่อสมำชิกเข้ำยื่นขอจดตั้งพรรคพลังอนำคต แจงเป็นกำรรวมตัวกันของนักธุรกิจคน
รุ่นใหม่ น ำโดย "พำที สำรสิน" เน้นน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่บริหำรประเทศ แก้ปัญหำปำกท้อง ไม่หนุน "ประยุทธ์" 
ไม่มุ่งแก้รธน.แบบอนค. 

  วกนนีง (17 ต.ค.) นายจกปะ กัน์  ระชจวบเหพาช ะกปษาปาะหกวหน้าัะะคัลกงอนาคต นายภกทะายุส สกงข ศิะิ 
ะกปษาปาะเลขา์ิปาะัะะค น าะายาื่อสพาาิปัะะคจ านวน 600 คนเข้ายื่นขอจดแจ้งจกดตกงงัะะคัลกงอนาคต ต่อนาย
ทชเบียนัะะคปาะเพือง ส านกปงาน ปปต. โดยนายจกปะักน์  ปล่าวว่า ปาะจกดตกงงัะะคเร็นปาะะวพตกวปกนของนกป์ุะปิจคน
ะุ่นใหพ่ พีบุคคลที่พีาื่อเสียงอาทิ นายัาที สาะสิน อดีตผู้บะิหาะสายปาะบินนปแอะ  โดยัะะคพุ่งเน้นปาะน าเทคโนโลยี
สพกยใหพ่พาใา้ในปาะบะิหาะระชเทศให้ทกนปกบโลปยุครัจจุบกน ไพ่ได้ฝัปใฝ่ในเะื่องของปาะเพืองพาป แต่อยาปแป้ไขรัญหา
ราปท้องของระชาาานเร็นหลกป โดยป่อนหน้านีงป็ไพ่เคยไระ่วพปกบัะะคปาะเพืองไหนพาป่อน แลชป็ไพ่ได้สนกบสนุนัล.อ.
ร ะ ช ยุ ท ์  จก น ท ะ โ อ า า  น า ย ป ะก ฐ พ น ต ะี  เ นื่ อ ง จ า ป เ ห็ น ว่ า ไ พ่ ส า พ า ะ ถ แ ป้ ไ ข รั ญ ห า เ ศ ะ ษ ฐ ปิ จ ไ ด้  
  ส่วนัะะคอนาคตใหพ่ที่ป็เร็นปาะะวพปกนของคนะุ่นใหพ่เา่นปกน ป็ยอพะกบว่าะู้จกปนาย์นา์ะ จึงะุ่งเะืองปิจ 
หกวหน้าัะะคอนาคตใหพ่ แต่เห็นว่าแนวทางของัะะคอนาคตใหพ่บางเะื่องไพ่ตะงปกบแนวควาพคิดของเะา เา่นนาย์นา
์ะ เห็นว่า ปาะแป้ไขะกฐ์ะะพนูญเร็นเะื่องเะ่งด่วน แต่เะาเห็นว่ารัญหาราปท้องนกงนส าคกญปว่า จึงคิดว่าตกงงัะะคเองจช
เหพาชสพปว่า ส่วนจุดยืนของัะะคที่พีต่อสถาบกนป็ยืนยกนว่า เะายึดตาพะชบอบระชาา์ิรไตยอกนพีัะชพหาปษกตะิย ทะวง
เร็นระชพุข อย่างไะป็ตาพัะะคจชพีปาะระชาุพัะะคในอีป 2 สกรดาห  เั่ือคกดเลือปปะะพปาะบะิหาะัะะค ะวพถึงจกดตกงง
สาขาัะะค แลชด าเนินปาะตาพที่ปฎหพายัะะคปาะเพืองให้คะบถ้วน โดยพุ่งที่จชส่งผู้สพกคะะกบเลือปตกงงในปาะเลือปตกงง
ทก่ ว ไ ร ค ะกง ง ห น้ า เ ร็ น ห ลก ป  แ ล ช เ น้ น ัืง น ที่ ป ะุ ง เ ท ั พ ห า น ค ะ  ซึ่ ง จ ช เ ร็ น ที่ ตกง ง ข อ ง ที่ ท า ป า ะ ั ะ ะ ค 
 
  ทกงงนีงนายจกปะ กัน์  ะชบุว่ารัจจุบกนที่ท าปาะัะะค จชใา้ที่ท าปาะาก่วคะาวย่านถนนนวพินทะ  42 ส่วนสกญลกปษะ 
ของัะะคเร็นะูรสาพเหลี่ยพรุ่พเัลย สีขาวบนัืงนสีเขียว เั่ือแสดงให้เห็นว่าระชเทศต้องเดินหน้าต่อไร โดยสโลแปน
ของัะะคคือ ัลกงอนาคตสะ้างโอปาส เั่ืออนาคต 
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  ผู้สื่อข่าวะายงานว่าส าหะกบนายจกปะ กัน์  หะือดะ.อ้วน ได้ะกบฉายาพิสเตอะ กันล้าน แลชั่อพดน้อยด้านปาะเงิน 
เนื่องจาประชสบควาพส าเะ็จในปาะท า์ุะปิจตกงงแต่อายุยกงน้อย โดยนายจกปะ กัน์ เร็นหลานของนายส าเภา ระชจวบ
เหพาช อดีตะพา.เปษตะแลชสหปะะ  ในสพกยของัล.อ.าวลิต  ยงใจยุท์ แลชอดีตส.ส.หลายสพกยในัืงนที่จกงหวกด
ระชจวบคีะีขกน์  แลชล่าสุดนายจกปะ กัน์ ด าะงต าแหน่งระช์านปะะพปาะบะิหาะบะิษกทอินเตอะ ไัะ พ พีเดียฯจ าปกด                
ซึ่งท า์ุะปิจสื่อโฆษะา จกดคอนเสิะ ตทกงงในระชเทศ แลชต่างระชเทศพีนายัาที เร็นผู้บะิหาะะชดกบสูงป่อนที่จชลาออปพา
ท างานปาะเพืองเต็พตกวเพื่อา่วงเดือนเพ.ย.ที่ผ่านพา 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000100042 
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“จักรพันธ์” จดตั้งพรรคพลังอนำคต 
เผยแัะ่  17 ต.ค. 2019 17:13:45 

 

ส ำนักงำนกกต. 17ต.ค.-“จักรพันธ์”  ยื่นกกต.ตั้งพรรค “พลังอนำคต”   ชี้มุ่งน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำบริหำร
ประเทศให้ทันสมัย มีนักธุรกิจดัง “ พำที สำรสิน” ผันตัวเข้ำเสน้ทำงกำรเมือง รับรู้จัก “ธนำธร” แต่แนวทำงต่ำงกัน  

  นายจกปะ กัน์  ระชจวบเหพาช  ะกปษาปาะหกวหน้าัะะคัลกงอนาคต  นายภกทะายุส สกงข ศิะิ ะกปษาปาะเลขา์ิปาะ
ัะะค น าะายาื่อสพาาิปัะะคจ านวน 600 คนเข้ายื่นขอจดแจ้งจกดตกงงัะะคัลกงอนาคตต่อนายทชเบียนัะะคปาะเพืองที่
ส านกปงานคะชปะะพปาะปาะเลือปตกงง(ปปต.) โดยนายจกปะ กัน์  ปล่าวว่า ปาะจกดตกงงัะะคเร็นปาะะวพตกวปกนของนกป์ุะปิจ
คนะุ่นใหพ่ พีบุคคลที่พีาื่อเสียง เา่น  นายัาที สาะสิน อดีตผู้บะิหาะสายปาะบินนปแอะ   โดยัะะคพุ่งเน้นปาะน า
เทคโนโลยีสพกยใหพ่พาใา้ในปาะบะิหาะระชเทศให้ทกนปกบโลปยุครัจจุบกน ไพ่ฝัปใฝ่เะื่องปาะเพืองพาป แต่อยาปแป้ไขรัญหา
ราปท้องของระชาาานเร็นหลกป โดยป่อนหน้านีงไพ่เคยไระ่วพปกบัะะคปาะเพืองใดพาป่อน แลชไพ่ได้สนกบสนุนัล.อ.
ระชยุท์  จกนทะ โอาา นายปะกฐพนตะีแลชะกฐพนตะีว่าปาะปะชทะวงปลาโหพ เนื่องจาปเห็นว่าไพ่สาพาะถแป้ไขรัญหา
เศะษฐปิจได้  

  “ยอพะกบว่าะู้จกปนาย์นา์ะ จึงะุ่งเะืองปิจ หกวหน้าัะะคอนาคตใหพ่ แต่เห็นว่าแนวทางของัะะคอนาคตใหพ่บาง
เะื่องไพ่ตะงปกบแนวควาพคิดของเะา เา่น นาย์นา์ะเห็นว่าปาะแป้ไขะกฐ์ะะพนูญเร็นเะื่องเะ่งด่วน แต่เะาเห็นว่ารัญหา
ราปท้องส าคกญปว่า  จึงคิดว่าตกงงัะะคเองจชเหพาชสพปว่า ส่วนจุดยืนของัะะคที่พีต่อสถาบกนยืนยกนว่า เะายึดตาพ
ะชบอบระชาา์ิรไตยอกนพีัะชพหาปษกตะิย ทะวงเร็นระชพุข ทกงงนีง ัะะคจชระชาุพัะะคในอีป 2 สกรดาห  เั่ือคกดเลือป
ปะะพปาะบะิหาะัะะค จกดตกงงสาขาัะะค แลชด าเนินปาะตาพที่ปฎหพายัะะคปาะเพืองให้คะบถ้วน โดยพุ่งส่งผู้สพกคะะกบ
เลือปตกงงในปาะเลือปตกงงทก่วไรคะกงงหน้าเร็นหลกป แลชเน้นัืงนที่ปะุงเทัพหานคะ ซึ่งจชเร็นที่ตกงงของที่ท าปาะัะะค”             
นายจกปะ กัน์  ปล่าว 

  นายจกปะ กัน์  ปล่าวว่า ส าหะกบที่ท าปาะัะะค จชใา้ที่ท าปาะาก่วคะาวย่านถนนนวพินทะ  42 ส่วนสกญลกปษะ                
ของัะะคเร็นะูรสาพเหลี่ยพรุ่พเัลย สีขาวบนัืงนสีเขียว  เั่ือแสดงให้เห็นว่าระชเทศต้องเดินหน้าต่อไร โดยสโลแปน
ของัะะคคือัลกงอนาคตสะ้างโอปาส เั่ืออนาคต 
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  ผู้สื่อข่าวะายงานว่าส าหะกบนายจกปะ กัน์  หะือดะ.อ้วน ได้ะกบฉายาพิสเตอะ กันล้านแลชั่อพดน้อยด้ านปาะเงิน 
เนื่องจาประชสบควาพส าเะ็จในปาะท า์ุะปิจตกงงแต่อายุยกงน้อย เร็นนหลานนายส าเภา ระชจวบเหพาช อดีตะกฐพนตะีา่วย
ว่าปาะปะชทะวงเปษตะแลชสหปะะ ในสพกยะกฐบาลัล.อ.าวลิต ยงใจยุท์ แลชอดีตส.ส.หลายสพกยในัืงนที่จกงหวกด
ระชจวบคีะีขกน์  ล่าสุดนายจกปะ กัน์ ด าะงต าแหน่งระช์านปะะพปาะบะิหาะบะิษกทอินเตอะ ไัะ พ พีเดียฯ จ าปกด                  
ซึ่งท า์ุะปิจสื่อโฆษะา จกดคอนเสิะ ตทกงงในระชเทศแลชต่างระชเทศ พีนายัาที สาะสินเร็นผู้บะิหาะะชดกบสูง ป่อนจช
ลาออปพาท างานปาะเพืองเต็พตกวเพื่อา่วงเดือนเพษายนที่ผ่านพา.-ส านกปข่าวไทย   

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/view/xP3cSK0 
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“อภิรักษ”์ ลงพื้นที่ ช่วยผู้สมัครซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม 
เผยแัะ่: 17 ต.ค. 2562 22:19   โดย: ผู้จกดปาะออนไลน  

 

นครปฐม - อภิรักษ์ น ำทีมลงพื้นที่ สำมพรำน ช่วยผู้สมัครซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม ได้ใช้วิธีเดินเคำะประตูบ้ำน
แ ล ะ เ ข้ ำ ถึ ง ชุ ม ช น  แ ล ะ ส อ บ ถ ำ ม ถึ ง ปั ญ ห ำ แ ล ะ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ต่ ำ ง ๆ  ข อ ง พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช ำ ช น  
  ค่ าวกนนีง ( 17 ต.ค.) นายอภิะกปษ  โปษชโย์ิน อดีตผู้ว่าะาาปาะปะุงเทัพหานคะ ัะ้อพด้วย ดะ.สาพาะถ ะาาัล
สิท์ิ์ อดีตะองผู้ว่าะาาปาะปะุงเทัพหานคะ นางดะุะวะะะ าาญัิ กัฒนากย ะองโฆษปัะะคระชาา์ิรัตย  ัะ้อพทีพหา
เสียงของัะะคระชาา์ิรัตย  ได้ลงัืงนที่ บะิเวะตะงข้าพาุพานสี่แยปหพู่บ้านเทียนดกด ต าบลท่าข้าพ อ าเภอสาพัะาน 
จกงหวกดนคะรฐพ เั่ือา่วยหาเสียงในปาะเลือปตกงงซ่อพ สพาาิปสภาผู้แทนะาษฎะ เขต 5 จกงหวกดนคะรฐพ ซึ่งทางัะะค
ระชาา์ิรัตย  ได้ส่ง นายสุะากย อนุต์โต ผู้สพกคะหพายเลข 3 หะือสจ.สุะากย เั่ือลงาิงเป้าอีงที่ว่างลง โดยจชพีปาะเลือปตกงง
ซ่อพในวกนที่ 23 ตุลาคพ ที่จชถึงนีง 
  โดยคะชของนายอภิะกปษ  ได้ใา้วิ์ีเดินเคาชระชตูบ้านแลชเข้าถึงาุพาน แลชสอบถาพถึงรัญหาแลชควาพ
ต้องปาะต่างๆ ของั่ีน้องระชาาาน ัะ้อพปกบน านโยบายของัะะคระชาา์ิรัตย  ตกงงแต่ได้เคยใา้หาเสียงคะกงงป่อนพา
น าเสนอให้ปกบาาวบ้านได้เข้าใจแลชอ์ิบายถึงปะชบวนปาะต่างๆในปาะท างานของัะะคที่ได้ท างานให้ปกบ ั่ีน้อง
ระชาาานพาน าเสนอ 
  ขะชที่พีนายอลงปะะ  ัลบุตะ ะองหกวหน้าัะะคระชาา์ิรัตย  ได้พีปาะเดินลงัืงนที่ะ่วพปกบคะชของนายอภิะกปษ  
เั่ือา่วยหาเสียงให้ปกบนายสุะากย ซึ่งอีปไพ่ปี่วกนจชพีปาะเลือปตกงงซ่อพ ซึ่งป่อนหน้า ได้พีผู้ใหญ่แลชสพาาิปของัะะคลงพา
า่วยในปาะหาเสียงทุปวกนแลชเร็นไรอย่างเข้พข้น ซึ่งจชเร็นปาะาิงเป้าอีงที่ถูปจกบตาพาปที่สุดคะกงงหนึ่งในะกฐบาลาุดนีง  
ในปาะลงัืงนที่ดกงปล่าว ทางทีพ ได้พีปาะติดตาพเะื่องะถติดบนถนนเัาะเปษพ โดยวางแนวคิดจชแป้ไขรัญหาจะาจะ
ให้ปกบระชาาาน เนื่องจาปบะิเวะดกงปล่าวจชพีะถติดแลชปาะจะาจะที่พีปาะติดขกดอย่างหนกปในา่วงเา้าแลชเย็น โดยได้
สอบถาพถึงรัญหาแลชขอแนวคิดะ่วพปกบาาวบ้านที่อยู่ในบะิเวะดกงปล่าวด้วย 
อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9620000100176 

 

 

 

https://mgronline.com/local/detail/9620000100176
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รำชกิจจำฯประกำศค ำวินิจฉัยของ‘ศำลรธน.’ยังควำมเป็นรัฐมนตร‘ีบิ๊กตู่’ 

วกนัฤหกสบดี ท่ี 17 ตุลาคพ ั.ศ. 2562, 16.06 น. 

 

  วกนที่ 17 ตุลาคพ 2562 เว็บไซต ะาาปิจจานุเบปษา เผยแัะ่ค าวินิจฉกยของศาละกฐ์ะะพนูญ ปะะีท่ี ระช์านสภา
ผู้แทนะาษฎะส่งค าะ้องขอให้ศาละกฐ์ะะพนูญวินิจฉกยตาพะกฐ์ะะพนูญ พาตะา 170วะะคสาพ ระชปอบพาตะา 83 ว่า 
ควาพเร็นะกฐพนตะีของ ัลเอป ระชยุท์  จกนทะ โอาานายปะกฐพนตะี สิงนสุดลงเฉัาชตกวตาพะกฐ์ะะพนูญ พาตะา 
170 วะะคหนึ่ง (4) ะชปอบพาตะา 160 (6) แลชพาตะา 98(15) หะือไพ่ 

  ระช์านสภาผู้แทนะาษฎะ ผู้ะ้อง ส่งค าะ้องขอให้ศาละกฐ์ะะพนูญวินิจฉกยตาพะกฐ์ะะพนูญพาตะา 170 วะะคสาพ 
ระชปอบพาตะา 82 ข้อเท็จจะิงตาพค าะ้องแลชเอปสาะระชปอบค าะ้อง สะุรได้ดกงนีง 
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อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/447933 

 

https://www.naewna.com/politic/447933
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รำชกิจจำฯ เผยแพร่ค ำวินิจฉัยของ ‘ศำลรธน.’ กรณีควำมเป็นรัฐมนตรีของ ‘พล.อ.ประยุทธ’์      
สิ้นสุดหรือไม ่

วกนที่ 17 ตุลาคพ 2562 - 17:08 น. 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1716338 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1716338
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‘อภิรักษ’์ ควง ‘สำมำรถ’ ลุยช่วยผู้สมัครสำมพรำนหำเสียง ชูแก้ปัญหำรถติดแยกเทียนดัด 
เรียกคะแนน 
วกนที่ 17 ตุลาคพ 2562 - 19:30 น. 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1716583 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1716583
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‘มิสเตอร์พันล้ำน’ยื่นตั้ง‘พรรคพลังอนำคต’ รบัรู้จัก‘พ่อฟ้ำ’แต่ปำกท้องส ำคัญกว่ำแก้รธน. 

วกนัฤหกสบดี ที่ 17 ตุลาคพ ั.ศ. 2562, 16.54 น. 

 

‘มิสเตอร์พันล้ำน’ยื่นตั้ง‘พรรคพลังอนำคต’ รับรู้จัก‘พ่อฟ้ำ’แต่ปำกท้องส ำคัญกว่ำแก้รธน. 

  เพื่อเวลา 14.15 น.วกนที่ 17 ตุลาคพ 2562 ที่ส านกปงานคะชปะะพปาะปาะเลือปตกงง (ปปต.) นายจกปะ กัน์  
ระชจวบเหพาช ะกปษาปาะหกวหน้าัะะคัลกงอนาคต , นายภกทะายุส สกงข ศิะิ ะกปษาปาะเลขา์ิปาะัะะค น าะายาื่อสพาาิป
ะัะคจ านวน 600 คน เข้ายื่นขอจดแจ้งจกดตกงงั ะะคั ลกงอนาคต ต่อนายทชเบียน ะัะคปาะเพือง ส านกปงาน ปปต. 

  นายจกปะั กน์  ปล่าวว่า ปาะจกดตกงงั ะะคเร็นปาะะวพตกวปกนของนกป์ ุะปิจคนะุ่นใหพ่ โดยพีบุคคลที่พีาื่อเสียงอาทิ นายั าที สาะสิน 
อดีตผู้บะิหาะสายปาะบินนปแอะ  โดยั ะะคเะาต้องปาะน าเทคโนโลยี นวกตปะะพสพกยใหพ่พาใา้ในปาะบะิหาะระชเทศให้ทกนปกบโลปยุครัจจุบกน 
เะาไพ่ได้ฝัปใฝ่ในเะื่องของปาะเพืองพาป แต่จชเน้นในเะื่องของปาะแป้ไขรัญหาราปท้องของระชาาานเร็นหลกป ป่อนหน้านีงไพ่เคยไระ่วพปกบ
ะัะคปาะเพืองไหนพาป่อน 

  “แนวทางของเะาไพ่ได้สนกบสนุน ั ล.อ.ระชยุท์  จกนทะ โอาา นายปะกฐพนตะี เนื่องจาปเห็นว่าไพ่สาพาะถแป้ไขรัญหาเศะษฐปิจ          
ได้ เั ะาชรัญหา mind set  แต่ในส่วนนาย์ นา์ ะ จึงะุ่งเะืองปิจ หกวหน้าั ะะคอนาคตใหพ่ แพ้ะู้จกป แต่เห็นว่าแนวทางของัะะคอนาคต
ใหพ่ไพ่ตะงปกบัะะคเะา” นายจกปะ กัน์  ปล่าว 
  นายจกปะักน์  ปล่าวอีปว่า นาย์นา์ะ ให้ควาพส าคกญปาะแป้ไขะกฐ์ะะพนูญเร็นเะื่องเะ่งด่วน แต่ัะะคเะาเห็นว่า
รัญหาราปท้องระชาาานนกงนส าคกญปว่า แลชจุดยืนของัะะคที่พีต่อสถาบกนป็ยืนยกนว่า เะายึดตาพะชบอบระชาา์ิรไตย
อกนพีัะชพหาปษกตะิย ทะวงเร็นระชพุขอย่างแน่นอน อย่างไะป็ตาพ ัะะคป็จชพีปาะระชาุพัะะคในอีป 2 สกรดาห  เั่ือ
คกดเลือปปะะพปาะบะิหาะัะะค ะวพถึงจกดตกงงสาขาัะะค  แลชด าเนินปาะตาพที่ปฎหพายัะะคปาะเพืองให้คะบถ้วน               
ซึ่งพุ่งที่จชส่งผู้สพกคะะกบเลือปตกงงในปาะเลือปตกงงทก่วไรคะกงงหน้าเร็นหลกป โดยเน้นัืงนที่ปะุงเทัพหานคะ 
นายจกปะ กัน์  ะชบุว่า รัจจุบกนที่ท าปาะัะะค จชใา้ที่ท าปาะาก่วคะาวย่านถนนนวพินทะ  42 ส่วนสกญลกปษะ ของัะะคเร็น
ะูรสาพเหลี่ยพรุ่พเัลย สีขาวบนัืงนสีเขียว เั่ือแสดงควาพหพายให้เห็นว่าระชเทศต้องเดินหน้าต่อไร โดยสโลแปนของ
ัะะคคือ “ัลกงอนาคตสะ้างโอปาส เั่ืออนาคต” 
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  ผู้สื่อข่าวะายงานว่าส าหะกบนายจกปะ กัน์  หะือดะ.อ้วน ได้ะกบฉายาพิสเตอะ กันล้าน แลชั่อพดน้อยด้านปาะเงิน 
เนื่องจาประชสบควาพส าเะ็จในปาะท า์ุะปิจตกงงแต่อายุยกงน้อย ล่าสุดด าะงต าแหน่งระช์านปะะพปา ะบะิหาะ                   
บะิษกทอินเตอะ ไัะ พ พีเดียฯจ าปกด ซึ่งท า์ุะปิจสื่อโฆษะา จกดคอนเสิะ ตทกงงระชเทศ แลชต่างระชเทศ ซึ่งพีนายัาที               
เร็นผู้บะิหาะะชดกบสูงป่อนที่จชลาออปพาท างานปาะเพืองเต็พตกวเพื่อา่วงเดือนเพ.ย.ที่ผ่านพา 
  นอปจาปนีง นายจกปะ กัน์   ยกงเร็นหลานรู่ของนายส าเภา ระชจวบเหพาช อดีตะกฐพนตะีา่วยว่าปาะระชทะวง
ปะชทะวงเปษตะแลชสหปะะ  ในสพกยะกฐบาลของัล.อ.าวลิต ยงใจยุท์ แลชอดีตส.ส.หลายสพกยในัืงนที่                          
จกงหวกดระชจวบคีะีขกน์   
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/447981 
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ส้มหวำนเจอคู่แข่งแล้ว!'มิสเตอร์พันล้ำน'ยื่น'กกต.' 
ตั้งพรรค 'พลังอนำคต' 
17 ตุลาคพ ั.ศ. 2562 เวลา 16:41 น.  

 

  17 ต.ค 62 - เพื่อเวลา 14.15 น. ที่ส านกปงานคะชปะะพปาะปาะเลือปตกงง (ปปต.) นายจกปะักน์  ระชจวบเหพาช 
ะกปษาปาะหกวหน้าัะะคัลกงอนาคต นายภกทะายุส  สกงข ศิะิ ะกปษาปาะเลขา์ิปาะัะะค น าะายาื่อสพาาิปัะะคจ านวน 
600 คนเข้ายื่นขอจดแจ้งจกดตกงงัะะคัลกงอนาคต ต่อนายทชเบียนัะะคปาะเพือง ส านกปงาน ปปต.  
  โดยนายจกปะ กัน์  ปล่าวว่า ปาะจกดตกงงัะะคเร็นปาะะวพตกวปกนของนกป์ุะปิจคนะุ่นใหพ่ โดยพีบุคคลที่พีาื่อเสียง
อาทิ นายัาที สาะสิน อดีตผู้บะิหาะสายปาะบินนปแอะ  โดยัะะคเะาต้องปาะน าเทคโนโลยีสพกยใหพ่พาใา้ในปาะบะิหาะ
ระชเทศให้ทกนปกบโลปยุครัจจุบกน เะาไพ่ได้ฝัปใฝ่ในเะื่องของปาะเพืองพาป แต่จชเน้นในเะื่องของปาะแป้ไขรัญหาราปท้อง
ของระชาาานเร็นหลกป ป่อนหน้านีงไพ่เคยไระ่วพปกบัะะคปาะเพืองไหนพาป่อน เะาไพ่ได้สนกบสนุนัล.อ.ระชยุท์               
จกนทะ โอาา นายปะกฐพนตะี เนื่องจาปไพ่สาพาะถแป้ไขรัญหาเศะษฐปิจได้  
  "ยอพะกบว่าผพะู้จกปนาย์นา์ะ จึงะุ่งเะืองปิจ หกวหน้าัะะคอนาคตใหพ่ แต่เห็นว่าแนวทางของัะะคอนาคตใหพ่
ไพ่ตะงปกบัะะคเะาอย่างที่ นาย์นา์ะ เห็นว่า ปาะแป้ไขะกฐ์ะะพนูญเร็นเะื่องเะ่งด่วน แต่ัะะคเะาเห็นว่ารัญหาราปท้อง
นกงนส าคกญปว่า ส่วนจุดยืนของัะะคที่พีต่อสถาบกนป็ยืนยกนว่า แน่นอนว่าเะายึดตาพะชบอบระชาา์ิรไตย                            
อกนพีัะชพหาปษกตะิย ทะงเร็นระชพุข อย่างไะป็ตาพัะะคป็จชพีปาะระชาุพัะะคในอีป 2 สกรดาห  เั่ือคกดเลือป
ปะะพปาะบะิหาะัะะค ะวพถึงจกดตกงงสาขาัะะค  แลชด าเนินปาะตาพที่ปฎหพายัะะคปาะเพืองให้คะบถ้วน โดยพุ่งที่จช
ส่งผู้สพกคะะกบเลือปตกงงในปาะเลือปตกงงทก่วไรคะกงงหน้าเร็นหลกป โดยเน้นัืงนที่ปะุงเทัพหานคะ ซึ่งจชเร็นที่ตกงงของที่ท าปาะัะะค" 
  นายจกปะ กัน์  ะชบุว่ารัจจุบกนที่ท าปาะัะะค จชใา้ที่ท าปาะาก่วคะาวย่านถนนนวพินทะ  42 ส่วนสกญลกปษะ                
ของัะะคเร็นะูรสาพเหลี่ยพรุ่พเัลย สีขาวบนัืงนสีเขียว เั่ือแสดงให้เห็นว่าระชเทศต้องเดินหน้าต่อไร โดยสโลแปน
ของัะะคคือ ัลกงอนาคตสะ้างโอปาส เั่ืออนาคต 
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ผู้สื่อข่าวะายงานว่าส าหะกบนายจกปะ กัน์  หะือดะ.อ้วน ได้ะกบฉายาพิสเตอะ กันล้าน แลชั่อพดน้อยด้านปาะเงิน 
เนื่องจาประชสบควาพส าเะ็จในปาะท า์ุะปิจตกงงแต่อายุยกงน้อย โดยเขาเร็นหลานของนายส าเภา ระชจวบเหพาช             
อดีตะกฐพนตะีา่วยว่าปาะระชทะวงปะชทะวงเปษตะแลชสหปะะ  ในสพกยของัล.อ.าวลิต ยงใจยุท์ แลชอดีตส.ส.หลาย
สพกยในัืงนที่จกงหวกดระชจวบคีะีขกน์  แลชล่าสุดด าะงต าแหน่งระช์ านปะะพปาะบะิหาะบะิษกทอินเตอะ ไั ะ พ พีเดียฯจ าปกด  ซึ่งท า์ุะปิจ              
จกดสื่อโฆษะา จกดคอนเสิะ ตทกงงระชเทศ แลชต่างระชเทศพีนายัาที เร็นผู้บะิหาะะชดกบสูงป่อนที่จชลาออปพาท างาน
ปาะเพืองเต็พตกวเพื่อา่วงเดือนเพ.ย.ที่ผ่านพา. 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/48243 
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