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          รู้วันนี้ 

ข่าวประจำวันที ่11 กรกฏาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 เลขที่ 32/2563 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ  

เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง 
4 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต.เคาะ 9 ส.ค.เลือกตั้งส.ส.เขต5สมุทรปราการ 6 
2 แนวหน้าออนไลน์ กกต.เคาะแล้ว! เลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 9 ส.ค. เปิดรับ

สมัคร 16-20 ก.ค. 
7 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต.เคาะแล้ว วันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ 9 

4 RYT9 ออนไลน์ กกต.เคาะ 9 ส.ค.หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5  11 
5 Sanook ออนไลน์ กกต.เคาะแล้ว! เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 9 ส.ค. รับสมัคร 16-20 

ก.ค. 
12 

6 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. เคาะ 9 ส.ค. เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 เปิดรับสมัครวัน
หวยออก 

14 

7 PPTV ออนไลน์ ด่วน! กกต.ประกาศแล้ว อาทิตย์ 9 สิงหาคม เลือกตั้งซ่อม ส.ส.
สมุทรปราการ เขต 5 

16 

8 New18 ออนไลน์ เคาะแล้วเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ 9 ส.ค.นี้  18 
9 INN ออนไลน์ 9 ส.ค.63 เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 20 
10 The Thaiger ออนไลน ์ 9 ส.ค. เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เปิดรับสมัคร 16-20 ก.ค. 63 22 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ  23 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปราการ 25 
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3 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกำหนด9ส.ค.เลือกตั้งใหม่เขต 5
สมุทรปราการ 

26 

4 มตชินออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ เปิดตัว ‘อิศราวุธ’ สู้เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ไม่หวั่นชน
ฝ่ายค้านกันเอง 

27 

5 ไทยรัฐออนไลน์ โพล ชี้ คนอีสาน ให้ทีมศก.รัฐบาลบิ๊กตู่ สอบตก หนุน "เจ๊หน่อย" นั่ง

นายกฯ 

29 

6 แนวหน้าออนไลน์ 'ก้าวไกล'ไม่ถอย! เปิดตัวผู้สมัครส.ส.ปากน้ำ ประชัน'เพ่ือไทย'อ้างเป็น

สิทธิ์พรรคการเมือง 

30 

7 ไทยรัฐออนไลน์ ฤามหาเทพหลับใหล “สมชัย” เหน็บ กกต. ปูดคนแจ้งทุจริตเลือกตั้ง
ซ่อมลำปางเพียบ 

33 

8 ไทยรัฐออนไลน์ บิ๊กป้อม ยัน ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง-ส่ง "กรุงศรีวิไล" ลงลต.ซ่อมปากน้ำ  34 
9 MGR ออนไลน์ พท.นัดจัดทัพกก.บห. 21 ก.ค.ไม่เปลี่ยน หน.-เลขาฯ สั่งปรับห้าม

กระทบผู้นำฝ่ายค้าน 
36 

10 CH7 ออนไลน์ พปชร. แตง่ตั้ง 10 ขุนพล ประเดิมสู้สึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ปากน้ำ 38 
11 กรุงเทพธุรกิจ พปชร.เคาะส่ง 'กรุงศรีวิไล' สู้ศึก 'เลือกตั้งซ่อม' สมุทรปราการ เขต5  40 
12 สยามรัฐออนไลน์ "ก้าวไกล"ลั่นพร้อมลงสู้ศึกเลือกตั้งสภากรุงเทพฯยันพร้อมส่งผู้สมัคร 

50 เขต 
42 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ แพ้ยังไง เพื่อไทยปากน้ำ เสียแชมป์ 4 สมัย 43 
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กกต.เคาะ 9 ส.ค.เลือกตั้งส.ส.เขต5สมุทรปราการ 
10 Jul 2020 16:10 น.  

 

 

 

 
 

กกต.กำหนด 9 ส.ค.เลือกตั้งส.ส.เขต5สุมทรปราการ เปิดรับสมัคร16-20 ก.ค. 

        วันที่ 10 ก.ค.2563 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการประชุมหลังพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลบังคับใช้  โดยที่ประชุมกกต.มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. เป็น
วันเลือกตั้งส.ส. และเปิดรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 16 ก.ค. -20 ก.ค. ณ.สถานที่ท่ีผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
ที่ 5 กำหนด  ซึ่งพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง จะต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรค
การเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น และโดยผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและ
ได้รับการสรรหามาจากสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ซึ่งหัวหน้าพรรคการเมืองต้องให้
การรับรองด้วย  

  

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้สมัครสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท  โดยค่าใช้จ่ายต้องคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้
จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายใน 90 วัน อย่างไรก็ตามในส่วนการหาเสียงเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง
จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 68(2) 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/a/441454 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/a/441454
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หนา้แรก / การเมือง  

 

กกต.เคาะแล้ว! เลือกตั้งส.ส.เขต5สมุทรปราการ9ส.ค. เปิดรับสมัคร16-20ก.ค. 

วนัศุกร์ ท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.47 น. 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการประชุมหลังพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลบังคับใช้ โดยที่ประชุม กกต.มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 9 
ส.ค.เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.และเปิดรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 16 ก.ค. - 20 ก.ค.นี้ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ
เขตเลือกตั้งที่ 5 กำหนด ซึ่งพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง จะต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น และโดยผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกำหนด และได้รับการสรรหามาจากสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ซึ่งหัวหน้า
พรรคการเมืองต้องให้การรับรองด้วย 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้สมัครสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายต้องคำนวณจากค่าใช้จ่าย
ที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้งผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายให้
ถูกต้องครบถ้วนภายใน 90 วัน 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการหาเสียงเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันก่อนวัน
เลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 68(2) 

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.แจ้งถึงแนวทางการจัดการเลือกตั้งว่า ในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโค
วิด-19 ได้มกีารเพ่ิมมาตรการในการป้องกันตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางไว้ โดยกำหนดพื้นท่ีต่อคน การเว้น
ระยะห่างระยะบุคคล การกำหนดจุตรวจคัดกรองแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ทั้งในสถานที่รับสมัคร หน่วยเลือกตั้ง สถานที่
อบรมเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วย การรับวัสดุมอบอุปกรณ์ การออกเสียง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตร
เลือกตั้ง ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
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สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว เกิดจากการที่ศาลฎีกา มีคำพิพากษาสั่ง
เลือกตั้งใหม่ เนื่องจากเห็นว่าการที่คนสนิทของ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.เขต 5 สุมทรปราการ พรรคพลัง
ประชารัฐ นำพวงหรีดและเงินใส่ซองจำนวน 1 พันบาท ไปช่วยทำบุญงานศพในช่วงการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 
ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม อย่างไรก็ตาม ศาลไม่ได้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายกรุงศรีวิไล ทำให้การเลือกตั้ง
แทนตำแหน่งที่ว่างที่จะมีข้ึนนี้นายกรุงศรีวิไล ยังสามารถที่จะลงสมัครใหม่ได้ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504546 
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กกต.เคาะแล้ว วันเลือกตัง้ซ่อม ส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:48 น.      

 

10 ก.ค.63 - คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการประชุมหลังพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.เขต 5 

สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลบังคับใช้  โดยที่ประชุมกกต.มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. เป็นวันเลือกตั้ง

ส.ส. และเปิดรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 16 ก.ค. -20 ก.ค. ณ.สถานที่ที ่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 

กำหนด  ซึ่งพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง จะต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรค

การเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น และโดยผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและ

ได้รับการสรรหามาจากสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ซึ่งหัวหน้าพรรคการเมืองต้องให้

การรับรองด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้สมัครสามารถใช้จ่ายได้ไม่ เกิน 1.5 ล้านบาท  โดยค่าใช้จ่ายต้องคำนวณ

จากค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับ

รายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 90 วัน อย่างไรก็ตามในส่วนการหาเสียงเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่

ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 68(2) 

ทั้งนี้สำนักงานกกต.แจ้งถึงแนวทางการจัดการเลือกตั้งว่าในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้

มีการเพิ่มมาตรการในการป้องกันตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางไว้ โดยกำหนดพื้นท่ีต่อคน การเว้นระยะห่าง

ระยะบุคคล  การกำหนดจุตรวจคัดกรองแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ  ทั้งในสถานที่รับสมัคร  หน่วยเลือกตั้ง สถานที่อบรม

เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วย  การรับวัสดุมอบอุปกรณ์  การออกเสียง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง 

ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีรีเฟรชประตูรั้วสำหรับการเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปราการแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวเกิดจากการที่ศาลฎีกามีคำ

พิพากษาสั่งเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากเห็นว่าการที่คนสนิทของนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีตส.ส.เขต 5 สุมทรปราการ 

https://code.nytive.com/click/?x=aO2Fm4wTP9WRqKfR1EBKj_O5qFEYpjMYX1BHYGgp8eSl2-ewFD4PLmWE0xDpCXg4ldSYrlojwq0J_QstyBBtF1YyLGBXmgbxSvhLlslyH3CYzJmSXiufHh0aFQ3rr9ddGJxNhqqWuTi-Wg1qR5Pn4FOepBITNBmgcrA2YOmk3bGSEyGIw2RRBVuuyGqfWxq2DsKRGcfIiK7IuyTyb6ciILNuAkIlXvEhKLZGkVVQ4MVR_hGYtbcy1nKz-ncwJPAdWK8AKsJk6SFILnuffmFwpOke5hC0RDmPhxnVV7SLOGzrvoKXiVihewlTWnEg7FB2i5A07iBjbdZJn0R5m5bRh0pvp5trFZv49otO-APAFvYzqCbXYfYK_OUX1sanuSPvgAVCZOZ2vOWv_AoAByjB5BJyuYIuzTy4dfCJvkStEyVnToA2VrEmWRW0f_YzMnSmaXqFAC6CxfxCW5JSttXDx_2OTWLFa5wE9_EMZz_C9MBxvN2-Wx9_-etP8F8C3i5DXIHstm6EZ127PqgrE-qn__cPmKEpF71GbmIj8UBAStvKSMfgtWef5PG7bFq8hN-PPcLyhaPNtSG7AdsqBhHmPebYIHLTHFu0
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พรรคพลังประชารัฐ นำพวงหรีดและเงินใส่ซองจำนวน 1 พันบาทไปช่วยทำบุญงานศพในช่วงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 

มี.ค. 62 ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม อย่างไรก็ตามศาลไม่ได้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายกรุงศรีวิไล ทำให้การ

เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างที่จะมีข้ึนนี้นายกรุงศรีวิไล ยังสามารถที่จะลงสมัครใหม่ได้ 

 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71051 
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กกต.เคาะ 9 ส.ค.หย่อนบตัรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5  

ข่าวการเมือง Friday July 10, 2020 16:51 —ส านกัข่าวอินโฟเควสท ์(IQ)  

 

         คณะกรรมการการเลือกตั ้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั ้งและวันรับสมัครรับเลือกตั ้ง ส.ส.จังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้ง
ที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.63 เวลา 08.00-17.00 น.และเปิดรับสมัคร
รับเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค.63 จนถึงวันจันทร์ที่ 20 ก.ค.63 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ 
สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 กำหนด 

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
กำหนดพื้นที ่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3140790 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_719511/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.ryt9.com/politics
https://www.ryt9.com/s/iq02
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
https://www.ryt9.com/s/iq02/3140790
https://www.innnews.co.th/politics/news_719511/
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กกต.เคาะแล้ว! เลือกตั้งซอ่มสมุทรปราการ 9 ส.ค. รับสมัคร 16-20 ก.ค. 

10 ก.ค. 63 (17:25 น.) 

 

 

สนับสนุนเนื้อหา 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้งซ่อม จ.สมุทรปราการ 9 ส.ค. 63 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารตามที ่ได ้ม ีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 106 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องจัดให้มีการ
ลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง นั้นเพื่อให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

• ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดใบเหลือง "กรุงศรีวิไล" สั่งเลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปราการ 

วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย วันและเวลาในการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

สำหรับวันรับสมัครรับเลือกตั้งวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 – วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 
16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 กำหนด 

ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเสือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมาตรการเพิ่มเติม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชกำหนดการบริหาร

https://www.sanook.com/news/election/
http://www.sanook.com/news/8204870/
https://www.sanook.com/news/8197842/
http://event.sanook.com/calendar/
https://www.sanook.com/covid-19/
http://www.innnews.co.th/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

13 

 

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี ่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้น
ระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.sanook.com/news/8205402/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/round-up-clips/news_719670/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.sanook.com/news/8205402/
https://www.innnews.co.th/round-up-clips/news_719670/
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กกต. เคาะ 9 ส.ค. เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 เปิดรับสมัครวันหวยออก 

ไทยรัฐออนไลน์10 ก.ค. 2563 17:46 น. 

 

กกต. เคาะแล้ว อาทิตย์ที่ 9 ส.ค. เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 เปิดรับผู้สมัคร 16-20 ก.ค.นี้ พร้อมเน้นย้ำ
มาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 

วันที่ 10 ก.ค. 2563 ภายหลังช่วงเช้าวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น ล่าสุด 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัคร
รับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

1. วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. 

2. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 - วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 5 กําหนด 

พร้อมกันนี้ ในประประกาศยังได้ระบุถึงมาตรการสาธารณสุขในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 ด้วยว่า ต้องกำหนด
พ้ืนที่ต่อคน การเว้นระยะห่าง และกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจลด้วย. 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1886573 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1886573
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ด่วน! กกต.ประกาศแล้ว อาทิตย์ 9 สิงหาคม เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 
โดย PPTV Online 
เผยแพร่ 10 ก.ค. 2563,18:14น. 
ปรับปรุงล่าสุด 10 ก.ค. 2563,18:23น. 

 

ประกาศแล้ว กำหนดวันเลือกตั้ง กำหนดรับสมัครฯ ส.ส.สมุทรปราการเขต 5 หย่อนบัตร 9 ส.ค. 63 รับสมัคร เริ่ม 16 

ก.ค.63 

 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง 

ครม.เคาะเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ หลังใบเหลือง 'กรุง ศรีวิไล' 

ความว่า ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทน

ตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 โดย ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5  ในวัน

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563  

ทั้งนี้ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมในการสมัคร

รับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ถึงวันจันทร์

ที ่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที ่ที่

ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2563 

ประกาศโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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ขณะเดียวกัน มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วย  

ทั้งนี้เป็นการเลือกตั้ง ภายหลัง กกต.ให้ใบเหลืง นายกรุง ศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 

 

 

อ้างอิง : https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/129169 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/129169
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เคาะแล้วเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ 9 ส.ค.นี ้ 

 

 
กกต.เคาะแล้ว เลือกตั ้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 วันที ่ 9 ส.ค. พร้อมเปิดรับผู ้สมัคร 16-20 ก.ค.นี้  
 
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. หลังจากราชกิจจานุเบกษา มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่างลง พ.ศ.2563 ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออก
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื ่อง กําหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต
เลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1.วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 9 .ค.63 เวลา 
08.00 - 17.00 น. 2.วันรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 16-20 ก.ค.63 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ 
สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 5 กําหนด พร้อมกันนี้ในประกาศยังระบุถึงมาตรการป้องกันการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยต้องกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่าง และกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อม มีเจล
แอลกอฮอล์คอยให้บริการประชาชนด้วย  
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อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/60019 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://today.line.me/th/pc/article/เคาะแล้วเลือกตั้งซ่อม+ส+ส+สมุทรปราการ+9+ส+ค+นี้-
5ev1Mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.newtv.co.th/news/60019
https://today.line.me/th/pc/article/เคาะแล้วเลือกตั้งซ่อม+ส+ส+สมุทรปราการ+9+ส+ค+นี้-5ev1Mx
https://today.line.me/th/pc/article/เคาะแล้วเลือกตั้งซ่อม+ส+ส+สมุทรปราการ+9+ส+ค+นี้-5ev1Mx
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         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 106 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องจัดให้มีการ

ลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง นั้นเพื่อให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต

เลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 

เวลา 08.00 – 17.00 น. 

สำหรับ ว ันรับสมัครรับเลือกตั ้งว ันพฤหัสบดีที ่  16 กรกฎาคม 2563 – ว ันจันทร์ ที ่ 20 กรกฎาคม 2563 

เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 กำหนด 

ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเสือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมาตรการเพิ่มเติม

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้น

ระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล 

 

https://www.innnews.co.th/
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อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_719511/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_719511/
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ข่าวไทย : 9 ส.ค. เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เปิดรับสมัคร 16-20 ก.ค. 63 
การตีพิมพ์เมื่อ  10-07-2020 
โดย kamon w. 
ภาพจาก: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 
 
กกต. กำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 เป็นวันที่ 9 ส.ค. 63 เปิดรับสมัคร 16-20 ก.ค. 63 
 
วันที ่ 10 ก.ค. 2563 คณะกรรมการการเลือกตั ้ง (กกต.) นัดประชุมหลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563 กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 9 
สิงหาคม 2563 เวลา 8.00-17.00 น. 
 
ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครในวันที่ 16-20 ก.ค. เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 กำหนด 
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกต. ได้มีมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 โดยกำหนดพ้ืนที่ต่อ
คน มีการเว้นระยะห่าง และมีจุดคัดกรองพร้อมเจลแอลกอฮอล์ 
ที่มา มติชน 
อ้างอิง : https://thethaiger.com/thai/news-th/thailand-th/เคาะแล้ว-9-ส-ค-เลือกตั้งซ ่
 
 

https://thethaiger.com/thai/news-th/thailand-th/เคาะแล้ว-9-ส-ค-เลือกตั้งซ่
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ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ  
การเมือง  

 

10 ก.ค. 2563 - 12:38 น.  

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด

สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

วันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที ่ ๕  แทน

ตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรม ราช

โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการ

เลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ

มาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้น

ไว้ ดังต่อไปนี้ 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/18-ราชกิจจาฯ-ป.ป.ช..jpg
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อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4474402 
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https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/T_0001_001-scaled.jpg
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ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปราการ 

10 Jul 2020 13:57 น.  

 

ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ เขต 5 สมุทรปราการ  

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ให้ม ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ

เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/a/441431 
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ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกำหนด9ส.ค.เลือกตั้งใหม่เขต5สมุทรปราการ 

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.08 น. 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 

กำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมทุรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทน

ตำแหน่งที่ว่าง 

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทน

ตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563 กกต.จึงออกประกาศกำหนด วันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่  9 ส.ค.2563  

ซึ่งผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมในการสมัคร

รับเลือกตั้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 20 ก.ค.2563 ระหว่าง เวลา 08.30 - 

16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการ การเลือกตั้งประจาเขตเลือกต้ังกาหนด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค.2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504597 
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‘ก้าวไกล’ เปิดตัว ‘อิศราวุธ’ สู้เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ไม่หวั่นชนฝ่ายค้านกันเอง 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - 13:27 น.  

 

 

“ก้าวไกล” เปิดตัว “อิศราวุธ” ลงเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 ไม่หว่ันชนกันเองในพรรคร่วมฝ่ายค้าน ชี้เป็น
สิทธิของแต่ละพรรค เชื่อ เอาชนะได้ด้วยการเมืองแบบใหม่ 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 ก.ค. ที่ทำการพรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลา
ธน เลขาธิการพรรค พร้อมสมาชิกพรรคก้าวไกล แถลงเปิดตัว นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต5 จังหวัด
สมุทรปราการ 

โดยนายอิศราวุธ กล่าวว่า ขอแสดงความดีใจกับชาวสมุทรปราการ เนื ่องจากจะมีการเลือกตั ้งเกิดขึ ้น โดยจาก
สถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้เรามองเห็นว่าการทำงานของรัฐบาล และการบริการงานที่ล่าช้ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
มากมาย ที่พี่ไม่พอใจกับการใช้งบประมาณไม่เหมาะสม ตนเชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลที่ทำงานตรวจสอบงบประมาณของ
รัฐบาลและเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนั้น มีความพร้อมในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ จากกระแสของประชาชนที่อยากจะ
ส่งสัญญาณแก่รัฐบาลถึงความไร้ประสิทธิภาพ จะทำให้เราชนะการเลือกตั้งสมุทรปราการ เขต 5 ได ้

ด้านนายชัยธวัช กล่าวว่า เราเชื่อมั่นว่าบทบาทของเราตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่จนมาถึงก้าวไกล ได้พิสูจน์ให้เห็น
แล้วว่าการทำงานการเมืองแบบใหม่ของเราตอบโจทย์ประชาชนอย่างไร การทำงานอย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพอย่างไร 
สิ่งที่เราพิสูจน์ให้เห็นจะสร้างการยอมรับได้มากกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา เพราะในสมัยอนาคตใหม่เราอาจจะยังไม่ได้
แสดงให้ประชาชนเห็นแต่ระยะเวลาที่ผ่านมา เราคิดว่าประชาชนเห็นแล้ว 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การที่นายตรัยวรรธ์ อ่ิมใจ ผู้สมัครชิงตำแหน่งเลือกตั้ง ได้ประกาศยุติบทบาทกับพรรคนั้น ทางพรรค
ได้คุยเรื่องนี้กันหรือไม่ นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค กล่าวว่า กระบวนการสรรหาของพรรคได้คัดเลือกจาก

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/35-3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/35-3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/35-3.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

28 

 

ผู้สมัคร 4 คน โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเลือกนายอิศราวุธ และได้แจ้งแก่นาย
ตรัยวรรธ์แล้วด้วยตนเอง แน่นอนว่าต้องมีความเสียใจ แต่อย่างไรก็ตาม เราได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคและ
ผู้สมัครหลังจากท่ีมีมติออกมาแล้วว่าเราตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่างไร 

นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า กระบวนการสรรหาของพรรคจะมีการรับฟัง หาข้อมูลจากทุกทีมงานที่ เสนอตัวเข้ามา และหา
ข้อมูลต่างๆประกอบการวิเคราะห์จนได้ข้อสรุป ทั้งนี้สังคมไทยอาจจะยังไม่ชินกับการสร้างพรรคการเมืองแบบเปิดให้มี
การแข่งขันกันภายในพรรค คัดเลือกบุคคลที่จะเหมาะสมที่สุดเป็นตัวแทนประชาชน ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงให้กับสมาชิก
พรรคแล้วและเชื่อมั่นว่าสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจเพราะ ทุกคนล้วนเข้ามาในพรรคเพราะสนับสนุนนโยบาย อุดมการณ์และ
วิธีการทำงานของพรรค ไม่ได้ยึดโยงกับคนใดคนหนึ่ง เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องท่ีเราสามารถนำมาพูดคุยกันได้ 

เมื่อถามว่าการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาแม้พรรคก้าวไกลจะได้รับคะแนนนิยม แต่ผลกลับออกมาตรงกันข้าม การเลือกตั้ง
ตรงนี้จะเป็นโจทย์ในการหาเสียงการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างไร นายชัยธวัช กล่าวว่า ยอมรับว่าเป็นโจทย์ที่ ท้าทายมาก 
เพราะเราไม่สามารถใช้อิทธิพลหรือกลไกรัฐได้เหมือนกับฝ่ายรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งนี้แม้จะเป็นการ
เลือกตั้งซ่อมก็ต้องถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคก้าวไกล เราวางแผนในการรณรงค์หาเสียงเพื่อเอาชนะให้ได้
อย่างเต็มที่ นั่นคือเป้าหมาย เราไม่ได้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งครั้งนี้เพ่ือแพ้ หรือเป็นที่ 2 แต่ตั้งใจอย่างเต็มที่เพ่ือที่จะเป็นที่
หนึ่งให้ได้ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน 

“ผมเชื่อว่าประชาชนเห็นแล้วว่ารัฐบาลได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าล้มเหลวอย่างไรในการบริหารประเทศ ถึงวันนี้ก็ยังวุ่นวาย
กับการจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัวภายในพรรค ขณะที่ประเทศกำลังประเชิญปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคย
ประสบมาก่อน รัฐบาลทำให้เราเห็นว่าเขาไม่มีความพร้อม ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีประสิทธิภาพที่จะนำพาประเทศไปต่อ 
หรือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ ยิ่งเห็นได้ชัดจากการจัดสรรงบประมาณที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภา
ตอนนี้ เราเชื่อมั่นว่าประชาชนจะเห็นว่าการเพิ่มพลังให้กับพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาจะมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อ
ประชาชน มากกว่าการเพิ่มพลังให้กับฝ่ายรัฐบาล เพราะฝ่ายค้านที่เพิ่มขึ้นหมายถึงการตรวจสอบที่มากขึ้นเพื่อดำเนิน
นโยบายและจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงมากที่สุด และสกัดกั้นไม่ให้
รัฐบาลอาศัยความเดือดร้อนของประชาชนแสวงหาผลประโยชน์ แย่งชิงตำแหน่งจากเค้กก้อนใหญ่” 

เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเหมือนการแข่ง สามเส้า ทั้งพปชร. พท. และกก.โดยเฉพาะกับพท.และกก.ที่อาจจะตัด
คะแนนกันเองจนพปชร.จะได้รับชัยชนะหรือไม่ นายชัยธวัช กล่าวว่า ในพื้นที่เขต 5 สมุทรปราการ ส.ส.เขตคนเดิมเป็น
ฝั่งรัฐบาล แต่เมื่อโดนใบเหลืองจนนำมาสู่การเลือกตั้งซ่อม ตนคิดว่าทุกพรรคมีสิทธิที่จะเสนอตัวเลือกให้ประชาชน เรื่อง
ตัดคะแนนเป็นเรื่องภายในของพรรคการเมือง แต่เราต้องให้เกียรติการตัดสินใจของประชาชนว่า โดยเฉพาะพรรคร่วม
ฝ่ายค้านนั้น ตนคิดว่าเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกัน และต้องย้ำว่าเราเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่เป็นพรรค
การเมืองคนละพลพรรค เรามีจุดยืน มีแนวทางการทำงานที่ต่างกัน 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2261250 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2261250
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โพล ชี้ คนอีสาน ให้ทีมศก.รัฐบาลบิ๊กตู่ สอบตก หนุน "เจ๊หน่อย" นั่งนายกฯ 
ไทยรัฐออนไลน์10 ก.ค. 2563 14:15 น. 

 

อีสานโพล ชี ้ คนอีสาน ให้คะแนนทีมศก.รัฐบาลบิ๊กตู ่ สอบตก หนุนรัฐจ่ายเงินเดือนละ 5 พันเพิ ่ม อีกเดือน  

หากเลือกตั้งใหม่ หนุน “สุดารัตน์” นั่งนายกฯ กู้เศรษฐกิจประเทศ 

วันที่ 10 ก.ค. ที่ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเปิดเผย

ศูนย์สำรวจของอีสานโพล ที่ได้มีการสำรวจเรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2563 

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่น

ผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2563 เท่ากับ 56.0 ซ่ึงต่ำกวา่ 100 เป็นไตรมาสที่ 12 ติดต่อกัน และคาดว่า 

ไตรมาสถัดไป (ก.ค. – ก.ย. 63) จะแย่ลงกว่าเดิม ในส่วนคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 29.6 จากเต็ม 100  

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ที่ได้ 25.0 จากการที่ประชาชนได้รับเงินเยียวยาและความช่วยเหลืออื่นๆ ขณะที่มาตรการ

ทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการให้รัฐบาลทำ 3 อันดับแรก คือ จ่ายเงินเยียวยาต่อ อีก 1 เดือน จัดหางานให้คนตกงาน และลด

ภาษีต่างๆ 

นอกจากนี้ หากมีเลือกตั้งใหม่กลุ่มตัวอย่างอีสาน ต้องการคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มาเป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือกอบกู้

เศรษฐกิจมากที่สุด ตามมาด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล กล่าวว่า การสำรวจดังกล่าวนี้  เพื่อสำรวจความคิดเห็นของ

คนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน และระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและการคำนวณดัชนีความ

เชื่อมั่นผู้บริโภค ต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 2/2563 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ 
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โดยได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 2563 จากกลุ่มตัวอย่าง อายุ 18 ปีขึ้นไป 1,107 รายในเขตพื้นที่ภาค

อีสาน 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยผลสำรวจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด รายได้ครัวเรือน สภาพคล่องการเงิน 

ครัวเรือน และการใช้จ่ายเพ่ืออุปโภคและบริโภคของครัวเรือน และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งมี ค่าระหว่าง 0 - 

200 โดยถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง เท่ากับ 100 คือ ทรงตัว/เท่าๆ เดิม และมากกว่า 100 คือ ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน 

ซึ่งเมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนน 29.6 จากคะแนน เต็ม 

100 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจในไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งได้คะแนน 25.0 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ ประชาชน ได้รับ

เงินเยียวยาจากผลกระทบโควิดและมาตรการช่วยเหลืออ่ืนๆ 

“ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาล ในช่วงที่ผ่านมาได้คะแนนเพิ่มเป็น 30.6 เต็ม 100 เมื่อเทียบกับการสำรวจในไตรมาส

ที่แล้วซึ่งได้คะแนน 25.2 จากการที่รัฐสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโควิดได้ และเม่ือสอบถามต่อว่ามาตรการทาง

เศรษฐกิจที่ต้องการให้รัฐบาลทำมากที่สุด พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 29.2 ต้องการให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาต่ออีก 1 

เดือน รองลงมา ร้อยละ 19.0 จัดหางานให้คน ตกงาน ตามมาด้วย ร้อยละ 15.5 ขอให้ลดภาษีต่างๆ ร้อยละ 10.4 

ต้องการให้ขยายเวลาพักชำระหนี้ ร้อยละ 7.1 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงอีก ร้อยละ 6.5 ต้องการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อย

ละ 4.7 ขอให้ช่วย SME และภาคท่องเที่ยว ร้อยละ 3.5 ต้องการงานก่อสร้างตามชุมชน ร้อยละ 2.4 ขอให้ช่วยแก้หนี้

นอกระบบ และร้อยละ 1.7 ต้องการให้มีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่” 

หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล กล่าวต่ออีกว่า และเม่ือสอบถามว่า ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ท่านอยากให้ใครเป็นนายกฯ 

เพื่อมากอบกู้เศรษฐกิจประเทศ โดยเป็นคำถามแบบมีตัวเลือก พบว่า อันดับหนึ่ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 

47.0 รองลงมาคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 17.0 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 16.1 นายอภิสิทธิ์ เวชชา

ชีวะ ร้อยละ 4.7 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 4.6 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 3.0 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อย

ละ 1.8 และนายกรณ์ จาติกวณิช ร้อยละ 0.7 ขณะที่ความเห็นอื่นๆ ร้อยละ 5.1 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1886357 
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หนา้แรก / การเมือง  

 

'ก้าวไกล'ไม่ถอย! เปิดตวัผู้สมัครส.ส.ปากน้ำ ประชัน'เพ่ือไทย'อ้างเป็นสิทธิ์พรรคการเมือง 

วนัศุกร์ ท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.07 น. 

'ก้าวไกล'เปิดตัว “อิศราวุธ”ลงเลือกตั้งใหม่ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ยอมรับอดีตผู้สมัครคนเก่าน้อยใจ แต่

เคลียร์แล้ว อ้างเป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองไม่ยอมหลีกทางให้ฝ่ายรค้านด้วยกัน ขณะที่เพื่อไทย ประกาศส่ง “สลิล

ทิพย์ สุขวัฒน์”ลงแย่งคะแนน 

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล  แถลงข่าวเปิดตัวนายอิศราวุธ ณ 

น่าน เป็นผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนจะตัดคะแนนกันเองกับเพื่อไทยที่จะส่งผู้สมัคร

เลือกตั้งซ่อมในเขตนี้เช่นเดียวกันหรือไม่ เป็นเรื่องของพรรคการเมือง ต้องเคารพสิทธิ์ของแต่ละพรรค ทุกพรรคมีสิทธิ

เสนอตัวเลือกให้ประชาชนเลือกคนที่ดีที่สุด 

ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกระแสความไม่พอใจของมวลชนในพ้ืนที่ที่พรรคก้าวไกล

ไม่ส่งนายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ อดีตผู้สมัครรายเดิมลงเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ว่า นายตรัยวรรธน์รู้สึกน้อยใจ ซึ่งได้พูดคุยชี้แจง

แล้ว ขณะเดียวกันได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคแล้ว บางส่วนเริ่มมีความเข้าใจการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริหารพรรคท่ีเลือกส่งนายอิศราวุธลงเลือกตั้งครั้งนี้  ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอย่างรอบด้าน ขอให้มั่นใจ

ว่าพรรคเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในนามพรรคก้าวไกล 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทย ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง

กำหนดวันประชุมใหญ่ โดยกำหนดให้ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคมนี้ อนุมัติให้แก้ไข

เพ่ิมเติมข้อบังคับพรรค อนุมัติร่างระเบียบพรรคเพ่ือไทยว่าด้วยการบริหารงานของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด อนุมัติให้

ส่งนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. สมุทรปรการ เขตเลือกตั้งที่ 5 เห็นชอบงบการเงินและแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และเห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
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สำหรับวาระในการประชุมใหญ่ วันที่ 21 กรกฎาคม นอกจากจะพิจารณางบการเงินปี 2562 และการดำเนิน

กิจการของพรคในรอบปี 2562 แล้ว มีเรื่องสำคัญท่ีจะนำเสนอที่ประชุมคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ

เลือกตั้งชุดใหม่ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่กฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติไว้ 

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคมีมติให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 

จังหวัดสมุทรปราการ ว่า จังหวัดสมุทรปราการเป็นฐานเสียงเดิมของพรรคเพ่ือไทย และนางสลิลทิพย์เป็นผู้สมัครคนเดิม 

เคยเป็นส.ส. 3 สมัย ในจังหวัดสมุทรปราการ พรรคจึงเห็นว่านางสลิลทิพย์เป็นผู้ที่เหมาะสม. 

 

อ้างอิง  : https://www.naewna.com/politic/504507 
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ฤามหาเทพหลับใหล “สมชัย” เหน็บ กกต. ปดูคนแจ้งทจุริตเลือกตั้งซ่อมลำปางเพียบ 
ไทยรัฐออนไลน์ 10 ก.ค. 2563 17:14 น. 

 

“สมชัย” เปิดข้อมูลคนนับร้อยแจ้งทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 เหน็บ กกต. ฤามหาเทพกำลังหลับใหล 

มัวพร่ำบ่นคำขวัญ “สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม” 

วันที่ 10 ก.ค. 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยข้อมูลผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก 

ภายหลังเปิดให้แจ้งเหตุการทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 ว่า เพียง 6 วัน มีผู้แจ้งเหตุการซื้อเสียงเข้ามาถึง 104 

ราย และมีคนพร้อมให้การเป็นพยาน 25 คน ชี้ให้เห็นว่า การซื้อเสียง, การสัญญาว่าจะให้, การวางตัวไม่เป็นกลางของ

เจ้าหน้าที่รัฐ และการสวมสิทธิ์เลือกตั้ง กระจายครบในทุกพ้ืนที่ทุกอำเภอในเขตเลือกตั้งที่ 4 

นายสมชัย ระบุต่อไปว่า หาก กกต.ที่มีทั้งกำลังคนและงบประมาณ มีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งถึง 20 ปี หนำ

ซ้ำยังมีกระบวนการคัดสรร กกต. จากคุณสมบัติขั้นมหาเทพ ไม่สามารถแม้จะรับรู้เบื้องต้นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง

ในพื้นที่ดังกล่าว ได้แต่พร่ำบ่นคำขวัญขององค์การว่า “สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม” โดยไม่ลืมตามามองถึงปรากฏการณ์

การทุจริตเลือกตั้งระดับมหากาพย์ แถมยังจะยกให้การจัดการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ ผ่านมาเป็น ลำปางโมเดล เพื่อจัดการ

เลือกตั้งในครั้งต่อๆ ไป คงต้องเปรียบเทียบว่า ฤามหาเทพกำลังหลับใหลในรัตติกาลอันยาวนาน เมื่อไรจะตื่นจากบรรทม

มาทำภารกิจสร้างการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมสักที พร้อมกันนี้ นายสมชัย ยังแนบภาพสรุปรายงานการทุจรติที่

ได้รับจากประชาชนด้วย. 

อ้างอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/1886521 

ข่าวที่เกี่ยวข้อว : https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1287369 

 

https://www.facebook.com/Somchai.Srisutthiyakorn/
https://www.thairath.co.th/news/politic/1886521
https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1287369
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บิ๊กป้อม ยัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง-สง่ "กรุงศรีวิไล" ลงลต.ซ่อมปากน้ำ  
ไทยรัฐออนไลน์10 ก.ค. 2563 18:21 น. 

 

"บิ๊กป้อม" หัวหน้าพรรค พปชร.ลั่น ไม่ได้เลือกท่ีรักมักที่ชัง แต่มีอำนาจ ชี้ คำสั่งเปลี่ยนได้ตลอด คุยกับรองหน.พรรคท้ัง 

10 คน ฉลุย ส่ง "กรุงศรีวิไล" ลงเลือกตั้งซ่อม สมุทรปราการ เขต 5 

วันที่ 10 ก.ค. ที่ศูนย์ประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อาคารรัชดาวัน ถนนรัชดา ในการประชุมใหญ่สามัญ

พรรค มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปชร.เป็นประธาน ได้กล่าวระหว่าง

ประชุมพรรค ว่า สำหรับคำสั่งแต่งต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผมมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง คนไหน

ทำงานไปแล้ว อยากจะเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ก็เปลี่ยนแปลงกันได้ ก็ขอให้เข้าใจกันว่า 

ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง ผมได้คุยกับรองหัวหน้าพรรคทั้ง 10 คน ไปแล้วว่าใครเหมาะสมยังไง  

 

พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ ว่า พรรคจะส่งนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็น

ตัวแทนพรรคลงสมัคร เพราะคราวที่แล้วชนะ พลาดท่านิดหน่อยไม่เป็นไรเลือกใหม่ 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กรรมการบริหารพรรค ได้แต่งตั้ง 10 รองหัวหน้าพรรค โดย

นายบุญสิงห์ วรินทร์ลักษณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรค ได้ประกาศท้ัง 10 รายชื่อ  ได้แก่ นายสันติ พร้อม

พัฒน์ รมช.คลัง ควบ ผู้อำนวยการพรรค ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรคด้าน

ปฏิบัติการ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ด้านสนับสนุน นายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ด้าน

แผนพัฒนาบุคลากร  
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นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ด้านกิจการงานสภา 

นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง ด้านเครือข่ายสัมพันธ์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้านกฎหมาย และ นายสุชาติ 

ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ด้านรับเรือ่งราวร้องทุกข์ 

 

ส่วนรองเลขาธิการพรรค ได้แก่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี 

ขณะที่โฆษกพรรค คือ น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. 

รองโฆษกพรรค 3 คน ได้แก่ นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ 

และ น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1886595 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://today.line.me/th/pc/article/บิ๊กป้อม+ยัน+ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง+ส่ง+กรุงศรีวิไล+ลงลต+

ซ่อมปากน้ำ-V5pKX5 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1886595
https://today.line.me/th/pc/article/บิ๊กป้อม+ยัน+ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง+ส่ง+กรุงศรีวิไล+ลงลต+ซ่อมปากน้ำ-V5pKX5
https://today.line.me/th/pc/article/บิ๊กป้อม+ยัน+ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง+ส่ง+กรุงศรีวิไล+ลงลต+ซ่อมปากน้ำ-V5pKX5
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พท.นัดจัดทัพกก.บห. 21 ก.ค.ไม่เปลี่ยนหน.-เลขาฯ สั่งปรับห้ามกระทบผู้นำฝ่ายค้าน 
เผยแพร่: 10 ก.ค. 2563 18:45   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 

พท.นัดประชุมใหญ่จัดทัพ กก.บห. 21 ก.ค.นี้ ไม่เปลี่ยน "สมพงษ์-อนุดิษฐ์" หัวหน้า-เลขาฯ แต่เล็งเพิ่มคนรุ่นใหม่
เข้าไปใน กก.บห. มอบฝ่าย กม.หาช่องทางให้ไม่กระทบตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน 
 

วันนี้ (10 ก.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 

หัวหน้าพรรค, น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคเข้าร่วมประชุมอย่าง

พร้อมเพรียง จากนั้นเวลา 13.30 น. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังประชุมว่าในการ

ประชุมมีวาระสำคัญคือ การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคในวันที่ 21 ก.ค. ที่ทำการพรรคเพื่อไทย 

เรื่องสำคัญท่ีจะนำเสนอคือการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ชุดใหม่ ให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง 

ในการประชุมกรรมการบริหารพรรครั้งนี้ มีการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคอนุมัติร่างระเบียบพรรคเพื่อไทยว่า

ด้วยการบริหารงานพรรคของตัวแทนจังหวัด เห็นชอบงบการเงิน แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เห็นชอบการรายงานการดำเนิน

กิจการของพรรคในรอบปี 2562 

 

นอกจากนี้ยังอนุมัติ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ อดีตส.ส.3 สมัย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5 สมุทรปราการ ในนาม

พรรคเพื่อไทย 

เมื่อถามว่าจะมีการปรับโครงสร้างหรือไม่ นายอนุสรณ์กล่าวว่าต้องรับฟังความคิดเห็น และรอการประชุมพรรคอีก ถึงจะ

มีแนวทางออกมา หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ 

โดยรูปแบบที่จะปรับเปลี่ยน ยังมีเวลาที่กรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาก่อนถึงวันประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทย 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า ในการปรับปรุงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ มีแนวคิดให้มีคนรุ่นใหม่เข้า
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มาทำงานในกรรมการบริหารมากขึ้น จากเดิมที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคถึง 15 คน 

หลายคนเป็นผู้อาวุโสที่ทำงานมานาน และพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนเข้ามาทำงานแทนบ้าง โดยจะเหลือรองหัวหน้าพรรค

ประมาณ 5 -6 ตำแหน่งตามความเหมาะสม แล้วจะให้คนรุ่นใหม่เข้าไปเป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นประมาณ 10 

ตำแหน่งเพื่อให้การทำงานในภาพรวมของพรรค มีความคล่องตัวและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมมากข้ึน 

 

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารจำนวนมากและลดจำนวนรองหัวหน้าพรรคในคราวเดียวนั้นยังคงติดขัดมติ

เดิมของที่ประชุมใหญ่ ที่กำหนดให้มีรองหัวหน้าพรรค 15 คน และหากให้กรรมการบริหารพรรคลาออกเพื่อล้างไพ่ใหม่

หมด ก็จะทำให้ นายสมพงษ์ ต้องพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และพ้นจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ไปด้วย จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาแนวทางข้อกฎหมายอย่างรัดกุม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่กระทบต่อ

ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯของนายสมพงษ์ เพราะถือเป็นการปรับเปลี่ยนภายในพรรค ไม่ควรกระทบไปถึงภายนอก 

 

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ในส่วนตำแหน่งสำคัญของพรรคคือ นายสมพงษ์ หัวหน้าพรรค และ น.อ.อนุกิษฐ์ เลขาธิการ

พรรค นั้นคงไม่มีการปรับเปลี่ยน เพราะถือว่าทำงานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว. 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000070946 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://today.line.me/th/pc/article/พท+นัดจัดทัพกก+บห+21+ก+ค+ไม่เปลี่ยนหน+เลขาฯ+สั่ง

ปรับห้ามกระทบผู้นำฝ่ายค้าน-zQM8zJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000070946
https://today.line.me/th/pc/article/พท+นัดจัดทัพกก+บห+21+ก+ค+ไม่เปลี่ยนหน+เลขาฯ+สั่งปรับห้ามกระทบผู้นำฝ่ายค้าน-zQM8zJ
https://today.line.me/th/pc/article/พท+นัดจัดทัพกก+บห+21+ก+ค+ไม่เปลี่ยนหน+เลขาฯ+สั่งปรับห้ามกระทบผู้นำฝ่ายค้าน-zQM8zJ
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         วันนี้ (10 ก.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประชุมพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยมีกรรมการบริหารพรรค สส. และตัวแทนสาขาพรรคประมาณ 500 คน เข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพียง มีวาระสำคัญในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่ง
ผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม สส.ในจังหวัดสมุทรปราการ เขตการเลือกตั้งที่ 5 รวมถึงการแก้ไขระเบียบของบังคับพรรค ให้
หัวหน้าพรรคสามารถแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคจากกรรมการบริหารพรรคได้ 10 คน จากเดิมท่ีตั้งได้เพียง 9 คน โดยการ
ประชุมวันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วย แม้จะ
ได้รับการเลือกตั้งจากพรรคให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ เนื่องจากติดภารกิจด่วน แต่ในเวลาต่อมา พล.อ.ประวิตร  
ก็ได้เดินทางเข้ามายังท่ีทำการพรรค และเข้าภายในห้องประชุมในช่วงท้าย 
 
ในระหว่างร่วมประชุม พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้ทุกคนทำงานร่วมกัน และหลังจากนี้ตนเองจะเป็นคน
รับผิดชอบทุกเรื่องในพรรค แต่ขออย่าถามเรื่องที่ผ่านไปแล้ว พล.อ.ประวิตร ยืนยันว่าจะส่งนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก  
ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที 5 จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ขณะที่วันนี้ที่ประชุมพรรคได้ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญประกอบด้ วยตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคมีทั้งหมด   
10 คน 
 
นายสันติ พร้อมพัฒน์  รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเป็น ผู้อำนวยการพรรค 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองหัวหน้าพรรคฝ่ายปฏิบัติการ 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคด้านการสนับสนุน 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคด้านแผนพัฒนาบุคลากร 
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองหัวหน้าพรรคด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
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นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รองหัวหน้าพรรคด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสาระสนเทศ 
นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคด้านกิจการงานสภา 
นายนิพันธ์ ศิริธร รองหัวหน้าพรรคฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ 
นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย 
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองหัวหน้าพรรคด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 
รองเลขาธิการพรรค 2 คนคือ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ และนายนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส่วนรองผู้อำนวยการพรรค 
2 คน ประกอบด้วย นายไผ่ ลิกค์ และนายภาคิน สมมิตรธนกุล 
 
ขณะที่โฆษกพรรคพลังประชารัฐคือ น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ รองโฆษกพรรค มี 3 คน นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง น.ส.
พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ และ น.ส.ไพรินทร์ เทียนสุวรรณ  
 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/424436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://news.ch7.com/detail/424436
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พปชร.เคาะส่ง 'กรุงศรีวิไล' สู้ศึก 'เลือกตั้งซ่อม' สมุทรปราการ เขต5  

 

10 กรกฎาคม 2563  

"ประวิตร" เผย "พปชร." เคาะส่ง "กรุงศรีวิไล" สู้ศึก "เลือกตั้งซ่อม" สมุทรปราการ เขต5 จ่อ สมัคร "กกต." 16 ก.ค.นี้  

การประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ครั้งที ่2/2563 ที่อาคารรัชดาวันถ.รัชดาภิเษก เพ่ือพิจารณาตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ในการเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต5 และแก้ไขข้อบังคับพรรคเพ่ือให้สามารถตั้ง
รองหัวหน้าพรรคได้ 10 คนโดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็น
ประธานนั้น โดยได้กล่าวตอนหนึ่งระหว่างประชุมว่า สำหรับคำสั่งแต่งต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตนมี
อำนาจในการเปลี่ยนแปลง คนไหนทำงานไปแล้ว อยากจะเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวแล้วก็
เปลี่ยนแปลงกันได้ ก็ขอให้เข้าใจกันว่า ไม่ได้เลือกท่ีรักมักที่ชัง ตนได้คุยกับรองหัวหน้าพรรคท้ัง 10 คนไปแล้วว่าใคร
เหมาะสมอย่างไร 

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวถึงการพิจารณาส่งตัวบุคคลในการสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมจ.สมุทรปราการเขต5 ว่า ทางพรรคจะส่ง
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นตัวแทนพรรคลงสมัคร เพราะคราวที่แล้วชนะ พลาดท่านิดหน่อยไม่เป็นไรเลือกใหม่  

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายกรุงศรีวิไล จะเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในวันที่ 16 ก.ค.นี้ 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้แถลงข่าว โดยได้เน้นย้ำเรื่องความรักความสามัคคีของคนใน
พรรค ตนได้บอกไปแล้วว่า ทุกคนมีความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้ว ส่วนการแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรค
ทั้ง 10 คน เพ่ือให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยรองหัวหน้าพรรค จะทำหน้าที่เสมือนหัวหน้าพรรค ตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ส่วนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใดในพรรคนั้น อำนาจอยู่ที่ตน ก็ต้องดูว่าหากทุกคนตั้งใจทำงานก็
ไม่ต้องเปลี่ยน หรือหากมีใครเข้ามาทำงาน ก็ต้องเปลี่ยน แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ 
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เมื่อถามว่า ผลงานชิ้นแรกหลังเป็นหัวหน้าพรรค อยากทำอะไร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ทำให้คนในพรรครักกัน รวมถึง
เรื่องการแก้ปัญหา เรื่องน้ำ ที่ตนได้ทำอยู่แล้ว เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ที่ฝนตกชุกอยู่แล้ว  

เมื่อถามว่า ศักยภาพของพปชร.จะมีรมต.ได้กี่คน พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จะไปรู้ได้อย่างไร ต้องถามนายกฯ เพราะท่าน
นายกฯต้องคิดของท่านเอง เพราะในเรื่องการทำงาน ท่านไม่ยุง่เรื่องพรรค เนื่องจาก นายกฯดูแลปัญหา เรื่องที่อยู่ ที่
กิน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนายกฯ ทำงานหนัก เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีรายได้มากข้ึน ซึ่งนายกฯได้
ทำทุกเรื่อง 

เมื่อถามว่า พรรคได้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีที่พรรคจะเสนอให้นายกฯ แล้วหรือไม ่พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "ผมไม่ส่ง แล้ว
ทำไมผมต้องส่ง เดี๋ยวต้องดูว่าใครสำคัญอย่างไร แค่ไหน ซึ่งคนในพรรคมีความพร้อม มีศักยภาพเพียงพอทุกด้าน แต่ผม
ยังไม่รู้ว่ากี่คน"  

เมื่อถามว่า นายกฯบอกว่าโควตากลุ่ม4กุมารเป็นโควต้ากลาง  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ต้องไปถามนายกฯ เมื่อถาม
ว่า มีการทาบทามคนนอกให้มาร่วมทีมเศรษฐกิจของพรรคหรือไม่พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เรามีอยู่แล้ว ทั้งของพรรคที่
จะเขียนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงคนนอกด้วย โดยมีชื่อหมดแล้ว แต่สื่ออย่าเพ่ิงรู้เลย 
 

อ้างอิง : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888828?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral 
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https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888828?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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"ก้าวไกล"ลั่นพร้อมลงสู้ศึกเลือกตั้งสภากรุงเทพฯยันพร้อมส่งผู้สมัคร 50 เขต 
สยามรัฐออนไลน์ 10 กรกฎาคม 2563 18:56 น.  

 
          วันที่ 10 ก.ค. 63 ที่ทำการพรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมสมาชิกพรรค 

แถลงกรณีการเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งสภากรุงเทพมหานคร(สก.)  โดยนายพิธา ระบุว่า พรรคก้าวไกลพร้อมส่ง

ผู้สมัคร 50 เขตกรุงเทพฯ รวมไปถึงสนามผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ วันนี้เราเห็นแปลว่ากรุงเทพฯซึ่งถือเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความล้าหลัง ไม่ได้ทำหน้าที่เท่าที่ควร รวมถึงให้อำนาจกับประชาชนน้อยเกินไปถ้าเทียบกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ประชาชนกำลังรอการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ โดยการทำงานการเมืองแบบใหม่

และสร้างสรรค์ เชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และเราตั้ งใจเป็นผู้ผลักดันและเริ่มกำหนดเป้าหมายอนาคตของชาว

กรุงเทพฯ ผลักดันประชาชนกรุงเทพฯให้สิทธิมีเสียงในการแสดงออก ว่าทุกคนต้องการเปลี่นแปลงอะไร ปฏิรูปกรุงเทพ

อย่างแทจ้ริง ทันสมัย และมีอำนาจในการบริหารจัดการอนาคตของตัวเอง 

โดยพรรคก้าวไกลจะเปิดรับสมัครผู้สมัครชิงเก้าอี้สมาชิกสภากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 -25 ก.ค. ผ่านเว็บไซต์ก้าวไกล  

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีอุดมการณ์จะเปลี่ยนแปลงประเทศ ไม่จำเป็นต้องมีประวัติทางการเมืองหรือ นามสกุลดัง  

ก็สามารถเข้ามาร่วมทำงานเพ่ือการเปลี่ยนแปลงได้ ดังเช่นที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลร่วมกันผลักดัน  

ทั้งนี้พรรก้าวไกลเตรียมพร้อมส่งชิงผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ ควบคู่ไปกับการสมัครสก. จึงขอแรงสนับสนุนจากพ่ี

น้องชาวกรุงเทพฯทุกคน “กรุงเทพฯมีปัญหาเก่าที่เกี่ยวกับโครงสร้าง โดยเฉพาะเรื่องคมนาคม ซ้ำยังมีวิกฤตโควิดทำให้

เกิดปัญหาการสร้างงาน การศึกษา ตรงต้องพึ่งกลไกลจากท้องถิ่น ยุติรัฐราชการแบบรวมศูนย์ที่ไม่ได้ตอบโจทย์กทม.  

ซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้ต้องใช้การเมืองระดับจังหวัดและการเมืองระดับประเทศควบคู่กัน โดยจะมีการ

แถลงในครั้งหน้า” นายพิธา กล่าว 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168719 

 

https://siamrath.co.th/n/168719
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200710/1c9458a2a617085ba00738d4cb00e8389bb03dad8e13b475efb8c1b49df3082d.jpeg?itok=b7o6O9RE


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

43 

 

 

แพ้ยังไง เพื่อไทยปากน้ำ เสียแชมป์ 4 สมัย 

 

10 กรกฎาคม 2563 - 17:56 น. 

พลิกแฟ้มเลือกตั้ง "สลิลทิพย์" จะชนะยังไง เม่ือพรรคก้าวไกล คือขวากขวาง หนทางสู่ชัย 

เป็นที่แน่ชัดแล้ว คณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย มีมติส่ง “สลิลทิพย์ สุขวัฒน์” อดีต ส.ส.สมุทรปราการ 3 สมัย ลง

ทำศึกล้างตากับกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 

เลือกตั้งซ่อมเที่ยวนี้ มิใช่แค่การเอาชนะพรรคฝ่ายรัฐบาล หากแต่ยังเป็นการกู้หน้ากู้ศักดิ์ศรี “แชมป์ ส.ส.ปากน้ำ” 4 

สมัย เพราะเที่ยวที่แล้ว เพื่อไทยพ่ายเรียบวุธ 
++ 
ตำนานแชมป์ 
++ 
สนามเลือกตั้งสมุทรปราการ เคยตกอยู่ในการยึดครองของตระกูล “อัศวเหม” พร้อมตระกูลการเมืองท้องถิ่น มาหลาย

สมัย กระทั่ง “ทักษิณ ชินวัตร” นำพรรคไทยรักไทย เข้าสู่สมรภูมิ การเมืองในปากน้ำก็เปลี่ยน 
 

การเลือกตั้งปี 2544 พรรคไทยรักไทย เบียด “อัศวเหม” พ้นสังเวียนการเมือง พรรคราษฎรของวัฒนา อัศวเหม เหลือ

รอดเพียงคนเดียวคือ เรวดี รัศมิทัต ลูกสาวกำนันคนดังฝั่งพระประแดง 

    ปี 2548 ความแรงของทักษิณ “เรวดี” ต้องย้ายซบพรรคไทยรักไทย และปีนั้น ไทยรักไทยก็ยึดท้ังแผ่นดินปากน้ำ 

    ปี 2550 จากไทยรักไทย เปลี่ยนเป็นพรรคพลังประชาชน ก็ยึดเก้าอ้ี ส.ส.ทั้งจังหวัดไว้ได้ หลังพลังประชาชนถูกยุบ ก็

มี ส.ส. 2 คนย้ายไปซบพรรคภูมิใจไทย 

    ปี 2554 สมุทรปราการ ถือว่าเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของ นปช.แดงท้ังแผ่นดิน สถานีวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงก็มีหลายแห่ง 

    การเลือกตัง้ในปีนั้น พรรคเพ่ือไทยกวาดมา 6 ที่นั่งจาก 7 ที่นั่งเหลือ เรวดี รัศมิทัต ที่ย้ายไปภูมิใจไทยไว้คนเดียว 

เจอกระแสธนาธร 

++ 
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สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ กลับมาเป็น ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 อีกสมัยในสีเสื้อเพ่ือไทย ปี 2554 

ครั้นถึงการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2563 เกจิการเมืองทุกสำนัก ต่างฟันธงว่า พรรคเพ่ือไทย กวาดเก้าอ้ี ส.ส.ปากน้ำ 

เหมือนเดิม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ ต้องใช้คำว่า หักปากกาเซียน 

                                

 
 
 
 
 
 

ผู้สมัคร ส.ส.เพ่ือไทย สมุทรปราการ ปีที่แล้ว 
 ลองมาไล่ดูคะแนนเปรียบเทียบ ระหว่างพรรคเพ่ือไทย กับพรรคอนาคตใหม่(พรรคก้าวไกล) 

    เขต 1 ชนสิษฏ์ ยอดฉิม (อนาคตใหม่) ได้ 21,344 คะแนน และสุทธิรัตน์ ยังตรง ลูกสาวหมอวัลลภ (เพ่ือไทย) ได้ 

21,121 คะแนน 

    เขต 2 ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ ทายาทเสี่ยสงคราม (เพ่ือไทย) ได ้31,655 คะแนนและนิตยา มีศรี (อนาคตใหม่) ได้ 

30,366 คะแนน 

    เขต 3 หนึ่งสตรี ตุ่ยไชย (อนาคตใหม่)  ได้ 23,235 คะแนน และประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย อดีต ส.ส. (เพ่ือไทย) ได้ 

22,703 คะแนน 

    เขต 4 วุฒินันท์ บุญชู (อนาคตใหม่) ได้ 36,320 คะแนน ได้เป็น ส.ส. และวรชัย เหมะ อดีต ส.ส. และแกนนำ นปช. 

(เพ่ือไทย) ได้ 29,402 คะแนน 

    เขต 5 สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ (เพ่ือไทย) ได้ 33,007 คะแนน และตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ (อนาคตใหม่) ได้ 31,430 คะแนน 

    เขต 6 นฤมล ธารดำรงค์ อดีต ส.ส. 3 สมัย (เพ่ือไทย) ได้ 22,349 คะแนน และธัชชวิน โกพัฒน์ตา (อนาคตใหม่) ได้ 

20,177 คะแนน 

    เขต 7  นันทวรรณ ประสพดี ภรรยาประชา ประสพดี (เพ่ือไทย) ได้ 27,648 คะแนน และคณินทร์ อธิศักดิ์ชานนท์ 

(อนาคตใหม่) ได้ 19,679 คะแนน 

 

 

 

สลิลทิพย ์ขอแกม้ืออีกครัง้ 
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หากวิเคราะห์จากผลคะแนน 7 เขตเลือกตั้ง พรรคเพ่ือไทย แชมป์ 4 สมัย พ่ายเพราะพรรคอนาคตใหม่ หรือพรรคก้าว

ไกล ในวันนี้กระแสธนาธรมาแรง จนทำให้คนรุ่นใหม่และคนเสื้อแดงบางส่วน ไม่เลือก “พรรคทักษิณ” เหมือนในอดีต 

          

 

 

 

 

พรรคก้าวไกล มุ่งมั่นมาก 

การเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สลิลทิพย์ และทีมงานเพ่ือไทย ต้องแก้โจทย์นี้ให้ได้ มิเช่นนั้น ก็จะพ่ายซ้ำสอง 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/436625 
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