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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์      พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้

สัมภาษณ์กรณีที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ออกมาติงว่าล าปาง
โมเดล เสี่ยงต่อการสวมสิทธิ เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งสวมหน้ากากไปใช้สิทธิ
นั้นตามหลักการยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิจะต้องถอดหน้ากากเพ่ือยืนยัน
ต่อเจ้าหน้าที่กรรมการประจ าหน่วยว่าหน้าตรงกับบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือไม่ ว่า กกต. มีความเข้มงวดในเรื่องนี้ และในการอบรม
กรรมการประจ าหน่วย ก็จะย้ าในประเด็นนี้และหากเกิดการทุจริตก็จะมี
การสืบสวนไต่สวนอยู่แล้ว ขณะที่ค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 
จังหวัดล าปาง ขณะนี้ กกต.จังหวัดยังไม่ส่งส านวนค าร้องทุจริตมายัง กกต. 
กลาง แต่การประชุม กกต.ในช่วงบ่ายของวันนี้ จะมีการพิจารณาว่าจะ
สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนหรือไม่ โดยจะต้องดูส านวน
ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง และข้อเท็จจริงในส านวนค าร้องก่อนตัดสินใจ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ แม้ว่าจะประกาศรับรองผล 
การเลือกตั้งไปก่อน แต่การพิจารณาค าร้องทุจริตก็ยังคงด าเนินต่อไป  
หากพบมีความผิด ก็สามารถด าเนินคดีในภายหลังได้ 

6 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ กกต.ลงมติยังไม่รับรอง 'วัฒนา' ชนะเลือกตั้งล าปาง แจงติดสอบ 4 

เรื่องร้องทุจริต 
7 

2 สยามรัฐออนไลน์ รอไปก่อน! กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง 
เหตุพบ 4 เรื่องร้องเรียนทุจริตยังสอบไม่เสร็จ 

8 

3 Mcot ออนไลน์ กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลอืกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง 9 
4 MGR ออนไลน์ กกต.ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง เร่งสอบทุจริตให้แล้วเสร็จ

ใน 2 สัปดาห์ 
10 

5 มติชนออนไลน์ กกต. มีมติยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 ล าปาง 11 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. พรรคการเมืองสิ้นสภาพ 12 
2 ไทยรัฐออนไลน์ พรรคก้าวไกล ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม หลัง "กรุงศรีวิไล" โดนใบเหลือง 13 
3 แนวหน้าออนไลน์ 'ปากน้ า'เดือดแน่! 'ก้าวไกล' ประกาศโค่น 'พปชร.' ส่งผู้สมัคร สส.ชิง

เลือกตั้งใหม่เขต 5 
15 

4 คมชัดลึกออนไลน์ ทันควัน "พรรคก้าวไกล" ประกาศส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง จ.
สมุทรปราการ 

16 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ 'กรุงศรีวิไล' แจงความบริสุทธิ ์พร้อมชิง ส.ส.ปากน้ ารอบ2   18 
6 มติชนออนไลน์ ‘กรุงศรีวิไล’ลั่น พร้อมลงเลือกตั้งซ่อมอีกครั้ง มั่นใจชนะอีก  19 
7 แนวหน้าออนไลน์ 'กรุงศรีวิไล' มั่นใจ! รักษาเก้าอ้ี 'ปากน้ า' ได้แน่ ยันในชีวิตไม่เคยท าผิด 20 
8 INN ออนไลน์ “กรุงศรีวิไล” เผยไม่กังวลเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ ใหม่ 21 
9 Mcot ออนไลน์ “กรุงศรีวิไล” ยืนยัน ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 22 
10 Nation tv ออนไลน์ 16 ก.ค.นี้ พปชร. เคาะส่ง ส.ส.เลือกซ่อมสมุทรปราการ 23 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "สิระ" ลุ้นศาล รธน. วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.บ่ายนี้ 24 
12 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “สิระ” ลุ้นศาล รธน.วินิจฉัยคุณสมบัติ ส.ส. 26 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกปากน้ า วัดบารมี "ป้อม" 27 
2 เนชั่นออนไลน์ เจาะสนามเลือกซ่อม ‘ปากน้ า ศึกเดิมพัน ‘2ขั้วการเมือง’ 29 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?' 31 
4 มติชนออนไลน์ กลุ่ม อ านาจใหม่ พลังประชารัฐ ตั้งเป้า ทุบกล่องดวงใจ ประยุทธ์ 34 
5 ข่าวสดออนไลน์ อารมณ์สังคม อารมณ์การเมือง กลุ่ม 4 กุมาร "ดรีมทีมเศรษฐกิจ" 35 
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กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์  
นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายแสวง บุญมี นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ 
นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะกรรมการเตรยีมการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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พรุ่งนี้มีอะไร     
รู้

วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

2 กรกฎาคม 2563 10.00 น. ห้องวายุภักษ์ 3-4  
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 

ศูนย์ราชการฯ และ  
โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา 

จังหวัดชลบุร ี

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ ง  
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

2 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 

10.00 น. 
 

13.00 น. 

ห้องวายุภักษ์ 3-4  
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์

ราชการฯ และ  
โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา 

จังหวัดชลบุร ี
 
 

ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
 

อาคารสุขประพฤติ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรการ
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 
(พตส.11) 
นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมประชุมผู้ตรวจการ 

น า ย ดุ ษ ฎี  พ ร สุ ข ส วั ส ดิ์  ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  ประชุ มอนุ  ฯ  
องค์กรอิสระ 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 - 14:24 น. 

กกต.ลุยถกรับรองเลือกตั้งซ่อมล าปางวันนี้ ชี้ ถ้าพบผิดจริง ด าเนินการย้อนหลังได ้
 
 
 
 
 
 
กกต.เตรียมพิจารณารับรองผลเลือกตั้งซ่อมส.ส. ล าปาง เขต 4 บ่ายนี้ ชี้หากพบผิดจริงเอาผิดย้อนหลังได้ เผย ยัง
ไม่เห็นค าร้อง”นิพิฏฐ์”ยื่นฟ้องอาญา 7 กกต. 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. ออกมาติงว่าล าปางโมเดล 
เสี่ยงต่อการสวมสิทธิ เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งสวมหน้ากากไปใช้สิทธินั้นตามหลักการยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิจะต้อง
ถอดหน้ากากเพ่ือยืนยันต่อเจ้าหน้าที่กรรมการประจ าหน่วยว่าหน้าตรงกับบัตรประจ าตัวประชาชนหรือไม่ ว่า กกต.มี
ความเข้มงวดในเรื่องนี้ และในการอบรมกรรมการประจ าหน่วย ก็จะย้ าในประเด็นนี้และหากเกิดการทุจริตก็จะมีการ
สืบสวนไต่สวนอยู่แล้ว ขณะที่ค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดล าปาง ขณะนี้ กกต.จังหวัดยังไม่ส่งส านวน
ค าร้องทุจริตมายังกกต. กลาง แต่การประชุม กกต.ในช่วงบ่ายของวันนี้ จะมีการพิจารณาว่าจะสามารถประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้งไปก่อนหรือไม่ โดยจะต้องดูส านวนของผู้ตรวจการเลือกตั้ง และข้อเท็จจริงในส านวนค าร้องก่อนตัดสินใจ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ แม้ว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แต่การพิจารณาค าร้องทุจริตก็
ยังคงด าเนินต่อไป หากมีพบมีความผิด ก็สามารถด าเนินคดีในภายหลังได้ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวถึงกรณีที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ฟ้องคดีอาญา 7 กกต. ฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ หลัง
ยกค าร้องของตนเองที่น าหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งมายื่นต่อ กกต. ส่อเป็นการช่วยพรรคภูมิใจไทยชนะเลือกตั้ง ในการ
เลือกตั้งทั่วไปนั้น ขณะนี้ยังไม่เห็นค าฟ้อง เห็นเพียงข่าวจากสื่อมวลชน หลังจากนี้หากมีค าร้อง ทางส านักงานฯ ก็ต้องไป
คัดส านวน เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรับทราบ ส่วนความมั่นใจในพยานหลักฐาน ก็ต้องดูส านวนค าร้อง
ของนายนิพิฏฐ์ก่อน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2248926 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2248926
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/33-23.jpg
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วันอังคาร ท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.11 น. 

กกต.ลงมติยังไม่รับรอง 'วัฒนา' ชนะเลือกตั้งล าปาง แจงตดิสอบ 4 เรื่องร้องทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอไปก่อน! กกต.มีมติยังไม่ประกาศรับรองผล"วัฒนา สิทธิวัง"ส.ส.พปชร.ชนะเลือกตั้งส.ส.เขต4ล าปาง เหตุ4เรื่อง
ร้องเรียนทุจริตยังสอบไม่เสร็จ 
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการ
พิจารณากรณีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.โดยมีมติยังไม่ประกาศรับรองผล
เลือกตั้ง เนื่องจากได้รับแจ้งจากส านักงาน กกต.จังหวัดล าปาง ว่ามีเรื่องร้องเรียนทุจริต  4 เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
สอบสวนเบื้องต้น โดยส านักงาน กกต.ได้เร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือส่งให้ที่ประชุม กกต.
พิจารณาต่อไป 
 ส าหรับการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.แทน นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือ
ไทย ที่เสียชีวิต นั้น นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชนะเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 61,914 คะแนน แต่มี
การร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียง และเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง จึงท าให้ กกต.ยังไม่มีการประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/502474 
  

https://www.naewna.com/politic/502474
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30 มิถุนายน 2563 17:26 น.   

รอไปก่อน! กกต.ยังไมป่ระกาศรับรองผลเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง เหตุพบ 4 เรื่องรอ้งเรยีน
ทุจริตยังสอบไมเ่สร็จ 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้มีการพิจารณากรณีการ

เลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปางแทนต าแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.โดยมีมติยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง เนื่องจากได้รับ
แจ้งจากส านักงานกกต.จังหวัดล าปางว่ามีเรื่องร้องเรียนทุจริต 4 เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น ซึ่ง
ส านักงานกกต. ได้เร่งรัด ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือส่งให้ที่ประชุมกกต. พิจารณาต่อไป 
  ส าหรับการเลือกตั้งส.ส.เขต4ล าปาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.แทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.พรรคเพ่ือไทย
ที่เสียชีวิตนั้น นายวัฒนา สิทธิวัง จากพรรคพลังประชารัฐ ชนะเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 61,914 คะแนน แต่มีการ
ร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียง และเจ้าหน้ารัฐวางตัวไม่เป็นกลาง จึงท าให้กกต. ยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/166415  
 
  

https://siamrath.co.th/n/166415
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30 มิ.ย. 2020 17:27:49 

กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้งซอ่ม ส.ส.เขต 4 ล าปาง 
 
 
      
 
 
 
กกต. 30 มิ.ย.-กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง โดยได้รับแจ้งมีเรื่องร้องเรียนทุจริต 4 
เรื่อง ยังสอบสวนไม่เสร็จ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 มิ.ย.) ในการประชุม กกต.ได้มีการพิจารณากรณีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 
ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยมีมติยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง เนื่องจากได้รับแจ้ง
จากส านักงาน กกต.จังหวัดล าปางว่ามีเรื่องร้องเรียนทุจริต 4 เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น โดย
ส านักงาน กกต.ได้เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์เพื่อส่งให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาต่อไป  
 ส าหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 แทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต 
ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตนั้น  
 นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชนะเลือกตั้ง ด้วยคะแนน 61,914 คะแนน แต่มี
การร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียง และเจ้าหน้ารัฐวางตัวไม่เป็นกลาง จึงท าให้ กกต.ยังไม่มีการประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5efb13a5e3f8e40af9460a60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5efb13a5e3f8e40af9460a60
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เผยแพร:่ 30 มิ.ย. 2563 17:21   ปรับปรุง: 30 มิ.ย. 2563 18:56    

กกต.ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้งซอ่มล าปาง เร่งสอบทุจริตใหแ้ล้วเสร็จใน 2 สัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
ยังสอบสวนทุจริตไม่แล้วเสร็จ กกต.ยังเลื่อนประกาศผลเลือกตั้งซ่อมล าปางอีกรอบ ให้เร่งสอบให้เสร็จใน 2 สัปดาห ์
 วันนี้ (30 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม กกต.ได้มีการพิจารณากรณีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง 
แทนต าแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.โดยมีมติยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง เนื่องจากได้รับแจ้งจากส านักงาน กกต.
จังหวัดล าปาง ว่า มีเรื่องร้องเรียนทุจริต 4 เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น 
 โดยส านักงาน กกต. ได้เร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือส่งให้ที่ประชุม กกต. พิจารณา
ต่อไป 
 ส าหรับการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.แทน นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือ
ไทย ที่เสียชีวิต นั้นนายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ ชนะเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 61,914 คะแนน แต่มีการ
รอ้งเรียนเรื่องการซื้อเสียง และเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง จึงท าให้ กกต. ยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000067239 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000067239
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วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 - 19:18 น. 

กกต. มมีติยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 ล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.มีมติยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้งส.ส.เขต4ล าปาง 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมกกต.ได้มีการพิจารณากรณีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 
ล าปางแทนต าแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน โดยมีมติยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง เนื่องจากได้รับแจ้งจาก
ส านักงานกกต.จังหวัดล าปางว่ามีเรื่องร้องเรียนทุจริต4 เรื่องขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นโดยส านักงานกกต. 
ได้เร่งรัด ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือส่งให้ที่ประชุมกกต. พิจารณาต่อไป 

ส าหรับการเลือกตั้งส.ส.เขต4ล าปาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนแทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.พรรคเพื่อ
ไทยที่เสียชีวิต นั้นนายวัฒนา สิทธิวัง  พรรคพลังประชารัฐ ชนะเลือกตั้งมาด้วยคะแนน61,914คะแนน แต่มีการ
ร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียง และเจ้าหน้ารัฐวางตัวไม่เป็นกลาง จึงท าให้กกต. ยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2249471 
 

 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2249471
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87-e1593519514522.jpg
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30 มิ.ย. 2563 22:18 น. 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. พรรคการเมืองสิ้นสภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
วันที่ 30 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังแผ่นดิน

ทองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ความว่า ตามท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลัง
แผ่นดินทอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น 
 พรรคพลังแผ่นดินทอง ต้องด าเนินการตาม มาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1)และ(2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจั ตั้ ง
พรรคการเมืองนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าพรรคพลังแผ่นดินทอง ไม่สามารถ
ด าเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2560 ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ย่อมเป็นเหตุให้พรรคพลังแผ่นดินทอง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม
มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศให้พรรคพลังแผ่นดินทองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 
91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4415972 
ประชาชาติธุรกิจ : https://www.prachachat.net/politics/news-484675 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4415972
https://www.prachachat.net/politics/news-484675
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30 มิ.ย. 2563 13:17 น. 

พรรคก้าวไกล ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม หลัง "กรุงศรีวิไล" โดนใบเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคก้าวไกล ประกาศทันควัน ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใหม่ จ.สมุทรปราการ หลังกรุงศรีวิไล ส.ส.พปชร.โดนใบเหลือง 
เหตุคนใกล้ชิดแจกเงินงานศพ ช่วงหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ 24 มี.ค. 2562 
 จากการที่ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ เนื่องจาก นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 
จ.สมุทรปราการ เขต 5 ถูกกล่าวหาว่า คนใกล้ชิดให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ลงคะแนนให้นายกรุงศรีวิไล ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.ป.เลือกตั้งฯ 
 วันที่ 30 มิ.ย. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า พรรคก้าวไกลพร้อมส่งผู้สมัครลง
เลือกตั้งใหม่ เขต 5 จ.สมุทรปราการ แล้ว และนี่จะเป็นครั้งแรกของพรรคก้าวไกล ที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย หลังจากที่ 54 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบโดยค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ได้ย้ายมาสังกัดพรรค
ก้าวไกล เพ่ือสานต่อภารกิจอนาคตใหม่ 
 นายวิโรจน์ กล่าวถึงการที่ กกต.แจกใบเหลือง และต้องใช้เงินภาษีของประชาชนในการจัดการเลือกตั้งใหม่ครั้ง
นี้ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการท างานของพรรคพลังประชารัฐที่มีลักษณะถูกชี้น าด้วยผลประโยชน์มากกว่าที่จะเป็น
เรื่องแนวนโยบายและอุดมการณ์ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า บวกกับสถานการณ์การเมืองตอนนี้ที่พรรค
ร่วมรัฐบาล และพรรคพลังประชารัฐเอง ก็มีกลุ่ม ส.ส.หลายก๊วน ต่างตบตีแย่งชิงต าแหน่งกันวุ่นวายอุตลุ ด ท่ามกลาง
ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากมาตรการสู้โควิด-19 ของรัฐบาล 
 

นี่จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่พรรคก้าวไกลมีความมุ่งมั่นที่จะผู้สมัครลงเลือกตั้งเพ่ือเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของ
ประชาชน ที่ต้องการน าพาประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้า เป็นตัวแทนของประชาชนที่สามารถท าให้เสียงของประชาชน
ดังขึ้น และพร้อมท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ปัญหาความทุกข์ยากที่ประชาชนประสบอยู่ได้รับการแก้ไข พรรคก้าวไกลยืนยันที่
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จะต่อสู้ทางความคิด กับการเมืองแบบเก่าที่มีแต่การแย่งชิงผลประโยชน์ มากกว่าการท างานเพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ 
 พรรคก้าวไกลเชื่อมั่นว่า ประชาชนจะไม่ยอมจ านนต่อความกลัวที่รัฐบาลพยายามกดเอาไว้อีกต่อไป และพร้อม
จะส่งเสียงแห่งความหวังออกมาดังๆ ด้วยคะแนนที่ท่วมท้น เพ่ือให้พรรคก้าวไกลเป็นตัวแทนในการถือดวงไฟแห่ง
ความหวังนั้น 
 โดยกรรมการบริหารพรรคจะประชุมและรับรองชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคก้าวไกลภายในเร็ววันนี้ 
หากได้รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วจะแจ้งให้ทราบ จึงขอให้พ่ีน้องสื่อมวลชนและประชาชนโปรด
ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1879431 
สนามข่าวด็อทคอม : https://snamkhao.com/archives/9498 
https://snamkhao.com/archives/9498?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%2
5b8%2581%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%
25b8%2581%25e0%25b8%25a5-
%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b
2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25
98%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%2595-5 
นิวส์ทีวี : https://www.newtv.co.th/m/news/?id=59237 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1879431
https://snamkhao.com/archives/9498?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a5-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%2595-5
https://snamkhao.com/archives/9498?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a5-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%2595-5
https://snamkhao.com/archives/9498?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a5-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%2595-5
https://snamkhao.com/archives/9498?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a5-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%2595-5
https://snamkhao.com/archives/9498?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a5-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%2595-5
https://snamkhao.com/archives/9498?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a5-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%2595-5
https://www.newtv.co.th/m/news/?id=59237
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วันอังคาร ท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 13.54 น. 

'ปากน้ า'เดือดแน่! 'ก้าวไกล'ประกาศโค่น'พปชร.' ส่งผู้สมัครสส.ชิงเลือกตั้งใหม่เขต 5 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดี

เลือกตั้ง สั่งให้จัดการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 ใหม่ภายใน 45 วัน แทนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.
พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกใบเหลือง กรณีผู้ติดตามใส่ซองช่วยเหลืองานศพ ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศว่า 
พรรคก้าวไกลพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใหม่ เขต 5 จ.สมุทรปราการ แล้ว และนี่จะเป็นครั้งแรกของพรรคก้าวไกลที่จะ
ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ตามข้อก าหนดของกฎหมาย หลังจากที่ 54 ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบโดยค าสั่งศาล
รัฐธรรมนูญได้ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล เพ่ือสานต่อภารกิจอนาคตใหม่ 
 นายวิโรจน์ กล่าวถึงการที่กกต.แจกใบเหลืองและต้องใช้เงินภาษีของประชาชนในการจัดการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ 
สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการท างานของพรรคพลังประชารัฐ  ที่มีลักษณะถูกชี้น าด้วยผลประโยชน์มากกว่าที่จะเป็น
เรื่องแนวนโยบายและอุดมการณ์ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า บวกกับสถานการณ์การเมืองตอนนี้ที่พรรค
ร่วมรัฐบาล และพรรคพลังประชารัฐ ก็มีกลุ่ม ส.ส. หลายก๊วน ต่างตบตีแย่งชิงต าแหน่งกันวุ่นวายอุตลุด ท่ามกลางความ
เดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศ ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากมาตรการสู้โควิดของรัฐบาล 
 "นี่จึงเป็นเหตุผลส าคัญ ที่พรรคก้าวไกลมีความมุ่งมั่นที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเพ่ือเป็นแสงสว่างแห่งความหวัง
ของประชาชน ที่ต้องการน าพาประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้า เป็นตัวแทนของประชาชนที่สามารถท าให้เสียงของ
ประชาชนดังขึ้น และพร้อมท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ปัญหาความทุกข์ยากที่ประชาชนประสบอยู่ได้รับการแก้ไข พรรคก้าว
ไกลยืนยันที่จะต่อสู้ทางความคิด กับการเมืองแบบเก่า ที่มีแต่การแย่งชิงผลประโยชน์ มากกว่าการท างานเพ่ือ
ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ พรรคก้าวไกลเชื่อมั่นว่า ประชาชนจะไม่ยอมจ านนต่อความกลัวที่รัฐบาลพยายาม
กดเอาไว้อีกต่อไป และพร้อมจะส่งเสียงแห่งความหวังออกมาดังๆ ด้วยคะแนนที่ท่วมท้น เพ่ือให้พรรคก้าวไกล เป็น
ตัวแทนในการถือดวงไฟแห่งความหวังนั้น โดยกรรมการบริหารพรรคจะประชุมและรับรองชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งใน
นามพรรคก้าวไกลภายในเร็ววันนี้ หากได้รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วจะแจ้งให้ทราบ"นายวิโรจน์ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/502396 
  

https://www.naewna.com/politic/502396
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30 มิถุนายน 2563 - 14:33 น. 

ทันควัน "พรรคก้าวไกล" ประกาศส่งผู้สมัครลงเลอืกตั้ง จ.สมุทรปราการ หลัง "กรุง ศรีวิไล" 
โดนใบเหลือง 
 
 
 
 
 
 
"พรรคก้าวไกล" ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใหม่สมุทรปราการ เขต 5  จากกรณี ส.ส.พลังประชารัฐโดนใบเหลืองเหตุคน
ใกล้ชิดแจกเงินงานศพช่วงหาเสียงเลือกตั้ง  
 จากการที่ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ เนื่องจากนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 
จ.สมุทรปราการ เขต 5 ถูกกล่าวหาว่าคนใกล้ชิดให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มี สิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้นายกรุงศรีวิไล ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.ป.เลือกตั้งฯ 
 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใหม่เขต 5 จ.
สมุทรปราการ แล้ว และนี่จะเป็นครั้งแรกของพรรคก้าวไกลที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
หลังจากท่ี 54 ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบโดยค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญได้ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล เพ่ือสานต่อภารกิจ
อนาคตใหม ่
 นายวิโรจน์  กล่าวถึงการที่ กกต. แจกใบเหลือง และต้องใช้เงินภาษีของประชาชน ในการจัดการเลือกตั้งใหม่
ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการท างานของพรรคพลังประชารัฐที่มีลักษณะถูกชี้น าด้วยผลประโยชน์มากกว่าที่จะ
เป็นเรื่องแนวนโยบายและอุดมการณ์ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า บวกกับสถานการณ์การเมืองตอนนี้ที่
พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคพลังประชารัฐเอง ก็มีกลุ่ม ส.ส. หลายก๊วน ต่างตบตีแย่ งชิงต าแหน่งกันวุ่นวายอุตลุด 
ท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศ ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากมาตรการสู้โควิดของรัฐบาล 
 นี่จึงเป็นเหตุผลส าคัญ ที่พรรคก้าวไกลมีความมุ่งมั่นที่จะผู้สมัครลงเลือกตั้งเพ่ือเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของ
ประชาชน ที่ต้องการน าพาประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้า เป็นตัวแทนของประชาชนที่สามารถท าให้เสียงของประชาชน
ดังขึ้น และพร้อมท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ปัญหาความทุกข์ยากที่ประชาชนประสบอยู่ได้รับการแก้ไข พรรคก้าวไกลยืนยันที่
จะต่อสู้ทางความคิด กับการเมืองแบบเก่า ที่มีแต่การแย่งชิงผลประโยชน์ มากกว่าการท างานเ พ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ 
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 พรรคก้าวไกล เชื่อมั่นว่า ประชาชนจะไม่ยอมจ านนต่อความกลัวที่รัฐบาลพยายามกดเอาไว้อีกต่อไป และพร้อม
จะส่งเสียงแห่งความหวังออกมาดังๆ ด้วยคะแนนที่ท่วมท้น เพ่ือให้พรรคก้าวไกล เป็นตัวแทนในการถือดวงไฟแห่ง
ความหวังนั้น 
 โดยกรรมการบริหารพรรคจะประชุมและรับรองชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคก้าวไกลภายในเร็ววันนี้ 
หากได้รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วจะแจ้งให้ทราบจึงขอให้พ่ีน้องสื่อมวลชนและประชาชนโปรด
ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/435599 
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อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.02 น. 

'กรุงศรีวิไล' แจงความบริสุทธิ์ พร้อมชิง ส.ส.ปากน้ ารอบ2   
 
 
 
 
 
 
 
“กรุงศรีวิไล” พร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมอีกครั้งใน จ. สมุทรปราการ เขต 5 เชื่อยังครองเสียงปชช. แจงความ
บริสุทธิ์ไม่เคยท าผิดก.ม. 
 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.  ที่ศูนย์ประชุมพรรคพัลงประชารัฐ (พปชร.) ถนนรัชดา  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.
พรรคพลังประชารัฐ  กล่าวถึงกรณีที่ ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ  ว่า ตน
ยืนยันจะลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมหลังศาลสั่งรับเลือกตั้งใหม่  ในจ.สมุทรปราการ เขต 5  เพราะตนไม่เคยท าอะไร
ผิด ตั้งแต่ใช้ชีวิตมา49ปี แต่กรณีเหตุที่เกิดขึ้น เกิดจากคนใกล้ชิดไปใส่ซองช่วยเหลืองานศพ ซึ่งตัวเองไม่ได้ไปร่วมงาน
ด้วย ทั้งนี้ย้ าว่าศาลมีความเมตตาท่ีให้ใบเหลืองสั่งเลือกตั้งใหม่  
 นายกรุงศรีวิไล  กล่าวต่อว่า ส าหรับการลงพ้ืนที่หาเสียงนั้นจะท าต่อจนกว่าจะเดินไม่ไหวและมั่นใจว่า  จะ
สามารถคว้าชัยชนะได้โดยอ้างอิงคะแนนผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ชนะคู่แข่งราว  1หมื่นคะแนน อีกทั้งบ้านเกิดตัวเองก็
อยู่ที่นี่ด้วย  
 เมื่อถามว่า มีความกังว่าคู่แข่งจะน าประเด็นโดนใบเหลืองจะถูกน ามาโจมตีในการสมัครรับเลือกตั้งซ่อม
หรือไม ่ นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่า  ไม่กังวล ซึ่งหลังจากนี้จะระวังมากข้ึน ส่วนตัวเห็นว่าไม่มีปัญหาหากพรรคจะลงใครลง
สมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนตนเองหรือไม่ แต่ทั้งนี้เห็นว่าทุกคนที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองในสนามเลือกตั้งมีข้อดีหมด แต่
ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782592 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/782592
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วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 - 15:09 น. 

‘กรุงศรีวิไล’ลั่น พร้อมลงเลอืกตั้งซ่อมอีกครั้ง มั่นใจชนะอีก บอกจะระวังตัวมากขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
‘กรุงศรีวิไล’ลั่นพร้อมลต.สมุทรปราการ ยันศาลเมตตาให้ใบเหลือง แจงบริสุทธิ์ไม่เคยท าผิดกม. 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.พรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์
กรณีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีค าวินิจฉัยให้เลือกตั้งใหม่ จ.สมุทรปราการ เขต 5 เนื่องจากนายกรุงศรีวิไล ถูกกล่าวหา
ว่าคนใกล้ชิดให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ว่ายืนยันจะลงสมัครรับเลือกตั้ง
ซ่อมหลังศาลสั่งรับเลือกตั้งใหม่ ในจ.สมุทรปราการ เขต 5 พร้อมชี้แจงว่า ตัวไม่ไม่เคยท าอะไรผิด ตั้งแต่ ใช้ชีวิตมา49ปี 
แต่กรณีเหตุที่เกิดขึ้น เกิดจากคนใกล้ชิดไปใส่ซองช่วยเหลืองานศพ ซึ่งตัวเองไม่ได้ไปร่วมงานด้วย ทั้งนี้ย้ าว่าศาลมีความ
เมตตาที่ให้ใบเหลืองสั่งเลือกตั้งใหม่ ส าหรับการลงพ้ืนที่หาเสียงยืนยันจะท าต่อจนกว่าจะเดินไม่ไหว ทั้งนี้มั่นใจว่า จะ
สามารถคว้าชัยชนะได้โดยอ้างอิงคะแนนผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ชนะคู่แข่งราว1หมื่นคะแนน อีกทั้งบ้านเกิดตัวเองก็
อยู่ที่นี้ด้วย ทั้งนี้ไม่กังวลว่าประเด็นโดนใบเหลืองจะถูกน ามาโจมตีในการสมัครรับเลือกตั้งซ่อมอีกครั้ง ซึ่งหลังจากนี้จะ
ระวังมากขึ้น ส่วนตัวเห็นว่าไม่มีปัญหาหากพรรคจะลงใครลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนตนเองหรือไม่ แต่ทั้งนี้เห็นว่าทุก
คนที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองในสนามเลือกตั้งมีข้อดีหมด แต่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน อย่างไรก็าม หากวันนี้ไม่ได้
ใบเหลืองพรรคก็จะมีมติให้ไปท าหน้าที่เป็นกมธ. ป.ป.ช. โดยอ้างอิงเหตุผลว่า พรรคเชื่อว่าจะสามารถท าหน้าประสานกับ 
กมธ. ดังกล่าวได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2249001 
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/39-13.jpg
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วันอังคาร ท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.35 น. 

'กรุงศรีวิไล' มั่นใจ! รักษาเก้าอี้ 'ปากน้ า' ได้แน่ ยันในชีวิตไม่เคยท าผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
"กรุงศรีวิไล"พร้อมเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ หลังโดนกกต.เชือดใบเหลือง ยันในชีวิตไม่เคยท าผิด ม่ันใจรักษา
เก้าอ้ีได้แน่  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ให้สัมภาณ์ถึงกรณีศาลฎีกาพิพากษามีค าสั่งให้เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ ว่า ตนจะลงสมัครรับเลือกตั้ง
ซ่อมครั้งนี้แน่นอน เพราะตนไม่เคยท าอะไรผิด ตั้งแต่ใช้ชีวิตมา 49 ปี แต่กรณีเหตุที่เกิดขึ้น เกิดจากคนใกล้ชิดไปใส่ซอง
ช่วยเหลืองานศพ ซึ่งตนไม่ได้ไปร่วมงานด้วย ทั้งนี ้ย้ าว่าศาลมีความเมตตาที่ให้ใบเหลืองสั่งเลือกตั้งใหม่ 
 ส าหรับการลงพ้ืนที่หาเสียง ยืนยันจะท าต่อจนกว่าจะเดินไม่ไหว โดยมั่นใจว่า จะสามารถคว้าชัยชนะได้ เมื่อ
อ้างอิงคะแนนผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ชนะคู่แข่งราว 1 หมื่นคะแนน อีกทั้งบ้านเกิดของตนก็อยู่ที่นี้ด้วย และไม่กังวล
ว่าประเด็นโดนใบเหลืองจะถูกน ามาโจมตีในการสมัครรับเลือกตั้งซ่อมอีกครั้ง ซึ่งหลังจากนี้จะระวังมากขึ้น ส่วนตัวเห็น
ว่าไม่มีปัญหาหากพรรคจะให้ใครลงสมัครแทนตนเองหรือไม่ แต่ทั้งนี้เห็นว่าทุกคนที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองในสนาม
เลือกตั้งมีข้อดีหมด แต่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/502429 
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30 มิถุนายน 2020 - 16:21  

“กรุงศรีวิไล” เผยไม่กงัวลเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
"กรุงศรีวิไล" เผย ไม่กังวล กรณีศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ใหม่ ย้ าตนเองสามารถลง
สมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งได้ เชื่อจะชนะเลือกตั้งอีกครั้ง 

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ ภายหลังศาลฎีกาแผนก
คดีเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ใหม่ ส่งผลให้ ตนเองพ้นจากต าแหน่ง ส.ส.ว่า สามารถลงสมัคร
รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก ส่วนตัวไม่ได้กังวล เพราะที่ผ่านมาไม่เคยท าอะไรผิดทั้งในวงการบันเทิงและการท าหน้าที่ ส.ส. 
พร้อมมั่นใจ หากลงสมัครในเขตนี้ จะชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง เพราะคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ ผ่านมาชนะกว่าหมื่นคะแนน 
ประชาชนรู้ถึงการท างาน ใครดี ใครไม่ดี ทั้งนี้ ยอมรับว่า เป็นเขตเลือกตั้งที่ยาก มีประชากรแฝงจากที่ อ่ืนมาก 
ขณะเดียวกัน ส่วนตัว ยังไม่ได้พูดคุยกับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ หัวหน้าพรรคฯ เกี่ยวกับการลงสมัครรับเลือกตั้ง 
พร้อมเปิดเผยอีกว่า หากไม่มีค าสั่งศาล ในวันพรุ่งนี้ จะได้ไปท าหน้าที่กรรมาธิการ ปปช. แทน นายสิระ เจนจาคะ ที่ได้
ต าแหน่งประธานกรรมาธิการกฎหมายไปแล้ว และเม่ือหลุดจาก ส.ส. คงต้องหาคนอ่ืนแทน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_711676/ 
 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_711676/
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30 มิ.ย. 2020 16:35:14 

“กรุงศรีวิไล” ยืนยัน ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมทุรปราการ เขต 5 
 
 
 
      
 
 
 
 
พลังประชารัฐ 30 มิ.ย.-  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ  ยืนยันจะลงสมัครรับ

เลือกตั้งซ่อม   หลังศาลฏีกาสั่งให้เลือกตั้งใหม่ ใน จ.สมุทรปราการ เขต 5  ยืนยันว่า ส่วนตัวไม่ไม่เคยท าอะไรผิด  แต่
กรณีที่เกิดขึ้น เกิดจากคนใกล้ชิดไปใส่ซองช่วยงานศพ  ซึ่งตัวเองไม่ได้ไปร่วมงานด้วย  มั่นใจว่า จะสามารถคว้าชัยชนะ
ได้โดยอ้างอิงคะแนนผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา ที่ชนะคู่แข่งราว 10,000 คะแนน และเป็นพ้ืนที่บ้านเกิด 

“ไม่กังวลว่า ประเด็นโดนใบเหลือง จะถูกน ามาโจมตีในการสมัครรับเลือกตั้งซ่อมอีกครั้ง  หลังจากนี้จะระวัง
มากขึ้น  ส่วนตัวเห็นว่าไม่มีปัญหา หากพรรคจะลงใครลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนหรือไม่  ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน” 
นายกรุงศีวิไล กล่าว และว่า หากไม่ได้รับใบเหลือง  พรรคก็จะมีมติให้ไปท าหน้าที่เป็นกรรมาธิการ ป.ป.ช. เพราะเชื่อว่า
จะสามารถท าหน้าประสานกับ กมธ. ดังกล่าวได้   .-ส านักข่าวไทย        
 
อ้างอิง :  https://www.mcot.net/viewtna/5efb0752e3f8e40af145755d 
 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5efb0752e3f8e40af145755d
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30 มิ.ย. 2563 

16 ก.ค.นี ้พปชร. เคาะส่ง ส.ส.เลอืกซ่อมสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
"กรุงศรีวิไล สุทินเผือก"เผย 16 ก.ค.ชัดเจนพลังประชารัฐส่งใครเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ลั่นขอป้องเก้าอี้ผู้แทนฯ
อีกครั้ง ม่ันใจยังครองเสียงประชาชนอยู่หมัด พร้อมขอบคุณศาลเมตตาให้ใบเหลือง 
 (30 มิถุนายน 2563) นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
เปิดเผยว่า ส่วนตัวยืนยันจะลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม หลังศาลให้เลือกตั้งใหม่ ซึ่งตนไม่เคยท าอะไรผิด ตั้งแต่ใช้ชีวิตมา 49 
ปี แต่กรณีท่ีเกิดข้ึนมาจากคนใกล้ชิด ไปใส่ซองช่วยเหลืองานศพ ซึ่งตัวเองไม่ได้ไปร่วมงานด้วย และศาลมีความเมตตาที่
ให้ใบเหลืองสั่งเลือกตั้งใหม่ 
 ส าหรับการลงพื้นที่หาเสียง ยืนยันจะท าต่อจนกว่าจะเดินไม่ไหว และมั่นใจว่าจะสามารถคว้าชัยชนะได้ โดยผล
คะแนนการเลือกตั้งที่ผ่านมา ก็ชนะคู่แข่งราว 1 หมื่นคะแนน อีกท้ังบ้านเกิดตัวเองก็อยู่ที่นี้ด้วย ทั้งนี้ ไม่กังวลว่าประเด็น
โดนใบเหลืองจะถูกน ามาโจมตีในการสมัครรับเลือกตั้งซ่อมอีกครั้ง ซึ่งหลังจากนี้จะระวังมากขึ้น อีกทั้ง ส่วนตัวไม่มี
ปัญหาหากพรรคจะส่งใครลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทน แต่เห็นว่าทุกคนที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองในสนามเลือกตั้ง มี
ข้อดีหมด แต่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน 
 นายกรุงศรีวิไล กล่าวต่อว่า ในวันที่ 16 ก.ค.นี้ คาดว่าจะมีการหารือถึงความคืบหน้า ส าหรับเตรียมก าหนดตัว
บุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม จ.สมุทรปราการ ส่วนความชัดเจนของตัวผู้สมัคร ว่าจะมีบุคคลอื่นที่พรรคพิจารณาด้วย
หรือไม่นั้น ตอนนี้ยังมีคน ซึ่งก็ยังไม่เห็นว่ามีใคร เพราะเป็นพ้ืนที่ของตน "หากวันนี้ไม่ได้ใบเหลือง พรรคก็จะมีมติให้ไปท า
หน้าที่เป็นกรรมาธิการ (กมธ.) ป.ป.ช. โดยพรรคเชื่อว่าจะสามารถท าหน้าที่ประสานกับ กมธ. ดังกล่าวได้"นายกรุงศรีวิไล 
กล่าว 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378782747/?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=int
ernal_referral 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378782747/?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
https://www.nationtv.tv/main/content/378782747/?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
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พุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.59 น. 

"สิระ" ลุ้นศาล รธน. วนิิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.บ่ายน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สิระ” รอลุ้นผลศาลรธน.วินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพส.ส.บ่ายนี้ เหตุถูกร้องใช้อ านาจแทรกแซงข้าราชการประจ า
ระหว่างลงพ้ืนที่ภูเก็ต บอกน้อมรับผล ชี้ 50 ผู้ร้องก็ต้องรับผิดชอบด้วยหากร้องเท็จ 
 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยค าร้องที่ประธานสภาฯส่งให้พิจารณาความเป็นสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่กรณีใช้อ านาจ
แทรกแซงข้าราชการประจ าระหว่างลงพ้ืนที่ จ.ภูเก็ตว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ ( 1ก.ค.) ตนจะเดินทางไปรับฟังค าวินิจฉัยด้วย
ตนเองที่ศาลรัธรรมนูญ ซึ่งผลการพิจารณาออกมาเป็นอย่างไรพร้อมยอมรับ ส่วนถ้าถูกวินิจฉัยให้ถอดถอนความเป็น
สมาชิกภาพจะเดินหน้าการเมืองอย่างไรต่อไปนั้น ตนยังไม่ได้คิด แต่ส่วนตัวก็มีธุรกิจที่เคยท าอยู่ 
 ทั้งนี้ในเรื่องของการดูแลประชาชนนั้นตนท าหน้าที่มาโดยตลอด ยืนยันว่าเราทิ้งประชาชนไม่ได้ และพร้อมที่จะ
เดินหน้าท างานเพ่ือประชาชนต่อไป ก่อนหน้านี้ตนได้ไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว และชี้แจงว่าตนไปปฏิบัติหน้าที่
หลังมีการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกป่า และมีนายทุนครอบครอง ยืนยันว่าตนไม่ได้ไปก้าวก่าย เพียงแต่ได้สอบถามต ารวจ
ว่ามีแผนป้องกันเหตุและระงับเหตุอย่างไรหรือไม่ วันนั้นมีการตั้งเวทีสาธารณะ และมีประชาชนเข้าร่วม ทางเจ้าหน้าที่
ต ารวจยืนยันว่ามีแผนรองรับ โดยวางก าลังไว้ที่โรงพักและรอการเรียกหรือรอให้เกิดเหตุ ซึ่งตนได้สอบถามกลับไปว่ามัน
ใช่หรือไม่ 
 “อดีตผมเคยเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) หลาย
สน.เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี หากมีการตั้งเวทีสาธารณะหรือชุมนุม ต ารวจต้องมีการวางแผนรองรับสถานการณ์ ผม
ยอมรับว่าวันนั้นผมเสียงดัง แต่ก็จะท าตัวให้ดีขึ้น” นายสิระ กล่าว 
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 เมื่อถามว่าคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะท าให้ถูกถอดถอนจากสถานภาพความเป็นส.ส.หรือไม่ นายสิระ กล่าวว่า 
ยังไม่ทราบว่าไปก้าวก่ายการท างานตรงไหน แต่วันนี้ผู้ร้องทั้ง 50 คนต้องรับผิดชอบ หากมีการร้องเท็จหรือกลั่นแกล้ง 
ทั้งนี้ผลค าวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรตนน้อมรับในฐานะผู้ถูกร้องพร้อมรับผิดชอบและยอมรับค าตัดสินของศาลในฐานะ
ที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ในทางกลับกันผู้ร้องก็ต้องรับผิดชอบในการร้องด้วย เพราะท าให้ตนเดือดร้อน 
 เมื่อถามว่าหากผลการวินิจฉัยของศาลระบุว่าไม่มีความผิด จะด าเนินการแจ้งความกลับหรือไม่ นายสิระ กล่าว
ว่า เบื้องต้นให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดูแล ซึ่งการเป็นส.ส. หากจะเซ็นต์ชื่อหรือท าอะไรต้องรับผิดชอบ หรืออ่านให้ละเอียด
ก่อน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782706 
 
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/782706
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1 ก.ค. 2020 10:03:31 

“สิระ” ลุ้นศาล รธน.วินิจฉัยคุณสมบัติ ส.ส. 
 
 
 
     
 
รัฐสภา 1 ก.ค.-“สิระ” ลุ้นศาล รธน.วินิจฉัยคุณสมบัติ ส.ส.บ่ายนี้ พร้อมรับค าตัดสิน เรียกร้องผู้ร้องให้แสดงความ
รับผิดชอบ หากศาลชี้ว่าไม่ผิด 

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมพิจารณา
วินิจฉัยคุณสมบัติของตนในช่วงบ่ายวันนี้ (1 ก.ค.) ประเด็นค าร้องว่าใช้อ านาจแทรกแซงการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ที่จังหวัดภูเก็ต โดยยืนยันว่า ตนไม่ได้ใช้อ านาจแทรกแซงการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ แต่เป็นการสอบถามถึง
การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความวุ่นวายจากกลุ่มที่สนับสนุนและคัดค้านการสร้างคอนโดมิเนียมหรู
ในพ้ืนที่ 
 นายสิระ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้พร้อมน้อมรับค าวินิจฉัยของศาล แม้จะต้องพ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส.ก็ตาม แต่
ในทางตรงกันข้าม หากศาลวินิจฉัยว่าตนไม่มีความผิด ฝ่ายผู้ร้องทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบต่อค าร้องเท็จด้วยเช่นกัน  ซึ่ง
ตนจะหารือกับฝ่ายกฎหมายอีกครั้งว่าจะด าเนินการอย่างไร.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5efbfd03e3f8e40af1457b59 
 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5efbfd03e3f8e40af1457b59
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30 มิถุนายน 2563 - 15:18 น. 

ศึกปากน้ า วัดบารมี "ป้อม" 

 
 
เลือกตั้งซ่อมปากน้ าเดือดแน่ พิสูจน์ศักดิ์ศรีบารมี "บิ๊กป้อม" ประมุขคนใหม่ของ พปชร. เพื่อไทยกับก้าวไกลคง
ปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไป  

เหมือนต้อนรับหัวหน้าพรรคคนใหม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ 9 ขุนพลพลังประชารัฐ เมื่อศาลวินิจฉัย
แจกใบเหลือง "กรุงศรีวิไล สุทินเผือก" ส.ส.สมุทรปราการ ต้องพ้นสมาชิกภาพ ส.ส. และกกต.ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ ยังดีที่
พระเอกกรุง ลงสมัคร ส.ส.ได้ 

สนามเลือกตั้งเขต 5 สมุทรปราการ ประกอบด้วย อ.บางบ่อ, อ.บางเสาธง และ อ.บางพลี (เฉพาะต าบลหนอง
ปรือและต าบลราชาเทวะ) ซึ่งผลการนับคะแนนคราวที่แล้วเป็นดังนี้ 

กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ ได้ 41,745 คะแนน, สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย 11 ได้ 
33,007 คะแนน และตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ พรรคอนาคตใหม่ ได้ 31,430 คะแนน 
  การเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 สนามปากน้ า ได้เกิดปรากฏการณ์พิเศษคือ “กระแสลุงตู่” กับ “กระแสธนาธร” จึง
ท าให้พรรคเพ่ือไทย ที่ยึดครองพ้ืนที่ปากน้ า พ่ายทุกเขต  

ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ ได้ 6 ที่นั่ง และพรรคอนาคตใหม่มาแรงแซงเพ่ือไทย ได้ 1 ที่นั่ง โดยตระกูล “อัศว
เหม” กลับมาผงาดเหนือสมุทรปราการอีกครั้ง 

 
โหนทักษิณ 

กรุง ศรีวิไล หรือกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เหมือนดาราหลายๆคน ที่ชื่นชอบทักษิณ ชินวัตร เมื่ออดีต ส.ส.พรรค
ไทยรั ก ไทย  ไปตั้ ง เ วที ม็ อบ ไล่ เ ผด็ จกา ร  ที่ ท้ อ งสนามหลว ง  “กรุ ง ”  ก็ ขึ้ น เ วที ป ร าศรั ย เป็ นครั้ ง แ ร ก   
ช่วงกลางปี 2550 กรุงพาชาวบ้านแถว อ.บางบ่อ และ อ.บางพลี ไปชุมนุมต้าน คมช.ที่ท้องสนามหลวงเป็นระยะ จนถึง
ปลายปีเดียวกัน มีเลือกตั้งทั่วไป กรุงจึงได้ลงเล่นการเมืองระดับชาติ บังเอิญ สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ 
2 สมัยซ้อน ลาออกจากพรรคไทยรักไทย ไปสังกัดพรรคชาติไทย ตามค าแนะน าของบิดา-ประเสริฐ สุขวัฒน์ อดีต ส.ส.
สมุทรปราการ กลายเป็นช่องว่างให้พระเอกกรุง เป็นตัวแทนพรรคพลังประชาชน(อดีตไทยรักไทย) แทนสลิลทิพย์ เวลา
นั้น เลือกตั้งแบบพวงใหญ่ ด้วยกระแสรักทักษิณ กรุงจึงได้เป็น ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 (อ.บางพลี,อ.บางเสาธง และอ.
บางบ่อ) ร่วมกับ ส.ส.เก่า-จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ ส่วนสลิลทิพย์สอบตก บทเรียนพระเอกปี 2553 กรุง ศรีวิไล ประกาศ
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ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย และปีถัดมา ลงลงสมัคร  ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคภูมิใจไทย ขณะที่สลิลทิพย์ 
สุขวัฒน์ ทิ้งพรรคชาติไทย กลับมาพรรคเพ่ือไทย(อดีตพลังประชาชน) เหมือนสวนทางกับกรุง ปรากฏว่า กรุงพ่ายแพ้
ยับเยิน เจอกระแส “ทรยศทักษิณ” และ “นารีขี่ม้าขาว” ใครก็ทราบดีว่า ปากน้ าเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของคนเสื้อแดง 
เวลานั้น พรรคภูมิใจไทยของเนวิน ถูกคนเสื้อแดงขึ้นบัญชีด าไว้เลย ต้องถล่มให้เละ พระเอกกรุงก็เละจริงๆ   
ปี 2562 กรุงตัดสินใจอ าลา “นายใหญ่บุรีรัมย์” มาสวมเสื้อพลังประชารัฐ โดยร่วมทีม “อัศวเหม” เป็นครั้งแรก 
 
หากวิเคราะห์จากผลคะแนนเลือกตั้ง พรรคอนาคตใหม่เป็นตัวแปร ที่ท าให้กรุงชนะสลิลทิพย์ เมื่อคนเสื้อแดงหรือฝ่าย
ประชาธิปไตยจ านวนมากทีเดียวที่เทคะแนนให้อนาคตใหม่ การเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ ที่จะเกิดข้ึนในเร็วๆนี้ 
เ ชื่ อ ว่ า  สื่ อ ทุ ก ส า นั ก จ ะ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ เ ย อ ะ ก ว่ า ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ซ่ อ ม ที่ ผ่ า น ม า   
โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ยุคที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งเชื่อว่า กรุงศรีวิไล ลงสนามอีก
รอบ จะต้องชนะแบบพระเอก แต่ก็ ไม่ง่ าย เมื่อพรรคก้ าวไกล(อดีตอนาคตใหม่ )  ประกาศสู้ศึกแต่ ไก่ โห่ 
คุณหญิงหน่อยก็คงไม่พลาด ขอโหนสนามเลือกตั้งขอบกรุง สร้างกระแสให้ตัวเองอีกรอบ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/435607?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/435607?adz=
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30 มิถุนายน 2020 เวลา 23:56 

เจาะสนามเลือกซ่อม ‘ปากน้ า ศึกเดิมพัน ‘2ขั้วการเมือง’ 

 
 
การเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 'ฝ่ายค้าน' ต้องการแก้มือ ส่วนรัฐบาลต้องการย้ าชัยชนะ 

พลันที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีค าพิพากษา “แจกใบเหลือง” ให้กับ “กรุงศรีวิไล สุทินเผือก” อดีตส.ส.เขต5
สมุทรปรากา พรรคพลังประชารัฐ จากกรณีที่คนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาทให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ โหมดการเมืองไทยหลังจากนี้กลับเข้าสู่การสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมอีกครั้ง ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) จะประสานไปยังคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพ่ือทูลเกล้าฯตราพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ) เลือกตั้งส.ส.ก่อนจะมีการ
เคาะวันเลือกตั้งต่อไป 

ศึกเลือกตั้งเขต 5 สมุทรปราการ ที่ก าลังจะเกิดขึ้น อาจเรียกว่าเป็นสนาม “ประลองฝีมือ” ของใครหลายๆคน
ทั้งตัว “กรุงศรีวิไล” เจ้าของเก้าอ้ีเดิมที่แม้จะโดนใบเหลือง แต่กฎหมายยังเปิดช่องให้เขาสามารถลงชิงต าแหน่งอีกครั้งได้ 
ขณะเดียวสนามดังกล่าวยังถือเป็นสนามแรกท่ี “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะพิสูจน์ฝีมือหลังขึ้นแท่นจาก
ประธานยุทธศาสตร์พรรค สู่เก้าอ้ี “ผู้น าค่ายพลังประชารัฐ” อีกด้วย ไม่ต่างจากฟากฝั่งของฝ่ายค้าน โดยเฉพาะ “พรรคเพื่อ
ไทย” และ “พรรคก้าวไกล” ที่ครั้งนี้ถือเป็น “ศึกล้างตา” และเป็นศึกใหญ่อีกครั้งหนึ่ง 

หากดูจากผลการเลือกตั้งล่าสุด เมื่อวันที่24มี.ค.2562 จะพบว่า  กรุงศรีวิไล จากพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนมา
เป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 41,745 คะแนน ส่วนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย คือ “สลิลทิพย์ สุขวัฒน์” ได้คะแนนมาเป็น
อันดับที่2 ด้วยคะแนน 33,007คะแนน และอันดับที่3คือ “ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ” จากพรรคพรรคอนาคตใหม่ ได้ 31,430
คะแนน 

หากเที ยบผลคะแนนระหว่ าง อันดั บหนึ่ งและสอง จะเห็ นว่ า  มี คะแนนต่ างกั นอยู่ ที่ 1หม่ื นก ว่ า
คะแนน เท่านั้น ดังนั้น หากน า 33,007คะแนนของพรรคเพ่ือไทย เป็นตัวตั้ง และเดินเกมเปิดดีลกับพรรค “ก้าวไกล” ซึ่ง
แปลงร่างมาจากพรรคอนาคตใหม่ ในการรวบรวมเสียง2พรรคคือ  “33,007+31,430 คะแนน” เท่ากับว่าจะ มีคะแนนอยู่ใน
มือกว่า6 หม่ืนคะแนน หากทั้งสองพรรคตกลงกันตามสมการดังกล่าวแล้วส่งผู้สมัครเพียงคนเดียว นั่นหมายความว่า โอกาส
ที่ “ขั้วฝ่ายค้าน” จะก าชัยก็ยังพอมีอยู่พอสมควร 

แต่กระนั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านจะตกลงกันอย่างไร เพราะทันทีที่มีค าพิพากษาออกมาปรากฎว่า ‘พรรคก้าวไกล’ 
ประกาศเตรียมส่งผู้สมัคร แสดงให้เห็นเหมือนกันว่าพรรคก้าวไกลก็อยากกู้ศักดิ์ศรีเช่นกัน หลังจากแพ้หมดรูปมาจากการ
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เลือกตั้งซ่อมนครปฐมเมื่อครั้งยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ และต้องการวัดความนิยมของคนในพ้ืนที่ด้วยกระแส “อนาคตใหม่” ที่
เป็นฐานเดิมจะยังเข้มแข็งอยู่หรือไม่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญของฝ่ายค้านอาจไม่ได้มีเพียงแค่พรรคเพ่ือไทยหรือพรรคก้าวไกลจะต่างคนต่างส่งผู้สมัคร
หรือไม่ เพราะยังมีโจทย์ใหญ่ คือ การเรียกความศรัทธาคืนมา ภายหลังฝ่านค้านเผชิญกับความบอบช้ าทั้ง  “ศึก
ภายนอก” และ “ศึกภายใน” ในพรรคฝ่ายค้านรวมถึงขั้วฝ่ายค้านด้วยกัน 

ยิ่งไปกว่านั้น การเลือกตั้งซ่อมตลอด4ครั้งที่ผ่านมา พรรคฝ่ายค้านไม่สามารถก าชัยได้แม้แต่สนามเดียว ไม่ว่าจะเป็น
ศึกเลือกตั้งซ่อมเขต5 นครปฐม ซึ่งพรรคอนาคตใหม่เสียที่นั่งให้แก่ “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” จากพรรคชาติไทยพัฒนา ,ศึก
เลือกตั้งซ่อม เขต7ขอนแก่น ซึ่งพรรคเพ่ือไทยเสียที่นั่งให้กับ “สมศักดิ์ คุณเงิน” จากพลังประชารัฐ ศึกเลือกตั้งเขต2
ก าแพงเพชร ซึ่งพรรคเพ่ือไทยพ่าย “เพชรภูมิ อาภรรัตน์” จากพลังประชารัฐ จนกระทั่งครั้งล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้คือ ศึก
เลือกตั้งซ่อมล าปางซึ่งผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านคือพรรคเสรีรวมไทย พ่ายให้กับ “วัฒนา สิทธิวัง” ผู้สมัครจากพลังประชา
รัฐ 

ท่ามกลางกระแสข่าว “ดีลลับ” ระหว่าง “พินิจ จันทรสุรินทร์” จากพรรคเพ่ือไทย กับ “บิ๊กป้อม” จนยอมยกธง
ขาวเลือกตั้งซ่อมล าปางชนิดที่เพ่ือไทยเองยัง“งงเป็นไก่ตาแตก” 
ดังนั้นหากจะเรียกว่า ศึกเลือกตั้งเขต 5 สมุทรปราการที่ ก าลังจะเกิดขึ้นเป็น“กู้ศักดิ์ศรี”ของขั้วฝ่ายค้านก็คงไม่แปลกอะไรนัก 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งที่ก าลังจะมาถึงนอกเหนือจะเป็น“สนามประลองฝีมือ” ของ2ขั้วการเมืองแล้ว ศึก
ครั้งนี้ยังมีค าว่า “ชัยชนะ” เป็นเดิมพันอีกด้วย! 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12882?line= 
 
 
 
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/12882?line=
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01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 อาจารย์แหมม่ 'ผิดตรงไหน?' 
 
 
  

 
             ก็ดีแล้วครับ! 
            ที่หัวหน้ารัฐบาล "พลเอกประยุทธ์" และหัวหน้าพรรครัฐบาล "พลเอกประวิตร" ออกมาพูดให้สะเด็ดน้ าเ รื่อง
ปรับ ครม.ในประเด็น จะเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจ โละทีม ๔ กุมาร จะเอาอาจารย์แหม่ม "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" มาเป็น
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ 
            ประเด็นเหล่านี้ "จริง-ไม่จริง" ไม่ส าคัญเท่า "ท าให้ชัดเจน" เพราะเรื่องเศรษฐกิจ มันเป็นเรื่อง "กระต่ายตื่นตูม" 
ทางเชื่อม่ันทั้งระบบ ขืนปล่อยให้สื่ออาศัยความคลุมเครือลากไปไม่ท าให้ชัดเจนแต่ต้นลมลือ จะเสียหาย แบบไร้เดียงสา! 
          เมื่อวาน (๓๐ มิ.ย.) ดูข่าว ได้ยินบิ๊กป้อมเคลียร์ชัดเจน ๒ ประเด็น ประเด็นแรก เรื่องใน พปชร. "เป็นเรื่องของ
พรรค" ไม่เกี่ยวนายกฯ เรื่องในรัฐบาล การปรับ ครม.จะเอาใคร-ไม่เอาใคร "เป็นเรื่องของนายกฯ" พรรคไม่เกี่ยว และ
เรื่องอาจารย์แหม่ม วางตัวเป็นคนร่างนโยบายเศรษฐกิจของพรรค ไม่ใช่ไปเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลแทน
ทีม  ๔ กุมาร! จบข่าวเลย! ลุงป้อมนี่ ก่อนเป็นหัวหน้าพรรค พูดได้ค าเดียว "ผมไม่รู้" หลังเป็นหัวหน้าพรรค พูดได้หลาย
ค า แถมได้ประเด็น-ได้สาระ "พ่ีใหญ่" พูดแล้ว ลองฟัง "น้องเล็ก" ถาม-ตอบกับนักข่าว หลังเสร็จ ครม.ดูมั่ง 
            นักข่าว: "พูดคุยให้ก าลังใจนายอุตตมกับทีมเศรษฐกิจที่ถูกตัดออกจากต าแหน่งส าคัญในพรรคพลังประชารัฐ
หรือยัง?" 
            นายกฯ: "จะตอ้งไปพูดคุยเรื่องอะไร ผมก็ยังเห็นว่าทุกคนท างานกับผมดีมาโดยตลอด วันนี้ ผมก็สั่งงานในห้อง
ประชุม ท าไมจะต้องคุยหรือให้ก าลังใจ เพราะเรื่องนั้น เป็นเรื่องของพรรค เรื่องของพรรคก็ต้องเป็นเรื่องของพรรค" 
            นักข่าว: "แต่วันนี้ มีข่าวว่าข้าราชการแต่ละกระทรวงเริ่มเกียร์ว่าง รอเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีแล้ว?" 
            นายกฯ: "ใครจะว่างล่ะ ใครเกียร์ว่างก็ต้องลงโทษ ใครท าตัวว่างก็ต้องลงโทษไป ต้องท างานจนถึงวัน
สุดท้าย  ใครจะเป็นรัฐมนตรี หรือมีต าแหน่งอะไรต่างๆ ข้าราชการก็ต้องท างาน เพราะถือว่าเป็นข้าราชการของรัฐ   ไม่
เกี่ยวกัน" 
            นักข่าว: "จะดีหรือไม่ ถ้าจะมีการเปลี่ยนม้ากลางศึก ในขณะที่บ้านเมืองยังคงมีปัญหาอยู่?" 
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            นายกฯ: "ผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรซักอย่างเลย สื่อเองก็พยายามถามน าอยู่นั่นแหละ ไม่ตอบ...พอแล้วๆ ถาม
เป็นอยู่อย่างเดียว" 
            นักข่าว: "มีกระแสข่าวว่า การปรับ ครม.จะให้นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ?" 
            นายกฯ: "เรื่องในพรรค ไม่เก่ียวกับรัฐบาล" 
            นักข่าว: "วันนี้เบื่อการเมืองมากหรือไม่?" 
            นายกฯ: "ไม่เบื่อ สนุก" 
            ก็เอาแบบออริจินัลมาให้อ่านกัน เพ่ือไม่เพ้ียนทาง "สื่อความ-สื่อค า" อ่านกันแล้ว ก็ใช้ปัญญาวินิจฉัยก่อนเชื่อ 
ส าหรับผม ชอบอยู่กับปัจจุบัน ไม่ชอบมโน เรื่องอาจารย์แหม่มนั้น ผมไม่เข้าใจ ว่าเธอท าอะไรเลวร้ายฉกาจฉกรรจ์นัก
หรือ ถึงได้ตั้งประเด็นเข่นเธอถึงขนาดนั้น? สึกว่า เธอท าหน้าที่โฆษกหน่อมแน้มไปหน่อย? แค่รู้สึกว่า หมอทวีศิลป์พูดจา
รู้เรื่องกว่า? หรือแค่รู้สึกว่า เป็นโฆษกไม่จี๊ดจ๊าดถึงใจ บางทีท าให้นายกฯ เสียรังวัด? หรือบางคนแอบริษยา พอนายอนุชา
พูดว่าให้อาจารย์แหม่มเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรค ก็ตัดต่อพันธุกรรมเติมฟืน เป็นว่าพรรคจะส่งอาจารย์แหม่มเข้าไป
เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแทนรองฯ สมคิด?ก็เลยถล่มกันซะยังกะว่าอาจารย์แหม่มเป็นหัวหน้าโจรเผาเมือง! พิทักษ์รองฯ 
สมคิดกันใหญ่ ทั้งที่ก่อนหน้า ก็ตั้งแง่รังงอนว่าสมคิดทีมเศรษฐกิจ "แบรนด์ทักษิณ" บ้าง เป็นมานานแล้วน่าจะเปลี่ยนให้
คนอ่ืนได้แสดงฝีมือบ้าง แล้วนี่........ 
            นายกฯ ยังไม่เคยพูดหรือแสดงท่าทีเลยว่า จะเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจรองฯ สมคิด แต่พออาจารย์แหม่มโผล่ขึ้นมา
แยงตาเท่านั้น จริง-ไม่จริงไม่รู้ โหมฟืน-โหมไฟ "เผาสด" อาจารย์แหม่ม เอากันถึงขนาดนั้น!? ที่พูดนี่ ใช่รัก-ใช่เกลียด
อาจารย์แหม่ม เพราะไม่รู้จักตัว แต่ผมเห็นว่า เรื่องราวที่ประโคม บ่งถึงจงเกลียด-จงชัง ชนิดมีเป้าหมาย ซึ่งมันเกินเหตุ 
ไม่แฟร์ และไม่เป็นธรรมกับเธอเธอยังไม่มี-ไม่ได้เป็น และยังไม่ได้ท าอะไรเลย ทั้งในข้อเท็จจริง ด้วยประสบการณ์และ
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ พูดได้ว่า เธอก็เป็นคนมีของ ใช่ว่าอยากเป็น แต่กลวงโบ๋อีกอย่าง ที่ผ่านมา "อาจารย์แหม่ม" ก็ร่วม
ท างานอยู่ในทีมเศรษฐกิจท่านรองฯ สมคิด พูดแบบบ้านๆ อาจารย์แหม่มก็ลูกน้องท่านรองฯ สมคิดมาก่อน แล้วจะเสี้ยม
ให้เป็น "คู่ศัตรู" กันไปเพ่ืออะไร? ก็รู้ ที่ผมพูดแบบ "ไม่ตรงใจแฟน" อย่างนี้ ไม่ชอบกัน ก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่อยากบอกว่า 
อย่าใช้แค่ความรู้สึก "ชอบ-ชัง" ไปตัดสินคน! ทุกข่าวสารเรื่องราว ก็อย่าเชื่อทันใด ขอให้ "รับรู้-รบัฟัง" แล้วตรองตามบน
ฐานของ "เหตุและผล" ก่อน 
      ทุกวันนี้ ผมสังเกต สังคมอยู่ด้วยความรู้สึก คุคลั่งหนักไปทางเกลียดชัง และตัดสินทุกอย่างตามแรงลากจูงกระแส
สื่ออะไรที่สะใจ จะสรุปว่า "ใช่เลย"! ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับ เราทุกคน ส่วนใหญ่เป็นคนพุทธ พูดให้ถึงแก่น คนมี
ปัญญาเท่านั้น ที่จะเข้าถึงพุทธได้ เพราะศาสนาพุทธ ไม่สอนให้ใครเชื่อ หากแต่สอนให้ทุกคน ใช้สติ ตรองตามด้วยเหตุ
และผลก่อน แล้วค่อยเชื่อ อย่างเรื่องฟุ้งซ่านทางการเมืองตอนนี้......... 
            พูดกันตรงๆ ให้ทุกคนสมมุติตัวเองเป็นนายกฯ ประยุทธ์ แล้วตอบซิ เมื่อขึ้นเรือนแล้วจะถีบบันไดหมายถึงทีม 
๔ กุมารทิ้งมั้ย?เมื่อ พปชร.ส่งรายชื่อนายหมู-นางแมวมาให้ตั้งเป็นรัฐมนตรีนั้น-นี้ ต้องท าตามที่เขาต้องการทั้งหมดมั้ย?
และส าหรับอาจารย์แหม่ม..... 
            แม้เห็นคุณวิเศษในตัวเธอที่คนอื่นไม่เห็น ถ้าจะให้เป็นรัฐมนตรี ด้วยพรรษาเดียว จะตั้งเป็นราชาคณะ "หัวหน้า
ทีมเศรษฐกิจ" แทนรองฯ สมคิด ขนาดนั้นเชียวหรือ? พูดถึงพรรษาเดียว......."ส.ส.พรรษาเดียว" ในพรรคพลังประชารัฐ 
ที่คุณสมบัติด้านเศรษฐกิจ ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่ยิ่งหย่อนอาจารย์แหม่ม มีเยอะแยะ ที่เห็นๆ เฉพาะ ส.ส.กทม. ๑๑-
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๑๒ คน อย่างสาว สาว สาว "กลุ่มดาวฤกษ์" "มาดามเดียร์" วทันยา วงษ์โอภาสี, กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา, ธณิกานต์ พร
พงษาโรจน์, ภาดาท์ วรกานนท์, ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ แต่ละคน ทั้งดีกรี ทั้งประสบการณ์ เรียกว่าปึ้ก เป็น ส.ส.แล้ว 
นึกว่าหน้าขาวๆ จะเอาแต่กรีดกราย  ที่ไหนได้ เห็นพวกเธอมุดซอกเล็ก-ซอกน้อย เรียกว่า "ติดพ้ืนที่" 
            อีกคน ผมฟังเธออภิปรายในสภา สะดุดใจมาก นานๆ จะได้เสพข้อคิด-ความเห็นของ ส.ส.ปัญญาชน อย่างที่
เรียกว่า "มีกึ๋น"รอหน้าจอ จนเขาขึ้นชื่อผู้อภิปรายว่า "พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์" ส.ส.พลังประชารัฐ ไปค้นดู เป็น ส.ส.เขต
ปทุมวัน, บางรัก, สาทร ดอกเตอร์ซะด้วย! 
            ว่าไปแล้ว คน กทม.ตาแหลมในการเลือก "ส.ส.หน้าใหม่" พลังประชารัฐแต่ละคน ถือว่าโอเคในคุณภาพ บิ๊ก
ป้อม จะสอบผ่านต าแหน่งหัวหน้าพรรคหรือไม่? เลือกตั้งเมื่อไหร่........จ านวน ส.ส.กทม.ที่ได้นี่แหละ จะเป็นทั้งค าตอบ 
ทั้งตัวบ่งบอกศรัทธา ว่าพรรคนี้ คู่ควรเป็นพรรคในสถานะ "พรรคแกนน ารัฐบาล" ต่อไปหรือไม่?กทม.ทั้งหมด ๓๐ เขต 
๓๐ ส.ส.ครั้งหน้า นอกจากต้องรักษา ๑๒ เขตเดิมให้ได้แล้ว ต้องสปีดให้ถึง  ๒๐ เขต ขึ้น ไม่งั้น ถึง "สอบได้" เป็นรัฐบาล 
ก็ถือว่า "สอบตก" ทางศักดิ์ศรี เชิดหน้า ก็ไม่สง่างาม  
"ทั้ง ๓ ป."! 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70190 
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วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - 09:13 น. 

กลุ่ม อ านาจใหม่ พลังประชารัฐ ตั้งเป้า ทุบกล่องดวงใจ ประยุทธ์ 
 

 
 

การโยนหินถามทางว่าด้วยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ โดยมี นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โดยพรรคพลังประชารัฐ 
เป็นมาตรวัดอุณหภูมิทางการเมืองได้เป็นอย่างดี ว่ากรณีการปรับ”ครม.เศรษฐกิจ” คือ ความละเอียดอ่อนสูงสุด
ของรัฐบาล ที่ไม่ควรมองข้ามยังเป็นความละเอียดอ่อนของ”สังคม”ไทย 

ท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงออกอย่างเด่นชัดโดยตลอดว่า ไม่ต้องการแตะไปยัง”ครมเศรษฐกิจ” 
และเด่นชัดมาก ยิ่งขึ้นเมื่อถึงกับน าเอา”ฤาษีเกวาลัน”เข้ามาหนุนช่วยหนุนช่วยถึงระนาบที่ว่าหากแตะ”ครม.เศรษฐกิจ”
เมื่อใดสถานะ ของรัฐบาลมีโอกาสสั่นคลอนอย่าได้แปลกใจที่จะได้ยินค าขู่ว่าด้วย”ยุบสภา”โดยยึดถือเอาปฏิมาจากกรณี
ของสิงคโปร์มาเป็นแบบอย่างสดๆ ร้อนๆ 

เรื่องเด่นประเด็น”ร้อน”ของสถานการณ์หลัง”โควิด” 
จากนี้จึงเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าที่พรรคพลังประชารัฐโยนหินถามทางด้วยการชู้ตนามของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 
ออกมามิได้เป็นอุบัติเหตุในทางการเมืองตรงกันข้าม มีเป้าหมายไม่เพียงเพ่ือ”หยั่งเชิง” หากแต่เท่ากับทะลุทะลวงเข้าไป
ยัง”กล่องดวงใจ”ภายหลังจากเปิดยุทธการ”ล้างบาง”เส้นสายและเครือข่ายของ “กลุ่ม 4 กุมาร”ออกไปอย่างชนิดเหี้ยน
เตียน ไม่เว้นแม้กระทั่ง นายชวน ชูจันทร์ หรือ นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ 
 พลันที่สัมผัส”ปฏิกิริยา”สวนกลับจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คล้อยหลังเพียง 1 วันก็ส่งกรรมการบริหารคน
หนึ่งออกมาตะ เพิด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ออกจากหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ 
ปัญหาของ “ครม.เศรษฐกิจ”จึงไม่เพียงแต่เป็นการปะทะระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับอารมณ์ในทาง”สังคม”
ที่คุกรุ่นมาอย่างต่อเนื่อง 
 หากที่ส าคัญก็คือ ปะทะกับเจตจ านงเฉพาะหน้าของกลุ่มกุมอ านาจใหม่ภายในพรรคพลังประชารัฐ 
ล่อแหลมยิ่งที่จะกระทบกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ที่เคยบอกถึงสัมพันธ์แน่นเหนียวระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็เริ่มมี
ค าถาม 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2249743 
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1 ก.ค. 2563 - 06:31 น. 

อารมณ์สังคม อารมณก์ารเมือง กลุ่ม 4 กุมาร "ดรมีทีมเศรษฐกิจ" 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ง่ายเลยที่กลุ่มอ านาจ "ใหม่" ในพรรคพลังประชารัฐจะรุกไล่ "กลุ่ม 4 กุมาร" ออกไปจากต าแหน่ง "รัฐมนตรี" 
การรุกไล่ภายในพรรคพลังประชารัฐอาจไม่ยาก 
เพียงแต่สามัคคีพลังของแต่ละกลุ่มซึ่งมีความต้องการร่วมกันในเรื่องต าแหน่งแห่งที่ทางการเมือง แล้วประสานเสียงชู 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นสูงเด่นก็ราบรื่น 
เมื่อกดดันอย่างนุ่มนวลด้วยการร้องขอให้ "ถอย" ออกไม่ได้ผลตามเป้าหมายก็ใช้มาตรการเข้ม 
เพียงก าหนดให้ 18 กรรมการบริหารยื่นใบลาออกก็เรียบร้อย 
ภายใต้กลยุทธ์ชูภาพ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทุกอย่างก็ส า เร็จเสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 มิถุนายน นั่นก็คือ ปฏิบัติการ 
"ล้างบาง" สมาชิกใน "กลุ่ม 4 กุมาร" ออกไปหมดสิ้น 
ไม่ว่า นายอุตตม สาวนายน ไม่ว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ไม่ว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ไม่ว่า นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 
แม้กระทั่ง นายชวน ชูจันทร์ ก็ไม่มีที่ยืน 
การจัดแถวภายในพรรคอาจง่าย แต่การจัดในคณะรัฐมนตรีอาจไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก 
ปฏิกิริยาในทางสังคมขณะนี้เป็นปฏิกิริยาที่เห็นการรุกไล่จากภายใน พรรคพลังประชารัฐที่ก าลังกระท าต่อรัฐมนตรีใน
สังกัด "กลุ่ม 4 กุมาร" 
ยิ่งเมื่อน าเอาภาพ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ไปเปรียบเทียบกับภาพ นายอุตตม สาวนายน ยิ่งห่างไกล 
แทบไม่ต้องไปเทียบกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
ขณะเดียวกัน อารมณ์ในทางสังคมอารมณ์หนึ่งก็คือ เห็นความ เหนือกว่าของทีม "กลุ่ม 4 กุมาร" กับทีมเศรษฐกิจใหม่
ของพรรคพลัง ประชารัฐที่เสนอมาโดย นายอนุชา นาคาศัย 
นี่ย่อมเป็นข้อมูลอันมากด้วยความละเอียดอ่อน ขณะที่กล่าว ส าหรับ "กลุ่ม 4 กุมาร" ซึ่งเป็นรัฐมนตรีก็มิได้ปล่อยตนให้
เป็นเป้านิ่ง 
ภาพ 2 ภาพอันเป็นการรุกและปะทะระหว่างกลุ่มอ านาจ "ใหม่" กับกลุ่มอ านาจ "เก่า" ภายในพรรคพลังประชารัฐเช่นนี้
เด่นชัด 
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เด่นชัด ณ เบื้องหน้าสังคม ณ เบื้องหน้าการเมือง 
ที่ส าคัญเป็นอย่างมากก็ยังเด่นชัด ณ เบื้องหน้าสายตาคมกริบ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เข้าท านองรัก "พี่"แต่ก็ยังอาลัยสายสัมพันธ์กับ"น้อง" 
เป็นสายสัมพันธ์กับกลุ่ม นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ภายใต้การเชื่อมของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4417739 
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