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ข่าวประจ าวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

ที่ เลขที่ เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 99/2562 การค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ 

1. สยามรัฐออนไลน ์
 

 

 

2. มติชนออนไลน ์
 
 

3. คมชัดลึกออนไลน ์
 

4. ไทยพีบีเอสออนไลน ์
 
 

5. ข่าวสดออนไลน ์
 

 

6. บ้านเมืองออนไลน ์
 

7. LINE TODAY 
ออนไลน ์

8. RYT9 ออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Work point News
ออนไลน์ 

 “กกต.” แจงเลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม 
ไม่ต้องค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่  

“กกต.” แจงเลือกตั้ งซ่อม จ.นครปฐม  
ไม่ใช่เหตุทุจริต ไม่ต้องค านวณ ส.ส.บัญชี
รายชื่อใหม่   

“กกต.” ตอบแล้ ว  ไม่ค านวณ ส .ส .  
ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ 
“กกต.” ชี้เลือกตั้งซ่อมนครปฐมไม่ต้อง
ค านวณปาร์ตี้ลิสต์ไม่กระทบ ส.ส. จะพึงมี 
“กกต.” ดั บฝั นพรรคสี ส้ ม ! เลื อกตั้ ง 
ซ่อมนครปฐม ขอไม่ค านวณ ส.ส.บัญชี
รายชื่อใหม่ 
“กกต.” แจง เลือกตั้ งซ่อมนครปฐม
ค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ 
“กกต.” แจงไม่ต้องค านวณ ส.ส.บัญชี
รายชื่อใหม่ หลังเลือกตั้ง จ.นครปฐม 
“กกต.” แจงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม 
เขต 5 ไม่ต้องค านวณปาร์ตี้ลิสต์ใหม่  
“กกต.” ตอบข้อสงสัย เลือกตั้ งซ่อม
นครปฐมไม่กี่ยวกับ ส.ส. พึงมี-ปาร์ตี้ลิสต์  
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2 100/2562 “กกต.” ถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ าปี 2562 
ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร 
จังหวัดลพบุร ี

1. MGR ออนไลน ์

 
2. INN ออนไลน ์

“กกต.”ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ณ วัดเขาพระงาม ลพบุรี 
 

“กกต.” น ากฐินพระราชทาน ปี 62
ถวายวัดที่ลพบุรี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน ์ พีระวิทย์ โต้แล้ว ไม่มีมัดจ าค่าร่วมรัฐบาล 21 
2 INN ออนไลน์ “สมชัย” ชี้ ลต. ซ่อมก าแพงเพชรควรน านครปฐมเป็นตัวอย่าง 22 
3 มติชนออนไลน ์ “วิษณุ” เผยหน้าที่ กกต. ก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ มท. ชงเข้า ครม.  23 
4 แนวหน้าออนไลน ์ เด็ก พปชร. ลุยยื่น ‘กกต.’ เรียก ‘เสรีพิศุทธ์’จ้อขัด รธน.จ่อร้อง‘ผู้ตรวจฯ’ ชี้ชัด 24 
5 มติชนออนไลน ์ “พปชร.” ยืน่กกต. เรียก“เสรีพศิุทธ์” แจงข้อเท็จจริง ให้สัมภาษณ์ใช้ค าไม่เหมาะสม 25 
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วั น ที่  3 1  ตุ ล า ค ม  2 5 6 2  เ ว ล า  1 7 . 0 0  น .  
นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ร่วมพิธีสมโภชองค์ 
พระกฐิ นพระ ร าชทาน  ณ  วั ด สิ ริ จั นท รนิ มิ ต  
พระอารามหลวง ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเลขาธิการฯ กกต. รว่มฉลองสมโภช 

องคพ์ระกฐินพระราชทาน (วนัท่ี 31 ต.ค.2562) 

 “ วดัสิริจนัทรนิมิต พระอารามหลวง จ.ลพบรุ ี” 
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วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร  
บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย 
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 
กรรมการการเลือกตั้ง  และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนผู้บริหาร
และพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี นายสุปกิต 
โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีฯ  
ณ วัดสิริจันทรนิมิต พระอารามหลวง ต าบลเขาพระงาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

“กกต.” อ่ิมบญุ...สขุใจ  

 กฐินพระราชทาน วนัท่ี 1 พ.ย. 2562 

  “ วดัสิริจนัทรนิมิต พระอารามหลวง จ.ลพบรุ ี” 

 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

5 

 

กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 
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วันที่  1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น.  
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดลพบุรี เพ่ือมอบนโยบายในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น จากนายมนัส ไหวพริบ ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดลพบุร ี 

 

“กกต.” ตรวจเยีย่ม สนง.กกต.จว.ลพบรุี 

วนัท่ี 1 พ.ย. 2562   
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วนัหยุดน้ีมีอะไร    
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การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 2–3 พฤศจิกายน 2562 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันเสาร์ที ่
2 พฤศจิกายน 2562 

08.30 น. วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ล าปาง อ าเภอห้าง

ฉัตร จังหวัดล าปาง  

ดร.ฐิติ เชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการ
เลือกตั้ง  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิง
วิชาการ เรื่อง”การเลือกตั้งท้องถิ่น : 

บริบทเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”  
 

วันอาทิตย์ที่ 
3 พฤศจิกายน 2562 

09.00 น. 
 
 

 
 

09.00 น. 
 

จังหวัดสุโขทัย 

 
 

 
จังหวัดล าปาง 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการ                
การ เลื อกตั้ ง  ตรวจเยี่ ยมส านั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
สุโขทัย 
 

ดร.ฐิติ เชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการ
เลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 
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ข่าวอ้างอิง 
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"กกต." แจงเลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม  

ไม่ต้องค ำนวณส.ส.บญัชีรำยช่ือใหม่  

  
         เมื่อเวลา  13.20 น. วันที่ 31 ต.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารเผยแพร่ ชี้แจง

กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าจะต้องมีการค านวณจ านวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งเขต 5 

ส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 หรือไม่ อย่างไร ว่า การเลือกตั้งส.ส.เขต 5 จังหวัดนครปฐม เป็นการเลือกตั้งเนื่องจากมี

การลาออกจากต าแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  94 และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 131 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อภายหลังวันเลือกตั้ง

ส.ส.อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยระบุว่าหากการเลือกตั้งส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างลง ไม่ใช่เหตุจากการเลือกตั้งโดยไม่

สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ต้องค านวณใหม่ และการเลือกตั้งส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใด หลังพ้นเวลา 1 ป ี

นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไปก็ไม่ต้องค านวณส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมีใหม่ ด้วยข้อกฎหมายดังกล่าว  จึงไม่เป็นเหตุให้มีการ

ค านวณแบบบัญชีรายชื่อใหม่ และไม่มีผลกระทบกับการค านวณส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมือง จะพึงมีแต่อย่างใด 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/112180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/112180
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‘กกต.’ แจงเลือกตั้งซ่อมจ.นครปฐม  
ไม่ใช่เหตุทุจริต ไม่ต้องค ำนวนส.ส.บัญชีรำยช่ือใหม่ 
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 - 13:48 น. 

 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1734497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1734497
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กกต. ตอบแลว้ ไม่ค านวณ ส.ส. ปาร์ต้ีลิสต ์ใหม่ 
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 - 13:49 น. 

 

 

กกต. ยัน ไม่ต้องค ำนวณ ส.ส. ปำร์ตีล้ิสต์ ใหม่ หลังเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 นครปฐม 

เ มื ่อวนัที ่ 31 ต.ค.  62 ส าน ักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.)  ไดอ้อกเอกสารช้ีแจงการค านวณจ านวน

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) แบบบญัชีรายช่ือ เน่ืองจากก่อนหน้าน้ีมีการ ระบุว่า  จะตอ้งมีการค านวณจ านวน ส.ส. 

แบบบญัชีรายช่ือ ใหม่ ภายหลงัประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง กกต. จึงขอ

ช้ีแจงว่า การเลือกตั้ง ส.ส. นครปฐม เขต 5 เป็นการเลือกตั้งเน่ืองจากมีการลาออกจากต าแหน่ง จึงไม่เป็นเหตุให้ตอ้งค านวณ

จ านวน ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ ใหม่ และไม่มีผลกระทบกับการค านวณ ส.ส. ท่ีแต่ละพรรคการเมือง จะพึงมีแต่อย่างใด   

ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญ มาตรา 94 และ พ.ร.ป.ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 ได้
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการค านวณ ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ ภายหลงัวนัเลือกตั้ง ส.ส. อนัเป็นการเลือกตั้งทัว่ไป ไวด้งัน้ี 

              1. กรณีท่ีตอ้งค านวณหาจ านวน ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ ใหม่ การเลือกตั้ง ส.ส. แทนต าแหน่งท่ีว่าง ภายใน 
1 ปี นับแต่วนัเลือกตั้งทัว่ไป โดยเกิดจากเหตุท่ีการเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริต และเท่ียงธรรม 

   2. กรณีท่ีไม่ตอ้งค านวณ ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ ใหม่ 

               (1) การเลือกตั้ง ส.ส. แทนต าแหน่งท่ีว่างดว้ยเหตุอ่ืน ซ่ึงมิใช่เหตุแห่งการเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดย
สุจริต และเท่ียงธรรม ภายใน 1 ปี ภายหลงัจากวนัเลือกตั้งทัว่ไป 

    (2) การเลือกตั้ง ส.ส. แทนต าแหน่งท่ีว่างไม่ว่าดว้ยเหตุใด ภายหลงัพน้เวลา 1 ปีนับแต่วนัเลือกตั้ง

ทัว่ไป 

  3. กรณีจ านวน ส.ส. ท่ีแต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี 

              มาตรา 94 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 131 วรรคสาม และวรรคส่ี แห่ง พ.ร.ป.ว่าดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 ไดก้ าหนดไวว้่าการเลือกตั้ง ส.ส. แทนต าแหน่งท่ีว่าง ตามขอ้ 2 มิให้มี
ผลกระทบกบัการค านวณ ส.ส. ท่ีแต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี ตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.ป.ว่าดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 

              ดว้ยขอ้กฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ การเลือกตั้ง ส.ส. นครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 5 แทนต าแหน่งท่ีว่าง ดว้ยเหตุท่ี 
ส.ส. ลาออก จึงไม่เป็นเหตุให้มีการค านวณ ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ ใหม่ และไม่มีผลกระทบกบัการค านวณ ส.ส. ท่ีแต่ละ
พรรคการเมือง จะพึงมีแต่อย่างใด 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/396331 

https://www.komchadluek.net/news/politic/396331
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กกต.ช้ีเลือกตั้งซ่อมนครปฐมไม่ตอ้งค านวณปาร์ต้ี
ลิสตไ์ม่กระทบ ส.ส.จะพึงมี 

 13:50 |  31 ตุลาคม 2562 |  156 
         ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกเอกสารชี้แจงตามข้อกฎหมาย ทั้งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กรณีการเลือกตั้งซ่อมนครปฐม ไม่ต้องค านวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ เพราะเป็นการลาออก
ของ ส.ส. ไม่ใช่เหตุทุจริตการเลือกตั้ง จึงไม่ส่งผลต่อการค านวณหา ส.ส.จะพึงมี 

         วันนี้ (31 ต.ค.2562 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงาน กกต.ออกเอกสารชี้แจง อธิบายตามข้อกฎหมายว่า ผลการ
เลือกตั้งซ่อมที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ไม่ต้องค านวณจ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ 
ด้วยเพราะเป็นการจัดการเลือกตั้งเนื่องจากมีการลาออกจากต าแหน่ง ไม่ใช่เพราะการจัดการเลือกตั้งด้วยสาเหตุการ
เลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการค านวน ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี
ต่ออย่างไร  
         โดยอ้างอิงข้อกฎหมาย ของรัฐธรรมนูญมาตรา 94 วรรค 2 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส.มาตรา 131 วรรค 3 และวรรค 4 ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค านวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไปหลังวัน
เลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป คือ  

         1.กรณีท่ีต้องค านวณหาจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ต้องดูเหตุจากการจัดการเลือกตั้งซ่อม ที่เป็นการเลือกตั้งไม่
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ภายก าหนดเวลาระยะ 1 ปี นับแต่วันที่ 24 มี.ค.2562 

         2.กรณีที่ไม่ต้องค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่นั้น คือ การจัดการเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอ่ืนซึ่ง
ไม่ใช่เหตุแห่งการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมภายใน 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป และการเลือกตั้งไม่
ว่าด้วยเหตุใดหลังพ้น 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำ้งอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/285692 

https://news.thaipbs.or.th/content/285692
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กกต. ดบัฝันพรรคสีส้ม! เลือกตั้งซ่อมนครปฐม  

ขอไม่ค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยช่ือใหม่ 
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 - 14:36 น. 

 

กกต. – เม่ือวนัท่ี 31 ต.ค. ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดเ้ผยแพร่เอกสารกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าว
ว่าจะต้องมีการค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายช่ือใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ งเขต 5 ส.ส.นครปฐม  
เขตเลือกตั้งท่ี 5 หรือไม่อยา่งไร 

กกต. ระบุวา่ การเลือกตั้ง ส.ส. เขต 5 นครปฐม เป็นการเลือกตั้งเน่ืองจากมีการลาออกจากต าแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 94 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าดว้ยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 131 ไดก้ าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการค านวณส.ส.แบบบญัชีรายช่ือภายหลงัวนัเลือกตั้ง ส.ส. อนัเป็นการเลือกตั้งทัว่ไป 

โดยระบุว่ำ หำกกำรเลือกตั้ง ส.ส. แทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง ไม่ใช่เหตุจำกกำรเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ต้อง
ค ำนวณใหม่ และกำรเลือกตั้ง ส.ส. แทนต ำแหน่งที่ว่ำงไม่ว่ำด้วยเหตุใด หลังพ้นเวลำ 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป  

ไม่ต้องค ำนวณ ส.ส. ทีแ่ต่ละพรรคพงึมีใหม่ 

ดว้ยขอ้กฎหมายดงักล่าว จึงไม่เป็นเหตุใหมี้การค านวณแบบบญัชีรายช่ือใหม่ และไม่มีผลกระทบกบัการค านวณ ส.ส. 

ท่ีแต่ละพรรคการเมือง จะพึงมีแต่อยา่งใด 

 

 
อา้งองิ : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3019097 

 

 

 

https://www.ect.go.th/ect_th/
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3019097
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กกต.แจงเลอืกซอ่มนครปฐมไมค่ ำนวน

ส.ส.บญัชรีำยชือ่ใหม ่
วันพฤหัสบด ีที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2562, 17.13 น. 

กำรเมือง 
 

 

 

 

 

เมือ่วันที ่31 ตลุาคม 2562 คณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอื กกต.ไดอ้อกประกาศการค านวนจ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฏรแบบบัญชรีายชือ่ โดยระบวุ่า ตามทีป่รากฏเป็นขา่ววา่จะตอ้งมกีารค านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรแบบบัญชี

รายชือ่ใหม ่ภายหลังประกาศผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรจังหวัดนครปฐม เขตเลอืกตัง้ที ่5 แทนต าแหน่ง
ทีว่า่ง หรอืไม ่อยา่งไร นัน้ 
  
ส านักคณะกรรมการการเลือกตัง้ ชีแ้จงว่าการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตัง้ที่ 5  
เป็นการเลือกตัง้เนื่องจากมีการลาออกจากต าแหน่ง ซึง่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 94 และพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร พ.ศ.2561 มาตรา 131 ไดก้ าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิีการ
ค านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรแบบบัญชรีายชือ่ภายหลังวันเลอืกตัง้ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรอันเป็นการเลอืกตัง้
ทั่วไป 
  
กรณีทีต่อ้งค านวนหาจ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรแบบบัญชรีายชือ่ใหมก่ารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรแทน
ต าแหน่งทีว่่างภายใน 1 ปี นับแต่วันเลอืกตัง้ทั่วไป โดยเกดิจากเหตุทีก่ารเลือกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสจุรติ และเทีย่ง
ธรรม   
  
กรณีที่ไม่ตอ้งค านวณสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรแบบบัญชีรายชือ่ใหม่ การเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรแทน
ต าแหน่งทีว่า่งดว้ยเหตผุลอืน่ ซึง่มใิชเ่หตแุหง่การเลอืกตัง้ มไิดเ้ป็นไปโดยสจุรติ และเทีย่งธรรม ภายใน 1 ปี ภายหลัง
จากวันเลอืกตัง้ท่ัวไป การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรแทนต าแหน่งทีว่า่งไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด ภายกลังพน้เวลา 1 
ปีนับแตว่ันเลอืกตัง้ทั่วไป  
  
กรณีจ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรทีแ่ต่ละพรรคการเมอืงจะพงึมมีาตรา 94 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญและมาตรา 
131 วรรคสาม และวรรคสี ่แหง่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร พ.ศ.
2561 ไดก้ าหนดไวว้่าการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรแทนต าแหน่งที่ว่างตามขอ้ 2 มใิหม้ีผลกระทบกับการ
ค านวณสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร พ.ศ.2561  ดว้ยขอ้กฏหมายดังกล่าวขา้งตน้การเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร จังหวัดนครปฐม เขตเลอืกตัง้ที ่5 แทนต าแหน่งทีว่า่ง ดว้ยเหตทุีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร 
ลาออกจงึไมเ่ป็นเหตใุหม้กีารค านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรแบบบญัชรีายชือ่ใหม ่และไมม่ผีลกระทบกบัการค านวณ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรทีแ่ตล่ะพรรคการเมอืงจะพงึมแีตอ่ยา่งใด 
 
 

 อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/168386 

 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/168386
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กกต.แจงเลอืกต ัง้ซอ่ม ส.ส.นครปฐม เขต 5 ไมต่อ้งค ำนวณปำรต์ ีล้สิตใ์หม ่

 

         รายงานขา่วจากส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ชีแ้จงกรณีการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร (ส.ส.)จังหวัดนครปฐม เขตเลอืกตัง้ที ่5 แทนต าแหน่งทีว่่างดว้ยเหตุทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรลาออก 

ไม่เป็นเหตุใหม้กีารค านวณสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่ใหม่ และไม่มผีลกระทบกับการค านวณ

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 94 และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 

มาตรา 131 ทีเ่ป็นการเลอืกตัง้ ส.ส.แทนต าแหน่งทีว่า่งดว้ยเหตอุืน่ ซึง่ไมใ่ชเ่หตจุากการเลอืกตัง้โดยไมส่จุรติและ

เทีย่งธรรม ภายใน 1 ปี ภายหลังจากวันเลอืกตัง้ทั่วไป และ การเลอืกตัง้ ส.ส.แทนต าแหน่งทีว่า่งไมว่า่ดว้ยเหตใุด 

ภายหลังพน้เวลา 1 ปี นับแตว่ันเลอืกตัง้ทั่วไป 

         ขณะที ่มาตรา 94 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 131 วรรคสาม และวรรคสีแ่ห่งพ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 ไดก้ าหนดไวว้่า การเลือกตัง้ส.ส.แทน
ต าแหน่งทีว่า่ง ในกรณีขา้งตน้ มใิหม้ผีลกระทบกับการค านวณส.ส.ทีแ่ต่ละพรรคการเมอืงจะพงึมตีามมาตรา 128 
แหง่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 

         สว่นกรณีทีต่อ้งค านวณหาจ านวน ส.ส.แบบบัญชรีายชือ่ใหมนั่น้ จะตอ้งเกดิจากเหตุทีก่ารเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ด ้
เป็นไปโดยสจุรติ และเทีย่งธรรม 

 

อำ้งองิ : https://www.ryt9.com/s/iq02/3061208 
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https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
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 กกต. ตอบขอ้สงสัยเลอืกตัง้ซอ่มนครปฐม  
ไมเ่กีย่วกบั ส.ส.พงึม-ีปารต์ีล้สิต ์ 
31 ตุลาคม 2019 เขยีนโดย  Workpoint News 

         จากกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จดัใหมี้การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม เน่ืองจาก นางจุมพิ
ตา จนัทรขจร จากพรรคอนาคตใหม่ ส.ส.เดิมลาออก ซ่ึงนายเผดิมชยั สะสมทรัพย ์จากพรรคชาติไทยพฒันา ไดร้ับเลือก  
ซ่ึงแมจ้ะมีการยืนยนัก่อนการเลือกตั้งว่า จะไม่มีการน าคะแนนไปค านวณ ส.ส.บญัชีรายช่ือใหม่ เพราะไม่ใช่การเลือกตั้ง
เน่ืองจากมีการทุจริต แต่หลงัจากนั้นมีการตั้งขอ้สังเกตว่าจะแยง้กบั รัฐธรรมนูญมาตรา 91 (3) ท่ีว่าดว้ยจ านวน ส.ส.พึง
มี ตอ้งเท่ากบั ส.ส.เขต รวมกบั ส.ส.บญัชีรายช่ือ หรือไม่ เช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หวัหนา้พรรคอนาคตใหม่ ท่ีระบุว่า 
ส.ส.พึงมีของพรรคมี 81 คน หลงัการเลือกตั้งซ่อม เหลือ 80 คน (หลงัเสีย ส.ส.เขต) จะตอ้งได ้ส.ส.บญัชีรายช่ือล าดบั
ถดัไปข้ึนมาทดแทนหรือไม่ โดยนายธนาธร ระบุว่า อยากฝากนกักฎหมายมหาชนทัว่ประเทศช่วยไต่ตรองว่า นายมานพ  
คีรีภูวดล ผูส้มคัร ส.ส.บญัชีรายช่ือล าดบัถดัไปของพรรค จะข้ึนมาเป็น ส.ส.แทนหรือไม่ ส่วนนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย ์กเ็รียกร้องใหเ้กิดความความชดัเจนเพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาและขอ้โตเ้ถียงในกรณีแบบน้ีอีก 

        วนัท่ี  31 ต.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ไดอ้อกเอกสารข่าวช้ีแจงว่า การเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม  
เขตเลือกตั้งท่ี 5 เป็นการเลือกตั้งเน่ืองจากมีการลาออกจากต าแหน่ง ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 94 และพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการค านวณสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือภายหลงัวนัเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอนัเป็นการเลือกตั้ง
ทัว่ไป ดงัน้ี 

        1. กรณีท่ีตอ้งค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือใหม่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่าง ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัเลือกตั้งทัว่ไป โดยเกิดจากเหตุท่ีการเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม 
        2. กรณีที่ไม่ต้องค ำนวณสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือใหม่ 
       (1) กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงด้วยเหตุอ่ืน ซ่ึงมิใช่เหตุแห่งกำรเลือกตั้ง มิได้เป็นไป
โดยสุจริต และเที่ยงธรรม ภำยใน 1 ปี ภำยหลงัจำกวันเลือกตั้งทั่วไป 

       (2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่างไม่ว่าดว้ยเหตุใด ภายหลงัพน้เวลา 1 ปี นับแต่วนั
เลือกตั้งทัว่ไป 

       3. กรณีจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีแต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี มาตรา 94 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
และมาตรา 131 วรรคสาม และวรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติั ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร พ.ศ. 2561 ไดก้ าหนดไวว้า่การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ตามขอ้ 2 มิใหมี้ผลกระทบ
กบัการค านวณสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ท่ีแต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 
 

         ดงันั้นการเลือกตั้ง จ.นครปฐม แทนต าแหน่งท่ีว่าง ดว้ยเหตุท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรลาออก จึงไม่เป็นเหตุให้มี
การค านวณสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือใหม่ และไม่มีผลกระทบกบัการค านวณสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีแต่
ละพรรคการเมืองจะพึงมีแต่อยา่งใด 
อ้างอิง : https://workpointnews.com/2019/10/31/election-4/ 

https://workpointnews.com/2019/10/31/election-4/
https://workpointnews.com/
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กกต.ถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ณ วดัเขำพระงำม ลพบุรี 
เผยแพร่: 1 พ.ย. 2562 12:15   ปรับปรุง: 1 พ.ย. 2562 13:24 

 

ส ำนักงำน กกต.ถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 2562 แด่พระสงฆ์วดัสิริจนัทรนิมติรวรวิหำร (วดัเขำพระงำม) จงัหวดัลพบุรี 

 

         วนัน้ี (1 พ.ย.) ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นเจา้ภาพในการน าผา้พระ

กฐินพระราชทานประจ าปีพทุธศกัราช 2562 ถวายแด่พระสงฆจ์ าพรรษา ณ วดัสิริจนัทรนิมิตรวรวหิาร ต าบลเขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี  

จ.ลพบุรี โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการ กกต. ตลอดทั้ งผูบ้ริหาร 
พนกังาน และลูกจา้งของส านกังาน กกต. ร่วมใจกนัถวายผา้พระกฐินพระราชทานประจ าปีพทุธศกัราช 2562 

 

นอกจากน้ี มีประชาชนและชาวบา้นในบริเวณต าบลเขาพระงาม มาร่วมท าบุญเป็นจ านวนมาก เพราะถือเป็นบุญใหญ่จากกฐินหลวง 
ส าหรับยอดเงินร่วมท าบุญกฐินพระราชทาน ยอดรวม 1,707,656.28 บาท 

 

ส าหรับวดัสิริจนัทรนิมิตรวรวิหาร หรือท่ีชาวลพบุรีเรียกว่า วดัเขาพระงาม มีเน้ือท่ี 99 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือปี  

พ.ศ. 2466 และไดรั้บการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เม่ือปี พ.ศ. 2499 ปัจจุบนั พระศรีวรคุณ (ถวิล วรคุโณ)  
เป็นเจา้อาวาส 

 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000104952 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9620000104952
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กกต.น ำกฐินพระรำชทำนปี62ถวำยวดัทีล่พบุรี 
กกต. น ำผ้ำพระกฐินพระรำชทำนประจ ำปี 2562 ถวำยแด่พระสงฆ์จ ำพรรษำ ณ วดัสิริจันทรนิมิตรวรวหิำร 

 1 พฤศจิกายน 2019 - 13:37 

         ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 

น. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นเจ้าภาพ ในการน าผ้าพระกฐิน

พระราชทานประจ าปีพุทธศักราช 2562 ถวายแด่พระสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต าบลเขาพระงาม 

อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย กรรมการการ

เลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ร่วมใจกัน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปีพุทธศักราช 2562 

        ส าหรับวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือที่ชาวลพบุรีเรียกว่า “วัดเขาพระงาม” มีเนื้อที่ 99 ไร่ ได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2466 และได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ 2499 

ปัจจุบัน พระศรีวรคุณ (ถวิล วรคุโณ) (พระราชาคณะชั้นสามัญ) เป็นเจ้าอาวาส 

อำ้งอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_523368/ 

https://www.innnews.co.th/politics/news_523368/
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พีระวทิย ์โตแ้ลว้ไม่มีมดัจ าค่าร่วมรัฐบาล 
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 - 14:32 น. 

 

หน.ไทรักธรรม แจงหลัง ศรีสุวรรณร้องสอบรับโอนเงิน 1 ล้านจากพิเชษฐ อ้างเป็นเงินยืมท าธุรกิจตลาด สัญญากู้ยืม

ชัด ปัดเป็นเงินมัดจ าร่วมรัฐบาล 

         31ตุลาคม 2562 นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  หัวหน้าพรรคไทรักธรรม กล่าวยอมรับว่า นายพิเชษฐ 

สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย โอนเงิน 1 ล้านบาทให้จริง ตามที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญยื่นร้องให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบ  

         ส าหรับจ านวนเงินดังกล่าวตนขอยืมนายพิเชษฐเพ่ือมาท าธุรกิจตลาด ที่จ.สระบุรี  ที่ร.ท.ธรรมนัส พรหมเผ่า  

รมช.เกษตร เพิ่งมาเปิด โดยตนสนิทกับนายพิเชษฐมานานแล้ว และเคยยืมเงินจากนายพิเชษฐหลายครั้งตั้งแต่ 2 

แสน ถึงล้านบาทเศษ  หลังนายพิเชษฐถูกร้องเรียนก็ได้โทรศัพท์มาคุยกับตนเมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา 

         โดยบอกว่ามาจากปัญหาความขดัแยง้เก่าในพรรคท่ีมีคนเอาขอ้มูลไปให้นายศรีสุวรรณ เพ่ือกลบัมาเล่นงานนายพิเชษฐ 

รวมทั้งไม่รู้ว่าท่ีจะมีการไปร้องหมายถึงใคร เพราะนายพิเชษฐให้ความช่วยเหลือนักการเมืองในกลุ่ม 11 พรรคเล็กหยิบยืม

เงินอยู่เป็นประจ า  แต่ส่วนตวัก็คิดว่าเป็นตนเองเพราะนายศรีสุวรรณระบุว่าโอนจากบญัชี ธนาคารไทยพานิชย ์สาขาสะพาน
ใหม่ ดอนเมือง ซ่ึงตนก็ไดรั้บเงินจากนายพิเชษฐท่ีโอนมาจากธนาคารสาขาน้ี 

          "ผมยืมเงินอาพิเชษฐประจ าอยู ่แลว้ ยืมมา 7-8 คร้ังแลว้  มีทั้งท าสัญญาบา้ง ไม่ท าสัญญาบา้ง เงิน 1 ลา้นบาท  
ท่ีมีการน าไปยื่นร้อง ก็ยืมและท าสัญญาช่วงวนัท่ี 27-28 มี.ค. พอท าสัญญากูย้ืมเสร็จผมก็ไประยอง แลว้บอกอาพิเชษฐว่า
อาว่างแลว้ช่วยโอนเงินให้ผมดว้ย ซ่ึงหลงันายพิเชษฐโอนแลว้ 20 วนัจากนั้นผมก็คืนอาเป็นเงินสด แต่ไม่มัน่ใจว่าหลกัฐาน
สัญญากูย้ืมนายพิเชษฐจะยงัเก็บไวอ้ยู่หรือไม่ เพราะมีการคืนเงินท่ียืมไปแลว้ แต่ไลน์ท่ีผมคุยกบัอาพิเชษฐว่าถา้โอนเงินให้
แลว้บอกดว้ยนั้น ไดแ้คปหน้าจอเก็บไว ้เพราะพอคุยเสร็จก็บอกว่าจะส่งแคปไลน์ไปให้เป็นหลกัฐาน"นายพีระวิทยก์ล่าว 
                

         นายพีระวิทย ์กล่าวอีกว่า ไม่รู้สึกกงัวลท่ีมีการน าเร่ืองน้ีไปร้อง ตรงกนัขา้มมองเป็นเร่ืองน่าข าขนัมากกว่าท่ีมีการบอก
ว่าเป็นค่ามดัจ าการเขา้ร่วมรัฐบาลของพรรคไทรักธรรม  เพราะถา้เป็นรัฐบาลให้เงินจูงใจ ผมกบัร.ท.ธรรมนัส ก็สนิทกนั เอา
จากร.ท.ธรรมนัสไม่ดีกว่าหรือ เอาตรง ๆ ถา้จะมีการมดัจ าหรือต่อรองเพื่อให้พรรคไทรักธรรมร่วมรัฐบาลมนัคงไม่ใช่แค่
ลา้นเดียวหรอก ตนไม่เอาหรอกแค่ลา้นเดียว 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/396344 

https://www.komchadluek.net/news/politic/396344
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 “สมชัย” ช้ี ลต.ซ่อมก ำแพงเพชรควรน ำนครปฐม 

เป็นตวัอย่ำง 
31 ตุลำคม 2019 - 15:06 

 

 

 

"สมชัย" คำด เลือกตั้งซ่อมก ำแพงเพชร 14 หรือ 15 ธ.ค. 62 ช้ี  กตต. ควรน ำนครปฐมมำเป็นตัวอย่ำงและ
แก้ไข   

         นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ ง กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาตัดสินโทษจ าคุก พ.ต.ท. ไวพจน์  

อาภรณ์รัตน ์ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร พรรคพลงัประชารัฐ ในคดีบุกลม้การประชุมอาเซียนท่ีพทัยา ท าใหต้ าแหน่ง ส.ส.ส้ินสุด

ลง ว่า ในทางกฎหมายจะตอ้งใหมี้การเลือกตั้งใหม่เกิดข้ึนภายใน 45 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีส้ินสุดสภาพการเป็นส.ส และหากดู

ระยะเวลาแลว้คาดว่าวนัเลือกตั้งจะเกิดข้ึนในอาจจะเป็นวนัเสาร์ ท่ี 14 หรือวนัอาทิตย ์ท่ี 15 ธนัวาคม 2562 แต่จากการ

เลือกตั้งซ่อมท่ี จงัหวดันครปฐมท่ีผา่นมาจะเห็นวา่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะตอ้งรอใหค้ณะรัฐมนตรี ประกาศใหมี้

กฤษฎีกาข้ึนมาก่อน กกต. จึงจะประกาศวนัเลือกตั้งได ้ท าใหก้ารเตรียมการต่างๆ ทั้งการหาเสียง การรับสมคัร มีเวลาท่ีจ ากดั 
และประชาชนเองกไ็ม่มีโอกาสไดเ้ตรียมตวั 

         ทั้งน้ี ตนจึงเห็นว่าควรใชก้ารเลือกตั้งซ่อมจงัหวดันครปฐมเป็นตวัอย่างและน ามาแกไ้ขในการจดัการเลือกตั้งซ่อมใน
จงัหวดัก าแพงเพชร คือ คณะรัฐมนตรีจะสามารถออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งใหเ้ร็วข้ึนไดห้รือไม่ และ กกต. เองอาจจะ
ตอ้งมีการประกาศวนัท่ีเป็นแนวโน้ม ในการเลือกตั้งท่ีจะเกิดข้ึนว่าจะจดัในวนัท่ีเท่าไหร่เพ่ือให้ทุกฝ่ายไดมี้การเตรียมตวั 
ทั้งผูส้มคัรและประชาชนท่ีตอ้งออกมาใชสิ้ทธิ 

         อย่างไรก็ตาม กกต. ตอ้งออกค าเตือน ทุกฝ่ายตอ้งระมดัระวงัการจะด าเนินการใดๆให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีการเลือกตั้ ง
ดงักล่าวและมีผลต่อคะแนนเสียง ซ่ึง กกต. ควรจะส่ือสารกบัประชาชนใหเ้ร็วท่ีสุด 

อำ้งองิ : https://www.innnews.co.th/politics/news_522480/ 
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“วษิณุ”เผยหน้ำทีก่กต.ก ำหนดวนัเลือกตั้งท้องถิ่น ให้มท.ชงเข้ำครม.  

แต่ไม่รู้ช่วงไหน 

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 - 13:21 น. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1735906 
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เด็กพปชร.ลยุย่ืน ‘กกต.’ เรียก ‘เสรีพศุิทธ์’จ้อขดั รธน.จ่อร้อง‘ผู้ตรวจฯ’ ช้ีชัด 
วนัศุกร์ ท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 13.09 น. 

 

“เดก็พปชร.” จีก้กต.เรียก “เสรีพศุิทธ์” แจงขัดรธน.ให้สัมภำษณ์ใช้ค ำไม่เหมำะสม ดงึสถำบนัยุ่งเกีย่วกำรเมือง เผยจ่อร้องผู้ตรวจฯหำ

ควำมชัดเจน เหตุกมธ.ปรำบทุจริตฯ มอี ำนำจเรียก  “บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม” เข้ำแจงปมถวำยสัตย์-ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณได้หรือไม่ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. ท่ีส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวสัดี สมาชิกพรรค
พลงัประชารัฐ (พปชร.) เขา้ยืน่ค  าร้องต่อ กกต. เพ่ือขอใหด้ าเนินการตรวจสอบ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคเสรี
รวมไทย และประธานกรรมาธิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผูแ้ทนราษฎร กรณีท่ีกระท าการขดัต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ จากการใหส้มัภาษณ์โดยใชถ้อ้ยค าท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงตนเห็นวา่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กระท าการน าสถาบนั
พระมหากษตัริยม์ายุง่เก่ียวกบัการเมืองและกระท าการท่ีขดัต่อพระบรมราชโองการ รวมทั้งกระท าการท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญท่ีบญัญติัไว ้

“ผมจึงอยากใหก้กต.ด าเนินการเรียกพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มาช้ีแจงวา่ มีการกล่าวถอ้ยค าดงักล่าวหรือไม่ และหากเป็นจริงขอให ้
กกต. พิจารณาวนิิจฉยัวา่ เป็นการกระท าท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเสนอเร่ืองใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัเพ่ือสัง่ใหห้ยดุปฏิบติั
หนา้ท่ี” นายสนธิญา กล่าว 

นอกจากน้ี ในสปัดาห์หนา้ตนจะยืน่ค  าร้องต่อผูต้รวจการแผน่ดิน เพ่ือขอใหด้ าเนินการแสวงหาขอ้เท็จจริงกรณีท่ี
คณะกรรมาธิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียกพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
วา่กระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวติร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี เขา้มาช้ีแจงในประเด็นกล่าวค าถวายสตัยป์ฏิญาณ และการ
เสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 วา่สามารถกระท าไดห้รือไม่ เน่ืองจากขณะน้ีประเดน็ดงักล่าวมีความเห็นแตกต่างออกเป็น 2 ฝ่าย 
วา่สามารถกระท าไดห้รือไม่ ดงันั้นตนจึงอยากใหผู้ต้รวจการแผน่ดิน เพ่ือตรวจสอบและแสวงหาขอ้เท็จจริงเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน 

 

อำ้งองิ : https://www.naewna.com/politic/451155 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 

“พปชร.” ย่ืนกกต. เรียก“เสรี
พศุิทธ์” แจงข้อเทจ็จริง ให้สัมภำษณ์ 
ใช้ค ำ ไม่เหมำะสม 

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 - 13:28 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำ้งองิ :https://www.matichon.co.th/politics/news_1735937 
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