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ข่าวประจ าวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

ที่ ข่าว สนง.กกต. ที ่ เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 
1 94/2562 การพิจารณาวินิจฉัย 

เ รื่ อ ง ค้ ด ค้ า น แ ล ะ
ส านวนการเลือกตั้ ง
ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น
ราษฎร 

1. MGR ออนไลน ์
 
 

2. แนวหน้า 
ออนไลน ์

กกต. เผยวินิฉัยชี้ขาดส านวนทุจริต
เลือกตั้ง 24 มี.ค. แล้ว 160 ส านวน 
กกต. เผยมีเรื่องร้องคัดค้านเลือกตั้ง 24 
มีนา 584 ส านวน ไม่รับ 226 คดี-ชี้ขาด
แล้ว 160 ส านวน 

8 
 
9 

2 95/2562 การส่งเอกสารแนะน า
ตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน    
ราษฏรจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้ง
ที่ ๕ 

1. MGR ออนไลน ์

 
2. แนวหน้า 

ออนไลน ์
 
 
 

3. สยามรัฐ
ออนไลน ์
 

 

4. ส านักข่าวไทย 
 
 

5. คมชัดลึก 

กกต.ระบุ ไปรษณีย์แจงไม่มีการส่ ง
เอกสาร กกต.-อนค. พร้อมกัน ย้ า จนท. 
เป็นกลาง 

กกต.เผยไปรษณีย์แจงแล้ว ยันไม่มีส่ง
เอกสาร กกต.แนบแนะน าตัวผู้สมัคร 
อนค.  
กกต.เผยไปรษณีย์ แจงไม่มีส่งเอกสาร 
กกต.แนะน าตัวผู้สมัคร ฃอนค.พร้อมกัน 
 

ไปรษณีย์แจงไม่มีการส่งเอกสาร กกต. 
– แนะน าตัวผู้สมัครอนาคตใหม่ 
 

แจงแล้ว กกต. นครปฐมวางตัวเป็น
กลาง 
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3 96/2562 สนง.กกต.จว.นครปฐม 
จัด โครงการรณรงค์
ร ณ ร ง ค์ เ ผ ย แ พ ร่
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น
ร า ษ ฎ ร จั ง ห วั ด
นครปฐม เขตเลือกตั้ง
ที่  5 แทนต าแหน่งที่
ว่าง 

1. INN news,  
 
 

2. จส.-100  
 
 

3. ช่อง 7 HD  
 

4. เร่ืองเล่าเช้านี ้

 
 

5. WORKPOINT   
ออนไลน ์

กกต. นครปฐม รณรงค์เลือกตั้งซ่อม 
เขต 5                           
กกต.นครปฐมเชิญชวนนครปฐมเขต 5 
เลือกตั้งซ่อมในวันที่ 23 ตุลาคม 
กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย
เลือกนครปฐม 
โค้งสุดท้ายประธาน กกต.ลงพื้นที่ชวน
ชาวนครปฐมใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม  
กกต.ขอชาวนครปฐมใช้สิทธิเยอะๆ 
เพื่อบ้านเมือง 
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชน ออนไลน์ 

ไทยรัฐ ออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 โค้งสุดท้าย กกต. รณรงค์เลือกตั้งนครปฐม เขต 5นาย
อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงการเลือกตั้ง 
ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ว่า ขอฝากไปยังผู้
มีสิทธิเลือกตั้งโดยขอให้ตระหนักถึงคะแนนเสียงและขอเชิญชวนให้ออกมาใช้
สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดและพิจารณาเลือกผู้สมัครด้วยความรอบคอบเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับบ้านเมือง  

22-24 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ 18/10/2562 “ธนาธร” เบิกความปมถือหุ้นสื่อ วี-ลัค มีเดีย จ าไม่ได้   

นัดโอนหุ้นก่อน-หลังหาเสียง บอกตั้งใจท าการเมืองไม่เหมือน “ทักษิณ” 
25 

2 MGR ออนไลน์ 18/10/2562 ศาลนัดชี้ชะตาคดีหุ้นสื่อ "ธนาธร" 20 พ.ย. 
เมียอ้างท าหน้าที่แม่ลูกอ่อน เหตุขึ้นเช็คช้า 

28 

3 MGR ออนไลน์ 19/10/2562 ส.ส. 251 เสียงผ่านร่างงบปี 63 งดโหวต 234 ตั้ง 64 กมธ.
แปรญัตติ 30 วัน 

30 

4 MGR ออนไลน์ 20/10/2562 "จุรินทร์" ปราศรัยใหญ่ช่วยลูกพรรคเลือกตั้งซ่อมนครปฐม ลั่น
พร้อมแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม 

31 
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กกต.       

รู ้

วั

น
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“กกต.” เดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชน 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง แทนต าแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๕ จ.นครปฐม 

 วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

   

  

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน
ในพิธีโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่ง
ทีว่่าง โดยมี ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง นาย
เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง และพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณหน้าทีว่่าการอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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สปัดาหน้ี์มีอะไร

กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

กกต.       

รู ้

วั

น

น้ี 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 21-27 ตุลาคม 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ 
21 ตุลาคม 

2562 

09.30 น. 

 

 

12.30 น. 

 

16.00 น. 

ห้องประชุม 604  
ชั้น 6 

 

ห้องประชุม
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ชั้น 8  

วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมารามราชวรวิหาร 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  ประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ร่วมงานพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  

วันอังคาร 
22 ตุลาคม 

2562 

10.00 น. 

 

 

16.00 น. 

ห้องประชุม
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ชั้น 8 

วัดบวรนิเวศราช
วรวิหาร 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ร่วมงานพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน 

วันพุธ 

23 ตุลาคม 
2562 

06.00 น. 

 
 

07.00 น. 

 

 
 
 

09.00 น. 

ท้องสนามหลวง 

 
 

ท้องสนามหลวง 

 

 
 

 

จังหวัดนครปฐม 

 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ศ.สันทัด  ศิ ริ อนันต์ ไพบูลย์  กรรมการการ เลื อกตั้ ง                
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง      เข้าร่วม
พิธีท าบุญตักบาตรในพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

นายธ วัชชัย  เทอด เผ่ า ไทย กรรมการการ เลือกตั้ ง           
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจ
เยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม 
เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

กกต.       
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วั

น

น้ี 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 21-27 ตุลาคม 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ 
21 ตุลาคม 

2562 

09.30 น. 

 
 

 

 

 

 

12.30 น. 

ห้องประชุม 604 

 ชั้น 6 

 

 

ห้องประชุม
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เ ลื อ กตั้ ง  น ายดุ ษฎี  พ รสุ ขส วั สดิ์  ร อ ง เ ลข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันอังคาร 
22 ตุลาคม 

2562 

09.00 น. 

 

 
 

09.30 น. 

 

 
10.00 น. 

 
14.00 น. 

 

จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

ห้องประชุมเลขาธิการ
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 

 

ห้องประชุม
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ชั้น 8 
 

ห้องประชุม 502 

นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง สังเกตการณ์การรับมอบวัสดุอุปกรณ์/การจัดหน่วย
เลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของหน่วยงานภายนอก 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะท างานจัดท าร่างรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน กกต. ปีงบประมาณ 2562 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

กกต.       

รู ้
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น
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วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพุธ 

23 ตุลาคม 
2562 

07.00 น. 

 
 

 

09.00 น. 

ท้องสนามหลวง 

 

 
จังหวัดนครปฐม 

 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ ง  นายไพบูลย์  เหล็กพรหม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ติดตามและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง 

วัน
พฤหัสบดี 
24 ตุลาคม 

2562 

09.00 น. 

 

 

 
 

09.30 น. 

 

จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

ห้องประชุม 701 

 

นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขต
เลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

๗ 

 

 
 
  

 

 

 

ข่าวอ้างอิง 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

๘ 

 

 

กกต.เผยวินิจฉัยชี้ขาดส านวนทุจริตเลือกตั้ง 24 มี.ค.แล้ว 160 ส านวน 
เผยแพร่: 18 ต.ค. 2562 16:47   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

 

กกต.ออกเอกสาร ชี้แจงวินิจฉัยชี้ขาดส านวนทุจริตเลือกตั้ง 24 มี.ค.แล้ว 160 ส านวน ย้ าให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

  วันนี้ (18ต.ค.) ส านักงานกกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงเรื่องการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องคัดค้านและส านวนการ
เลือกตั้งส.ส. กรณีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ว่า เรื่องคัดค้านมีจ านวนทั้งสิ้น 584 เรื่อง รับไว้
ด าเนินการ จ านวน 356 เรื่อง กกต.สั่งให้รวมเรื่องที่รับไว้ด าเนินการ จ านวน 75 เรื่อง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผู้ร้องหรือผู้
ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์กัน หรือมีมูลกรณีเดียวกันแล้วแต่กรณี จึงคงเหลือเป็น
ส านวนรับไว้ด าเนินการหลังสั่งรวมเรื่องแล้ว จ านวน 281 ส านวน 
  โดย วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว จ านวน 160 ส านวน อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 121 ส านวน ไม่รับไว้ด าเนินการ
เพราะเป็นค าร้องที่มีลักษณะไม่ให้รับไว้ด าเนินการจ านวน 226 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอสั่งค าร้อง จ านวน 2 
เรื่อง 
  ทั้งนี้ ส านวนที่กกต.ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ส านักงานกกต.ต้องแจ้งให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบ และ เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือประชาชนสามารถตรวจดูได้ทางเว็บไซต์ของ                
ส านักงานกกต. www.ect.go.th 
  อย่างไรก็ตามในการพิจารณาคดีเลือกตั้งของศาลให้น าส านวนการสืบสวน หรือการไต่สวนของกกต.เป็นหลักใน
การพิจารณา ดังนั้น กกต.จึงต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา ได้มีโอกาสมาให้ถ้อยค า หรือแสดงพยานหลักฐานในการแก้ข้อ
กล่าวหา และรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานจนสิ้นกระแสความเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000100464 

 

 

 

 

http://www.ect.go.th/
https://mgronline.com/politics/detail/9620000100464


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

๙ 

 

 

กกต.เผยมีเรื่องร้องคัดค้าน'เลือกตั้ง24มีนา'584                               
ส านวน ไม่รับ226คดี-ชี้ขาดแล้ว160 ส านวน 
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 18.01 น. 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว ชี้แจงเรื่องการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องคัดค้าน
และส านวนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชน เรื่องการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
คัดค้านและส านวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ข้อมูลการพิจารณาเรื่องคัดค้านและส านวนการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2562 ดังนี้   
  1. เรื่องคัดค้าน จ านวนทั้งสิ้น  584 เรื่อง    
  2. การสั่งค าร้อง   
   2.1 รับไว้ด าเนินการ จ านวน 356 เรื่อง  
  คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้รวมเรื่องที่รับไว้ด าเนินการ จ านวน 75 เรื่อง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผู้ร้องหรือผู้
ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์กัน หรือมีมูลกรณีเดียวกันแล้วแต่กรณี ดังนั้น คงเหลือ
เป็นส านวนรับไว้ด าเนินการหลังสั่งรวมเรื่องแล้ว จ านวน 281 ส านวน ซึ่งผลการด าเนินการเป็นดังนี้   
   (1) วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว จ านวน 160 ส านวน   
   (2) อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 121 ส านวน   

2.2 ไม่รับไว้ด าเนินการ (เพราะเป็นค าร้องที่มีลักษณะไม่ให้รับไว้ด าเนินการ) จ านวน  226 เรื่อง   
2.3 อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอสั่งค าร้อง  จ านวน  2 เรื่อง   

   ทั้งนี้ ส านวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องแจ้งให้
ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือประชาชน
สามารถตรวจดูได้ทางเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th 
  อนึ่ง ในการพิจารณาคดีเลือกตั้งของศาลให้น าส านวนการสืบสวน หรือการไต่สวนของคณะกรรมการ การ
เลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา ได้มีโอกาสมาให้
ถ้อยค า หรือแสดงพยานหลักฐานในการแก้ข้อกล่าวหา และรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานจนสิ้นกระแสความ
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/448247 
 
 

https://www.naewna.com/politic/448247


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

๑๐ 

 

 

กกต.ระบุไปรษณีย์แจงไม่มีการส่งเอกสารกกต.-อนค.พร้อมกัน ย้ าจนท.เป็นกลาง 
เผยแพร่: 18 ต.ค. 2562 16:39   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

 

สนง.กกต. เผย ไปรษณีย์แจง ไม่มีการส่งเอกสารของกกต.พร้อมเอกสารแนะน าตัวผู้สมัครอนค. ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้งท่ี 5 นครปฐม ย้ าจนท.วางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติตามกม. 
  วันนี้ (18 ต.ค.) ส านักงานกกต.ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์
ว่ามี “บุรุษไปรษณีย์ ได้ส่งแผ่นพับแนะน า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 นครปฐม ของ กกต. พร้อมแนบแผ่นพับแนะน า
ผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ พิกัด ซอยวัดเทียนดัด สามพราน นครปฐม” ท าแบบนี้ได้หรือ และเป็นการเอาเปรียบ
ผู้สมัครรายอ่ืนหรือไม่ โดยระบุว่า 
  ส านักงานกกต.ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสารแนะน าตัวผู้สมัคร รับเลือกตั้งส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 
แทนต าแหน่งที่ว่าง จากการชี้แจง ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดส่งเอกสารการแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ดังนี้  

1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้สั่งการในการส่งเอกสารดังกล่าว โดยห้ามไปฝากไว้กับบุคคลอ่ืน หรือผู้มีส่วน
ได้เสียเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นผู้น าจ่ายแทน หรือน าจ่ายล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันควรเป็นอันขาด และให้หัวหน้าที่ท าการ
ไปรษณีย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายก าชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้น าเอกสารอ่ืนใดมาเย็บรวมกับเอกสารแนะน าตัวผู้รับสมัครรับ
เลือกตั้งโดยเด็ดขาด 

2. ในทางปฏิบัติที่ท าการไปรษณีย์ที่รับผิดชอบในการน าจ่ายได้มีการซักซ้อมท าความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ถึงวิธี
ปฏิบัติการน าจ่ายที่ถูกต้องและก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุม รวมทั้งก าหนดแผนการน าจ่ายเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและควบคุมการจ่ายต่อไป 

3. ข้อเท็จจริงจากการติดตามตรวจสอบกรณีดังกล่าว จากที่ท าการไปรษณีย์ทั้ง 4 แห่ง ประกอบไปด้วย ที่ท า
การไปรษณีย์สามพราน ที่ท าการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม ที่ท าการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ และที่ท าการไปรษณีย์ไร่ขิง ซึ่งเป็น
พ้ืนที่รับผิดชอบในการน าจ่ายเอกสารแนะน าตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ปรากฏว่าในการน าจ่ายเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติตาม
บันทึกสั่งการ วิธีปฏิบัติตามที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการน าจ่ายพร้อมกัน ตามที่ปรากฏในกระแสข่าว ซึ่งจาก
ภาพที่ปรากฏไม่พบหลักฐานว่ามีการเย็บเอกสารแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และแผ่นพับแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พรรคอนาคตใหม่รวมกัน เพ่ือน าจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่  5 จังหวัดนครปฐม แต่อย่างใด 
  ทั้งนี้ ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศที่ได้รับมอบหมายในภารกิจดังกล่าวให้วางตัวเป็นกลางในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ตลอดมา 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000100456 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000100456
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กกต.เผยไปรษณีย์แจงแล้ว ยันไม่มีส่งเอกสารกกต.แนบแนะน าตัวผู้สมัคร อนค. 
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 16.53 น. 

 

กกต.เผยไปรษณีย์แจง ไม่มีการส่งเอกสารของกกต.แนบเอกสารแนะน าตัวผู้สมัคร   ของอนค. ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้งท่ี 5 นครปฐม 

  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีมีการโพ
สต์ภาพและข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ ว่า มี "บุรุษไปรษณีย์ ได้ส่งแผ่นพับแนะน าการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 
นครปฐม ของ กกต.พร้อมแนบแผ่นพับแนะน าผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ พิกัดซอยวัดเทียนดัด สามพราน นครปฐม" 
ท าแบบนี้ได้หรือ และเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครรายอื่นหรือไม่ 
  โดยระบุว่า กกต.ชี้แจงว่า ส านักงาน กกต.ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสารแนะน าตัวผู้สมัคร รับเลือกตั้ง ส.ส.
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง จากการชี้แจงของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดส่งเอกสารการแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง           
ในครั้งนี้ ดังนี้ 
  1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้สั่งการในการส่งเอกสารดังกล่าว โดยห้ามไปฝากไว้กับบุคคลอ่ืน หรือผู้มีส่วน
ได้เสียเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นผู้น าจ่ายแทน หรือน าจ่ายล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันควรเป็นอันขาด และให้หัวหน้าที่ท าการ
ไปรษณีย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายก าชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้น าเอกสารอ่ืนใดมาเย็บรวมกับเอกสารแนะน าตัวผู้รับสมัคร                
รับเลือกตั้งโดยเด็ดขาด 
  2. ในทางปฏิบัติที่ท าการไปรษณีย์ที่รับผิดชอบในการน าจ่ายได้มีการซักซ้อมท าความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่               
ถึงวิธีปฏิบัติการน าจ่ายที่ถูกต้องและก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุม รวมทั้งก าหนดแผนการน าจ่ายเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและควบคุมการจ่ายต่อไป 
 
  3. ข้อเท็จจริงจากการติดตามตรวจสอบกรณีดังกล่าว จากที่ท าการไปรษณีย์ทั้ง 4 แห่ง ประกอบไปด้วย ที่ท า
การไปรษณีย์สามพราน ที่ท าการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม ที่ท าการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ และที่ท าการไปรษณีย์ไร่ขิ ง ซึ่งเป็น
พ้ืนที่รับผิดชอบในการน าจ่ายเอกสารแนะน าตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ปรากฏว่าในการน าจ่ายเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติตาม
บันทึกสั่งการ วิธีปฏิบัติตามที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการน าจ่ายพร้อมกัน ตามที่ปรากฏในกระแสข่าว ซึ่งจาก
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ภาพที่ปรากฏไม่พบหลักฐานว่ามีการเย็บเอกสารแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และแผ่นพับแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พรรคอนาคตใหม่รวมกัน เพ่ือน าจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม แต่อย่างใด 
  ทั้งนี้ ส านักงาน กกต.ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศที่ ได้รับมอบหมายในภารกิจดังกล่าว ให้วางตัว
เป็นกลางในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด
ตลอดมา 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/448226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/448226


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

๑๓ 

 

 

"กกต." เผยไปรษณีย์ แจง ไม่มีส่งเอกสารกกต.แนะน าตัวผู้สมัคร อนค. พร้อมกัน 
สยามรัฐออนไลน์  18 ตุลาคม 2562 16:59 

 

  วันที่ 18 ต.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพและ
ข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ว่ามี “บุรุษไปรษณีย์ ได้ส่งแผ่นพับแนะน า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 นครปฐม ของ 
กกต. พร้อมแนบแผ่นพับแนะน าผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ พิกัด ซอยวัดเทียนดัด สามพราน นครปฐม” ท าแบบนี้ได้
หรือ และเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครรายอ่ืนหรือไม่ โดยระบุว่า 
  ส านักงานกกต.ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสารแนะน าตัวผู้สมัคร รับเลือกตั้งส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 
แทนต าแหน่งที่ว่าง จากการชี้แจง ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดส่งเอกสารการแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ดังนี้ 
   1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้สั่งการในการส่งเอกสารดังกล่าว โดยห้ามไปฝากไว้กับบุคคลอ่ืน หรือผู้มีส่วน
ได้เสียเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นผู้น าจ่ายแทน หรือน าจ่ายล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันควรเป็นอันขาด และให้หัวหน้าที่ท าการ
ไปรษณีย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายก าชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้น าเอกสารอ่ืนใดมาเย็บรวมกับเอกสารแนะน าตัวผู้รับสมัครรับ
เลือกตั้งโดยเด็ดขาด 
  2. ในทางปฏิบัติที่ท าการไปรษณีย์ที่รับผิดชอบในการน าจ่ายได้มีการซักซ้อมท าความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ถึงวิธี
ปฏิบัติการน าจ่ายที่ถูกต้องและก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุม รวมทั้งก าหนดแผนการน าจ่ายเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและควบคุมการจ่ายต่อไป 
  3. ข้อเท็จจริงจากการติดตามตรวจสอบกรณีดังกล่าว จากที่ท าการไปรษณีย์ทั้ง 4 แห่ง ประกอบไปด้วย ที่ท า
การไปรษณีย์สามพราน ที่ท าการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม ที่ท าการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ และที่ท าการไปรษณีย์ไร่ขิง ซึ่งเป็น
พ้ืนที่รับผิดชอบในการน าจ่ายเอกสารแนะน าตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ปรากฏว่าในการน าจ่ายเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติตาม
บันทึกสั่งการ วิธีปฏิบัติตามที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการน าจ่ายพร้อมกัน ตามที่ปรากฏในกระแสข่าว ซึ่งจาก
ภาพที่ปรากฏไม่พบหลักฐานว่ามีการเย็บเอกสารแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และแผ่นพับแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พรรคอนาคตใหม่รวมกัน เพ่ือน าจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม แต่อย่างใด 
  ทั้งนี้ส านักงานกกต. ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศท่ีได้รับมอบหมายในภารกิจดังกล่าวให้วางตัวเป็น
กลางในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ตลอดมา 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/109800 
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ไปรษณีย์แจงไม่มีการส่งเอกสารกกต.- แนะน าตัวผู้สมัครอนาคตใหม่ 

การเมือง        18 ต.ค. 2019 21:09:24 

 

กรุงเทพฯ 18 ต.ค.-กกต.เผยไปรษณีย์แจงไม่มีการส่งเอกสารของ กกต. และเอกสารแนะน าตัวผู้สมัครของพรรค
อนาคตใหม่ ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งท่ี 5 นครปฐม 

  วันนี้ (18 ต.ค.) ส านักงาน กกต. ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์
ว่ามี “บุรุษไปรษณีย์ ได้ส่งแผ่นพับแนะน า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 นครปฐม ของ กกต. พร้อมแนบแผ่นพับแนะน า
ผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ พิกัด ซอยวัดเทียนดัด สามพราน นครปฐม” ท าแบบนี้ได้หรือ และเป็นการเอาเปรียบ
ผู้สมัครรายอ่ืนหรือไม่ โดยระบุว่า ส านักงาน กกต.ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสารแนะน าตัวผู้สมัคร รับเลือกตั้งส.ส.
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง จากการชี้แจง ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมาย
จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดส่งเอกสารการแนะน าตัวผู้สมัครรับ
เลือกตั้งในครั้งนี้ ดังนี้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้สั่งการในการส่งเอกสารดังกล่าว โดยห้ามไปฝากไว้กับบุคคลอ่ืน 
หรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นผู้น าจ่ายแทน หรือน าจ่ายล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันควรเป็นอันขาด และให้หัว
หน้าที่ท าการไปรษณีย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายก าชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้น าเอกสารอ่ืนใดมาเย็บรวมกับเอกสารแนะน าตัวผู้รับ
สมัครรับเลือกตั้งโดยเด็ดขาด  
   
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/category/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ในทางปฏิบัติที่ท าการไปรษณีย์ที่รับผิดชอบในการน าจ่ายได้มีการซักซ้อมท าความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ถึงวิธี

ปฏิบัติการน าจ่ายที่ถูกต้องและก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุม รวมทั้งก าหนดแผนการน าจ่ายเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและควบคุมการจ่ายต่อไป  และข้อเท็จจริงจากการติดตามตรวจสอบกรณีดังกล่าว จากที่ท า
การไปรษณีย์ทั้ง 4 แห่ง ประกอบไปด้วย ที่ท าการไปรษณีย์สามพราน ที่ท าการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม ที่ท าการไปรษณีย์
อ้อมใหญ่ และที่ท าการไปรษณีย์ไร่ขิง ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบในการน าจ่ายเอกสารแนะน าตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง 
ปรากฏว่าในการน าจ่ายเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติตามบันทึกสั่งการ วิธีปฏิบัติตามที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการน า
จ่ายพร้อมกัน ตามที่ปรากฏในกระแสข่าว ซึ่งจากภาพที่ปรากฏไม่พบหลักฐานว่ามีการเย็บเอกสารแนะน าตัวผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และแผ่นพับแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่รวมกัน เพ่ือน าจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพ้ืนที่
เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม แต่อย่างใด 
  ทั้งนี้ ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศที่ได้รับมอบหมายในภารกิจดังกล่าวให้วางตัวเป็นกลางในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดตลอดมา. -ส านัก
ข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/view/hwFYnQK 
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แจงแล้ว กกต. นครปฐมวางตัวเป็นกลาง 
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 - 17:36 น. 

 

ไปรษณีย์แจงไม่ได้ส่งเอกสารเลือกตั้งซ่อมนครปฐมของ กกต. แนบเอกสารแนะน าตัวผู้สมัคร อนค. ให้ครัวเรือนผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้ง เขต 5 

   เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีมีการโพ
สต์ภาพและข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ ว่า บุรุษไปรษณีย์ได้ส่งแผ่นพับแนะน าการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 นครปฐม 
ของ กกต. พร้อมแนบแผ่นพับแนะน าผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พิกัด ซอยวัดเทียนดัด สามพราน นครปฐม 
ท าแบบนี้ได้หรือ และเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครรายอื่นหรือไม่ 
  โดยระบุว่าจากการชี้แจงของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก กกต. ให้เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในการจัดส่งเอกสารการแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ดังนี้  
  1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้สั่งการในการส่งเอกสารดังกล่าว โดยห้ามไปฝากไว้กับบุคคลอ่ืน หรือผู้มีส่วน
ได้เสียเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นผู้น าจ่ายแทน หรือน าจ่ายล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันควรเป็นอันขาด และให้หัวหน้าที่ท าการ
ไปรษณีย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายก าชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้น าเอกสารอ่ืนใดมาเย็บรวมกับเอกสารแนะน าตัวผู้รับสมัครรับ
เลือกตั้งโดยเด็ดขาด 
   2. ในทางปฏิบัติที่ท าการไปรษณีย์ที่รับผิดชอบในการน าจ่ายได้มีการซักซ้อมท าความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ถึงวิธี
ปฏิบัติการน าจ่ายที่ถูกต้องและก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุม รวมทั้งก าหนดแผนการน าจ่ายเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและควบคุมการจ่ายต่อไป 
   3. ข้อเท็จจริงจากการติดตามตรวจสอบกรณีดังกล่าว จากที่ท าการไปรษณีย์ทั้ง 4 แห่ง ประกอบไปด้วย ที่ท า
การไปรษณีย์สามพราน ที่ท าการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม ที่ท าการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ และที่ท าการไปรษณีย์ไร่ขิง ซึ่งเป็น
พ้ืนที่รับผิดชอบในการน าจ่ายเอกสารแนะน าตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ปรากฏว่า ในการน าจ่ายเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติ
ตามบันทึกสั่งการ วิธีปฏิบัติตามที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการน าจ่ายพร้อมกัน ตามที่ปรากฏในกระแสข่าว ซึ่ง
จากภาพที่ปรากฏไม่พบหลักฐานว่ามีการเย็บเอกสารแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และแผ่นพับแนะน าตัวผู้สมัครรับ
เลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่รวมกัน เพ่ือน าจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม แต่อย่างใด 
 ทั้งนี้ ส านักงาน กกต. ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศท่ีได้รับมอบหมายในภารกิจดังกล่าวให้วางตัวเป็นกลาง
ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ตลอดมา 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/394198 

https://www.komchadluek.net/news/politic/394198
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กกต.นครปฐมรณรงค์เลือกตั้งซ่อมเขต 5 
20 ตุลาคม 2019 - 11:03 

 
กกต.นครปฐม จัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งซ่อม เขต 5เพ่ือมุ่งหวัง เชิญชวนประชาชนออกมาใช้
สิทธิ์ 

  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐมและอ าเภอสามพราน , ผู้น าท้องถิ่นในอ าเภอสามพราน (ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน), ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) , อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.), ผู้แทนจาก
บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม , รด.จิตอาสา และประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอสาม
พราน จ านวน 500 คน 
  ส าหรับการจัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 
5 แทนต าแหน่งที่ว่างครั้งนี้ เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน 
(ยกเว้นต าบลตลาดจินดา ต าบลคลองจินดา และต าบลบางช้าง) ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 
อย่างพร้อมเพรียง 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_514774/ 
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กกต.นครปฐม เชิญชวนชาวนครปฐมเขต 5 เลือกตั้งซ่อมในวันที่ 23 ตุลาคมนี ้
20 ตุลาคม 2562, 11:24น. 

 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดนครปฐม จัดรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. อย่างพร้อมเพรียง โดยเช้าวันนี้มีการจัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอสามพราน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ และผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้น าท้องถิ่นในอ าเภอสามพราน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย จิตอาสาและ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอสามพราน จ านวน 500 คน 

          ขณะเดียวกัน ในวันนี้หลายพรรคการเมืองก็ได้ลงพ้ืนที่หาเสียงและปราศรัยใหญ่เพ่ือเรียกคะแนนในช่วงโค้ง
สุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นพรรคอนาคตใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคพลังสังคม พรรคไทยศิวิไลย์ 
พรรคเพื่อชีวิตใหม่ และพรรคเสรีรวมไทย 

 

อ้างอิง :  

http://www.js100.com/en/site/news/view/78612?fbclid=IwAR08m_AbKbOT85J4bep7rMq6KKhXfP_AsH
lntVXLxjTdZr4e7vnXZF5mGZE 
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กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์ โค้งสุดท้ายเลือกนครปฐม 
วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. 

 
 
  กกต.จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้ งสส.แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ได้น าผู้น าท้องถิ่นและ
เครือข่ายต่างๆ  เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 23 ตุลาคมนี้  ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสส. 
จังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยพ้ืนที่อ าเภอสามพราน เกือบทั้งอ าเภอ ยกเว้นต าบลตลาดจินดา ต าบล
คลองจินดา และต าบลบางช้าง 
 
  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. กล่าวว่า กกต.จัดตั้งหน่วยข่าวและกรรมการสืบสวนไต่สวนไว้แล้ว 
กรณีที่มีการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้ง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด ซึ่งขณะนี้มีความพร้อม 
100% แล้ว และจากการรณรงค์ พบปะพูดคุยกับประชาชน ก็ท าให้เห็นถึงการตื่นตัวของประชาชน ที่รับทราบแล้วว่าจะ
มีการเลือกตั้งเกิดข้ึน ดังนั้นจึงมั่นใจว่า จะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าครั้งที่แล้ว ที่มีผู้มาใช้สิทธิ 76.13% 
 
  ส าหรับผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในเขต 5  จังหวัดนครปฐมนี้  มีทั้งหมด 7 คน แต่มี 3 พรรคการเมืองใหญ่ ที่ขับ
เคี่ยวชิงต าแหน่งสส. คือ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา , นายสุรชัย อนุตธโต จากพรรค
ประชาธิปัตย์ และนายไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร จากพรรคอนาคตใหม ่

 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/370375 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

๒๐ 

 

 

โค้งสุดท้าย ประธาน กกต. ลงพื้นที่ชวนชาวนครปฐมใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม 23 ต.ค. 
20 ต.ค. 2562 

 

วันที่ 20 ต.ค. 2562 เมื่อเวลา 08.00 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.สามพราน จ.นครปฐม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต
เลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง และกระตุ้นให้ผู้ มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 ให้ออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในวัน
พุธที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. 
  
โดยในวันนี้ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายอ าเภอสามพราน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
หน่วยงานภาคเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่อ าเภอสามพราน กว่า 500 คน 
ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทนเขต 5 นครปฐม5 แทนต าแหน่งที่ว่าง พร้อมแจกแผ่นพับ
แก่ประชาชนบริเวณตลาดสามพราน ตลอดจนมอบให้ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และเครือข่ายต่างๆ น าไปแจกจ่ายให้
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอสามพราน ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอีกด้วย 

 

 

อ้างอิง : https://news.bectero.com/news/153632 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

๒๑ 

 

 
กกต.ขอชาวนครปฐม ใช้สิทธิ์เยอะๆเพื่อบ้านเมือง 
20 ตุลาคม 2019 

 
  วันที่ 20 ต.ค. ที่หน้าที่ว่าการอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ประจ าจังหวัดนครปฐม จัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม 
เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมี นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐมและอ าเภอสามพราน ,ก านันและผู้ใหญ่บ้าน , ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.), อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) , ผู้แทนจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม , รด.จิตอาสา และประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน เข้าร่วมจ านวน 500 คน 
  นายอิทธิพร กล่าวว่า 23 ต.ค. นี้ ขอฝากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตระหนักถึงคะแนนเสียง และออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ให้มากที่สุด โดยพิจารณาเลือกผู้สมัครด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบ้านเมือง  

  ส าหรับการเลือกตั้งซ่อมในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน (ยกเว้นต าบลตลาดจินดา ต าบลคลองจินดา  และต าบลบาง
ช้าง) เนื่องจาก นางจุมพิตา จันทรขจร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ลาออกหลังประสบอุบัคิเหตุไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
โดย กกต.ก าหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. มีผู้สมัครรวม 7 คน 
ประกอบด้วย 1.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ (ชาติไทยพัฒนา) 2.น.ส.สิริขวัญ แย้มมูล (พลังสังคม) 3.นายสุรชัย อนุตธโต 
(ประชาธิปัตย์) 4.นางลาวัลย์ สิงห์สถิต (เสรีรวมไทย) 5.น.ส.ปริมปรางค์ แสงสว่าง (ไทยศรีวิไลย์) 6.นายไพรัฏฐโชติก์ 
จันทรขจร (อนาคตใหม่) 7.นายเพชร จันทร์ดา (เพื่อชีวิตใหม่) 

  ส่วนบรรยากาศการหาเสียงโค้งสุดท้าย พรรคการเมืองต่างขนแกนน าลงพ้ืนที่ โดยประชาธิปัตย์ และอนาคต
ใหม่ ต่างจัดเวทีปราศรัยใหญ่ส่งท้าย ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนาและเสรีรวมไทย เลือกใช้วิธีเดินพบปะประชาชน 

อ้างอิง : https://workpointnews.com/2019/10/20/election-nakhonpratom-1/ 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

๒๒ 

 

 

โค้งสุดท้าย กกต.รณรงค์เลือกตั้ง นครปฐม เขต 5 –  
แนะ ปชช. เลือกเพื่อประโยชน์ประเทศ 
วันที่ 20 ตุลาคม 2562 - 11:54 น. 
 

 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1719692 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

๒๓ 

 

 
ประธาน กกต. น าทีมปลุกชาวนครปฐมใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม แนะคิดรอบคอบก่อนกา 
ไทยรัฐออนไลน์ 
20 ต.ค. 2562 12:53 น 

 
ประธาน กกต. เปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขต 5 เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมา
ลงคะแนน 23 ต.ค.นี้ แนะ เลือกผู้สมัครอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบ้านเมือง 

  วันที่ 20 ต.ค. 2562 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอสามพราน จ.นครปฐม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย กกต. เลขาธิการ กกต. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขต 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 23 ต.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-
17.00 น. โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม และ อ.สามพราน ผู้น าท้องถิ่นในอ าเภอ
สามพราน (ก านันและผู้ใหญ่บ้าน) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนจาก
บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม รด.จิตอาสา และประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอสาม
พราน จ านวน 500 คน 

  นายอิทธิพร กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ขอฝากไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยขอให้ตระหนักถึงคะแนนเสียง และขอ
เชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด พิจารณาเลือกผู้สมัครด้วยความรอบคอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
บ้านเมือง อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการในวันนี้ขอชื่นชมทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้น าท้องถิ่น และหน่ว ยงาน
ต่างๆ ที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมสนับการท างานกับทาง กกต.นครปฐม พร้อมทั้งขอขอบคุณทุก
คนที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพ่ือแสดงพลังของชาวนครปฐมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแข็งขัน. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1686268 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

๒๔ 

 

 

กกต.ชวนใช้สิทธิให้มากๆเลือกตั้งซ่อมนครปฐม แนะดูที่เกิดประโยชน์สูงสุดประเทศ 

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2562 13:50   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

 

ปธ.กกต. เปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่วงโค้งสุดท้าย เลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม ชวนปชช. 
ออกมาใช้สิทธิให้มาก แนะเลือกด้วยความรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของประเทศ  

  วันนี้(20 ต.ค.)ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอสามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการกกต. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครปฐม เขต 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐมและอ. สามพราน , ผู้น าท้องถิ่นในอ าเภอสามพราน (ก านันและผู้ใหญ่บ้าน) ,  
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.), อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) , ผู้แทนจากบริษัทไปรษณีย์
ไทย จ ากัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม , รด.จิตอาสา และประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน จ านวน 500 คน 
  ทั้งนี้ นายอิทธิพร กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ขอฝากไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยขอให้ตระหนักถึงคะแนนเสียง
และขอเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดและพิจารณาเลือกผู้สมัครด้วยความรอบคอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับบ้านเมือง อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการในวันนี้ขอชื่นชมทุกหน่วยงานทั้ งภาครัฐ เอกชน ผู้น าท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมสนับการท างานกับทางกกต.นครปฐม และขอขอบคุณ
ทุกคนที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพ่ือแสดงพลังของชาวนครปฐมของชาวในนครปฐมที่มีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างแข็งขัน  

ผู้สื่อขา่วรายงานว่า ส าหรับการจัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 
5 แทนต าแหน่งที่ว่างครั้งนี้ เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน 
(ยกเว้นต าบลตลาดจินดา ต าบลคลองจินดา และต าบลบางช้าง) ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง   ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 
อย่างพร้อมเพรียง 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000100856 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
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“ธนาธร” เบิกความปมถือหุ้นสื่อ วี-ลัค มีเดีย จ าไม่ได้   
นัดโอนหุ้นก่อน-หลังหาเสียง บอกตั้งใจท าการเมืองไม่เหมือน “ทักษิณ” 
เผยแพร่: 18 ต.ค. 2562 14:25   ปรับปรุง: 18 ต.ค. 2562 15:13   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

 

“ธนาธร” เบิกความคดีหุ้นสื่อ วี-ลัค มีเดีย ยันโอนหุ้น 8 ม.ค. 62 ชี้แค่วันธรรมดาไม่ใช่วันพิเศษ จึงจ ารายละเอียด
ต่างๆ ไม่ได้ ซ้ าอยู่ช่วงหาเสียง และบ้านไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงิน ภรรยาจึงไม่รีบขึ้นเช็ค จวก กกต.สอบสวนไม่
ถูกต้อง จ่อฟ้องหลัง คสช.หมดอ านาจ ยกตัวไม่เหมือน “ทักษิณ” ตั้งใจท างานการเมืองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
คุยหากรอดเตรียมท าบลายทรัสต์ทันที 

  วันนี้ (18 ต.ค.) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ขอให้วินิจฉัยความเป็น ส.ส.ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 
(3) เนื่องจากถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.หรือไม่ โดยศาล
เริ่มต้นอธิบายถึงการไต่สวนพยานทั้ง 10 ปาก ว่า ต้องการทราบว่า การโอนหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย ของนายธนาธรให้กับ
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ (มารดา) เกิดขึ้นในวันที่ 8 ม.ค.62 ตามที่นายธนาธรอ้างเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังได้หรือไม่ โดย
พยานทั้ง 10 ปาก เป็นทั้งพยานที่รู้เห็นคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ กับพยานที่เกี่ยวข้องคือพยานที่จะไปด าเนินการต่อหลัง
การโอนหุ้น 
  จากนั้นศาลได้เบิกตัวนายธนาธรขึ้นเป็นพยานปากแรก โดยศาลได้ซักในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อบริษัท การ
ประกอบธุรกิจสื่อของบริษัท วี-ลัค มีเดีย และถ้าจะเลิกบริษัทต้องไปจดแจ้งต่อเจ้าพนักงานหรือไม่ ซึ่งนายธนาธร ชี้แจง
ว่า มีการโอนหุ้น 675,000 หุ้นให้กับนางสมพรวันที่ 8 ม.ค. 62 โดยก่อนจะชื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย เคยใช้ชื่อบริษัท โซอิด 
ส่วนจะถือว่าบริษัทประกอบกิจการสื่อหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตีความ แต่ยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปบริหารหรือท าธุรกรรม
ใดๆ เป็นเพียงผู้ถือหุ้น และหลังจดทะเบียนตั้งบริษัทแล้ว การด าเนินธุรกิจซึ่งต้องอนุญาตตาม พ.ร.บ.การพิมพ์ ก็เป็น
เรื่องที่กรรมการบริหารจะจัดการ ตนไม่เคยเข้าไปรู้เห็นเกี่ยวข้องเลย ตนเพ่ิงเข้ามาในระหว่างทางคือช่วง 4-5 ปี 
เนื่องจากหลังแต่งงาน มารดาอยากให้ลูกหลานและสะใภ้มีงานท า โดยนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยาของตนซึ่งเคย
ลาออกจากงานในธนาคารมาเลี้ยงลูก เมื่อลูกเติบโตขึ้นท าให้ภรรยาของตนว่างงาน นางสมพรจึงชวนให้เข้ามาบริหาร
บริษัท วี-ลัค มีเดีย จึงเป็นที่มาของการซื้อหุ้น ส่วนหลังเลิกกิจการวี-ลัค มีเดียแล้วต้องไปจดแจ้งต่อเจ้าพนักงานการพิมพ์
นั้น ตนไม่ทราบหลักการ และไม่เคยยุ่งกับกิจการบริษัทนี้ 
  จากนั้น ศาลซักถามถึงเหตุผลในการก าหนดให้วันที่ 8 ม.ค. 2562 เป็นวันโอนหุ้นทั้งที่ในวันดังกล่าวมีภารกิจหา
เสียงใน จ.บุรีรัมย์ นายธนาธรกล่าวว่า วันดังกล่าวไม่ใช่เป็นวันพิเศษอะไร ครอบครัวของตนมีบริษัทจ านวนมาก พอ
สนใจที่จะเข้ามาท างานการเมืองจึงลาออกจากทุกต าแหน่งในภาคธุรกิจเริ่มต้นตั้งในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ทั้งนี้ ขอ
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ยืนยันว่าจ าไม่ได้จริงๆ ว่ามีตารางนัดลงพื้นที่หาเสียงก่อน หรือนัดเซ็นโอนหุ้นก่อน แต่ตนมีปฏิทินการท างานว่าช่วงใดจะ
ลงพ้ืนที่ภาคใด และโดยปกติตนสามารถท างาน 2 อย่างได้ภายในวันเดียวกัน ตอนท างานในภาคธุรกิจท างานหนักกว่านี้ 
ทั้งนี้ ในการเดินทางไปหาเสียงที่ จ.บุรีรัมย์แล้วต้องกลับมาเซ็นโอนหุ้นที่กรุงเทพฯ เดิมตนวางแผนจะนั่งเครื่องกลับจาก 
จ.อุบลราชธานี แต่เวลาที่ใช้ในการเดินทางจาก จ.บุรีรัมย์ ไป จ.อุบลฯ ต้องใช้เวลาถึง 2 ชม. เมื่อรวมกับเวลานั่ง
เครื่องบิน จึงเห็นว่าใช้เวลาไม่ต่างจากการขับรถกลับบ้านโดยตรง อีกทั้งตนเป็นคนที่หลับง่ายในรถยนต์ เมื่อขึ้นรถแล้ว
หลับเลย หากต้องขึ้นเครื่องบินจะต้องพบเจอและทักทายผู้คนอาจท าให้ไม่ได้พักผ่อน และไม่เป็นส่วนตัว ตนจึงยอมนั่ง
รถดีกว่า โดยออกจาก จ.บุรีรัมย์ในเวลา 11.00 น. และนั่งรถยนต์มากับนายชัยสิทธิ์ กล้าหาญ คนขับรถเพียง 2 คน ไม่มี
พยานอื่นๆ เดินทางกลับมาด้วย โดยตนหลับมาตลอดทาง ระหว่างการเดินทางไม่ได้โทรศัพท์พูดคุยหรือติดต่อกับใครเลย 
เพราะได้นัดหมายกับทนายความไว้แล้วในเวลา 17.00 น. โดยเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ประจ า คือ หมายเลข 08-1822-xxxx   
ทั้งนี้ ระหว่างที่อยู่ใน จ.บุรีรัมย์ ได้ใช้โทรศัพท์คุยกับใครบ้างหรือไม่นั้น ตนจ าไม่ได้  
  นายธนาธรยอมรับว่า ระหว่างการเดินทางมีข้อเท็จจริง 2 จุด คือ รถยนต์ฮุนได หมายเลขทะเบียน 8839 ถูกจับ
ความเร็วที่นางรอง และ อ.คลองหลวง ก่อนจะถึงบ้านพักเลคไซด์วิลล่า จุดนัดท าสัญญาโอนหุ้นวีลัค มีเดีย ในเวลา 
16.00 น. เมื่อตนกลับถึงบ้านก่อนเวลานัด จึงได้ไปทักทายภรรยาและทนายความ รอจนถึงเวลานัด 17.00 น. เมื่อนาง
สมพร นางลาวัลย์ จันทร์เกษม นางกานต์ฐิตา อ่วมข า และนายณัฐนนท์ อภินันท์ ทนายความ เดินทางมาถึงแล้วจึงเซ็น
โอนหุ้น โดยตนรับรู้เฉพาะส่วนของการเซ็นโอนหุ้นเท่านั้น ตัวพยานไม่แน่ใจว่าแม่หรือทนายความเป็นผู้สั่งการให้
ด า เ นิ น ก า ร  ห ลั ง จ า กก า ร เ ซ็ น โ อน หุ้ น ยื น ยั น ว่ า ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ไ ป เ กี่ ย ว ข้ อ ง อี ก เ ล ย จ น สมั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง  
  ต่อมาศาลซักถามถึงเงินที่ได้รับจากการโอนขายหุ้นวี-ลัค มีเดีย ว่ามีการน าเช็คกว่า 6 ล้านบาทไปขึ้นเงินอย่างไร 
นายธนาธรกล่าวว่า จ าไม่ได้ แม้จะเป็นเช็คที่มีมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นเช็คใบไหน เซ็นวันไหน เพราะตน
มอบหมายให้ภรรยาเป็นผู้จัดการเรื่องการเงินของครอบครัวทั้งหมด และไม่แน่ใจว่าแม่และภรรยาของตนจะไปส่งมอบ
เช็คกันอย่างไร จะเข้าบัญชีวันไหน แม้แต่เช็คที่ตนได้รับจากการไปร่วมสัมมนาก็มอบให้ภรรยาจัดการ ตนไม่เคยจับ
แม้แต่สมุดบัญชี ส่วนประเด็นที่ถูกซักถามว่าเหตุใดโอนขายหุ้นในเดือนมกราคมแล้วจึงน าเช็คไปขึ้นเงินในเดือน
พฤษภาคม ตนไม่เคยถามและไม่เคยรู้ อาจเป็นเพราะครอบครัวของตนไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน บางทีเช็คก็ติดเสื้อส่งไปซัก
แห้งก็ส่งกลับมา เรื่องการน าเช็คไปขึ้นเงินช้าเป็นเรื่องที่ภรรยาจะไปจัดการ 
  ต่อมาศาลซักถามว่า ขณะที่ได้รับหุ้นวีลัค-มีเดีย 675,000 หุ้นในปี 51 ซื้อมาหรือได้มาโดยเสน่หา นายธนาธร
กล่าวว่า ตนซื้อมาในราคาพาร์ แต่จ าไม่ได้ว่าซื้อจากใคร อาจะเป็นการซื้อหุ้นจากนางสมพร และจ าไม่ได้ว่าหลังซื้อหุ้น
มาแล้วได้ไปจดแจ้งไปที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ ส่วนการนัดโอนหุ้นในวันที่ 8 ม.ค. 62 นั้น มีการนัดหมาย
ล่วงหน้านานเท่าไร ตนจ าไม่ได้ โดยเมื่อตัดสินใจเข้าท างานทางการเมืองในช่วงปลายปี 60 ตนได้ลาออกจากทุกต าแหน่ง 
ต้นปี 61 ในเดือน ม.ค.62 ยังไม่มีใครรู้ว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นวันไหน โดย พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ประกาศในช่วงปลายเดือน 
ม.ค. ดังนั้น เวลาที่เหมาะสมวันไหนเราก็นัดวันนั้น เนื่องจากครอบครัวของตนมีกิจการหลายบริษัท ในช่วงครึ่งหลังของปี 
61 ต่อเนื่องถึงต้นปี 62 ได้ทยอยก็ท ามาเรื่อยๆ วันที่ 8 ม.ค. 62 จึงไม่ใช่วันส าคัญอะไร เพราะท ามาอย่างต่อเนื่อง 
ธุรกรรมสุดท้ายคือเดือน เม.ย. ตนไม่ได้โอนเฉพาะหุ้นวี -ลัค มีเดีย เพราะมีหุ้นอยู่ 30 บริษัท ตนท าธุรกิจมา 20 ปี ซื้อ
ขายหุ้นไทยและต่างชาติเป็นร้อยๆ ครั้ง ไม่มีครั้งใดที่ตนไปกระทรวงพาณิชย์ด้วยตนเอง เมื่อเซ็นจบคือจบ ที่เหลือเป็น
เรื่องของธุรการของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหลังเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น ตนก็ไม่เคยดูเพราะเป็นเรื่องของ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ตนไม่เคยแม้แต่ถือกลับบ้าน 
  จากนั้นฝ่าย กกต.ผู้ร้องได้ซักถามถึงนางลาวัลย์ และนางกานต์ฐิตา ซึ่งร่วมเป็นพยานในเอกสารโอนหุ้น ว่าเป็น
พนักงานของบริษัท ไทยซัมมิท มานานกว่า 10 ปี ใช่หรือไม่ นายธนาธรกล่าวว่า ทั้ง 2 คนไม่ใช่พนักงานของ บ.วีลัค-
มีเดีย เพราะได้ปิดกิจการไปแล้วตั้งแต่ปลายปี 61 แต่พยานทั้ง 2 คนดังกล่าวเป็นพนักงานในเครือบริษัท ไทยซัมมิท 
พร้อมยืนยันว่าตนไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท วีลัค-มีเดีย ส่วนที่ให้บุคคลทั้ง 2 รายนี้มาเซ็นเป็น
พยานคงเป็นเพราะนางสมพรเป็นผู้ด าเนินการจัดการ ทั้งนี้ เมื่อถูกซักถามย้ าไปมาถึงพยานทั้ง 2 ราย นายธนาธรยอมรับ
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ว่ารู้จักพยานทั้ง 2 รายนี้ เพราะท างานไทยซัมมิทมานาน 10 ปี สาเหตุที่ให้มาเป็นพยานเพราะรู้จัก หรือจะให้ผมเชิญคน
ซึ่งไม่รู้จักมาเป็นพยาน 
 

  นอกจากนี้ นายธนาธรยังยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารของบริษัท วีลัค -มีเดีย เพราะตกลงกับ
ภรรยาว่าชีวิตครอบครัวกับหน้าที่การงานไม่ควรยุ่งเกี่ยวกัน สามีภรรยาที่ท างานด้วยกันทะเลาะกันจะมีปัญหาครอบครัว 
ดังนั้น คนที่บริษัท ไทยซัมมิท จะไม่เคยเห็นภรรยาของตนเข้าไปบริหาร เช่นเดียวกับพนักงานบริษัท วีลัค-มีเดีย ก็จะไม่
เคยเห็นตนเข้าไปบริหาร ทั้งนี้ นายธนาธรยังชี้แจงด้วยว่า แม้จะมีการหารือกับผู้ถือหุ้นเตรียมเลิกกิจการและเตรียมเลิก
จ้างพนักงานวีลัค-มีเดีย แต่ยังท าสัญญาแบ่งผลประโยชน์ผลิตนิตยสารจิ๊บจิ๊บ กับสายการบินนกแอร์ เนื่องจากเป็น
สัญญาจ้างผลิตที่ท ากันไว้ล่วงหน้า ส่วนประเด็นที่กิจการขาดทุนมีหนี้ค้างช าระ 10 ล้านบาท แต่ยังมีการโอนขายหุ้นไป
มานั้น ตนไม่ทราบและไม่เคยยุ่งเกี่ยว ภารกิจจบไปตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 62 
  เมื่อถูกซักถามถึงบัญชีเอกสารที่อ้างส่งศาลซึ่งไม่มีงบการเงินบริษัท วี-ลัค มีเดีย นายธนาธรตอบอย่างมีอารมณ์
ว่า จ าไม่ได้ เพราะเอกสารเยอะมาก และไม่เห็นว่าการส่งหรือไม่ส่งจะเป็นสาระส าคัญในคดี เช่นเดียวกับเอกสารโอนหุ้น
ซึ่งติดอากรแสตมป์ลงวันที่ 8 ม.ค. 62 ก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายที่ตนไม่ทราบเช่นกัน และในวันดังกล่าวที่มีการเดินทางไป
ปราศรัยที่ จ.บุรีรัมย์ ตนจ าไม่ได้ว่าเดินทางออกจากจุดใด อาจไปนอนค้างที่ จ.บุรีรัมย์ หากศาลต้องการหลักฐานก็
สามารถไปตรวจสอบเพ่ือน ามายืนยันได้ เหตุที่จ าไม่ได้เพราะศาลอาจไม่ได้เดินทางบ่อยเท่าตน เพราะวันหนึ่งปราศรัย 7 
เวที บางวันไป 5 จังหวัด ติดกันทุกเดือน 3-4 เดือน จึงจ าไม่ได้จริงๆ 
  เมื่อถูกซักถามว่าเหตุใดจึงไม่อ้างนายชัยสิทธิ์ คนขับรถเป็นพยานบุคคล ในชั้นการชี้แจงต่อ กกต. นายธนาธร
กล่าวว่า ตนไม่รู้จะตอบค าถามนี้อย่างไร ประเด็นบุรีรัมย์มากรุงเทพฯ เกิดขึ้นเพราะตอบค าถามนักข่าวผิดเพียงครั้งเดียว 
จนกลายเป็นเรื่องใหญ่โต เรามีทั้งใบสั่งและอีซีพาส 
   เวลาสัมพันธ์กันหมดทุกช่วงเวลา แต่คนที่จะจัดการว่าใครควรเป็นพยานคือทนายความ 41 ปี ในชีวิตตนนี่เป็น
ครั้งแรกท่ีเข้ามานั่งหน้าบัลลังก์ ที่ผ่านมาไม่เคยมีคดีเลย เมื่อถูกถามย้ าถึงการจดแจ้งเลิกกิจการบริษัท วี-ลัค มีเดีย อย่าง
เ ป็ น ท า ง ก า ร  น า ย ธ น า ธ ร ก ล่ า ว อ ย่ า ง มี อ า ร ม ณ์ อี ก ค รั้ ง ว่ า  “จ ะ ต้ อ ง ใ ห้ ต อ บ อี ก กี่ ค รั้ ง ว่ า จ า ไ ม่ ไ ด้ ” 
  ต่อมาทนายความของนายธนาธรได้ซักถามเพ่ือให้นายธนาธรชี้ให้ศาลเห็นว่ากระบวนการไต่สวนของ กกต.ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย โดยนายธนาธรกล่าวว่า กกต.มีเอกสารมาถึงตนและนางสมพร เรียกไปให้ถ้อยค าตอนเช้า แต่หนังสือ
เรียกส่งมาถึงบ้านในช่วงบ่าย ตนไม่มีไทม์แมชชีน ถ้ากระบวนการสอบสวนไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้น ศาลก็ไม่ควรพิจารณาคดีนี้ 
และอยากให้ศาลพิจารณาว่า ขณะที่ กกต.ยื่นค าร้องต่อศาล อนุกรรมการไต่สวนของ กกต.ยังสอบสวนไม่เสร็จ สิทธิของ
ตนในเรื่องนี้ควรได้รับการพิทักษ์ และขอสงวนสิทธิถ้า คสช.หมดอ านาจ ตนจะด าเนินคดีต่อ กกต. ตนตั้งใจอย่างจริงจังที่
จะท างานการเมืองโดยไม่อยากให้มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างที่นายทักษิณ ชินวัตร โดนมาก่อน ต้องการให้บ้าน
เป็นประชาธิปไตย หากศาลตัดสินเป็นคุณต่อตน ตนจะออกไปท าเรื่องบลายทรัสต์ทันที เพราะต้องการใช้มาตรฐาน
นักการเมืองตะวันตกในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ต้องเข้ามาเพ่ือมีผลประโยชน์หรือบริวารห้อมล้อมเหมือน
นายทักษิณ เพราะอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ ถ้ายังอยู่แบบนี้ก็จะเดินต่อไปไม่ได้ 
  อย่างไรก็ตาม ในการไต่สวนนายธนาธรได้แสดงหงุดหงิดหลายครั้ง ทั้งในเรื่องที่ศาลซักว่าท าไมไม่รู้จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนหุ้น ท าไมไม่ทราบว่าภรรยาน าเช็คไปขึ้นเงินเมื่อไหร่ และก่อนไปบุรีรัมย์อยู่ที่ไหน และที่นายธนาธรแสดง
อารมณ์มากที่สุด คือ ตอนที่เจ้าหน้าที่ กกต.สอบถามว่าท าไมให้คุณลาวัลย์ และกานต์ฐิตามาเซ็นเป็นพยานในการโอน
หุ้น ซึ่งนายธนาธรก็ได้ย้อนถามว่า “แล้วจะให้ผมชวนคุณมาเป็นพยานหรือ”, “ผมรู้จักคุณหรือ” รวมทั้งกรณีที่เจ้าหน้าที่ 
กกต.ถามว่า ท าไมไม่อ้างนายชัยสิทธิ์คนขับรถเป็นพยานตั้งแต่ในชั้นการชี้แจงต่อ กกต. ซึ่งศาลก็ได้แสดงความเห็นด้วย 
โดยระบุว่าเป็นพยานส าคัญที่จะยืนยันว่าในวันดังกล่าวนายธนาธรอยู่ที่ไหน ท าอะไรอยู่ จะเพ่ิมน้ าหนักท าให้การมากข้ึน 
เหมือนกับตุลาการถูกกล่าวหาว่ายิงคนตายแล้วเวลานั้นมีประธานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยก็สามารถตั้งประธานศาล
รัฐธรรมนูญช่วยยืนยัน     อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000100355 
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ศาลนัดชี้ชะตาคดีหุ้นสื่อ "ธนาธร" 20 พ.ย. 
เมียอ้างท าหน้าที่แม่ลูกอ่อน เหตุขึ้นเช็คช้า 
เผยแพร่: 18 ต.ค. 2562 16:33   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

 

"คู่รักพ่อฟ้า" แจงท าหน้าที่แม่ลูกอ่อน เหตุขึ้นเช็คค่าหุ้นสื่อช้า เชื่อไม่เด้ง ชี้บริษัทแค่พิมพ์งานไม่ได้ท าเนื้อหา 2 
พยานลงนาม ระบุไม่แจ้งบอจ. 5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เหตุเชื่อเป็นการโอนภายใน บริษัทปิดกิจการ ศาลนัดชี้
ชะตา 20 พ.ย. 

  วันนี้ (18 ต.ค.) นางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.ลาวัลย์ จันทร์เกษม และน.ส.
กานติ์ฐิตา อ่วมข า พนักงานบริษัทไทยซัมมิท โอโต้พาร์ค อินดัสตรี จ ากัด ซึ่งเป็นพยานในคดีที่กกต.ร้องขอให้ศาล
รัฐธวรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากถือหุ้นสื่อ
บริษัทวี –ลัค มีเดีย จ ากัด ได้เข้าให้ถ้อยค าต่อศาล โดยนางรวิพรรณ ชี้แจงว่า การโอนหุ้นบริษัทวี-ลัคในวันที่ 8 ม.ค. 62 
มีการนัดหมายกันที่บ้าน คือก่อน 6 โมงทนายโนโตรีมาจัดเตรียมเอกสารในห้องท างาน จากนั้นนายธนาธร กลับมาจาก
บุรีรัมย์ ทักทายกันเสร็จ ก็ไปอาบน้ า ซึ่งต่อมาคุณลาวัลย์ กานต์ฐิตาก็เดินทางมาสมทบ พอนายธนาธรอาบน้ าเสร็จก็มา
นั่งคุยกัน และเซ็นเอกสาร ซึ่งเอกสารสัญญาทางทนายเป็นคนเตรียมมา โดยในส่วนของตนก็ด าเนินการในลักษณะ
เดียวกัน และเมื่อเซ็นเสร็จก็มีการติดอากรแสตมป์ในวันนั้น โดยเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทไทยซัมมิท เตรียมมา หลัง
เซ็นเสร็จคุณสมพรก็มีการเซ็นเช็คจ่ายค่าตอบแทนการโอนหุ้นบริษัทวี -ลัค ให้คุณธนาธร และตนคนละฉบับ ซึ่งเช็คทั้ง
สองใบตนเองเป็นคนเก็บ และน าไปขึ้นเดือนพ.ค. 62 ด้วยตนเอง เหตุที่เว้นหลายเดือน เป็นเรื่องปกติ เพราะที่ผ่านมาก็
จะรวบรวมหลายฉบับแล้วน าไปขึ้นพร้อมกันทีเดียวอย่างในปี 60 มีเคยน าเช็คไปขึ้นทีเดียว 10 ฉบับ โดยการขึ้นเช็คก็จะ
ไม่มอบให้ใครไปด าเนินการ ขณะเดียวกันช่วงนั้นเพิ่งคลอดลูกคนเล็กเดือนก.ย. จึงต้องเลี้ยงลูก และเห็นว่าเป็นเช็คบริษัท
ในเครือ ไม่มีการปัญหาเด้งแน่ จึงไม่ได้รีบน าไปขึ้น แต่ต่อมาเมื่อเกิดกระแสข่าวเรื่องการโอนหุ้น เมื่อได้รับเช็คที่ทนาย
น ามาแสดงต่อกกต. คืน จึงรีบน าไปข้ึนเงิน 
  ส่วนการเดินทางไปหาเสียงที่จ.บุรีรัมย์ของนายธนาธรในวันที่  8 ม.ค. 62 จ าได้ว่าวันที่ 7ม.ค. 62 ช่วงเช้านาย
ธนาธร บินจากกรุงเทพไปจ.อุบล แล้วไปต่อที่จ.บุรีรัมย์ โดยนายชัยสิทธิ์ คนขับรถขับไปสมทบกับคุณธนาธรที่จ.อุบล 
และวันที่ 8 ม.ค. คุณธนาธรกลับมากับคุณชัยสิทธิ์ สองคน ส าหรับการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทวี-ลัค ตอนตั้งบริษัทชื่อ
โซลิค ตนเองยังไมได้เข้าไปมีส่วนร่วม เข้ามาช่วยปลายปี 54 ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ การโอนหุ้นในวันที่ 8 ม.ค. 
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แม้จะมีการโอนหลายบริษัท แต่นางสมพรมีการจ่ายเช็คค่าโอนเฉพาะของบริษัทวี -ลัคให้กับนายธนาธรและตน ส่วน
บริษัทอ่ืนๆ มีก าหนดในสัญญาว่าจะช าระภายใน 6 เดอืนหลังจากนั้น  ส่วนที่บริษัทจะเลิกกิจการแต่ท าไมจึงท าสัญญา
กับบริษัทนกแอร์ นางรวิพรรณ ชี้แจงว่า ตอนเข้ามาบริหารปี 54 นอกจากผลิตนิตยสารฮู แล้วก็รับจ้างนกแอร์ผลิต
นิตยสาร จิ๊บ จิ้บ โดยไม่ได้ท าเนื้อหา จนปี59 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ซบเซา แต่ในส่วนของการผลิตนิตยสารให้กับนกแอร์ยังมี
รายได้ไม่ขาดทุนอยู่และยังมีสัญญาอยู่ จึงมีการปิดกองบรรณาธิการฮูเท่านั้น ส่วนอื่นยังท าหน้าที่ต่อไป ไม่ได้ยุบ 
  น.ส.ลาวัลย์ จันทร์เกษม ผู้จัดการทั่วไปดูแลสายงานบัญชี บริษัทไทยซัมมิท โอโต้พาร์คอินดัสตรี จ ากัด ชี้แจงว่า 
ท างานบริษัทนี้มา 15 ปี ซึ่งหลักการๆ โอนหุ้น เมื่อมีการโอนหุ้นแล้ว ก็ได้มีการลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และน า
เอกสารไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ตนจึงไม่ได้เป็นผู้น า ส่งส าเนา
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องหุ้นที่ผ่านมามีไม่มาก มีปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะ ยอมรับว่าตนลงนามเป็น
พยานในการโอนหุ้นวันที่ 8 ม.ค. โดยเดินทางไปถึงบ้านคุณธนาธรพร้อมกับน.ส.กานต์ฐิตา และได้ร่วมตรวจสอบตราสาร
การโอนหุ้นว่าการโอนจากผู้โอน ผู้รับโอน ชื่อ มูลค่าหุ้น ถูกต้องหรือไม่ และร่วมลงนามในเอกสารระหว่างผู้โอน ผู้รับ
โอน โดยไปบ้านคุณธนาธรกับน.ส.กานต์ฐิตาประมาณ 17.00 น. พร้อมๆกับที่นางสมพรเดินทางมาถึง ซึ่งขณะนั้น
ทนายความรออยู่ภายในบ้านก่อนแล้ว 
  นอกจากนี้ยังเป็นพยานในการโอนหุ้นวันที่ 14 ม.ค.ระหว่างนางสมพร กับหลานชายทั้งสองคน ที่บ้านนางสมพร 
ซึ่งมีบ้านอยู่ตรงกับข้ามกับบ้านนายธนาธร ในหมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า 2 โดยวันดังกล่าวนางสมพรอยู่ภายในบ้านอยู่แล้ว มี
นายพิพัฒน์พงศ์ ทนายความ ตนเอง น.ส.กานติ์ฐิตา และนายทวี นายปิติ จรุงสถิตย์พร หลานชายทั้งสองคนเดินทางมา
สมทบตามล าดับ และยังเป็นพยานในการโอนหุ้นคืนระหว่างหลานชายทั้งสองคนกับนายสมพร วันที่ 21 มี.ค. ซึ่งทั้ง 3 
ครั้งเมื่อโอนเสร็จจะมีการลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัท 

จากนั้นศาลได้ซักว่า ท าไมการโอนหุ้นวันที่ 8 ม.ค.62 กับวันที่ 14 ม.ค. 62 ไม่มีการแจ้งบอจ. 5 แต่การโอนใน
วันที่ 21 มี.ค. 62 จึงมีการแจ้งบอจ. 5 ซึ่งน.ส.ลาวัลย์ ชี้แจงว่า มีเหตุหลายประการ ส่วนหนึ่งเห็นว่า การโอนหุ้น 3 ครั้ง
เป็นการโอนภายในบริษัทจึงไม่มีการแจ้งบอจ. 5 ขณะเดียวกันบริษัทวี-ลัคมีการเลิกกิจการท าไห้ไม่มีใครมารับงานจาก
ตนไปด าเนินการต่อ แต่หากมีการสั่งให้ตนไปด าเนินการก็สามารถด าเนินการได้ ส่วนการโอนวันที่ 21 มี.ค.62 มีการแจ้ง
บอจ.5 เนื่องจากก่อนหน้านั้นวันที่ 19 มี.ค. 62 มีการประชุมและมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแจ้ง
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง กั บ ก ร ม พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า  จึ ง ไ ด้ มี ก า ร แ จ้ ง บ อ จ . 5 ไ ป ใ น ค ร า ว เ ดี ย ว กั น 
  ด้านน.ส.กานติ์ฐิตา อ่วมข า กล่าวว่า รับผิดชอบงานด้านการเงินบริษัทไทยซัมมิทโอโต้พาร์ค อินดัสตรี มา 22 ปี 
การโอนหุ้นในวันที่ 8 ม.ค. ตนอยู่ในเหตุการณ์ โดยเดินทางไปพร้อมน.ส.ลาวัลย์ ถึงบ้านนายธนาธรเวลา 17.00น. โดย
ช่วงปลายปี 61 ทราบข้อมูลว่าจะมีการโอนเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใน 10 บริษัทรวมถึงบริษัทวี-ลัร ในฐานะฝ่ายการเงิน 
ของบริษัทจึงต้องเข้าไปรับทราบ โดยยอมรับว่าได้ลงนามเป็นพยานในตราสารการโอนหุ้นบริษัทวี -ลัค วันที่ 8 ม.ค. 62 
และเป็นพยานการโอนหุ้นระหว่างนางสมพร กับหลานชายในวันที่ 14 ม.ค. 62 และการโอนคืนระหว่างหลานชายมายัง
นางสมพรวันที่ 21 มี.ค. 62 ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังค าวินิจฉัย สถานภาพ ส.ส.ของนายธนาธร ในคดีถือหุ้นสื่อ
บริษัทวี –ลัค มีเดีย จ ากัด 20 พ.ย.นี้ เวลา 14.00 น. หลังไต่สวนพยาน 10 ปาก พร้อมให้คู่กรณีส่งค าแถลงปิดคดี 
ภายใน 15 วัน   อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000100450 
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ส.ส. 251 เสียงผ่านร่างงบปี 63 งดโหวต 234 ตั้ง 64 กมธ.แปรญัตติ 30 วัน 
เผยแพร่: 19 ต.ค. 2562 22:20   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

 
251 ส.ส.ผ่านร่างงบปี 63 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 234 ราย พร้อมตั้ง 64 กมธ.แปรญัตติ 30 วัน ด้าน
อนาคตใหม่ส่ง "ธนาธร" ร่วมเป็น กมธ. ด้วย 
  วันนี้ (19 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณสมาชิกที่อภิปรายแสดงความเห็นก่อน
ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านบาทว่า การจัดท าร่าง
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่แสดงต่อสภาผู้แทนราษฎร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันและศักยภาพคน ให้ความส าคัญกับการบูรณาการ เพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน และมีการกระจายผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งหวังให้มั่นคง ประชาชนมั่นคั่ง อย่างยั่งยืน 
  ส่วนข้อสังเกตที่สมาชิกอภิปรายไว้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า  ขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาแห่งนี้
แต่งตั้งขึ้น น ามาประกอบการพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบยิ่งขึ้น ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ตามที่ทุกคนมุ่งหวัง
ไว้ทุกประการ 
  จากนั้นที่ประชุมได้มีการลงมติวาระ1 ด้วยคะแนนเสียง รับหลักการ 251 ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 234 ไม่
ลงคะแนนเสียง 1 พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณฯจ านวน 64 คน ประกอบด้วยสัดส่วน
จากคณะรัฐมนตรี 15 คน พรรคการเมือง 49 คน ประกอบด้วย พรรคเพ่ือไทย 13 คน พรรคพลังประชารัฐ 12 คน 
พรรคอนาคตใหม่ 8 คน พรรคประชาธิปัตย์ 5 คน พรรรภูมิใจไทย 5 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คน 
พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเพ่ือชาติ 1 คนและพรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ 1 คน โดยก าหนดเวลาแปรญัตติ 30 วัน 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคอนาคตใหม่ที่ได้สัดส่วนจ านวน 8 คนนั้นได้มีการเสนอชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ร่วมเป็นกรรมมาธิการด้วย 
  จากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ได้อ่านพระบรมราชโองการปิดประชุมสภา โดยนายศุภชัย โพธ์สุ รอง
ประธานสภาคนที2่ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพร้อมสั่งปิดประชุมเม่ือเวลา 20.59 น. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000100758 
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"จุรินทร์" ปราศรัยใหญ่ช่วยลูกพรรคเลือกตั้งซ่อมนครปฐม  

ลั่นพร้อมแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม 

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2562 21:45   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

 

หน.ปชป.ยกทัพปราศรัยใหญ่ ช่วยลูกพรรค เลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม ชี้เลือกตั้งซ่อมเขตเดียวไม่ท าให้ขั้ว 
รบ.พลิก เหตุฝ่ายค้านต้องใช้ถึง 128 เสียง ชูเลือกปชป.ได้เป็นรบ.อยู่แล้วพร้อมดันแก้ปัญหาชาวสามพรานได้ 
เป็นรูปธรรม 

  วันนี้ (20ต.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. พรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ ช่วยนาย สุรชัย อนุตธโต 
ผู้สมัครเบอร์ 3 ในการเลือกตั้งซ่อมเขต5 อ.สามพราน ณ. ศาลพ่อแก่สะแกทอย ต.หอมเกร็ด โดยมีแกนน าพรรคและ
ส.ส.มาร่วมอย่างคึกคัก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่าเลือกตั้งซ่อม
เที่ยวนี้พรรคประชาธิปัตย์เอาจริง และมีหลายเรื่องที่มีความพยายามสื่อสารท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดความเข้าใจผิด 
ในประเด็นการรณรงค์หาเสียงท านองว่า หากคุณลุงไม่ไหวก็ให้ช่วย...เพ่ือให้เข้าใจว่า ลุงที่ว่าหมายถึงลุงตู่หรือพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่ข้อเท็จจริงคือเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และ
พรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งด้วย ดังนั้นเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่เกี่ยวอะไรกับลุงตู่ แต่เป็นการเลือกตั้ง
ระหว่าง 7 พรรคการเมืองและผู้สมัคร 7 คน และไม่มีผลที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะหากพรรค
ประชาธิปัตย์ชนะ พรรคร่วมรัฐบาลก็ได้คะแนนเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง ไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และหาก
สมมุติว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านชนะก็ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพราะฝ่ายค้านเสียงหายไป 1 เสียงเลือกตั้งซ่อม
ใหม่ได้กลับมาก็ได้เท่าเดิม “นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะบอกว่าขอให้ช่วยเลือกพรรคการเมืองที่สังกัดฝ่ายค้านเข้า

ไปมากๆ หากชนะ 1 เสียงเผื่อมีการเลือกตั้งซ่อมเขตอ่ืนก็ บอกว่าอีก 2 😚 4 เสียงจะมีผลต่อการพลิกขั้วตั้งรัฐบาลได้ 

ต้องขอเรียนว่าไม่เป็นความจริง และเป็นไปได้ยากเพราะถ้าจะตั้งรัฐบาลได้ต้องมีหัวหรือนายกรัฐมนตรีก่อนโดยต้อง
ได้รับเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนและวุฒิสภาอย่างน้อย 376 เสียงเสียก่อน แต่วันนี้ฝ่ายค้านมีเสียงรวมกันตกแล้ว
ประมาณ 248 เสียง ต้องหาคะแนนเพ่ิมอีก 128 เสียงแสดงว่าต้องมีการเลือกตั้งซ่อมอีก 128 เขตและต้องชนะทุกเขต
ถึงจะตั้งรัฐบาลได้ ดังนั้นที่บอกว่าช่วยเลือกฝ่ายค้านเพ่ือพลอกขั้วแค่เหตุเลือกตั้งซ่อมที่สามพรานจึงเป็นไปได้ยากเย็น
แสนเข็ญ” 
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  นายจุรินทร์อีกล่าวว่าเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ขายทั้งคนและพรรค คือขายความเป็นประชาธิปไตย
ยุคใหม่อุดมการณ์ทันสมัยท าได้ไวและท าได้จริง ด้วยอุดมการณ์ 3 ข้อ คือ1.อุดมการณ์ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น ระบบอ่ืนไม่เอา 2 .อุดมการณ์มุ่งมั่นเพ่ือประเทศชาติ ชาวไทยทุกคน และ3.
อุดมการณ์รับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตนยืนยันในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่น าพรรคเข้าร่วมรัฐบาล
ครั้งนี้ 3 เดือนที่ผ่านมาตนพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าสิ่งไหนที่พราคาสัญญาไว้กับประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศพรรคท าได้
ไวและท าได้จริง อย่างน้อยที่สุดประกันรายได้เกษตรกรที่สัญญาว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลช่วยเกษตร 5 ตัวจะมีการประกัน
รายได้ให้เกษตรกร และแค่ 3 เดือนวันนี้อย่างน้อยเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างจากนโยบายนี้เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
รวมถึงเกษตรกรในส่วนที่เหลือจะได้รับเงินทยอยเข้าบัญชีในเร็วๆนี้ 

“เลือกตั้งหนนี้ต่างกับการเลือกตั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม คือไม่ต้องถามว่าเลือกแล้วใครจะได้เป็นรัฐบาลหรือฝ่าย
ค้าน หากเลือกนายสุรชัยเราเป็นรัฐบาลแน่นอน และสามารถน าศักยภาพของผมและพรรคมาช่วยคลี่คลายปัญหาให้กับ
ชาวสามพรานได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไวและได้จริงอย่างแน่นอน “นายจุรินทร์กล่าว 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000100925 
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