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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 31/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งจัดปฐมนิเทศ 
หลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมือง
และกำรเลือกตั้งระดับสูง 
รุ่นที่ 11 (พตส.11) 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
ส ำนักข่ำวไทย
ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 

ยก พตส.ช่วยกำรเมืองไม่ยุ่ ง เหยิง 
เปลี่ยนศัตรูกำรเมืองเป็นเพื่อนกัน 
“อนุทิน” ชูหลักสูตร พตส.เปลี่ยน
ศัตรูกำรเมืองเป็นเพื่อน 
“ประธำน กกต.”เปิด อบรม พตส.11  

7 
 
9 
 

11 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ 
แนวหน้ำออนไลน์ 
ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 

วันนี้ ( 2 ก.ค.63) นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง(กกต.) กล่ำวถึงกำรจัดกำรเลือกตั้งส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปรำกำร
ใหม่ว่ำ ขณะนี้กกต.ได้ประสำนไปยังรัฐบำลเพ่ือให้ด ำเนินกำรในเรื่องของ
กำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ (พ.ร.ฎ.) ให้มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อมีพ.ร.ฎ. แล้ว
กกต.จะต้องก ำหนดวันเลือกตั้ง เบื้องต้นคำดว่ำน่ำจะเป็นวันที่ 9 ส.ค. แต่ก็
ต้องรอว่ำพ.ร.ฎ.ออกเมื่อใด ส่วนกำรจัดกำรเลือกตั้งสิ่งที่ยังต้องกังวลอยู่คือ
กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด-19 กกต.ก็มีแนวทำงในเรื่องของกำร
จัดกำรเลือกตั้ง โดยจะใช้วิธีกำรจัดกำรเลือกตั้งเช่นเดียวกำรเลือกตั้ง
ล ำปำง  

13 
14 
15 
16 
17 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ฟัน"ยิ่งลักษณ์" ผิดม.157 เด้ง "ถวิล เปลี่ยนศรี" พ้นเลขำ สมช. มิชอบ 18 
2 ไทยรัฐออนไลน์ ศำลรัฐธรรมนูญมีมติ 7 ต่อ 1 “สิระ เจนจำคะ” ไม่สิ้นสมำชิกภำพ ส.ส. 20 
3 คมชัดลึก ออนไลน์ "สิระ" ขอบคุณศำลรฐัธรรมนูญ วินิจฉัยเป็นธรรม หลังมีมติ 7ตอ่ 1 "ไม่

แทรกแซง จนท.รัฐ" 
21 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 มติชนออนไลน์ “สิระ”รอด!! ศำลรธน.วินิจฉัยไม่พ้น ส.ส. ปมลุยสอบรุกป่ำ จ.ภูเก็ต 23 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ธรรมนัส ไม่หลุด ส.ส. ศำลรธน. ไม่รับค ำร้องปมเมียถือหุ้นคู่สัญญำ 25 
6 คมชัดลึกออนไลน์ "ธรรมนสั พรหมเผ่ำ" เฮ  ศำล รธน. ไม่รับค ำร้องสอยสมำชิกภำพ ส.ส. 26 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ ศำล รธน. ไม่รับค ำร้องถอด 'ธรรมนัส' ปมเมียถือหุ้นบ.คู่สัญญำรัฐ 27 
8 มติชนออนไลน์ ‘สิระ’ ขอบคุณศำล รธน.หลังวนิิจฉัยสมำชิกภำพ ส.ส.ยังคงอยู่ 28 
9 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ศำล รธน.ไม่รับถอดถอน “ร.อ.ธรรมนัส" 29 
10 มติชนออนไลน์ ศำลรธน.มติไม่รับค ำร้องถอดถอน ‘ธรรมนัส’ ปมเมียถือหุ้น 30 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธรรมนัส"ดีใจ! "ไม่หลุดเก้ำอ้ี" ปมเมียถือหุ้นตลำดคลองเตย 31 
12 คมชัดลึกออนไลน์ "ครูมำนิตย"์เพ่ือไทย วอน "นำยกฯ" อย่ำเพ่ิงยุบสภำฯ 32 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธรรมนัส' ดีใจไม่โดนสอยร่วงเก้ำอ้ี ส.ส. โวไร้ชนักติดหลัง 33 
14 มติชนออนไลน์ “เพ่ือไทย” ไม่ถอย 3 ก.ค. เคำะส่ง “ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปรำกำร” 34 
15 แนวหน้ำออนไลน์ 'หัวหน้ำป้อม' ฟิต! ถกคีย์แมน พปชร. โชว์บำรมีสั่งสลำยมุ้ง  35 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ฟิตเข้ำพรรคถกคีย์แมน ย้ ำรักษำภำพพจน์ "รัฐบำล-พปชร." 36 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ หัวหน้ำป้อม' ฟิตเรียกหำรือ คีย์แมนพลังประชำรัฐ 37 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ “หมอวรงค'์ เผยคืบหน้ำตั้งกลุ่มกำรเมือง ย้ ำ 'วิตรรกมุทรำ'  38 
19 มติชนออนไลน์ ‘วรงค’์ แจงคืบหน้ำตั้งกลุ่มกำรเมือง ประกำศจุดยืน ต่อต้ำน

ประชำธิปไตยแบบตะวันตก 
39 

20 มติชนออนไลน์ “แรมโบ้” สวนกลับ “อนุดิษฐ์” ว่ำแต่เขำ เพรำะอิเหนำเป็นเอง  40 
21 ข่ำวสดออนไลน์ เพ่ือไทย จ่อเรียกประชุม โละครั้งใหญ่ เปลี่ยนกรรมกำรบริหำรพรรค! 41 
22 มติชนออนไลน์ “สุทิน”ผิดหวัง “บิ๊กตู่” แจงงบฯ พูดรัว ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม  42 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ รำยทำง กำรเมือง ของ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ มำกด้วย หนำมไหน่ 43 
2 MGRออนไลน์ ก๊วน พปชร. ผวำยุบสภำ ลุยเขย่ำปรับครม. !? 45 
3 ข่ำวสดออนไลน์ บทเรียน ล้ ำค่ำ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โยนหิน ถำมทำง 47 
4 มติชนออนไลน์ จังหวะก้ำว ประวิตร วงษ์สุวรรณ จังหวะก้ำว ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 48 
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กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 2 กรกฎำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิ ศวิโรจน์ โกวัฒนะ  
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พร้อมด้วยผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดกำรศึกษำอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตร 
กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) ซ่ึงมีนำยอนุทิน ชำญวีรกุล นำยกสมำคมแห่งสถำบัน
พัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง (สพต.) และนักศึกษำ พตส.11 เข้ำร่วมกิจกรรม ณ ห้องวำยุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรม
เซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มพธิีเปดิการศกึษาอบรมและปฐมนเิทศ  

หลกัสูตรการพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ระดบัสงู (พตส.11) 
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วันที่ 2 กรกฎำคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนำยประดิษฐ์ ขันติกำโร ผู้เชี่ยวชำญ
ประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่ำงวงศ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ นำยวีรพล พุ่มสงงน 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทั่วไป ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร โดย
มีนำยปฐมพงศ์  โพธิโต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร และพนักงำน
ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัสมทุรปราการ  
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ข่าวอ้างอิง 
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พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎำคม 2563 เวลำ 11.31 น. 

ยก พตส.ช่วยการเมืองไม่ยุ่งเหยิง เปลี่ยนศัตรกูารเมืองเป็นเพื่อนกัน 

 

 

 

 

“ประธาน กกต.” เปิดอบรม พตส.11 พร้อมจัดมาตรการป้องกันโควิดเข้ม ด้าน “อนุทิน”ยกเป็นหลักสูตรส าคัญ 

ช่วยให้การเมืองในรอบ 10 ปีไม่ยุ่งเหยิง เผยเปลี่ยนจากศัตรูการเมืองเป็นเพื่อนกันได้ แนะใช้คอนเนคชั่นในทางท่ีถูก

ที่ควร-ไม่ผิดกฎหมาย 

 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นำยอิทธิพร 

บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธำนพิธีเปิดกำรศึกษำอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรกำร

พัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 หรือ พตส.11 พร้อมด้วย กกต. เลขำธิกำรกกต. และนักศึกษำ พตส. 

และตัวแทน พตส.แต่ละรุ่น เข้ำร่วม 

 โดยนำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ ขอแสดงควำมยินดีกับคนที่ได้รับคัดเลือกเข้ำศึกษำอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีควำมพิเศษกว่ำ

รุ่นอื่น เพรำะมีกำรรับนักศึกษำเพ่ิมจำกเดิม 100 คน เป็น 120 คน นอกจำกนั้นยังแตกต่ำงรุ่นต่ำงๆที่ผ่ำนมำ เพรำะกำร

อบรมในระหว่ำงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด -19 ทั้งนี้ส ำนักงำน กกต.ตระหนักถึง

กำรแพร่ระบำดดังกล่ำว โดยมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันระหว่ำงศึกษำอบรม อำทิ จัดฉำกก้ันอะคริลิคแบบใสระหว่ำง

ที่นั่ง กำรจัดที่นั่งเว้นระยะ จัดให้ผู้ศึกษำอบรมสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดกำรเข้ำอบรม 

 อย่ำงไรก็ตำมซึ่งสิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือทุกคนจะมีโอกำสได้ฝำกมรดกเป็นผลงำนทำงวิชำกำร คือกำรจัดท ำเอกสำร

เชิงวิชำกำรกลุ่ม ตำมกรอบหัวข้อที่หลักสูตรก ำหนด และกำรจัดท ำยุทธศำสตร์เชิงปฏิบัติกำร โดยมีเป้ำประสงค์ยกระดับ

พรรคกำรเมืองให้เป็นสถำบันกำรเมือง อย่ำงไรก็ตำมในกำรอบรมครั้งนี้ขอให้ทุกคนน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ

จำกกำรอบรม ร่วมกันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งในประเทศไทยให้ก้ำวหน้ำไปในทิศทำงที่ดีขึ้น ส่งเสริมกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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        ด้ำนนำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯและรมว.สำธำรณสุข ในฐำนะนำยกสมำคมแห่งสถำบันพัฒนำ

กำรเมืองและกำรเลือกตั้ง กล่ำวว่ำ ตนในฐำนะที่ผ่ำนหลักสูตรนี้มำก่อน ขอให้ค ำยืนยันว่ำหลักสูตรนี้มีควำมส ำคัญ มี

ประโยชน์ และมีคุณค่ำอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นหลักสูตรที่ผู้ศึกษำมำจำกหลำกหลำยวงกำร ทั้งวงกำรที่เกี่ยวข้องกับรำชกำร

และกำรเมือง รวมทั้งนักธุรกิจเอกชนผู้ที่มีควำมสนใจต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ทั้งนี้ตนได้ใช้สำยสัมพันธ์ ควำม

ใกล้ชิดกัน หำรือและแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินกับนักศึกษำ พตส.ด้วยกันหลำยครั้ง 

 ทั้งนี้ตนมั่นใจว่ำทุกคนที่มำร่วมอบรมต้องกำรที่จะมำท ำควำมเข้ำใจระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ระบบ

กำรเมืองให้ดีขึ้น เชื่อว่ำไม่ได้เข้ำมำเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์เพ่ือตัวเอง แต่เข้ำมำร่วมอบรมสร้ำงสำยสัมพันธ์เพ่ือหำทำง

ออกให้ประเทส ทั้งนี้ถ้ำไม่มี หลักสูตร พตส.เมื่อ 10 ปีที่ผ่ำนมำ กำรเมืองไทยจะขัดแย้ง ยุ่งเหยิงยิ่งกว่ำนี้ เพรำะกำร

อบรมดังกล่ำวกลำยเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจทำงกำรเมืองซึ่งกันและกัน ทั้งคนที่มำจำกคนละฝักคนละฝ่ำย สีเสื้อต่ำงๆ 

ต ำแหน่งที่แตกต่ำงกัน คนที่เคยมีควำมขัดแย้งกันเคยมีควำมไม่เข้ำใจกัน ก็จะกลำยเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำม

รักควำมผูกพันกัน 

 “ในรุ่นผม พตส.3 มีศัตรูทำงกำรเมืองหมำยเลข 1 ร่วมอบรมด้วย แต่ตอนนี้กลำยเป็นว่ำรักกันมีควำมเข้ำใจ 

และช่วยเหลือกันและกันในทำงที่ถูกท่ีควร ทั้งนี้คนที่เข้ำมำอบรมมีศักยภำพ ดังนั้นเรำควรใช้ควำมสัมพันธ์ของเรำในสิ่งที่

ถูกที่ควร ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ท ำให้ทุกคนเจริญก้ำวหน้ำ แต่ต้องไม่ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ผิดกฎหมำย หรือสิ่งที่จะ

ท ำให้เพ่ือนเกิดควำมล ำบำกใจ มั่นใจว่ำเมื่อทุกท่ำนอยู่ด้วยกันจะมีควำมสัมพันธ์ควำมรักใคร่กันมำกขึ้น ”นำยอนุทิน

กล่ำว. 

  

อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782914 
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 ก.ค. 2020 12:46:38 

“อนุทิน” ชูหลักสูตร พตส.เปลี่ยนศัตรูการเมืองเป็นเพ่ือน        
   

 

 
 

โรงแรมเซ็นทรำฯ แจ้งวัฒนะ  2 ก.ค.-ประธำนกกต.เปิดอบรมพตส. รุ่น 11 ยัน เข้มมมำตรกำรป้องโควิด  ด้ำน 
“อนุทิน” ยกเป็นหลักสูตรส ำคัญ เปลี่ยนศัตรูกำรเมืองเป็นเพื่อน  แนะใช้คอนเนคชั่นในทำงท่ีถูกที่ควร ไม่ผิดกฎหมำย  

นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธำนพิธีเปิดกำรศึกษำอบรมและ
ปฐมนิเทศหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) พร้อมด้วยกกต. เลขำธิกำร กกต. 
นักศึกษำพตส.และตัวแทน พตส.แต่ละรุ่นร่วมงำน โดยนำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ ขอแสดงควำมยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีควำมพิเศษกว่ำรุ่นอ่ืน เพรำะมีกำรรับนักศึกษำเพ่ิมจำกเดิม 100 คนเป็น 120 คน นอกจำกนั้น
ยังแตกต่ำงรุ่นต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำ เพรำะกำรอบรมระหว่ำงที่กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด-
19  

“ส ำนักงำนกกต.ตระหนักถึงกำรแพร่ระบำดดังกล่ำว จึงก ำหนดมำตรกำรป้องกันระหว่ำงศึกษำอบรม เช่น จัด
ฉำกกั้นอะคริลิคแบบใสระหว่ำงที่นั่ง กำรจัดที่นั่งเว้นระยะ จัดให้ผู้ศึกษำอบรมสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ 
อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือทุกคนจะมีโอกำสได้ฝำกมรดกเป็นผลงำนทำงวิชำกำร คือกำรจัดท ำเอกสำรเชิงวิชำกำร
กลุ่มตำมกรอบหัวข้อที่หลักสูตรก ำหนด  และกำรจัดท ำยุทธศำสตร์เชิงปฏิบัติกำร  โดยมีเป้ำประสงค์ยกระดับพรรค
กำรเมืองให้เป็นสถำบันกำรเมือง” ประธำนกกต. กล่ำว 
นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ กำรอบรมครั้งนี้ขอให้ทุกคนน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรอบรมร่วมกันพัฒนำ
กำรเมืองและกำรเลือกตั้งในประเทศไทยให้ก้ำวหน้ำไปในทิศทำงที่ดีขึ้น ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ด้ำนนำยอนุทิน ชำญวีรกูล  รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ในฐำนะนำยกสมำคม
แห่งสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง กล่ำวว่ำ ในฐำนะที่ผ่ำนหลักสูตรนี้มำก่อน ขอให้ค ำยืนยันว่ำหลักสูตรนี้มี
ควำมส ำคัญ มีประโยชน์ และมีคุณค่ำอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นหลักสูตรที่ผู้ศึกษำมำจำกหลำกหลำยวงกำร ทั้งวงกำรที่
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เกี่ยวข้องกับรำชกำรและกำรเมืองนักธุรกิจเอกชนผู้ที่มีควำมสนใจต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งนี้ตนได้ใช้สำย
สัมพันธ์ควำมใกล้ชิดหำรือและแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินกับนักศึกษำพตส.หลำยครั้ง  
นำยอนุทิน กล่ำวว่ำ มั่นใจว่ำทุกคนที่มำร่วมอบรมต้องกำรท ำควำมเข้ำใจระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ระบบกำรเมืองให้
ดีขึ้น เชื่อว่ำไม่ได้เข้ำมำเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตัวเอง แต่เข้ำมำร่วมอบรมสร้ำงสำยสัมพันธ์เพ่ือหำทำงออกให้
ประเทศ ถ้ำไม่มีหลักสูตรพตส.เมื่อ 10 ปีที่ผ่ำนมำ กำรเมืองไทยจะขัดแย้ง ยุ่งเหยิงยิ่งกว่ำนี้ เพรำะกำรอบรมดังกล่ำว
กลำยเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจทำงกำรเมืองซึ่งกันและกัน ทั้งคนที่มำจำกคนละฝักคนละฝ่ำย สีเสื้อต่ำง ๆ  ต ำแหน่งที่
แตกต่ำงกัน คนที่เคยมีควำมขัดแย้งกัน เคยมีควำมไม่เข้ำใจกัน กลำยเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมรักควำมผูกพัน
กัน 

“ในรุ่นผม พตส.3  มีศัตรูทำงกำรเมืองหมำยเลข 1 ร่วมอบรมด้วย แต่ตอนนี้กลำยเป็นว่ำรักกัน มีควำมเข้ำใจ
และช่วยเหลือกันและกันในทำงที่ถูกที่ควร  คนที่เข้ำมำอบรมมีศักยภำพ เรำควรใช้ควำมสัมพันธ์ของเรำในสิ่งที่ถูกที่ควร 
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ท ำให้ทุกคนเจริญก้ำวหน้ำ แต่ต้องไม่ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ผิดกฎหมำย หรือสิ่งที่จะท ำให้
เพ่ือนเกิดควำมล ำบำกใจ มั่นใจว่ำเมื่อทุกท่ำนอยู่ด้วยกัน จะมีควำมสัมพันธ์ ควำมรักใคร่กันมำกขึ้น” นำยอนุทิน กล่ำว.-
ส ำนักข่ำวไทย 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5efd74bee3f8e40af9461be9 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5efd74bee3f8e40af9461be9


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

 
วันท่ี 2 กรกฎำคม 2563 - 12:57 น. 

“ประธาน กกต.”เปิด อบรม พตส.11 “อนุทนิ”ยกเป็นหลักสูตร ช่วยการเมืองรอบ 10 ปี 
ไม่ยุ่งเหยิง 

 

 
 

 

“ประธานกกต.” เปิดอบรมหลักสูตร พตส.11 ชี้ เปิดเรียนท่ามกลางโควิด-19 พร้อมจัดมาตรการป้องกันเข้ม ด้าน”
อนุทิน” ยกเป็นหลักสูตรส าคัญ ช่วยให้การเมืองในรอบ 10 ปีไม่ยุ่งเหยิง -ขัดแย้ง แนะ ใช้คอนเนคชั่นในทางท่ีถูกที่
ควร 

เมื่อเวลำ 10.00 น.วันที่ 2 กรกฎำคม ที่โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธำนพิธีเปิดกำรศึกษำอบรมและ
ปฐมนิเทศหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 หรือ พตส.11 พร้อมด้วย กกต. เลขำธิกำร
กกต. และนักศึกษำ พตส. และตัวแทน พตส.แต่ละรุ่น เข้ำร่วม โดยนำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ ขอแสดงควำมยินดีกับคนที่
ได้รับคัดเลือกเข้ำศึกษำอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีควำมพิเศษกว่ำรุ่นอื่น เพรำะมีกำรรับนักศึกษำเพ่ิมจำกเดิม 100 คน เป็น 
120 คน และยังแตกต่ำงจำกรุ่นต่ำงๆที่ผ่ำนมำ เพรำะกำรอบรมในระหว่ำงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 หรือ โควิด-19 ทั้งนี้ ส ำนักงำน กกต.ตระหนักถึงกำรแพร่ระบำดดังกล่ำว โดยมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกัน
ระหว่ำงศึกษำอบรม อำทิ จัดฉำกกั้นอะคริลิคแบบใสระหว่ำงที่นั่ง กำรจัดที่นั่งเว้นระยะ จัดให้ผู้ศึกษำอบรมสวม
หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดกำรเข้ำอบรม 

อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือทุกคนจะมีโอกำสได้ฝำกมรดกเป็นผลงำนทำงวิชำกำร คือกำรจัดท ำเอกสำร
เชิงวิชำกำรกลุ่ม ตำมกรอบหัวข้อที่หลักสูตรก ำหนด และกำรจัดท ำยุทธศำสตร์เชิงปฏิบัติกำร โดยมีเป้ำประสงค์ยกระดับ
พรรคกำรเมืองให้เป็นสถำบันกำรเมือง และในกำรอบรมครั้งนี้ขอให้ทุกคนน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำร
อบรมร่วมกันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งในประเทศไทยให้ก้ำวหน้ำไปในทิศทำงท่ีดีขึ้น ส่งเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ด้ำนนำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ในฐำนะนำยกสมำคม
แห่งสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง กล่ำวว่ำ ตนในฐำนะท่ีผ่ำนหลักสูตรนี้มำก่อน ขอให้ค ำยืนยันว่ำหลักสูตรนี้มี
ควำมส ำคัญ มีประโยชน์ และมีคุณค่ำอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นหลักสูตรที่ผู้ศึกษำมำจำกหลำกหลำยวงกำร ทั้งวงกำรที่
เกี่ยวข้องกับรำชกำรและกำรเมือง รวมทั้งนักธุรกิจเอกชนผู้ที่มีควำมสนใจต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ทั้งนี้ตนได้ใช้

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/32-1-e1593669425477.jpg
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สำยสัมพันธ์ ควำมใกล้ชิดกัน หำรือและแก้ปัญหำที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินกับนักศึกษำ พตส.ด้วยกัน
หลำยครั้ง 

นำยอนุทิน กล่ำวต่ออีกว่ำ ตนมั่นใจว่ำทุกคนที่มำร่วมอบรมต้องกำรที่จะมำท ำควำมเข้ำใจระบบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน ระบบกำรเมืองให้ดีขึ้น เชื่อว่ำไม่ได้เข้ำมำเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตัวเอง แต่เข้ำมำร่วมอบรมสร้ำงสำย
สัมพันธ์เพื่อหำทำงออกให้ประเทศ ทั้งนี้ถ้ำไม่มีหลักสูตร พตส.เมื่อ 10 ปีที่ผ่ำนมำ กำรเมืองไทยจะขัดแย้ง ยุ่งเหยิงยิ่ง
กว่ำนี้ เพรำะกำรอบรมดังกล่ำวกลำยเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจทำงกำรเมืองซึ่งกันและกัน ทั้งคนที่มำจำกคนละฝักคนละ
ฝ่ำย สีเสื้อต่ำงๆ ต ำแหน่งที่แตกต่ำงกัน คนที่เคยมีควำมขัดแย้งกันเคยมีควำมไม่เข้ำใจกัน ก็จะกลำยเป็นกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจ สร้ำงควำมรักควำมผูกพันกัน 

“รุ่นผมพตส.3 มีศัตรูทำงกำรเมืองหมำยเลข 1 ร่วมอบรมด้วย แต่ตอนนี้กลำยเป็นว่ำรักกันมีควำมเข้ำใจ และ
ช่วยเหลือกันและกันในทำงที่ถูกที่ควร ทั้งนี้คนที่เข้ำมำอบรมมีศักยภำพ ดังนั้น เรำควรใช้ควำมสัมพันธ์ของเรำในสิ่งที่ถูก
ที่ควร ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ท ำให้ทุกคนเจริญก้ำวหน้ำ แต่ต้องไม่ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ผิดกฎหมำย หรือสิ่งที่จะท ำ
ให้เพ่ือนเกิดควำมล ำบำกใจ มั่นใจว่ำเมื่อทุกท่ำนอยู่ด้วยกันจะมีควำมสัมพันธ์ควำมรักใคร่กันมำกขึ้น” นำยอนุทิน กล่ำว 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2251500 

 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2251500
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กกต.เล็ง 9 ส.ค.เลือกตัง้ส.ส.ใหมเ่ขต 5 สมุทรปราการ  

 

 

 

 

 กกต.เล็งก าหนด 9 ส.ค. เป็นวันเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สุมุทรปราการ  ยันไม่กังวล “นิพิฏฐ์”ฟ้องอาญา  ชี้ท าตาม
หน้าที่ ยึดก.ม. หลักฐานที่มี 
 วันนี้ ( 2 ก.ค.63) นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) กล่ำวถึงกำรจัดกำร
เลือกตั้งส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปรำกำรใหม่ว่ำ ขณะนี้กกต.ได้ประสำนไปยังรัฐบำลเพ่ือให้ด ำเนินกำรในเรื่องของกำรตรำ
พระรำชกฤษฎีกำ (พ.ร.ฎ.) ให้มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อมีพ.ร.ฎ. แล้วกกต.จะต้องก ำหนดวันเลือกตั้ง เบื้องต้นคำดว่ำน่ำจะ
เป็นวันที่ 9 ส.ค. แต่ก็ต้องรอว่ำพ.ร.ฎ.ออกเมื่อใด ส่วนกำรจัดกำรเลือกตั้งสิ่งที่ยังต้องกังวลอยู่คือกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
โรคโควิด-19 กกต.ก็มีแนวทำงในเรื่องของกำรจัดกำรเลือกตั้ง โดยจะใช้วิธีกำรจัดกำรเลือกตั้งเช่นเดียวกำรเลือกตั้ง
ล ำปำง 
 ประธำนกกต.ยังไม่กังวลกรณีที่นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปไตยฟ้องคดีอำญำต่อ 7 
กกต. จำกเหตุยกค ำร้องทุจริตเลือกตั้งส.ส.จ.พัทลุง โดยเรำท ำงำนตำมหน้ำที่บนพ้ืนฐำนกฎหมำย   ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ทุก
ค ำร้องที่มำถึงเรำยึดหลักกฎหมำย และพยำนหลักฐำนที่มี ทุกค ำร้องต้องพิจำรณำบนพื้นฐำนเดียวกัน 
อ้ำงอิง : 

https://www.thansettakij.com/content/politics/440539?utm_source=slide_topnews&utm_medium=in

ternal_referral 

 

 

 

https://www.thansettakij.com/content/politics/440539?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/politics/440539?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

 
วันพฤหัสบดี ท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 12.47 น. 

กกต.เล็งก าหนด 9 ส.ค.เป็นวันเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 

 

 

 

 

กกต.เล็งก าหนด 9 ส.ค. เป็นวันเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สุมุทรปราการ  ยันไม่กังวล"นิพิฏฐ์ "ฟ้องอาญา  ชี้ท าตามหน้าที่ 
ยึดกม. หลักฐานที่มี 
 เมื่อวันที่ 2 กรกฏำคม 2563 นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกกต. กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำกำรพิจำรณำ
ประกำศผลกำรเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล ำปำง แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ เมื่อวันอังคำรที่ผ่ำนมำ(30 มิ.ย.) ที่ประชุมกกต.ได้รับ
ทรำบควำมคืบหน้ำของกำรรับเรื่องร้องเรียน ว่ำขณะนี้มีข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกันจ ำนวน 2 เรื่อง คือเรื่องกำรใช้เงินซื้อ
เสียง และเจ้ำหน้ำที่รัฐวำงตัวไม่เป็นกลำง ซึ่งได้ให้ส ำนักงำนฯไปด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภำยใน 2
สัปดำห์ ก่อนเสนอที่ประชุมกกต.พิจำรณำ เพรำะข้อมูลที่มีไม่เพียงพอที่กกต.จะต้องพิจำรณำว่ำประกำศผลได้หรือไม่ 
 “ตำมกฎหมำย กกต.ต้องประกำศผลภำยใน 60 วัน และกฎหมำยเขียนว่ำ เมื่อได้ตรวจสอบเบื้องต้น ถ้ำมี
หลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตก็ให้ประกำศผลได้ ทั้งนี้ให้ค ำนึงถึงรำยงำนของผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง 
ฉะนั้นจึงต้องดูข้อมูลเบื้องต้นก่อน ถ้ำเรื่องที่มีกำรร้องไม่กระทบให้กำรเลือกตั้งไม่สุจริต ก็สำมำรถประกำศได้ หรือถ้ำ
หำกมีกำรประกำศรับรองผลไปก่อนแล้วพบว่ำกำรเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตก็สำมำรถเอำผิดทีหลังได้”นำยอิทธิพร 
กล่ำว 
 ส่วนกำรจัดกำรเลือกตั้งส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปรำกำรใหม่นั้น นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ ขณะนี้กกต.ได้ประสำนไปยัง
รัฐบำลเพื่อให้ด ำเนินกำรในเรื่องของกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ (พ.ร.ฎ.) ให้มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อมีพ.ร.ฎ. แล้วกกต.
จะต้องก ำหนดวันเลือกตั้ง เบื้องต้นคำดว่ำน่ำจะเป็นวันที่ 9 ส.ค. แต่ก็ต้องรอว่ำพ.ร.ฎ.ออกเม่ือใด ส่วนกำรจัดกำร
เลือกตั้งสิ่งที่ยังต้องกังวลอยู่คือกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด-19 กกต.ก็มีแนวทำงในเรื่องของกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
โดยจะใช้วิธีกำรจัดกำรเลือกตั้งเช่นเดียวกำรเลือกตั้งล ำปำง 
 ประธำนกกต.ยังกล่ำวถึงกรณีที่นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ฟ้องคดีอำญำต่อ 7 
กกต. จำกเหตุยกค ำร้องทุจริตเลือกตั้งส.ส.จังหวัดพัทลุง ว่ำไม่กังวล เพรำะเรำท ำงำนตำมหน้ำที่บนพื้นฐำนกฎหมำย  ซึ่ง
เป็นเรื่องปกติ ทุกค ำร้องที่มำถึงเรำยึดหลักกฎหมำย และพยำนหลักฐำนที่มี ทุกค ำร้องต้องพิจำรณำบนพ้ืนฐำนเดียวกัน 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/502841 
  

https://www.naewna.com/politic/502841
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2 ก.ค. 2020 13:03:08    

ถ้าพบทุจริตซ่อมล าปางหลังประกาศผลยังเอาผิดได้        

 
 

ส านักงานกกต. 2 ก.ค.-ประธานกกต. เผยได้รับเรื่องร้องเรียนเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง ให้หาข้อมูลเพิ่ม
ก่อนประกาศผล แต่ถ้าประกาศแล้วพบทุจริต เอาผิดภายหลังได้   

นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภำษณ์ว่ำ วันอังคำรที่ 30 มิถุนำยนที่ผ่ำน
มำ กกต.ได้รับทรำบควำมคืบหน้ำของกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 จังหวัดล ำปำง ว่ำ ขณะนี้มีข้อ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องจ ำนวน  2 เรื่อง คือ เรื่องกำรใช้เงินซื้อเสียงและเจ้ำหน้ำที่รัฐวำงตัวไม่เป็นกลำง ซึ่งกกต.รับทรำบ
เบื้องต้นและให้ส ำนักงำนไปศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมแล้ว จะเสนอที่ประชุมกกต.ใน  2 สัปดำห์หน้ำ เพรำะข้อมูลที่มีขณะนี้
ยังไม่เพียงพอที่กกต.จะพิจำรณำว่ำประกำศผลได้หรือไม่    
“ตำมกฎหมำยกกต.ต้องประกำศผลภำยใน 60 วันและก ำหนดว่ำเมื่อได้ตรวจสอบเบื้องต้นและมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้
ว่ำกำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ให้ประกำศผลได้ ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงรำยงำนของผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ดังนั้นจึงต้องดูข้อมูล
เบื้องต้นก่อน  ถ้ำเรื่องที่ร้องเรียนไม่กระทบให้กำรเลือกตั้งไม่สุจริต สำมำรถประกำศได้ หรือถ้ำประกำศรับรองผลไป
ก่อนแล้ว พบว่ำกำรเลือกตั้งไม่สุจริต สำมำรถเอำผิดภำยหลังได้” นำยอิทธิพรกล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5efd789ce3f8e40af845cc73 
 
 

 

https://www.mcot.net/viewtna/5efd789ce3f8e40af845cc73
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02 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13:03 น.      

'ประธาน กกต.' คาดเลือกตั้งซอ่มสมุทรปราการ 9 ส.ค. รอรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกา 

 

   

 

 

2 ก.ค.63 - ที่โรงแรมเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำรฯแจ้งวัฒนะ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ว่ำ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่ำนมำ กกต.ได้รับทรำบควำมคืบหน้ำของกำรรับเรื่องร้องเรียน ว่ำ
ขณะนี้มีข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องจ ำนวน 2 เรื่อง ในกำรเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 จ.ล ำปำง คือเรื่องกำรใช้เงินซื้อเสียง และ
เจ้ำหน้ำที่รัฐวำงตัวไม่เป็นกลำง กรรมกำรได้รับทรำบเบื้องต้นและให้ส ำนักงำนไปด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม แล้วจึง
เสนอที่ประชุมกกต.อีกครั้งใน 2 สัปดำห์หน้ำ เพรำะข้อมูลที่มีในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่ กกต.จะต้องพิจำรณำว่ำประกำศ
ผลได้หรือไม่ 
 นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ โดยตำมกฎหมำย กกต.ต้องประกำศผลภำยใน 60 วัน ตำมกฎหมำยเขียนว่ำ เมื่อได้
ตรวจสอบเบื้องต้น และมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตก็ให้ประกำศผลได้ ทั้งนี้ให้ค ำนึงถึง
รำยงำนของผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ฉะนั้นจึงต้องดูข้อมูลเบื้องต้นก่อน ถ้ำเรื่องที่มีกำรร้องไม่กระทบให้กำรเลือกตั้งไม่สุจริต 
ก็สำมำรถประกำศได้ หรือถ้ำหำกมีกำรประกำศรับรองผลไปก่อนแล้วพบว่ำกำรเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตก็สำมำรถเอำ
ผิดทีหลังได้ 
 ส่วนกำรจัดกำรเลือกตั้งส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปรำกำรใหม่นั้น นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ ขณะนี้กกต.ได้ประสำนไปยัง
รัฐบำลเพื่อให้ด ำเนินกำรในเรื่องของกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ (พ.ร.ฎ.) ให้มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อมีพ.ร.ฎ. แล้วกกต.
จะต้องก ำหนดวันเลือกตั้ง โดยเบื้องต้นคำดว่ำน่ำจะเป็นวันที่ 9 ส.ค. ทั้งนี้ก็ต้องรอว่ำพ.ร.ฎ.ออกเม่ือใด ส่วนกำรจัดกำร
เลือกตั้ง สิ่งที่ยังต้องกังวลอยู่คือ กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเรำก็มีแนวทำงในเรื่องของกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
โดยจะใช้วิธีกำรจัดกำรเลือกตั้งเช่นเดียวกำรเลือกตั้งล ำปำง 

ประธำนกกต.ยังไม่แสดงควำมกังวลกรณีที่นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปไตยฟ้อง
คดีอำญำต่อ 7 กกต. จำกเหตุยกค ำร้องทุจริตเลือกตั้งส.ส.จ.พัทลุง โดยเรำท ำงำนตำมหน้ำที่บนพ้ืนฐำนกฎหมำย ซึ่งเป็น
เรื่องปกติ ทุกค ำร้องที่มำถึงเรำยึดหลักกฎหมำย และพยำนหลักฐำนที่มี ทุกค ำร้องต้องพิจำรณำบนพื้นฐำนเดียวกัน 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70319 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/70319
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พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎำคม 2563 เวลำ 12.02 น. 

กกต. คาดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการเข้าคูหา9ส.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
"ประธานกกต." เผยประสานรัฐบาลออกพ.ร.ฎ เลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการแล้ว คาดเข้าคูหา 9 ส.ค.นี้ ส่วนผล
เลือกตั้งล าปางยังรอรวบรวมข้อมูลทุจริต ภายใน 2 สัปดาห์ ยันไม่กังวล “นิพิฏฐ์” ฟ้องเหตุยกค าร้องทุจริตเลือกตั้ง
พัทลุง 
 เมื่อวันที่ 2 ก.ค.  นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ว่ำ เมื่อวัน
อังคำร (30 มิ.ย.) กกต.ได้รับทรำบควำมคืบหน้ำของกำรรับเรื่องร้องเรียน ว่ำขณะนี้มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 2 
เรื่อง ในกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล ำปำง คือเรื่องกำรใช้เงินซื้อเสียง และเจ้ำหน้ำที่รัฐวำงตัวไม่เป็นกลำง กรรมกำร
ได้รับทรำบเบื้องต้นและให้ส ำนักงำนไปด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติม แล้วจึงเสนอที่ประชุมกกต.อีกครั้งใน 2 สัปดำห์
หน้ำ เพรำะข้อมูลที่มีในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่กกต.จะต้องพิจำรณำว่ำประกำศผลได้หรือไม่ 
 โดยตำมกฎหมำย กกต.ต้องประกำศผลภำยใน 60 วัน ตำมกฎหมำยเขียนว่ำ เมื่อได้ตรวจสอบเบื้องต้น และมี
หลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตก็ให้ประกำศผลได้ ทั้งนี้ให้ค ำนึงถึงรำยงำนของผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง 
ฉะนั้นจึงต้องดูข้อมูลเบื้องต้นก่อน ถ้ำเรื่องที่มีกำรร้องไม่กระทบให้กำรเลือกตั้งไม่สุจริต ก็สำมำรถประกำศได้ หรือถ้ำ
หำกมีกำรประกำศรับรองผลไปก่อนแล้วพบว่ำกำรเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตก็สำมำรถเอำผิดทีหลังได้ 
 ส่วนกำรจัดกำรเลือกตั้งส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปรำกำรใหม่นั้น นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ ขณะนี้กกต.ได้ประสำนไปยัง
รัฐบำลเพ่ือให้ด ำเนินกำรในเรื่องของกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ (พ.ร.ฎ.) ให้มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อมีพ.ร.ฎ. แล้วกกต.
จะต้องก ำหนดวันเลือกตั้ง โดยเบื้องต้นคำดว่ำน่ำจะเป็นวันที่ 9 ส.ค. ทั้งนี้ก็ต้องรอว่ำพ.ร.ฎ.ออกเมื่อใด ส่วนกำรจัดกำร
เลือกตั้งสิ่งที่ยังต้องกังวลอยู่คือกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเรำก็มีแนวทำงในเรื่องของกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
โดยจะใช้วิธีกำรจัดกำรเลือกตั้งเช่นเดียวกำรเลือกตั้งล ำปำง 
 นอกจำกนั้น นำยอิทธิพร ยังกล่ำวอีกว่ำ ไม่แสดงควำมกังวลกรณีที่นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปไตยฟ้องคดีอำญำต่อ 7 กกต. จำกเหตุยกค ำร้องทุจริตเลือกตั้งส.ส.พัทลุง โดยเรำท ำงำนตำมหน้ำที่บนพื้นฐำน
กฎหมำย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ทุกค ำร้องที่มำถึงเรำยึดหลักกฎหมำย และพยำนหลักฐำนที่มี ทุกค ำร้องต้องพิจำรณำบน
พ้ืนฐำนเดียวกัน.  
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782922  

https://www.dailynews.co.th/politics/782922
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1 กรกฎำคม 2563 - 14:35 น. 

ฟัน"ยิ่งลักษณ์" ผิดม.157 เด้ง "ถวิล เปลี่ยนศรี" พ้นเลขา สมช. มิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 นำยนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ในฐำนะโฆษกส ำนักงำน ป.ป.ช. แถลงว่ำ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีกำรชี้มูลควำมผิดกรณี 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี กับพวก ใช้อ ำนำจโอน นำยถวิล เปลี่ยนศรี เลขำธิกำรสภำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) ให้มำด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำโดยมิชอบ ซึ่งกำรกระท ำ
ดังกล่ำวเป็นเหตุให้นำยถวิล ได้รับควำมเสียหำย และเป็นกำรกระท ำ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดำมำ
พงศ์ ซึ่งเป็นเครือญำติของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้ขึ้นมำด ำรงต ำแหน่งผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ (ผบ.ตร.) 
 โฆษก ป.ป.ช. กล่ำวว่ำ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้พิจำรณำส ำนวนกำรไต่สวนแล้วเห็นว่ำ กำรกระท ำของน.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ผู้ถูกกล่ำวหำ มีมูลควำมผิดทำงอำญำ ฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพ่ือให้
เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 
157 และฐำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจ ในต ำแหน่ง
หรือหน้ำที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 มำตรำ 123/1 
 ประกอบพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 มำตรำ 
192 ส่วนผู้ถูกกล่ำวหำอ่ืนเห็นว่ำข้อกล่ำวหำไม่มีมูล ให้ข้อกล่ำวหำตกไป และให้ส่งรำยงำน ส ำนวนกำรไต่สวน เอกสำร 
พยำนหลักฐำน และควำมเห็น พร้อมส ำเนำอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังอัยกำรสูงสุด เพ่ือด ำเนินกำรฟ้องคดีต่อศำลฎีกำแผนก
คดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ตำมฐำนควำมผิดดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 มำตรำ 76 ต่อไป 

จำกข้อเท็จจริง เมื่อปี พ.ศ. 2554 ขณะนำยถวิล ด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ เป็นหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรระดับกรม ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี มีอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงเกี่ยวกับกิจกำรควำมมั่นคงของประเทศ โดย
เป็นที่ปรึกษำ เสนอแนะนโยบำย มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงแห่งชำติต่อสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
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 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2554 ซึ่งเป็นวันอำทิตย์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้
โทรศัพท์สั่งกำรให้ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ด ำเนินกำรท ำเรื่ องขอรับโอนนำยถวิล เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ มำเป็นที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ 
 จำกนั้นส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้มีบันทึกข้อควำมลงวันที่ 4 กันยำยน 2554 ถึง น.ส.กฤษณำ สีหลักษณ์ 
ซึ่งด ำรงรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพ่ือขอควำมยินยอมรับโอนนำยถวิล มำด ำรงต ำแหน่ง ที่ปรึกษำ
นำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ และได้มีบันทึกข้อควำม ลงวันที่ 4 ก.ย. 2554 ถึงพล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ซึ่งด ำรงรอง
นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในฐำนะรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดของส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เพ่ือให้ควำมเห็นชอบและ
ยินยอมกำรโอนนำยถวิล มำด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ ซึ่งทั้ง น.ส.กฤษณำ และ
พล.ต.อ.โกวิท ต่ำงให้ควำมเห็นชอบและยินยอมกำรโอนดังกล่ำว และส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้น ำเรื่องดังกล่ำว
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติ 
 กรณีดังกล่ำวส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้ตรวจพบว่ำวันที่ 4 ก.ย. 2554 เป็นวันอำทิตย์ ซึ่งเป็น
วันหยุดรำชกำร จึงได้มีกำรแก้ไขบันทึกข้อควำมทั้งสองฉบับดังกล่ำวเป็นวันที่ 5 ก.ย. 2554 แต่เป็นกำรแก้ก่อนน ำเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ วันที่ 6 ก.ย. 2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ นำยกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวำระ
จรและในวันเดียวกันคณะรัฐมนตรีได้มีกำรประชุมและลงมติรับทรำบให้โอนนำยถวิล มำด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ
นำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำตำมที่ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีเสนอ 
 อีกทั้งศำลรัฐธรรมนูญได้มีค ำวินิจฉัยที่ 9/2557 ว่ำ กำรกระท ำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นกำรกระท ำโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำยเอ้ือประโยชน์ให้พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดำมำพงศ์ ซึ่งเป็นเครือญำติ เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติ กำรกระท ำทั้งหมดมิได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศชำติ และของประชำชนแต่อย่ำงใด อันแสดงให้เห็นถึง
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีวำระซ่อนเร้น ถือได้ว่ำเป็นกำรกระท ำโดยทุจริต 
 จำกนั้นน.ส.ยิ่งลักษณ์ นำยกรัฐมนตรี ก็ได้มีค ำสั่งให้นำยถวิล มำปฏิบัติรำชกำร ที่ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ใน
ต ำแหน่งดังกล่ำวทันที ซึ่งกำรแต่งตั้งโยกย้ำยดังกล่ำวด ำเนินกำรอย่ำงเร่งรีบรวบรัด แล้วเสร็จภำยใน 4 วัน เท่ำนั้น 
 จำกนั้นในวันที่ 4 ต.ค. 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ให้ด ำรงต ำแหน่ง
เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และในวันที่ 19 ต.ค. 2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำน
กรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ (ก.ต.ช.) ได้เสนอชื่อพล.ต.อ.เพรียวพันธ์ รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำร วันที่ 30 ก.ย. 2555 และเป็นเครือญำติของตนเอง ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงต่อที่ประชุม ก.ต.ช. ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 19 ต.ค. 2554 ซึ่งที่ประชุม ก.ต.ช. มีมติ
เห็นชอบ 
 
อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/435724?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/435724?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/435724?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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1 ก.ค. 2563 15:21 น. 

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7 ต่อ 1 “สิระ เจนจาคะ” ไม่สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. 

 
 
วันที่ 1 ก.ค. 2563 ศำลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลกำรพิจำรณำ ภำยหลังประชุมปรึกษำพิจำรณำคดีที่ส ำคัญ กรณี

ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 ว่ำ สมำชิกภำพของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของ นำยสิระ เจนจำคะ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (7) ประกอบมำตรำ 185 (1) 
หรือไม่  
 ผลกำรพิจำรณำ ศำลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้ำงมำก (7 : 1) วินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (7) ประกอบ มำตรำ 185 (1)  
 ทั้งนี้ กรณีของ นำยสิระ เกี่ยวเนื่องจำกเรื่องที่เดินทำงลงตรวจสอบพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต และมีคลิปกำรโต้ตอบกับ
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในพ้ืนที่ ซึ่งวันนี้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่ำ นำยสิระ ไม่สิ้นสมำชิกภำพ ส.ส. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1880321 
 
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1880321
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1 กรกฎำคม 2563 - 15:31 น. 

"สิระ" ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเป็นธรรม หลังมีมติ 7ต่อ 1 "ไม่แทรกแซง จนท.รัฐ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
"สิระ" ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเป็นธรรม หลังมีมติ 7ต่อ 1 "ไม่แทรกแซง จนท.รัฐ" ลั่น ขู่ฟ้องกลับแน่หาก
ค าร้องเจตนากลั่นแกล้ง 

1 ก.ค. 63  ศำลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติวินิจฉัยคดีที่ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ส่งควำมเห็น
ของ ส.ส. 57 คน ทีข่อให้ศำลวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 ว่ำ สมำชิกภำพควำมเป็น ส.ส. ของ นำยสิระ เจนจำคะ 
ส.ส. เขต 9 กทม. พรรคพลังประชำรัฐ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (7) ประกอบมำตรำ 185 (1) หรือไม่ โดย
ศำลรัฐธรรมนูญได้รับคดีนี้ไว้พิจำรณำวินิจฉัย เมื่อวันที่ 18 กันยำยน พ.ศ. 2562 จำกกรณีที่ นำยสิระ ใช้ต ำแหน่งกำร
เป็น ส.ส. กระท ำกำรก้ำวก่ำย แทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ในกำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่
ประจ ำของข้ำรำชกำร 
 โดยศำลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้ำงมำก 7 ต่อ1 เห็นว่ำ  กำรแสดงพฤติกรรม และใช้วำจำไม่เหมำะสมกับ
นำยต ำรวจ ผู้บริหำรเทศบำลกระรน จ.ภูเก็ต ขณะลงไปตรวจสอบพ้ืนที่กำรก่อสร้ำงคอนโดมิเนียมเมื่อวันที่ 18-19 ส.ค. 
62 เป็นเพียงกำรให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐท ำตำมกฎหมำยที่ก ำหนด เป็นกำรแสดงควำมไม่เห็นด้วยกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ 
พ.ต.ท.ประเทือง ผลมำนะ รองผู้ก ำกับกำรป้องกันปรำบปรำมสภ.กระรน  เท่ำนั้น 
 ส่วนกำรพูดกับผู้บริหำรเทศบำลต ำบลกระรน ก็เป็นเพียงกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
กฎหมำย จึงยังฟังไม่ได้ว่ำ นำยสิร ะใช้สถำนะควำมเป็นส.ส.เข้ำไปก้ำวก่ำยแทรกแซงจนเป็นเหตุให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (7) ประกอบมำตรำ 185 (1)  ส่วนใครที่เห็นว่ำพฤติกรรมของ นำยสิระ ไม่เหมำะสมกับ
กำรเป็นส.ส. ก็สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.และกรรมำธิกำร และมำตรฐำนทำง
จริยธรรมของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในองค์กรอิสระที่บังคับใช้กับส.ส.ด้วย 
 ทั้งนี้ ภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญ มีค ำวินิจฉัยออกมำ นำยสิระ เจนจำคะ กล่ำว ขอบคุณศำลรัฐธรรมนูญที่มีค ำ
วินิจฉัยอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนว่ำผมไม่ได้กระท ำควำมผิดตำมค ำร้อง 
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 "โดยมีข้อเท็จจริงตำมค ำร้องที่ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนยื่นต่อท่ำนประธำนรัฐสภำว่ำผมปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ชอบ ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จหลำยประกำร ซึ่งผมก ำลังให้ฝ่ำยกฎหมำยดูว่ำจะด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อผู้ร่วม
เสนอค ำร้องดังกล่ำวอย่ำงไรบ้ำง โดยหำกเห็นว่ำข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จในค ำร้องดังกล่ำวมีเจตนำเพ่ือกลั่นแกล้งหรือใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่มิชอบ เป็นควำมผิดตำมกฎหมำย ผมจะด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อบุคคลเหล่ำนั้นตำมสิทธิทำงกฎหมำย
ที่ผมมีอยู่ต่อไป " นำยสิระ กล่ำว   
อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/435739?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/435739?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/435739?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 1 กรกฎำคม 2563 - 15:33 น. 

“สิระ”รอด!! ศาลรธน.วินิจฉัยไม่พ้น ส.ส. ปมลุยสอบรุกป่า จ.ภูเก็ต 
 
 

 
 
 
 
 
เมื่อเวลำ 14.30 น. วันที่ 1 กรกฎำคม ที่ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์เพ่ือ

อ่ำนค ำวินิจฉัยกรณีท่ีนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ได้ส่งควำมเห็นของ ส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำน 57 คน ขอให้
พิจำรณำวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 ว่ำ สมำชิกสภำพกำรเป็น ส.ส.ของนำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรคพลัง
ประชำรัฐ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101(7) ประกอบมำตรำ 185 (1) หรือไม่ โดยศำลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้ำง
มำก 7 ต่อ 1 ว่ำ กำรที่นำยสิระเดินทำงลงไปตรวจสอบพื้นที่กำรก่อสร้ำงคอนโดมิเนียม เมื่อวันที่ 18-19 กันยำยน 2562 
ที่ จ.ภูเก็ต และได้มีกำรแสดงพฤติกรรมและใช้วำจำไม่เหมำะสม กับ พ.ต.ท.ประเทือง ผลมำนะ รองผู้ก ำกับกำรป้องกัน
ปรำบปรำม สภ.กะรน ผู้บริหำรเทศบำล ต ำบลกะรน ยังไม่เข้ำลักษณะเป็นกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ ส.ส. ใช้สถำนะหรือ
ต ำแหน่งเข้ำไปก้ำวก่ำยแทรกแซงกำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ประจ ำของข้ำรำชกำร พนักงำน 
ลูกจ้ำง ของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรที่รับถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น ตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 185(1) จนเป็นเหตุให้สมำชิกภำพควำมเป็น ส.ส. สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(7) 

โดยศำลให้เหตุผลว่ำ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำ นำยสิระ ให้กำรยอมรับว่ำได้ลงพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต เพ่ือตรวจสอบ และ
ได้มีกำรพูดคุยกับ พ.ต.ท.ประเทือง นำยกเทศมนตรีต ำบลกะรน ตำมท่ีได้มีกำรร้องจริง แม้นำยสิระจะไม่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรให้ลงไปตรวจสอบจำกบุคคลภำยนอก แต่จำกกำรกระท ำดังกล่ำว มี 2 กำรกระท ำ คือ 1. พูดจำไม่
เหมำะสมกับ พ.ต.ท.ประเทือง กรณีพบกำรก่อสร้ำงผิดกฎหมำยแล้วไม่ด ำเนินคดี และ 2.ไม่จัดเจ้ำหน้ำที่มำดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัยนำยสิระ ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญเสียงข้ำงมำกเห็นว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวของนำยสิระเป็นเพียงต้องกำรให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่ก ำหนด ซึ่งกำรแสดงพฤติกรรมและกำรใช้ถ้อยค ำของนำย
สิระนั้นเป็นเพียงกำรไม่เห็นด้วยกับกำรท ำหน้ำที่ของ พ.ต.ท.ประเทือง เท่ำนั้น ส ำหรับกำรกระท ำกรณีพูดจำต่อ
นำยกเทศมนตรี และผู้บริหำรเทศบำลต ำบลกระรน เป็นเพียงกำรสอบถำมข้อมูลและรับฟังค ำชี้แจงจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ที่เก่ียวข้องตำมกฎหมำยกับกำรก่อสร้ำงอำคำรชุดดังกล่ำว เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนด จึงยังฟังไม่ได้
ว่ำนำยสิระใช้สถำนะหรือต ำแหน่ง กำรเป็น ส.ส. ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือพรรค
กำรเมือง ในกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ประจ ำของพ.ต.ท.ประเทือง นำยกเทศมนตรี และผู้บริหำร
เทศบำลต ำบลกระรน ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 185(1) 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0.jpg
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อย่ำงไรก็ดี พฤติกรรมของนำยสิระ ในกำรแสดงท่ำทำงและกำรใช้ถ้อยค ำต่อพ.ต.ท.ประเทือง นำยกเทศมนตรี 
และผู้บริหำรเทศบำลต ำบลกระรนนั้น หำกบุคคลใดเห็นว่ำพฤติกรรมดังกล่ำวไม่สุภำพ ไม่เหมำะสม ต่อสถำนะหรือ
ต ำแหน่ง ส.ส. ซึ่งเป็นสมำชิกรัฐสภำอันเป็นองค์กรที่ใช้อ ำนำจอธิปไตย บุคคลนั้นย่อมด ำเนินกำรได้ตำมที่รัฐธรรมนูญ
กฎหมำยหรือข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของ ส.ส.และกรรมำธิกำร พ.ศ.2563 และมำตรฐำนทำงจริยธรรมของ
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้ำหน่วยงำน
ธุรกำรของศำลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ซึ่งใช้บังคับกับ ส.ส.ด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2250385 
 
  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2250385


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 
1 ก.ค. 2563 15:44 น. 

ธรรมนัส ไม่หลุด ส.ส. ศาลรธน. ไม่รับค าร้องปมเมียถือหุ้นคู่สัญญาตลาดคลองเตย 

 
 
 วันที่ 1 ก.ค. 2563 ศำลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลกำรพิจำรณำคดีที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งค ำร้องขอให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 42 ว่ำ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของ ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่ำ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (7) ประกอบมำตรำ 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสำม หรือไม่  
 ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำข้อเท็จจริงตำมค ำร้องและเอกสำรประกอบค ำร้องแล้วเห็นว่ำ แม้สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร จ ำนวน 54 คน ซึ่งเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร 
เข้ำชื่อร้องต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งค ำร้องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (2) ประกอบมำตรำ 184 วรรคหนึ่ง (2) 
และวรรคสำม และผู้ร้องยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญแล้วก็ตำม 
 แต่กำรที่ศำลรัฐธรรมนูญจะรับค ำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 42 วรรคหนึ่ง หรือไม่นั้น 
นอกจำกพิจำรณำกระบวนกำรส่งค ำร้องแล้ว ยังต้องพิจำรณำเนื้อหำของค ำร้องว่ำมีมูลกรณีตำมรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย 
เนื่องจำกรัฐธรรมนูญมิได้ก ำหนดมำตรกำรตรวจสอบ มูลกรณีตำมค ำร้องก่อนส่งมำยังศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 42 วรรคหนึ่ง เนื่องจำกไม่มีกระบวนกำรกลั่นกรองมูลกรณีตำมค ำร้องโดยควำมเห็นชอบของสภำ
แห่งนั้น ท ำให้ศำลรัฐธรรมนูญจ ำเป็นต้องพิจำรณำมูลกรณีก่อนที่จะมีค ำสั่งรับค ำร้องไว้พิจำรณำเพ่ือให้ควำมเป็นธรรม
แก่ผู้ถูกร้อง  
 

ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำข้อเท็จจริงตำมค ำร้องและเอกสำรประกอบค ำร้องแล้วเห็นว่ำ กำรที่ภริยำของผู้ถูกร้อง
ถือหุ้นในบริษัท ตลำดคลองเตย (2551) จ ำกัด และบริษัทฯ ท ำสัญญำเช่ำพ้ืนที่กับกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ตำมที่
กล่ำวอ้ำงในค ำร้อง ไม่มีลักษณะเป็นกำรเข้ำท ำสัญญำอันเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 184 วรรค
หนึ่ง (2) และวรรคสำม มูลกรณีไม่ต้องด้วยเหตุ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (7) ที่ผู้ร้องจะขอให้ศำลรัฐธรรมนูญ
พิจำรณำตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 ได้ จึงมีค ำสั่งไม่รับค ำร้องนี้ไว้พิจำรณำวินิจฉัย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1880349 
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1 กรกฎำคม 2563 - 15:46 น. 

"ธรรมนัส พรหมเผ่า" เฮ  ศาล รธน. ไม่รับค าร้องสอยสมาชิกภาพ ส.ส. 

 
 
 ข่ำวจำกส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ว่ำ วันนี้ ศำลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษำพิจำรณำคดีที่ส ำคัญ คือ 
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ  ๘๒ ว่ำ สมำชิกภำพ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ำ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ ๑๐๑ (๗) ประกอบมำตรำ 
๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสำม หรือไม่ 
  ผลกำรพิจำรณำ ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำข้อเท็จจริงตำมค ำร้องและเอกสำรประกอบค ำร้องแล้วเห็นว่ำ แม้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จ ำนวน ๕๔ คน ซึ่งเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของ
สภำผู้แทนรำษฎร เข้ำชื่อร้องต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งค ำร้องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่ำ
สมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๐๑ (๗) ประกอบมำตรำ ๑๘๔ 
วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสำม และผู้ร้องยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญแล้วก็ตำม 
  แต่กำรที่ศำลรัฐธรรมนูญจะรับค ำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ ๘๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่ นั้น 
นอกจำกพิจำรณำกระบวนกำรส่งค ำร้องแล้ว ยังต้องพิจำรณำเนื้อหำของค ำร้องว่ำมีมูลกรณีตำมรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย 
เนื่องจำกรัฐธรรมนูญมิได้ก ำหนดมำตรกำรตรวจสอบมูลกรณีตำมค ำร้องก่อนส่งมำยังศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยตำม
รัฐธรรมนูญ 

มำตรำ ๘๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจำกไม่มีกระบวนกำรกลั่นกรองมูลกรณีตำมค ำร้องโดยควำมเห็นชอบของสภำแห่ง
นั้น ท ำให้ศำลรัฐธรรมนูญจ ำเป็นต้องพิจำรณำมูลกรณีก่อนที่จะมีค ำสั่งรับค ำร้องไว้พิจำรณำ เพ่ือให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้
ถูกร้อง ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำข้อเท็จจริงตำมค ำร้องและเอกสำรประกอบค ำร้องแล้วเห็นว่ำ กำรที่ภริยำของผู้ถูกร้อง
ถือหุ้นในบริษัท ตลำดคลองเตย (๒๕๑) จ ำกัด และบริษัทฯ ท ำสัญญำเช่ำพ้ืนที่กับกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยตำมที่กล่ำว
อ้ำงในค ำร้องไม่มีลักษณะเป็นกำรเข้ำท ำสัญญำอันเป็นกำรผูกขำดตัดตอนตำม รธน.ม.๑๘๔ วรรคหนึ่ง(๒)และวรรคสำม 
มูลกรณีไม่ต้องด้วยเหตุตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๐๑ (๗) ที่ผู้ร้องจะขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำตำมรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ ๘๒ ได้จึงมีค ำสั่งไม่รับค ำร้องนี้ไว้พิจำรณำวินิจฉัย 
อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/435737?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/435737?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/435737?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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พุธที่ 1 กรกฎำคม 2563 เวลำ 16.00 น. 

ศาล รธน. ไม่รับค าร้องถอด 'ธรรมนัส' ปมเมียถือหุ้นบ.คู่สัญญารัฐ 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ประชุมศำลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับค ำร้องกรณีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ส่งควำมเห็นของ 
ส.ส. 54 คน  ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ  รมช.เกษตรฯ  สิ้นสุดลงตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ  101  ( 7 )  ประกอบมำตรำ  184 วรรค 1  ( 2 ) และ วรรค  3  หรือไม ่ จำกกรณีภรรยำของ ร.อ.
ธรรมนัส ถือครองหุ้นในบริษัท ตลำดคลองเตย  (๒๕๕๑) จ ำกัด 
 โดยบริษัทดังกล่ำวได้ท ำสัญญำเช่ำพ้ืนที่กับกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย โดยศำลรัฐธรรมนูญเห็นว่ำ กำรท ำ
สัญญำดังกล่ำวไม่มีลักษณะเป็นกำรเข้ำท ำสัญญำอันเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ  184 วรรค 1  ( 2 
) และวรรค  3 มูลกรณีจึงไม่ต้องด้วยเหตุตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ  101 ( 7 ) ที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจะขอให้ศำล
รัฐธรรมนูญพิจำรณำตำมมำตรำ  82  ได ้
 อย่ำงไรก็ตำมก่อนหน้ำนี้ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งรับค ำร้อง ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรที่ส่งควำมเห็นของ
ส.ส. 51 คนขอให้วินิจฉัยว่ำกำรที่ร.อ.ธรรมนัส เคยถูกศำลออสเตรเลียตัดสินว่ำมีควำมผิดฐำนน ำเข้ำและค้ำยำเสพติด
จ ำคุก 6 ปีแต่จ ำคุก 4 ปีก่อนถูกเนรเทศกับประเทศไทยเข้ำข่ำยมีลักษณะต้องห้ำมในกำรด ำรงต ำแหน่งส.ส. และ
รัฐมนตรีตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 98(10) ไว้พิจำรณำ และขณะนี้อยู่ระหว่ำงให้เวลำร.อ.ธรรมนัสชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำต่อ
ศำลรัฐธรรมนูญภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับส ำเนำค ำร้อง. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782804 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/782804
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วันท่ี 1 กรกฎำคม 2563 - 16:30 น. 

‘สิระ’ ขอบคุณศาล รธน.หลังวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ยังคงอยู่ ลั่นเตรียมฟ้องกลับ 50 ส.ส.
ที่ลงชื่อยื่นค าร้อง 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลำ 15.00 น. วันที่ 1 กรกฎำคม ที่ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ 
กล่ำวภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยควำมเป็นสมำชิกภำพส.ส.ไม่สิ้นสุดลง ว่ำ ขอบคุณศำลรัฐธรรมนูญที่ให้ตนยังเป็น
ส.ส.อยู่ ตนจะน ำไปปรับปรุงและปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ของประชำชนทั้งประเทศให้มำกที่สุด โดยศำลวินิจฉัยว่ำกำร
เป็นส.ส. ของปวงชนชำวไทยท ำอะไรก็แล้วแต่เพ่ือประโยชน์ของประชำชนและรัฐ ซึ่งท ำท่ีไหนก็ได้ และท่ีบอกว่ำเป็นส.ส.
ของเขตหลักสี่ ไม่ใช่ ส.ส.ของจ.ภูเก็ต ต้องเข้ำใจแล้วว่ำเป็นส.ส. ของปวงชนชำวไทย ไม่ใช่ส.ส.เฉพำะเขต ส่วนเรื่องที่ผู้
ร้องเรียนตน ตนถือว่ำเรำก็เป็นนิติบัญญัติเหมือนกัน เป็นส.ส.เหมือนกัน กำรที่จะร้องอะไรก็ต้องรับผลตำมมำ ดูว่ำผู้ถูก
ร้องได้รับควำมเดือดร้อนหรือไม่ มีกำรเซ็นต์ชื่อกันกว่ำ 50 กว่ำคน ได้มีกำรอ่ำนค ำร้องหรือไม่ เบื้องต้นได้ให้ฝ่ำย
กฎหมำยดูว่ำควำมผิดของผู้ร้องมีอะไรบ้ำง จะได้เป็นบรรทัดฐำนในกำรเซ็นต์ชื่อร้องโดยที่ไม่สอบข้ อเท็จจริง ตนถือว่ำ
วันนี้ได้ท ำประโยชน์กับประเทศ  คอนโดที่ตนได้ลงพื้นที่ในจ.ภูเก็ตก็ได้ถูกระงับกำรก่อสร้ำง ก็รออีกนิดนึงว่ำศำลปกครอง
สูงสุดจะมีค ำสั่งตำมค ำสั่งศำลปกครองชั้นต้นหรือไม่ ที่ให้เพิกถอนหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทั้งนี้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรนี้ต้องรับผิดชอบ ถ้ำมีอีกไม่ใช้เฉพำะกรณีนี้ตนพร้อมที่จะไปตรวจสอบ 

“ถ้ำพบว่ำ ผู้ร้องมีเจตนำหรือควำมผิดส ำเร็จตำมมำตรำ 157 ผมจะต้องด ำเนินคดีกับผู้ที่ลงรำยชื่อทั้งหมด เพ่ือ
เป็นเยี่ยงอย่ำงกับส.ส. ที่ใช่ว่ำจะร้องใครก็ร้อง และไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย เรำเป็นนิติบัญญัติ ออกกฎหมำยให้คนทั้ง
ประเทศใช้ ฉะนั้น ส.ส.จะต้องรับผิดชอบต่อตัวท่ำนเองด้วย มิฉะนั้นประชำชนจะให้ควำมเชื่อถือส.ส.ได้อย่ำงไร งำนนี้ถ้ำ
พบควำมผิดจริง ผมเอำคืนแน่ ไม่ใช่เรื่องกำรจองเวรจองกรรม แต่เป็นเยี่ยงอย่ำงไม่ให้ไปกระท ำกับรำยต่อไป ไม่ว่ำท่ำน
นั้นจะเป็นฝ่ำยรัฐบำลหรือฝ่ำยค้ำน” นำยสิระ กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2250533 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2250533
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/S__10395726.jpg
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1 ก.ค. 2020 16:27:34 

ศาล รธน.ไม่รับถอดถอน “ร.อ.ธรรมนสั" 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ 1 ก.ค.-มติศาลรัฐธรรมนูญไม่รับถอดถอน “ร.อ.ธรรมนัส” กรณีภรรยาถือหุ้นบริษัทคู่สัญญารัฐ ชี้ไม่เข้าลักษณะท า
สัญญาผูกขาดตัดตอน 

 ที่ประชุมศำลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับค ำร้องกรณีประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งควำมเห็นของส.ส. 54 คน ขอให้
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพส.ส.ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101( 7 ) ประกอบมำตรำ184 วรรค 1( 2 ) และวรรค 3 หรือไม่ จำกกรณีภรรยำ
ของร.อ.ธรรมนัสถือครองหุ้นในบริษัทตลำดคลองเตย(2551) จ ำกัด โดยบริษัทดังกล่ำวได้ท ำสัญญำเช่ำพ้ืนที่กับกำร
ท่ำเรือแห่งประเทศไทย  
 ศำลรัฐธรรมนูญเห็นว่ำ กำรท ำสัญญำดังกล่ำวไม่มีลักษณะเป็นกำรเข้ำท ำสัญญำอันเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 184 วรรค 1( 2 ) และวรรค 3 มูลกรณีจึงไม่ต้องด้วยเหตุตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101( 7 ) ที่
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจะขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำตำมมำตรำ  82  ได้.-ส ำนักข่ำวไทย  
 

อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5efc5706e3f8e40af9461357 

 

ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/70244 

 

  

https://www.mcot.net/viewtna/5efc5706e3f8e40af9461357
https://www.thaipost.net/main/detail/70244
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วันท่ี 1 กรกฎำคม 2563 - 16:39 น. 

ศาลรธน.มติไมร่ับค าร้องถอดถอน ‘ธรรมนสั’ ปมเมียถือหุ้นบริษัทคูส่ัญญารัฐ 
 
 
 

 
 
 
 
ศาลรธน. มีมติไม่รับถอดถอนต าแหน่งรมต. “ธรรมนัส” ปมเมียถือหุ้นบริษัทคู่สัญญารัฐ ส่วนคดีปมยาเสพติด อยู่
ระหว่างชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับกำรประชุมตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญวันนี้ ที่ประชุมมีมติไม่
รับค ำร้องกรณีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ส่งควำมเห็นของ ส.ส. 54 คน ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพส.ส.
ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (7) 
ประกอบมำตรำ 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสำมหรือไม่ จำกกรณีภรรยำของร.อ.ธรรมนัส ถือครองหุ้นในบริษัท ตลำด
คลองเตย (2551) จ ำกัด โดยบริษัทดังกล่ำวได้ท ำสัญญำเช่ำพ้ืนที่กับกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย โดยศำลรัฐธรรมนูญเห็น
ว่ำ กำรท ำสัญญำดังกล่ำวไม่มีลักษณะเป็นกำรเข้ำท ำสัญญำอันเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 184 
วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสำม มูลกรณีจึงไม่ต้องด้วยเหตุตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (7) ที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจะ
ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำตำมมำตรำ 82 ได ้

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหน้ำนี้ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งรับค ำร้อง ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรที่ส่งควำมเห็นของส.ส. 
51 คน ขอให้ศำลวินิจฉัยว่ำกำรที่ร.อ.ธรรมนัส เคยถูกศำลออสเตรเลียตัดสินว่ำมีควำมผิดฐำนน ำเข้ำและค้ำยำเสพติด
จ ำคุก 6 ปี แต่จ ำคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกับประเทศไทยเข้ำข่ำยมีลักษณะต้องห้ำมในกำรด ำรงต ำแหน่ง ส.ส. และ
รัฐมนตรี ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 98 (10) ไว้พิจำรณำ และขณะนี้อยู่ระหว่ำงให้เวลำ ร.อ.ธรรมนัส ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ
ต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับส ำเนำค ำร้อง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2250563 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2250563
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/87.jpg
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พุธที่ 1 กรกฎำคม 2563 เวลำ 17.12 น. 

"ธรรมนัส"ดีใจ! "ไม่หลดุเก้าอี้" ปมเมียถือหุ้นตลาดคลองเตย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่อำคำรรัฐสภำ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และกรรมกำรบริหำรพรรค
พลังประชำรัฐ(พปชร.) กล่ำวภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญไม่รับค ำร้อง กรณีวินิจฉัยสมำชิกภำพ ส.ส. จำกกรณีภรรยำถือหุ้น
ตลำดคลองเตย ซึ่งเป็นคู่สัญญำกับรัฐ ว่ำ หำกถำมว่ำรู้สึกอย่ำงไรก็รู้สึกดีใจ หลังจำกนี้ก็จะเดินหน้ำท ำงำนเพ่ือประชำชน
ต่อไปโดยไม่มีอะไรมำติดขัด อย่ำงไรก็ตำมยังไม่ได้มีกำรรำยงำนเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่ในพรรคทรำบ เพรำะตนก็พ่ึงเลิกจำกกำร
ร่วมประชุมที่กระทรวงฯ. 
อ้ำงอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/782822 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/782822
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1 กรกฎำคม 2563 - 18:37 น. 

"ครูมานิตย์"เพื่อไทย วอน "นายกฯ" อย่าเพ่ิงยุบสภาฯ  

 
 
 
 
 
 

"ครูมานิตย์" เพื่อไทย ชี้ บริหารงบประมาณต้องมีวิสัยทัศน์และจริงใจ ซัด "สมคิด" น าทีมเศรษฐกิจล้มเหลว วอน 
"นายกฯ" อย่าเพิ่งยุบสภา เพราะเพิ่งเลือกตั้ง 
 1 ก.ค. 63  กำรประชุมสภำฯเพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ งบประมำณ ปี  64 นำยครูมำนิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส. 
พรรคเพ่ือไทย อภิปรำยว่ำงบประมำณเป็นเงินภำษีของประชำชนคนไทยทุกคน ที่จะต้องจัดสรรอย่ำงมีวิสัยทัศน์และมี
ควำมจริงใจต่อประชำชน  กล่ำวย้ ำว่ำรัฐบำลต้องมีควำมสำมำรถในกำรหำเงินเข้ำประเทศ โดยเฉพำะกำรจัดเก็บภำษี
รำยได้ของรัฐ  กำรกู้เงินจนเข้ำสู่ภำวะอันตรำย ทวงถำมถึงควำมสำมำรถของรัฐบำลในกำรใช้หนี้ของรัฐบำลด้วย 
 นำยครูมำนิตย์ ยังชี้ว่ำรัฐบำลนี้โดยเฉพำะทีมเศรษฐกิจที่มีนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี เป็น
หัวหน้ำทีมนั้นบริหำรเศรษฐกิจล้มเหลว พร้อมกับอ้ำงอิงข่ำวจำกหน้ำหนังสือพิมพ์ที่มีสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐไล่นำย
สมคิดออกจำก ครม. โดยเชื่อว่ำประเด็นนี้ท ำให้นำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่สบำยใจ  และย้ ำว่ำ
ต้องกำรเห็นงบประมำณ 3.3 ล้ำนบำท ถูกน ำไปบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหำปำกท้องและสร้ำงรำยได้
ให้ประชำชน ซึ่งขณะนี้มีตัวเลขจ ำนวนผู้ตกงำนจ ำนวนมำกกว่ำ 10,000,000 คน โดยยังเชื่อว่ำรัฐบำลสำมำรถปรับปรุง
งบประมำณได้ 
 ทั้งนี้ยังกล่ำวว่ำรู้สึกไม่สบำยใจ อ้ำงถึงกระแสข่ำวว่ำนำยสมคิด  จำตุศรีพิทักษ์  พูดถึงเรื่องกำรยุบสภำฯหลังแก้
สถำนกำรณ์โควิด-19 โดยฝำกถึงนำยกรัฐมนตรีว่ำอย่ำเพิ่งยุบสภำ เพรำะเพ่ิงผ่ำนกำรเลือกตั้งมำไม่ถึง 2 ปี 
อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/435762?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politi 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/435762?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politi
https://www.komchadluek.net/news/politic/435762?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politi
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01 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 18:44 น.  

'ธรรมนัส' ดีใจไม่โดนสอยร่วงเก้าอี้ ส.ส. โวไรช้นักติดหลัง-มุ่งหน้าท างานเพื่อประชาชน 
 
   
 
 
 
 
 
1 ก.ค.63 - ทีอ่ำคำรรัฐสภำ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ 
กล่ำวภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญไม่รับค ำร้องกรณีวินิจฉัยสมำชิกภำพส.ส.จำกกรณีภรรยำถือหุ้นตลำดคลองเตย ซึ่งเป็น
คู่สัญญำกับรัฐคือ กำรท่ำเรือ ว่ำ หำกถำมว่ำรู้สึกอย่ำงไรก็รู้สึกดีใจ หลังจำกนี้ก็จะเดินหน้ำท ำงำนเพ่ือประชำชนต่อไป 
โดยไม่มีอะไรมำติดขัด และยังไม่ได้มีกำรรำยงำนเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่ในพรรคทรำบ เพรำะตนก็เพ่ิงเลิกจำกกำรร่วมประชุมที่
กระทรวง 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70252 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/70252
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วันท่ี 1 กรกฎำคม 2563 - 21:04 น. 

“เพื่อไทย” ไม่ถอย 3 ก.ค. เคาะส่ง “ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย (พท.) แจงว่า พรรคพท.ได้เรียกคณะกรรมการสรร
หาผู้สมัครส.ส. ของพรรคประชุมในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. เพื่อลงมติเคาะส่งผู้สมัครส.ส. ในการ
เลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยหากมีข้อสรุปแล้ว ทางคณะกรรมการสรรหาจะ
ส่งช่ือของบุคคลที่มีคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งไปให้กรรมการจังหวัด เพื่อให้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2250940 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2250940
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.png
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วันพุธ ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 22.00 น. 

'หัวหน้าป้อม'ฟิต!ถกคยี์แมน พปชร. โชว์บารมีสั่งสลายมุ้ง ยดึกฎเหล็กพรรค 
 
 
 
 
 
 
 
"บิ๊กป้อม"ฟิตเข้าพรรคถกคีย์แมนพปชร. ย้ ารักษาภาพพจน์รัฐบาล-พปชร. วางประชุมใหญ่วิสามัญพรรค10ก.ค.
เลือกคกก.สรรหาผู้สมัครรับลต. 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำล ว่ำ ภำยหลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรี ประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) เสร็จสิ้นภำรกิจที่
ท ำเนียบรัฐบำล ในช่วงบ่ำยแล้ว ได้เดินทำงไปยังที่ท ำกำรพรรคพลังประชำรัฐ อำคำรรัชดำวัน ถนนรัชดำภิเษก โดยได้
เรียกประชุมแกนน ำพรรคเป็นกำรภำยใน หลังจำกวันที่ 30 มิ.ย.ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม ส.ส.พรรค อำทิ นำยอนุชำ นำ
คำศัย เลขำธิกำรพรรค นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยไพบูลย์ 
นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประชุม ส.ส.ในสัปดำห์หน้ำ 
 รวมทั้งก ำหนดวันประชุมใหญ่วิสำมัญพรรค เพ่ือเลือกคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจำก 
กก.บห.ชุดเดิมสิ้นสภำพ และมีกำรตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ จึงท ำให้ต้องมีกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับ
เลือกตั้งใหม่ โดยจะมำจำก กก.บห.4 คน และตัวแทนจำกสมำชิกพรรคจ ำนวน 7 คน รวม 11 คน โดยคณะกรรมกำร
สรรหำฯ ชุดนี้ จะท ำหน้ำที่ครั้งแรกในกำรเลือกตั้งซ่อม ที่ จ.สมุทรปรำกำร เขต 5 หลัง นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต 
ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ถูกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเบื้องต้นก ำหนดวันประชุมใหญ่วิสำมัญ
พรรค ในวันที่ 10 ก.ค.นี้ ณ ที่ท ำกำรพรรค อำคำรรัชดำวัน ถนนรัชดำภิเษก 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พล.อ.ประวิตร ได้ย้ ำขอให้ทุกคนรักกัน สำมัคคีกัน ไม่มีแบ่งกลุ่ม เป็นหนึ่งเดียวและให้ยึดถือ
กฎระเบียบพรรคเพ่ือให้พรรคเติบโตไปในวันข้ำงหน้ำ ต้องท ำงำนสนับสนุนกำรท ำงำนรัฐบำล ที่ส ำคัญต้องระมัดระวัง
และต้องรักษำภำพพจน์ของพรรคและภำพพจน์รัฐบำล เนื่องจำกพรรคพลังประชำรัฐเป็นแกนน ำรัฐบำล ขอให้ช่วยกัน
คนละไม้คนละมือ 
 ทั้งนี้ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรหำรือครั้งนี้ ยังไม่ได้มีกำรแต่งตั้งต ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรค 9 คน แต่อย่ำงใด 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/502728 
  

https://www.naewna.com/politic/502728
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พุธที่ 1 กรกฎำคม 2563 เวลำ 22.00 น. 

"บิ๊กป้อม" ฟิตเข้าพรรคถกคีย์แมน ย้ ารักษาภาพพจน์ "รัฐบาล-พปชร." 
 
 
 
 
 
 
"บิ๊กป้อม"ฟิตเข้าพรรคถกคีย์แมนพปชร. ย้ ารักษาภาพพจน์รัฐบาล-พปชร.วางประชุมใหญ่วิสามัญพรรค 10 ก.ค. 
เลือกคกก.สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ขณะที่"บิ๊กตู่"เตือน"ชัยวุฒิ" เบาๆหน่อยยังไงก็อยู่ด้วยกัน 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำล ว่ำ ภำยหลังพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรี ประธำนยุทธศำสตร์พรรคพรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) เสร็จสิ้น
ภำรกิจที่ท ำเนียบรัฐบำลในช่วงบ่ำยแล้ว ได้เดินทำงไปยังที่ท ำกำรพรรคพลังประชำรัฐ อำคำรรัชดำวัน ถนนรัชดำภิเษก 
ได้เรียกประชุมแกนน ำเป็นกำรภำยใน หลังจำกวันที่ 30 มิ.ย.ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม ส.ส. พรรค อำทิ อนุชำ นำคำศัย 
เลขำธิกำรพรรค นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม นำยวิรัช รัตนเศรษฐส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประชุม ส.ส.ในสัปดำห์หน้ำ  
 รวมทั้งก ำหนดวันประชุมใหญ่วิสำมัญพรรค เพ่ือเลือกคณะกรรมกำรสรรหำผู้ สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจำก 
กก.บห. ชุดเดิมสิ้นสภำพและมีกำรตั้งกก.บห.ชุดใหม่ จึงท ำให้ต้องมีกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ใหม่ โดยจะมำจำก กก.บห. 4 คน และตัวแทนจำกสมำชิกพรรคจ ำนวน 7 คน รวม 11 คน โดยคณะกรรมกำรสรรหำฯ 
ชุดนี้จะท ำหน้ำที่ครั้งแรกในกำรเลือกตั้งซ่อมที่จ.สมุทรปรำกำร เขต 5 หลัง นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.พรรค
พลังประชำรัฐ ถูกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ เบื้องต้นก ำหนดวันประชุมใหญ่วิสำมัญพรรคในวันที่ 10 
ก.ค. ณ ที่ท ำกำรพรรค อำคำรรัชดำวัน ถนนรัชดำภิเษก  

นอกจำกนี้ พล.อ.ประวิตร ย้ ำขอให้ทุกคนรักกัน สำมัคคีกัน ไม่มีแบ่งกลุ่ม เป็นหนึ่งเดียวและให้ยึดถือ
กฎระเบียบพรรคเพ่ือให้พรรคเติบโตไปในวันข้ำงหน้ำ ต้องท ำงำนสนับสนุนกำรท ำงำนรัฐบำล ที่ส ำคัญต้องระมัดระวัง
และต้องรักษำภำพพจน์ของพรรคและภำพพจน์รัฐบำล เนื่องจำกพรรคพลังประชำรัฐเป็นแกนน ำรัฐบำล ขอให้ช่วยกัน
คนละไม้คนละมือ อย่ำงไรก็ตำม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรหำรือยังไม่ได้มีกำรแต่งตั้งต ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรค 9 คน
แต่อย่ำงใด 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782825 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/782825
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หัวหน้าป้อม' ฟิตเรียกหารือ คีย์แมนพลังประชารัฐ 
 
   
 
 
 
 
 
  2 ก.ค.63 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำล ว่ำ ภำยหลังจำกที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรี ประธำนยุทธศำสตร์พรรคพรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) เสร็จสิ้น
ภำรกิจที่ท ำเนียบรัฐบำลในช่วงบ่ำยแล้ว ได้เดินทำงไปยังที่ท ำกำรพรรค พปชร.อำคำรรัชดำวัน ถนนรัชดำภิเษก โดยได้
เรียกประชุมแกนน ำ และ กก.บห.พรรคเป็นกำรภำยใน หลังจำกท่ีวันที่ 30 มิ.ย.ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม ส.ส. พรรค  

อำทิ นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม นำยวิรัช รัตนเศรษฐ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน  กก.บห. นำย
อนุชำ นำคำศัย เลขำธิกำรพรรค เพ่ือซักซ้อมข้อมูลและเตรียมควำมพร้อมในกำรประชุม ส.ส.ในสัปดำห์หน้ำ รวมทั้งได้มี
กำรก ำหนดวันประชุมใหญ่วิสำมัญพรรคเพ่ือเลือกคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง  เนื่องจำก กก.บห.ชุดเดิมสิ้น
สภำพและมีกำรตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ จึงท ำให้ต้องมีกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่โดยจะมำจำก 
กก.บห. 4 คน และตัวแทนจำกสมำชิกพรรคจ ำนวน 7 คนรวมเป็น 11 คนโดยคณะกรรมกำรสรรหำฯ ชุดนี้จะท ำหน้ำที่
ครั้งแรกในกำรเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปรำกำร เขต 5 หลัง นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ 
ถูกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่  

ทั้งนี้ เบื้องต้นก ำหนดวันประชุมใหญ่วิสำมัญพรรคในวันที่ 10 ก.ค. ณ ที่ท ำกำรพรรค อำคำรรัชดำวัน ถนน
รัชดำภิเษก 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70283 
ทูเดย์ไลน์ 
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5
%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8
%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0
%B9%89%E0%B8%B3+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B
1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87+%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%
B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8
%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1-j5GXMg  

https://www.thaipost.net/main/detail/70283
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87+%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1-j5GXMg
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87+%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1-j5GXMg
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87+%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1-j5GXMg
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87+%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1-j5GXMg
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87+%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1-j5GXMg
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87+%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1-j5GXMg
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87+%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1-j5GXMg
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“หมอวรงค'์ เผยคืบหน้าตั้งกลุ่มการเมือง ย้ า 'วิตรรกมุทรา' ไม่ใช่ชือ่กลุ่ม  
เป็นเพียงสัญลักษณ์มือ 
 
   
 
 
 
 

2 ก.ค.63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย(รปช.)  โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟ
ซบุ๊กว่ำ ควำมคืบหน้ำของกำรตั้งกลุ่มกำรเมือง ผมขอรำยงำนควำมคืบหน้ำ กำรจัดตั้งกลุ่มกำรเมืองครับ ที่ผ่ำนมำพวก
เรำได้มีกำรพูดคุย อุดมกำรณ์ แนวคิด ควำมเชื่อ เพ่ือให้ตกผลึกร่วมกัน โดยเฉพำะเพ่ือนๆใหม่ ที่เข้ำร่วมเป็นแกนน ำ เรำ
ต้องเคลียร์กันพอสมควรครับ นั่นคือ 

พวกเรำยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข หรือ ประชำธิปไตยแบบไทย 
ต่อต้ำนประชำธิปไตยแบบตะวันตก เพรำะไม่สอดคล้องกับอัตตลักษณ์ และรำกเหง้ำควำมเป็นมำของคนไทยพวกเรำ
เชื่อมั่นในวิถีไทย นั่นคือจำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ของสังคมไทยที่สืบสำนมำอย่ำงต่อเนื่อง และต้องอนุรักษ์ไว้ 
 พวกเรำเชื่อว่ำโครงสร้ำงกำรปกครองที่มีสถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และประชำชนเลือกนักกำรเมือง 
มำบริหำรประเทศ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีไทย พวกเรำมียุทธศำสตร์ที่ชัดเจนในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ เพ่ือควำมอยู่
ดีกนิดีของประชำชน 
 พวกเรำเชื่อว่ำต้นตอของปัญหำประเทศ มำจำกนักกำรเมือง ถ้ำเรำได้นักกำรเมืองที่มีอุดมกำรณ์ จะน ำไปสู่กำร
แก้ปัญหำของชำติได้อย่ำงยั่งยืน ธุรกิจกำรเมือง จะเป็นต้นตอที่น ำไปสู่ปัญหำกำรทุจริต และเผด็จกำรระบบรัฐสภำ 

พวกเรำชัดเจนในกำรต่อต้ำนพวกชังชำติ ตำมหลักกำร 5 ข้อที่เคยน ำเสนอ นั่นคือจำบจ้วงสถำบัน น ำศำสนำมำ
สร้ำงควำมขัดแย้ง ไม่เอำวัฒนธรรมประเพณีและด่ำประเทศ ไม่เคำรพค ำตัดสินของศำล และชักศึกเข้ำบ้ำน 
 พวกเรำมีควำมคืบหน้ำเรื่องชื่อกลุ่ม ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง แต่"วิตรรกมุทรำ"ไม่ใช่ชื่อกลุ่ม เป็นเพียง
สัญลักษณ์มือ ที่ใช้เป็นกิมมิค(gimmick) เพ่ือสื่อว่ำ เรำใช้ควำมรู้และควำมจริงในกำรต่อสู้ 
 มีเพ่ือนๆหลำยท่ำนสนใจสมัครเป็นสมำชิกและแนวร่วม ขอรออีกสักระยะครับ เพรำะพวกเรำก ำลังเตรียมระบบ
รองรับ 
  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70292 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/70292
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วันท่ี 2 กรกฎำคม 2563 - 10:18 น. 

‘วรงค์’ แจงคืบหน้าตั้งกลุ่มการเมือง ประกาศจุดยืน ต่อต้านประชาธปิไตยแบบตะวันตก 
 
 

 
 
 
 

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก และอดีตประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรครวมพลัง
ประชำชำติไทย หลังเพ่ิงลำออกสมำชิกพรรค เพ่ือหวังมำตั้งกลุ่มกำรเมือง ล่ำสุด แจ้งควำมคืบหน้ำกำรตั้งกลุ่มกำรเมือง 
ระบุว่ำPlayvolume00:01/01:12The Thousand Faces of DunjiaTruvid 
  “ที่ผ่ำนมำพวกเรำได้มีกำรพูดคุย อุดมกำรณ์ แนวคิด ควำมเชื่อ เพ่ือให้ตกผลึกร่วมกัน โดยเฉพำะเพ่ือนๆใหม่ ที่
เข้ำร่วมเป็นแกนน ำ เรำต้องเคลียร์กันพอสมควรครับ นั่นคือ -พวกเรำยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข หรือ ประชำธิปไตยแบบไทย ต่อต้ำนประชำธิปไตยแบบตะวันตก เพรำะไม่สอดคล้อง
กับอัตตลักษณ์ และรำกเหง้ำควำมเป็นมำของคนไทย -พวกเรำเชื่อมั่นในวิถีไทย นั่นคือจำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ของ
สังคมไทยที่สืบสำนมำอย่ำงต่อเนื่อง และต้องอนุรักษ์ไว้ -พวกเรำเชื่อว่ำโครงสร้ำงกำรปกครองที่มีสถำบัน
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และประชำชนเลือกนักกำรเมือง มำบริหำรประเทศ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีไทย -พวกเรำ
มียุทธศำสตร์ที่ชัดเจนในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ เพ่ือควำมอยู่ดีกินดีของประชำชน -พวกเรำเชื่อว่ำต้นตอของปัญหำ
ประเทศ มำจำกนักกำรเมือง ถ้ำเรำได้นักกำรเมืองที่มีอุดมกำรณ์ จะน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของชำติได้อย่ำงยั่งยืน” นพ.
วรงค์ กล่ำว 

“ธุรกิจกำรเมือง จะเป็นต้นตอที่น ำไปสู่ปัญหำกำรทุจริต และเผด็จกำรระบบรัฐสภำ -พวกเรำชัดเจนในกำร
ต่อต้ำนพวกชังชำติ ตำมหลักกำร 5 ข้อที่เคยน ำเสนอ พวกเรำมีควำมคืบหน้ำเรื่องชื่อกลุ่ม ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง 
แต่”วิตรรกมุทรำ”ไม่ใช่ชื่อกลุ่ม เป็นเพียงสัญญลักษณ์มือ ที่ใชเป็นกิมมิค(gimmick) เพ่ือสื่อว่ำ เรำใช้ควำมรู้และควำม
จริงในกำรต่อสู้ มีเพ่ือนๆหลำยท่ำนสนใจสมัครเป็นสมำชิกและแนวร่วม ขอรออีกสักระยะครับ เพรำะพวกเรำก ำลัง
เตรียมระบบรองรับ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2251183 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2251183
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/1-3.jpg
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วันท่ี 2 กรกฎำคม 2563 - 10:15 น. 

“แรมโบ้” สวนกลับ “อนุดิษฐ์” ว่าแต่เขา เพราะอิเหนาเป็นเอง ขอให้เชื่อมั่นนายกฯ 
 
 
 

 
 
 
“แรมโบ้” สวนกลับ “อนุดิษฐ์” ว่าแต่เขา เพราะอิเหนาเป็นเอง นายกฯ ห่วงใยการใช้งบประมาณขอให้เชื่อม่ัน 
ยืนยันใช้งบคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายค้านสามารถตรวจสอบได้ 

วันที่ 2 กรกฎำคม นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกำรอภิปรำยพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3.3 ล้ำนล้ำนบำท โดยเฉพำะกำร
อภิปรำยของนำวำอำกำศเอกอนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย ที่มีข้อกังวลถึงกำรใช้งบประมำณ ทั้งกำร
เอ้ือข้ำรำชกำร จัดท ำงบประมำณซ้ ำซ้อน ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ เสี่ยงเป็นรัฐล้มละลำยนั้น ตนขอยืนยันว่ำ นำยกฯ และ
รัฐบำลจะไม่ใช้งบประมำณให้เกิดควำมผิดพลำดล้มเหลวเหมือนรัฐบำลในอดีตอย่ำงแน่นอน 

ซึ่งต้องขอขอบคุณนำวำอำกำศเอกอนุดิษฐ์ ที่มีควำมเป็นห่วงต่อกำรใช้งบประมำณของรัฐบำล แต่ก็ขอให้เข้ำใจ
ว่ำ ที่ผ่ำนมำงบประมำณต่ำงๆ ล้วนแต่น ำมำแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนในทุกกลุ่ม โดยเฉพำะผู้มีรำยได้น้อย เกษตรกร 
ผู้ประกอบกำรต่ำงๆ บรรเทำควำมเดือดร้อน รวมถึง กำรน ำงบประมำณมำใช้พัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆหลำยโครงกำร 
P ทั้งนี้ นำยกฯได้ชี้แจงถึงกำรใช้งบประมำณ ระหว่ำงกำรอภิปรำย พ.ร.บ. งบฯ เมื่อวำนนี้ ว่ำ กำรจัดท ำ
งบประมำณปี 2564 รัฐบำลด ำเนินกำรตำมภำรกิจกำรขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้ง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ทั้งเรื่องของกำรด ำเนินนโยบำยงบประมำณขำดดุลภำยใต้กรอบวินัยกำรเงินกำรคลัง และควำมจ ำเป็น
ของกำรใช้จ่ำยภำครัฐ รวมถึง ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำงบประมำณแบบบูรณำกำรในทุกมิติ 
นอกจำกนี้ นำยกฯ ยังยืนยันแล้วว่ำ รัฐบำลจะบริหำรกำรเงินกำรคลังให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม ใช้งบประมำณอย่ำง
คุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำย และด ำเนินกำรภำรกิจที่สอดคล้อง บรรเทำ เยียวยำประชำชน
ในช่วงโควิด-19 ขณะเดียวกันนำยกฯ ยังยืนยันว่ำ วงเงินงบประมำณอยู่ในกรอบวินัยกำรเงินกำรคลัง และสถำนกำรณ์
กำรเงินของไทยอยู่ในภำวะที่แข็งแกร่ง ดังนั้น ขอให้เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย เชื่อมั่นในตัวนำยกฯ และรัฐบำล ในกำรน ำ
งบประมำณมำใช้แก้ไขปัญหำต่ำงๆก่อน แต่หำกฝ่ำยค้ำนยังไม่มีควำมมั่นใจ และเห็นว่ำรัฐบำลใช้งบไม่เป็นไปตำมที่ตั้ง
เอำไว้ ในฐำนะฝ่ำยค้ำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบรัฐบำล ก็สำมำรถตรวจสอบได้ ทั้งนี้กำรที่จะใช้งบประมำณใดๆของรัฐบำล ก็
ยังมีหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึง หน่วยงำนในสภำฯ ตรวจสอบอยู่แล้ว 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2251178  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2251178
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89.jpg
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2 ก.ค. 2563 -10:20 น. 

เพื่อไทย จ่อเรียกประชมุ โละครั้งใหญ่ เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค! 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. รำยงำนข่ำวจำกพรรคเพ่ือไทย (พท.) แจ้งว่ำ พรรคเพ่ือไทย เตรียมเรียกคณะกรรมกำรบริหำร
พรรคชุดปัจจุบันประชุมวันที่ 10 กรกฎำคม นี้ เพ่ือเคำะวันประชุมใหญ่สำมัญของพรรคเพ่ือไทย โดยเบื้องต้นก ำหนดว่ำ
จะจัดประชุมในวันที่ 21 กรกฎำคม นี้ ซึ่งกำรประชุมใหญ่ครั้งนี้จะมีวำระส ำคัญคือกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรค
ชุดใหม่ ของพรรคเพ่ือไทย ด้วย 
 ทั้งนี้ พรรคเพ่ือไทย เตรียมเรียกคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคประชุมในวันที่ 3 กรกฎำคมนี้ เวลำ 
10.00 น. เพื่อลงมติเคำะส่งผู้สมัคร ส.ส.ในกำรเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
 โดยหำกมีข้อสรุปแล้วทำงคณะกรรมกำรสรรหำจะส่งชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งไปให้
กรรมกำรประจ ำจังหวัด เพ่ือให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกฎหมำย ก่อนเสนอเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรค
พิจำรณำต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4425752 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4425752
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วันท่ี 2 กรกฎำคม 2563 - 10:32 น. 

“สุทิน”ผิดหวัง “บิ๊กตู”่ แจงงบฯ พูดรัว ไม่รูเ้รื่องเหมอืนเดมิ มาแค่อา่นเอกสารให้จบๆ 

 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลำ 09.15 น. วันที่ 2 กรกฎำคม ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะ
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวว่ำ ภำพรวมในกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำร่ำง
พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคมที่ผ่ำนมำเป็นกำรอภิปรำยในภำพรวม 
แต่วันนี้จะเป็นกำรลงลึกในรำยละเอียด อำทิ กำรจัดงบประมำณที่ไม่เหมำะสม โดยวันนี้จะเน้นให้ผู้อภิปรำยเจำะลงรำย
ประเด็นและรำยกระทรวงจะท ำให้เห็นภำพที่ชัดเจนมำกข้ึน จึงน่ำจะมีข้อมูลดีๆที่น่ำสนใจมำกกว่ำวันแรก เพรำะวันแรก
เป็นเพียงลักษณะกำรขับเครื่องบินมองจำกมุมสูงลงมำ แต่วันนี้จะลงรำยละเอียดมำกขึ้น 

นำยสุทิน กล่ำวต่อว่ำ ส ำหรับกำรอภิปรำยและชี้แจงของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมนั้น ส่วนตัวมองว่ำยังเหมือนเดิม และรู้สึกผิดหวัง ทั้งเรื่องกำรน ำเสนอ และรูปแบบ
ต่ำงๆยังคงเป็นแบบเดิม คือพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง และเร็วเกินไป ใช้วิธีกำรอ่ำนเอกสำรเพ่ือให้จบ ในส่วนกำรแก้ข้อกล่ำวหรือ
กำรอธิบำยข้อกังวลของฝ่ำยค้ำนยังท ำได้ไม่ดี โดยเฉพำะกำรใช้เหตุผลว่ำเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้ เป็นตัวเลข เหมือนกับไม่
มีกำรยอมรับสภำพควำมเป็นจริง เช่นเรื่องกำรย้ำยฐำนกำรผลิต นำยกฯก็ชี้แจงว่ำไปตรวจสอบแล้วยังไม่เห็นมีกำรย้ำย
ฐำนกำรผลิต เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย พูดเช่นนี้เหมือนไม่รู้ ทั้งที่ภำคธุรกิจมีกำรย้ำยฐำยกำรผลิตอย่ำงโครมๆ อีกทั้ง
มุมมองนำยกฯก็ยังคิดว่ำวันนี้ฝ่ำยค้ำนยังไม่ให้ควำมร่วมมือ ทั้งที่ควำมจริงกำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบฝ่ำยค้ำนก็ท ำอย่ำง
สุภำพที่สุดแล้ว เป็นกำรท ำหน้ำที่ที่ถือว่ำให้ควำมร่วมมือกัน แต่นำยกฯกลับมองอีกแบบ ถือเป็นทัศนคติที่ไม่น่ำเป็นบวก 
ในส่วนของนำยอุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ชี้แจงเป็นภำพรวมว่ำมีมำตรกำรต่ำงๆแล้ ว แต่ไม่
บอกรำยละเอียดว่ำท ำแล้วจะได้อะไร ยังไม่มีหลักประกันให้สังคม กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 5 เปอร์เซ็นต์ ที่ระบุว่ำจะ
เกิดขึ้นในปี 2563 ก็ไม่มีมำตรกำรหรือแผนงำนอะไรออกมำ พูดเพียงว่ำมีควำมสุ่มเสี่ยง ถือเป็นกำรพูดที่เลื่อนลอย ตน
ยังไม่พอใจกำรชี้แจงของรัฐบำล 
“ที่พอใจมีอย่ำงเดียว คือบรรยำกำศกำรประชุม ที่ไม่ท ำให้ประชำชนเบื่อหน่ำยทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำลได้อภิปรำยและ
แสดงบทบำทด้วยควำมสุภำพ แต่ที่สังเกตฝ่ำยรัฐบำลเองก็ไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับกำรจัดงบประมำณ แม้จะไม่ต ำหนิ
ตรงๆแต่ได้พูดและให้ข้อสังเกตในท ำนองว่ำยังมีข้อกังวลอยู่ หลำยคนอภิปรำบแทงก๊ัก หลงต ำหนิรัฐบำลก็มีเยอะ” นำยสุ
ทิน กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2251195  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2251195
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/2-3.jpg
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วันท่ี 1 กรกฎำคม 2563 - 13:00 น. 

รายทาง การเมือง ของ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ มากด้วย หนามไหน ่

 
 

กรณีกำรเปิดตัว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ในฐำนะคนส ำคัญทำง “เศรษฐกิจ” ของพรรคพลังประชำรัฐก ำลัง
พิสูจน์ภำวะอันไม่เป็นเอกภำพอย่ำงหนึ่งของกำรเมือง นั่นก็คือ ควำมขัดแย้งระหว่ำง “เจตนา” กับ “ผล”หำกติด
ตำมแต่ละก้ำวย่ำงของพรรคพลังประชำรัฐทันทีที่ประสบผลส ำเร็จในกำรเปลี่ยนตัวกรรมกำร บริหำรพรรค ตั้งแต่หัวหน้ำ
พรรค ไปถึงเลขำธิกำรพรรคภำพอันฉำยออกผ่ำนใบหน้ำ ดวงตำ และกำรขับเคลื่อนของภำษำกำยของกรรมกำรบริหำร
แต่ละคนไม่ว่ำจะ 

นายอนุชา นาคาศัย ไม่ว่ำจะ นายวิรัช รัตนเศรษฐ คือควำมฮึกเหิม คือควำมคึกคัก เป็นควำมฮึกเหิมเพรำะ
สำมำรถรุกไล่ “กลุ่ม 4 กุมาร” ให้พ้นไปจำกพรรค เป็นควำมคึกคักเพรำะนับแต่วินำทีนี้เป็นต้นไปกำรขับเคลื่อนพรรค
ย่อมอยู่ในมือของพวกตน จึงได้เสนอตัว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ขึ้นมา  ควำมจริงหำกมองจำกภูมิหลังทำง
กำรศึกษำ ประสำนเข้ำกับควำมเชี่ยวช ำนำญในทำงวิชำกำรและในทำงธุรกิจ ภำพของ นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 
เหมำะสม ทั้งยังอยู่ในทีม “เศรษฐกิจ” มำแต่ต้น ไม่ว่ำในฐำนะกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังคนก่อน 
ไม่ว่ำในฐำนะผู้มีส่วนร่วมในทีมเศรษฐกิจของพรรค 
หำกจะติดขัดและมีรอยต ำหนิบ้ำงก็เล็กน้อย นั่นก็คือ แต่ละเส้นสำยที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เข้ำไปสัมผัสและ
เกี่ยวข้องล้วนมีร่องรอยของ “กลุ่ม 4 กุมาร” ทำบทับอยู่ก่อน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เพียงแต่ต้อยๆ เดินตำม หำก
มิใช่เพรำะ นายอุตตม สาวนายน ก็ยำกที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จะมีโอกำส หำกมิใช่เพรำะ นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ ก็ยำกที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จะมีโอกำส จึงมีเรื่อง “บุญคุณ” จึงมีเรื่อง “ช่องทาง” เข้ามายึดโยงอยู่ 
อุปสรรคอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จะต้องเผชิญประสบ จึงเป็นอุปสรรคที่ทั้งเป็นเรื่องของโลก
สมัยใหม่และสมัยเก่ำ สมัยใหม่ คือเครื่องเทียบเคียงควำมสำมำรถ 
ช่วยไม่ได้ที่จะต้องมีกำรเทียบไม่เพียงแต่กับ นำยอุตตม สำวนำยน หำกแต่เทียบไปถึง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ด้วยซ้ ำ 
“กึ๋น” นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ใกล้เคียงหรือไม่ ยิ่งกว่ำนั้น ในเมื่อเส้นทำงของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผ่ำน
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ข อ ง  น า ย ส ม คิ ด  จ า ตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์  แ ล ะ  น า ย อุ ต ต ม  ส า ว น า ย น  จึ ง มี เ รื่ อ ง
ของ “บุญคุณ” และ “ความแค้น” เข้ำมำเรียกร้อง จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที ่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ต้องออกมำปฏิเสธว่ำ
ไม่เคยแทงข้ำงหลัง ไม่ว่ำ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไม่ว่ำ นายอุตตม สาวนายน กลายเป็น “ชนัก” ติดตรึงไป
ยาวนาน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-1-763.jpg
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แม้ว่ำภำยในพรรคพลังประชำรัฐต้องกำรจะหนุนเสริมให้ นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เข้ำมำแสดงบทบำทในทำง
เศรษฐกิจอย่ำงไรแต่ตลอด 2 รำยทำงจะมำกด้วยหนำมไหน่ เป็นหนำมไหน่อัน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หว่ำนเอำไว้
เอง และเป็นหนำมไหน่จำกฝีมือและควำมสำมำรถของ “กลุ่ม 4 กุมาร” ทุกข้อมูลล้วนอยู่ในความรับรู้ของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2249650 
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เผยแพร่: 2 ก.ค. 2563 01:59   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 

ก๊วน พปชร. ผวายุบสภา ลุยเขย่าปรับครม. !? 

 
เพียงแค่ค ำพูดเปรียบเทียบสถำนกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรเมืองของนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รอง

นำยกรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ ที่พูดขึ้นมำลอยๆ โดยกตัวอย่ำงประเทศสิงคโปร์ ที่คำดว่ำเศรษฐกิจจะแย่ จำกสถำนกำรณ์
โรคระบำดโควิด จึงมีกำรยุบสภำเพ่ือให้ได้รัฐบำลที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำเดิม และท ำให้ประชำชนมีทำงเลือก ก็
กลำยเป็นเรื่องเป็นรำวขึ้นมำทันที กลำยเป็นว่ำได้สร้ำงควำมหวำดผวำกันไปทุกพรรค โดยเฉพำะพรรคพลังประชำรัฐ ที่
เป็นพรรคแกนน ำรัฐบำลเอง มีบำงกลุ่มก๊วนถึงขั้นกดดันให้นำยสมคิด ลำออกไป เช่น นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ 
กรรมกำรบริหำรพรรค รวมไปถึงมีส.ส.บำงคนที่มีท่ำทีแบบเดียวกัน ไม่เว้นแม้แต่ ส.ส.ในพรรคเพ่ือไทย เช่น นำยครู
มำนิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ ที่ถึงกับมีกำรพูดกลำงสภำ ขอร้องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ไม่ให้ยุบสภำ 
เนื่องจำกเห็นว่ำเพ่ิงได้รับกำรเลือกตั้งเข้ำมำท ำหน้ำที่ได้ไม่นำน จึงไม่อยำกตกงำน อีกทั้งพล.อ.ประยุทธ์ ยังมีควำมเข้มแข็ง 
จึงไม่เห็นควำมจ ำเป็นต้องยุบสภำ 

อย่ำงไรก็ดี ในเรื่องดังกล่ำว นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ก็ได้ชี้แจงว่ำ เรื่องดั งกล่ำวเป็นควำมเข้ำใจ
ผิด เพรำะนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ ได้ชี้แจงในคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน ในท ำนองว่ำเป็นกำรโยงค ำพูด
ออกไปแบบผิดควำมหมำย ซึ่งกรณีของสิงคโปร์นั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ในประเทศไทย  ขณะเดียวกันล่ำสุด 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคมที่ผ่ำนมำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐได้
ออกมำสยบเกมกดดันภำยในพรรคโดยย้ ำว่ำ เป็นกำรพูดและควำมเข้ำใจผิดของ นำยชัยวุฒิ เพียงคนเดียว  "จะเคลียร์
เรื่องอะไร เขำไม่ได้ตะเพิด สื่อใช้ค ำพูดมำกเกินไป ท ำให้คนโกรธกัน ในข้อเท็จจริงคือเขำไม่เข้ำใจ คุณชัยวุฒิเขำเข้ำใจว่ำ 
คุณสมคิดจะไปยุบสภำ และท ำให้เขำไม่มีงำนท ำ และตกงำน ซึ่งส่วนตัวได้บอกเขำแล้วไม่เป็นอะไร เป็นเรื่องภำยใน
พรรค เขำแค่กลัวตกงำนเท่ำนั้น และเรื่องนี้คุณสมคิดเข้ำใจดี” ค ำพูดของ พล.อ.ประวิตร กล่ำวชี้แจง  แน่นอนว่ำหำก
พิจำรณำจำกค ำพูดและท่ำทีของทั้งนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ ที่ได้ชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่ำไม่ได้มีเจตนำ
เปรียบเทียบสถำนกำรณ์กับประเทศสิงคโปร์ แต่เป็นกำรเชื่อมโยงแบบคลำดเคลื่อน ขณะที่ “บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ที่รีบออกมำ “ตัดจบ”เพรำะรับรู้ว่ำยิ่งต่อควำมยำวสำวควำมยืด มันก็มีแต่ผลลบ ไม่มีบวก ยิ่งเวลำนี้มีหลำย
เรื่องที่ประดังเข้ำมำจนชำวบ้ำนเบื่อหน่ำยร ำคำญ 

อย่ำงไรก็ดี จำกเรื่องรำวดังกล่ำวท ำให้จับอำกำรได้ทันทีว่ำ บรรดำส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐ ก ำลังมีอำกำรหวำดผวำ
กับกำร “ยุบสภำ” อย่ำงแรง แม้ว่ำมีกำรประเมินกันว่ำหำกมีกำรยุบจริงในเวลำนี้ พวกเขำก็ยังได้เปรียบพรรคกำรเมือง
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อ่ืน เนื่องจำกเป็นฝ่ำยรัฐบำล และที่ผ่ำนมำสำมำรถกุมกลไกอ ำนำจรัฐมำนำน โดยเฉพำะในระดับหัวหน้ำพรรคคนใหม่ 
อย่ำงพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือแม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี หำกต้องกำรกลับมำอีกรอบ แต่
จำกสถำนกำรณ์ที่รุมเร้ำในเวลำนี้ของฝ่ำยรัฐบำล โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ภำยในพรรคพลังประชำรัฐ ที่มีกำรเคลื่อนไหวใน
แบบ “ยึดพรรค”ในช่วงที่ผ่ำนมำ ท ำให้เกิดควำมเสื่อมศรัทธำจำกสังคม โดยเฉพำะผู้ที่เคยสนับสนุน และเคยเลือกพรรค
นี้มำก่อน สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นก็คือผลส ำรวจที่ออกมำที่สะท้อนภำพควำมเห็นใจกรรมกำรบริหำรพรรคชุดเก่ำที่ถูกมองว่ำ 
“ถูกกระท ำ”รวมไปถึงกำรชื่นชมผลงำนของรัฐมนตรี “4กุมำร”อีกด้วย 

ขณะที่มีเสียง “ยี้”ชุดใหม่ ดังที่ปรำกฏให้เห็นในเวลำนี้ที่มำแบบคนละเรื่องเดียวกัน ตั้งแต่เรื่อง“หัวหน้ำทีม
เศรษฐกิจคนใหม่”ไปจนกระทั่งกรณีของนักพูดสร้ำงแรงบันดำลใจคนหนึ่ง ที่ก ำลังมีเรื่องอ้ือฉำวเกี่ยวกับกำรรับบริจำค 
และมีกำรเชื่อมโยงมำถึงจนต้องมีกำรปัดกันพัลวัน ซึ่งควำมหวำดผวำหรือตื่นกลัวดังกล่ำวนี้ ยังหมำยรวมไปถึง ส.ส.
พรรคอื่นๆ ด้วย อย่ำงที่บอกไม่เว้นแม้กระทั่งพรรคเพ่ือไทย หรือรวมไปถึงทุกพรรคท่ีหวำดผวำกับกำรยุบสภำ เพรำะทุก
คนไม่อยำกเหนื่อย และเสี่ยงกับกำรต้องสอบตกเสียเงินเสียทองไปกับกำรหำเสียงเลือกตั้ง  

อย่ำงไรก็ดี หำกวกกลับมำทีพรรคพลังประชำรัฐ เมื่อพิจำรณำจำกท่ำทีล่ำสุดของ “พ่ีใหญ”่พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคก็ต้องรีบตัดจบให้เร็วที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดแรงกระเพ่ือมมำกกว่ำนี้จนท ำให้เกิดภำพลบลงไป
อีก แต่ขณะเดียวกันก็ยังได้เห็นควำมเคลื่อนไหวของบรรดำ “กลุ่มก๊วน” ในพรรคที่รอจังหวะเขย่ำให้เกิดกำรปรับ
คณะรัฐมนตรี โดยกำรกดดันรัฐมนตรีในทีมของนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ ที่มีโอกำส แม้ว่ำที่ผ่ำนมำพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ จะยืนยันหนักแน่นหลำยครั้งแล้วว่ำยังไม่ปรับ และจะพิจำรณำเองตำมควำมเหมำะสมก็ตำม 

ดังนั้น หำกพิจำรณำจำกรูปกำรณ์แล้ว มันก็เหมือนกับว่ำ “กลุ่มก๊วน” ในพรรคพลังประชำรัฐยังมีควำมพยำยำม
รอจังหวะฉกฉวยสถำนกำรณ์อยู่ตลอดเวลำ เขย่ำให้เกิดกำรปรับคณะรัฐมนตรี  เพ่ือวำดหวังว่ำกลุ่มของตัวเองจะเข้ำไป
เสียบแทน แต่กลำยเป็นว่ำเมื่อได้ยินเสียงแว่วๆว่ำ “ยุบสภำ”ก็หวำดผวำสติแตกกันไปแล้ว !! 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000067801 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000067801
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2 ก.ค. 2563-08:09 น. 

คอลัมน์ วิเครำะห์กำรเมือง : 

บทเรียน ล้ าค่า นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โยนหิน ถามทาง 
วิเครำะห์กำรเมือง 
  

 
 
 
 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : บทเรียน ล้ าค่า นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โยนหิน ถามทาง 
บทเรียน ล้ าค่า - หำกมองกรณี นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ในลักษณะโยนหินถำมทำง 

ปฏิกิริยำอันสะท้อนผ่ำนสังคม ไม่ว่ำจะเป็นกองเชียร์อย่ำง “ป้ำฟองสนำน” ไม่ว่ำจะเป็นกองเชียร์ 
อย่ำง“ลุงชูชำติ” ก็บ่งบอกอุณหภูมิแห่งควำมรู้สึก เด่นชัดยังท่ำทีร้อนแรงจำก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อีกเล่ำ 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไม่เพียงแต่จะแสดงอำกำร“กัมมันตะ”ในกำรท ำงำนอย่ำงแข็งขัน หำกแต่ยังเสนอ
ประเด็นทำงกำรเมืองถึงขั้นเสนอ“ยุบสภำ” ขึ้นมำ  

การชู นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จ ึงมิได ้ส ูญเปล่า  เป ็นไปได ้หร ือว ่ำกรณี นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ จะเป็นอุบัติเหตุ นั่นก็คือ เป็นอำกำรพลั้งเผลอหรือตกอยู่ในสถำนกำรณ์แห่งควำมนิยมชมชอบใน
บทบำทของ นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จนแถลงออกมำเป็นตุเป็นตะเป็นไปไม่ได้อย่ำงแน่นอนส ำหรับ  นาย
อนุชา นาคาศัย อย่ำลืมเป็นอันขำดว่ำที่เป็นเงำทะมื่นอยู่ข้ำงหลัง  นายอนุชา นาคาศัย 1 คือ นายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ 1คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ซึ่งมองเกมกำรเมืองได้ทะลุปรุใส  

มีหรือที ่จะเป็น“อุบัติเหตุ” ตรงกันข้าม กลับจริงใจ  เพียงเวลำไม่กี ่ว ันจำกวันที ่ 27 มิถุนำยน ผล
สะเทือนก็แจ่มชัดแจ่มชัดว่ำเหมือนกับ“กลุ่ม 4 กุมำร”จะถอยเพรำะถูกรุกอย่ำงต่อเนื่องทำงกำรเมือง แต่เด่นชัด
ว่ำเนื้อแท้แล้วมิได้เป็นกำรถอยอย่ำงหนียะย่ำยพ่ำยจะแจตรงกันข้ำม กลับมำกด้วย “เขี้ยว”และมำกด้วย“คม”
แจ่มชัดว่ำแม้กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยืนอยู่ข้ำงเดียวกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ“กลุ่ม 4 
กุมำร”อย่ำงเหนียวแน่นและมั่นคง กำรเจำะทะลวงเข้ำไปอำจมำกด้วยอุปสรรคและปัญหำควำมเป็นจริงจำก
กรณีของ นางนฤมล ภิญโญ สินวัฒน์ จึงฉำยรำยละเอียดเป็นรำยละเอียดของปัญหำภำยในพรรคพลัง ประชำ
รัฐ เป็นรำยละเอียดของปัญหำอันจะต้องเกิดขึ้น 
ระหว่ำง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพรรคพลังประชำรัฐ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการ 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4422700 

 
 

 

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics
https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4422700
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/Hathang.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

 
วันท่ี 2 กรกฎำคม 2563 - 08:02 น. 

จังหวะก้าว ประวิตร วงษ์สุวรรณ จังหวะก้าว ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ก็บอกแล้วว่ำ สถำนะของ”กลุ่ม 4 กุมำร” ด ำรงอยู่อย่ำงที่เรียกว่ำด ำเนินไปในแบบ”ทวิ-ลักษณะ” นั่นก็คือ 
ด ำรงอยู่อย่ำงเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนไปในขณะเดียวกัน 

เป็นจุดแข็งเพรำะว่ำ”กลุ่ม 4 กุมำร”ด ำรงอยู่กับคสช.และกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ตั้งแต่หลังรัฐประหำร
เมื่อปี 2557 และต่อเนื่องมำหลังกำรเลือกตั้งในเดือนมีนำคม 2562 

ในเมื่อประโยคที่ติดปำกของคสช. ติดปำกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ คือ เรำมำ”ถูกทำง”แล้ว ค ำตอบ
สุดท้ำยก็คือ ผลงำนและควำมส ำเร็จ ควำมส ำเร็จของคสช. ควำมส ำเร็จของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอ ชำ จึงย่อมมี”กลุ่ม 
4 กุมำร”เป็นฐำนรองรับอันหนักแน่นและมั่นคง 

ขณะเดียวกัน สถำนะอันเป็น”จุดอ่อน”ที่สะท้อนว่ำ ที่คิดว่ำเป็นผลงำนและควำมส ำเร็จนับแต่หลังรัฐประหำร
เมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 เป็นต้นมำนั้นไม่เป็นควำมจริง สภำพโดยทั่วไป บทสรุปเช่นนี้มักจะมำจำก”ภำยนอก”จำก
พรรคเพื่อไทย จำกพรรคอนำคตใหม่แต่ระยะหลังกลับดังจาก”ภายใน”พรรคพลังประชารัฐ 

สภาพของปัญหาและควำมขัดแย้งอันเกิดขึ้นและด ำรงอยู่กับรัฐบำล ในขณะนี้อำจยังดังมำจำก”ภำยนอก”ไม่
ว่ำจะจำกพรรคเพื่อไทย ไม่ว่ำจะจำกพรรคก้ำวไกล 

แต่ก็ดังเพียงแผ่วๆเมื่อเปรียบเทียบกับควำมอึกทึกก้องที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะจำก”ภำยใน”พรรคพลังประชำรัฐ
รูปธรรมหนึ่งซึ่งส ำคัญเป็นอย่ำงมำก คือ ปฏิบัติกำร”ปลด”คนส ำคัญของ”กลุ่ม 4 กุมำร”ออกจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรบริหำรพรรคถึงขนำดปลด นำยอุตตม สำวนำยน นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ออกจำกท้ังต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค 
และต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรคหมดสิ้นเหี้ยนเต้ 

ตั้งเป้ำหมำยว่ำเมื่อจัดกำรจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค ต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรคแล้วย่อมสะเทือนไปยังต ำแหน่ง
รัฐมนตรีว่ำกำรกระ ทรวงกำรคลัง ต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน  แต่แล้วที่หมายมาดกลับไม่เป็นไปตาม
ความคาดคิดปรากฏว่าคนที่ออกมายืนขวำงอย่ำงแข็งกร้ำวและรุนแรงกลับเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ทุกสำยตำ
จึงมองไปยัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งเคยเป็นประธานยุทธศาสตร์และปัจจุบัน
เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2251080 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2251080
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A12.jpg

