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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 25 ธนัวาคม 2563 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 85/2563 กกต .  เ ผ ย  5  อั นดั บ
จังหวัดที่มีจ ำนวนผู้มำใช้
สิทธิ เลือกตั้ งมำกที่สุด
และจังหวัดที่มีจ ำนวน
บัตรเสียน้อยที่สุด (อย่ำง
ไม่เป็นทำงกำร) 

INN ออนไลน์ 
 
ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
 
 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
ส ำนักข่ำวไทย
ออนไลน์ 
TheStandard  
ออนไลน์ 
 

กกต.ประกำศผู้ชนะอบจ.76จังหวัดไม่
เป็นทำงกำร 
เช็กผลเลือกตั้ ง  นำยก อบจ.  76 
จังหวัด กกต.ประกำศแล้ว 
กกต.เปิดรำยชื่อ 76 ว่ำที่ อบจ. เผย 
‘ พัทลุ ง ’  ใช้ สิทธิ เลื อกตั้ งมำกสุด 
78.04% 
เลือกตั้งอบจ. พัทลุงใช้สิทธิสูงสุด -
ปทุมฯบัตรเสียน้อยสุด 
พัทลุง มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกและ
นำยก อบจ.สูงสุด 
กกต. แจ้งผลเลือกตั้งนำยก อบจ. 76 
จั งหวัดอย่ ำงไม่ เป็นทำงกำรแล้ ว 
พัทลุงคว้ำแชมป์ประชำชนใช้สิทธิ์มำก
ที่สุด 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวอิศรำ

ออนไลน์ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ ลธ.กกต. กล่ำวว่ำ ส่วนภำยหลัง 
กำรเลือกตั้ง อบจ. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 เป็นต้นมำ มีเรื่องร้องเรียน
เข้ำมำอย่ำงน้อย 200 เรื่อง โดยเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต
กำรเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องกำรให้ทรัพย์สินเพ่ือจูงใจให้เลือก
ผู้สมัครประมำณ 30-40 เรื่อง เรื่องปรำศรัยหำเสียงใส่ร้ำย หรือ
หลอกลวงต่ำง ๆ ประมำณ 20-30 เรื่อง ที่เหลือเป็นเรื่องอ่ืน ๆ ปนกัน
ไป อย่ำงไรก็ดียังไม่ทรำบรำยละเอียดเรื่องทั้งหมด เพรำะเรื่อง
ร้องเรียนต่ำง ๆ ยังอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบของ กกต.ประจ ำจังหวัด 

20 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
 ลธ.กกต. กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ส่วนกำรเลือกตั้งท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่จะ
ตำมมำ เช่น กำรเลือกตั้ง อบต. กำรเลือกตั้งเทศบำล ฯลฯ จะเกิดขึ้น
เมื่อไหร่นั้น กกต.วำงไทม์ไลน์ร่วมกับรัฐบำลว่ำ หำกเลือกตั้งท้องถิ่น
ครั้งแรกเกิดขึ้น จะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นต่อเนื่องกันในอีก 3 เดือน 
ถ้ำตำมไทม์ไลน์จริง ๆ น่ำจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.พ. 2564 อย่ำงไรก็ดี
ขณะนี้มีสถำกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงยังไม่อำจ
ยืนยันได้แน่ชัดว่ำจะมีกำรเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อไหร่ คงต้องหำรือร่วมกับ
รัฐบำลอีกครั้งหนึ่ง แต่หำกมีกำรจัดกำรเลือกตั้งขึ้นจริง กกต.ได้
ประสำนกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือใช้มำตรกำร
ป้องกันโควิด-19 ไว้แล้ว และตอนเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่ำนมำ ใช้มำตรกำร
นี้เช่นกัน และได้ผลตอบรับค่อนข้ำงดี 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ เร่งไต่สวน "ซื้อเสียง" เลือกตั้ง อบจ.พิจิตร 22 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ. มุกดำหำร ข้องใจแพ้ 1 คะแนน ร้อง กกต.ขอควำม

เป็นธรรม 
23 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ เป็นไปได้! ผู้สมัครส.อบจ.ข้องใจ แพ้1คะแนน-ขอนับใหม่ 24 
4 มติชนออนไลน์ “ไพบูลย์” ไม่ระทึก ศำลรับวินิจฉัย สถำนะส.ส. ยุบพรรคตัวเอง ย้ำย

ซบพปชร. ชี้ท ำตำมกม. 
25 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ "ไพบูลย์"ไม่หวั่นศำลสอบคุณสมบัติปมยุบพรรคซบ "พปชร." 26 
6 สยำมรัฐออนไลน์ “ไพบูลย์" ไม่หวั่นถูกยื่นศำลสอบคุณสมบัติปมยุบพรรค ซบ “พปชร.” 

ยันท ำตำม กม. 
27 

7 มติชนออนไลน์ ศรีสุวรรณ แจงกกต. ปมร้องคณะก้ำวหน้ำ ท ำตัวเหมือนพรรค
กำรเมือง หำเสียงชิงนำยกอบจ. 

28 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ย้ ำข้อมูล กกต. ยันคณะก้ำวหน้ำท ำตัวคล้ำยพรรค 30 
9 สยำมรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ให้ข้อมูล กกต.ปมร้อง "คณะก้ำวหน้ำ" ท ำตัวคล้ำยพรรค

กำรเมือง 
32 

10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" เข้ำให้ปำกค ำ กกต. ปม "คณะก้ำวหน้ำ" มีพฤติกำรณ์ส่อ
เข้ำข่ำยพรรคกำรเมืองหรือไม่ 

34 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ ปล่อยของเพ่ิม ‘กกต.’ กระชำกหน้ำกำก ‘คณะก้ำวหน้ำ’ 

ตีสองหน้ำ 
35 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ แห่ร้องเรียน กกต. เลือกอบจ.โกงอ้ือ ‘พ่ีศร’ีขยี้ก้ำวหน้ำ 37 
13 INN ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” เข้ำให้ข้อมูล กกต. สอบคณะก้ำวหน้ำ 40 
14 มติชนออนไลน์ ผู้สมัครส.อบจ.บึงกำฬ หอบหลักฐำน ร้องกกต. สอบคู่แข่ง มอบเงิน

งำนศพ-งำนกีฬำ 
41 

15 เดลินิวส์ออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกำฬ ร้อง กกต.ตรวจสอบเลือกตั้ง 42 
16 ข่ำวสดออนไลน์ งำนเข้ำ! 'แว่นฟ้ำ' ว่ำที่นำยก อบจ.บึงกำฬ เจอร้อง กกต. กล่ำวหำแจก

เงิน อสม. 
43 

17 มติชนออนไลน์ ร้องกกต.สอบ ว่ำที่นำยกอบจ.บึงกำฬ อีกรำย ร้องส.อบจ.มอบเงินงำน
ศพ-กีฬำ-แจกเสื้อ 

44 

18 แนวหน้ำออนไลน์ ‘บิ๊กแจ๊ส’ แอ่นอกสู้ ‘ชำญ’ ส่งลูกหำบร้อง ‘กกต.’ ฟันผิดนโยบำยขำย
ฝัน 

46 

19 บ้ำนเมืองออนไลน์ "ค ำรณวิทย์" ไม่หนักใจ "ชำญ" ร้อง กกต.คัดค้ำนเลือกตั้งนำยก อบจ.
ปทุมฯ 

48 

20 สยำมรัฐออนไลน์ "วิรัช" ปัดยื้อแก้ รธน. ยัน กมธ. พิจำรณำเสร็จภำยใน ม.ค. 64 หำกไม่
มีกำรล็อคดำวน์ 

50 

21 มติชนออนไลน์ พท.ดักคอ กมธ. อย่ำใช้โควิดยื้อแก้ รธน.-จี้แจงไทม์ไลน์ ด้ำน ‘วิรัช’ 
ยันเสร็จทันตำมกรอบใน ม.ค.64 

51 

22 แนวหน้ำออนไลน์ ไม่ยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ‘วิรัช’ ยืนยันประชุมทัน แม้ต้องเลื่อนเพรำะโควิด 52 
23 สยำมรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" เตรียมร้องปปช.ตรวจสอบ"เจ้ำของเรือยอร์ช "Silvretta 

ปมปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ 
54 

24 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ จ่อร้องป.ป.ช. สอบอดีตหัวหน้ำพรรค โยงเรือยอร์ชไฟ
ไหม้ ปกปิดทรัพย์สิน 

55 

25 สยำมรัฐออนไลน์ 'ดร.นิว'ขยี้ปมหมกมุ่นบั่นทอนสถำบัน ท ำก้ำวหน้ำพ่ำยแพ้แบบแลนด์
สไลด์ 

56 

26 เดลินิวส์ออนไลน์ เตือน "สัณหพจน์ "จ้อศึกเลือกตั้ง อบจ. เมืองคอนฯ ส่อขัด รธน. 58 
27 มติชนออนไลน์ ‘โรม’ พร้อมจ ำเลยคนอยำกเลือกตั้ง มำศำลเตรียมฟังค ำพิพำกษำคดี

ชุมนุมสกำยวอล์กหน้ำ MBK 
59 
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ คณะถอยหลัง 60 
2 สยำมรัฐออนไลน์ ควันหลง เลือกตั้ง อบจ. 63 63 
3 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX : รัฐธรรมนูญ ปรองดอง สมำนฉันท์ ในกำรแพร่ระบำด 

ไวรัส โควิด-19 
65 

4 แนวหน้ำออนไลน์ แสบจี๊ดๆ! 'ดร.นิว'เปิดแผล'คณะก้ำวหน้ำ' พ่ำยแพ้แบบแลนด์สไลด์
เพรำะเหตุใด 

66 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
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วันที่ 25 ธันวำคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกำส 
ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ พุทธศักรำช 2564 แก่ผู้บริหำรของส ำนักกิจกำรพรรคกำรเมือง ส ำนักบริหำรกำรสนับสนุน
โดยรัฐ และส ำนักประชำสัมพันธ์  น ำโดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
นำยสมพล พรผล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรพรรคกำรเมือง นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
และนำยกิตติพล พยัคฆเดชำพล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรสนับสนุนโดยรัฐ ณ ห้องปฏิบัติงำน 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 ธันวำคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกำส 
ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ พุทธศักรำช 2564 แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักกิจกำรพรรคกำรเมือง ส ำนักบริหำร
กำรสนับสนุนโดยรัฐ และส ำนักประชำสัมพันธ์ น ำโดย นำยสมพล พรผล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรพรรคกำรเมือง 
นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ และนำยกิตติพล พยัคฆเดชำพล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักบริหำรกำรสนับสนุนโดยรัฐ ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 
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กกต.ประกาศผู้ชนะอบจ.76จังหวัดไม่เป็นทางการ 
 25 ธันวำคม 2020 - 12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ประกาศผู้ชนะนายก อบจ.76 จังหวัดทั่วประเทศไม่เป็นทางการแล้ว ขณะ จังหวัดที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์
มากสุดพัทลุง 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเผยแพร่เอกสำร ข้อมูลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ดังนี้ 
 1. จังหวัดที่มีจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ,จังหวัดล ำพูน , 
จังหวัดนครนำยก , จังหวัดสตูล , จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. จังหวัดที่มีจ ำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดปทุมธำนี , จังหวัดนครปฐม , จังหวัด
ภูเก็ต , จังหวัดพัทลุง , จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พร้อมประกำศรำยชื่อผู้ที่ได้อันดับ 1 ของแต่ละจังหวัดอย่ำงไม่เป็นทำงกำร  ทั้ง 76 จังหวัด 
 
 
อ้ำงอิง  : https://www.innnews.co.th/politics/news_852750/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_852750/
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เช็กผลเลือกตั้ง นายก อบจ. 76 จังหวัด กกต.ประกาศแล้ว 
วันที่ 25 ธันวำคม 2563 - 12:22 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรายชื่อ นายก อบจ 76 จังหวัด อย่างไม่เป็นทางการ พัทลุง คว้าแชมป์
ใช้สิทธิสูงสุด ปทุมธานี บัตรเสียน้อยท่ีสุด 
 วันที่ 25 ธันวำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ผล
คะแนนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำร หรือ อบจ. (อย่ำงไม่เป็นทำงกำร) 
เมื่อวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคมที่ผ่ำนมำ 
ทั้งนี้ จังหวัดที่มีจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งมำกที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 
1.พัทลุง มีจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 78.04 
2.ล ำพูน จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 77.86 
3.นครนำยก จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 75.79 
4.สตูล จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 74.29 
5.เชียงใหม่ จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 71.95 
ส ำหรับจังหวัดที่มีจ ำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1.ปทุมธำนี จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 2.94 
2.นครปฐม จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 3.03 
3.ภูเก็ต จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 3.12 
4. พัทลุง จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 3.29 
5.ร้อยเอ็ด จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 3.30 
นอกจำกนี้ กกต.ยังประกำศผู้ได้คะแนนสูงสุดไม่เป็นทำงกำร ในกำรเลือกตั้งนำยกองค์ อบจ. ประกอบด้วย 
1. จ.กระบี่ : นำยสมศักดิ์ กิตติธรกุล 
2. จ.กำญจนบุรี : นำยสุรพงษ์ ปิยะโชติ 
3. จ.กำฬสินธ์ : นำยชำนุวัฒน์ วรำมิต 
4.จ.ก ำแพงเพชร : นำยสุนทร รัตนำกร 
5. จ.ขอนแก่น : นำยพงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
6.จ.จันทบุรี : นำยธนภณ กิจกำญจน์ 
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7. จ.ฉะเชิงเทรำ : นำยกิตติ เป้ำเปี่ยมทรัพย์ 
8. จ.ชลบุรี : นำยวิทยำ คุณปลื้ม 
9. จ.ชัยนำท : นำยอนุสรณ์ นำคำศัย 
10.จ.ชัยภูมิ : นำยอร่ำม โล่ห์วีระ 
11. จ.ชุมพร : นำยนพพร อุสิทธิ์ 
12.จ.เชียงรำย : นำงอทิตำธร วันไชยธนวงศ์ 
13. จ.เชียงใหม่ : นำยพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
14. จ.ตรัง : นำยบุ่นเล้ง โล่สถำพรพิพิธ 
15. จ.ตรำด : นำยวิเชียร ทรัพย์เจริญ 
16 จ.ตำก : นำยณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ 
17. จ.นครนำยก : นำยจักรพันธ์ จินตนำพำกำนนท์ 
18. จ.นครปฐม : นำยจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ 
19. จ.นครพนม : นำงสำวศุภพำนี โพธิ์สุ 
20. จ.นครรำชสีมำ : นำงยลดำ หวังศุภกิจโกศล 
21 จ.นครศรีธรรมรำช : นำงกนกพร เดชเดโช 
22 จ.นครสวรรค์ : พลต ำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์ 
23. จ.นนทบุรี : พันต ำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ 
24. จ.นรำธิวำส : นำยกูเซ็ง ยำวอะหะซัน 
25. จ.น่ำน : นำยนพรัตน์ ถำวงศ์ 
26. จ.บึงกำฬ : นำงแว่นฟ้ำ ทองศรี 
27. จ.บุรีรัมย์ : นำยภูษิต เล็กอุดำกร 
28. จ.ปทุมธำนี : พลต ำรวจโท ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง 
29. จ.ประจวบคีรีขันธ์ : นำยสรำวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ 
30. จ.ปรำจีนบุรี : นำยสุนทร วิลำวัลย์ 
31. จ.ปัตตำนี : นำยเศรษฐ์ อัลยุฟรี 
32. จ.พะเยำ : นำยอัครำ พรหมเผ่ำ 
33. จ.พระนครศรีอยุธยำ : นำงสมทรง พันธ์เจริญวรกุล 
34. จ.พังงำ : นำยธรำธิป ทองเจิม 
35. จ.พัทลุง : นำยวิสุทธิ์ ธรรมเพชร 
36. จ.พิจิตร : พันต ำรวจเอก กฤษฎำ ภัทรประสิทธิ์ 
37. จ.พิษณุโลก : นำยมนต์ชัย วิวัฒน์ธนำฒย์ 
38. จ.เพชรบุรี : นำยชัยยะ อังกินันทน์ 
39. จ.เพชรบูรณ์ : นำยอัครเดช ทองใจสด 
40. จ.แพร่ : นำยอนุวัธ วงศ์วรรณ 
41. จ.ภูเก็ต : นำยเรวัติ อำรีรอบ 
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42.จ.มหำสำรคำม : นำงคมคำย อุดรพิมพ์ 
43.จ.มุกดำหำร : พันต ำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดำธนพงศ์ 
44. จ.แมฮ่่องสอน : นำยอัครเดช วันไชยธนวงศ์ 
45. จ.ยโสธร : นำยวิเชียร สมวงศ์ 
46. จ.ยะลำ : นำยมุขตำร์ มะทำ 
47. จ.ร้อยเอ็ด : นำยเอกภำพ พลซื่อ 
48. จ.ระนอง : นำยธนกร บริสุทธิญำณี 
49. จ.ระยอง : นำยปิยะ ปิตุเตชะ 
50. จ.รำชบุรี : นำยวิวัฒน์ นิติกำญจนำ 
51. จ.ลพบุรี : นำงอรพิน จิระพันธุ์วำณิช 
52.จ.ล ำปำง : นำงสำวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 
53.จ.ล ำพูน : นำยอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 
54. จ.เลย : นำยธนำวุฒิ ทิมสุวรรณ 
55. จ.ศรีษะเกษ : นำยวิชิต ไตรสรณกุล 
56. จ.สกลนคร : นำยชูพงศ์ ค ำจวง 
57. จ.สงขลำ : นำยไพเจน มำกสุวรรณ์ 
58. จ.สตูล : นำยสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 
59. จ.สมุทรปรำกำร : นำงสำวนันทิดำ แก้วบัวสำย 
60. จ.สมุทรสงครำม : นำงสำวสุกำนดำ ปำนะสุทธะ 
61. จสมุทรสำคร : นำยอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ 
62.จ.สระแก้ว : นำงขวัญเรือน เทียนทอง 
63.จ.สระบุรี : นำยสัญญำ บุญหลง 
64. จ.สิงห์บุรี : นำยศุภวัฒน์ เทียรถำวร 
65.จ.สุโขทัย : นำยมนู พุกประเสริฐ 
66. จ.สุพรรณบุรี : นำยบุญชู จันทร์สุวรรณ 
67. จ.สุรำษฎร์ธำนี : นำยพงษ์ศักดิ์ จ่ำแก้ว 
68. จ.สุรินทร์ : นำยพรชัย มุ่งเจริญพร 
69. จ.หนองคำย : นำยยุทธนำ ศรีตะบุตร 
70. จ.หนองบัวล ำภู : นำยวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ 
71. จ.อ่ำงทอง : นำยสุรเชษ นิ่มกุล 
72. จ.อ ำนำจเจริญ : นำงสำววันเพ็ญ ตั้งสกุล 
73. จ.อุดรธำนี : นำยวิเชียร ขำวข ำ 
74. จ.อุตรดิตถ์ : นำยชัยศิริ ศุภรักษ์จินดำ 
75. จ.อุทัยธำนี : นำยเผด็จ นุ้ยปรี 
76. จ.อุบลรำชธำนี : นำยกำนต์ กัลป์ตินันท์ 
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 ทั้งนี้ ส ำหรับผลคะแนนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สำมำรถติดตำมได้ที่ส ำนักงำน 
กกต. ประจ ำจังหวัด หรือที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมรับรองผลใน 30 วัน 
 ส่วนกำรประกำศรับรองผล ตำมมำตรำ 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ก ำหนดว่ำ หำกกำรเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สำมำรถประกำศรับรองผลได้ภำยใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หำกพบว่ำกำรเลือกตั้งไม่
สุจริต มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้ำนก็ให้พิจำรณำให้แล้วเสร็จโดยเร็วภำยในไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-582009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-582009
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กกต.เปิดรายช่ือ 76 ว่าที่อบจ. เผย ‘พัทลุง’ ใช้สิทธิเลือกตั้งมากสุด 78.04% 
วันที่ 25 ธันวำคม 2563 - 11:56 น. 
 

 
 
 กกต. เผย ‘พัทลุง’ ใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.มากสุด 78.04 % ส่วนปทุมฯบัตรเสียน้อยสุด พร้อมเปิดชื่อ
ว่าที่นายกอบจ. 76 จว. 
 เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ผล
คะแนนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำร(อบจ.) เมื่อวันอำทิตย์ที่ 20 
ธันวำคมที่ผ่ำนมำ โดยจังหวัดที่มีจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พัทลุง จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิด
เป็นร้อยละ  78.04 ล ำพูน จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ  77.86 นครนำยก จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อย
ละ  75.79 สตูล จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ  74.29เชียงใหม่ จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ  71.95 ส ำหรับ
จังหวัดที่มีจ ำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปทุมธำนี จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ  2.94 นครปฐม 
จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ  3.03 ภูเก็ต จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ  3.12 พัทลุง จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อย
ละ  3.29 ร้อยเอ็ด จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ  3.30 
เปิดรายชื่อ ผู้ได้คะแนนสูงสุดไม่เป็นทางการ 
 ส่วนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (อย่ำงไม่เป็นทำงกำร) ในกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ประกอบด้วย 
1. จ.กระบี่ คือ นำยสมศักดิ์  กิตติธรกุล 
2. จ.กำญจนบุรี นำยสุรพงษ์  ปิยะโชติ 
3. จ.กำฬสินธ์ นำยชำนุวัฒน์  วรำมิต 
4.จ.ก ำแพงเพชร นำยสุนทร  รัตนำกร 
5. จ.ขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์  ตั้งวำนิชกพงษ์ 
6. จ.จันทบุรี นำยธนภณ  กิจกำญจน์ 
7. จ.ฉะเชิงเทรำ นำยกิตติ  เป้ำเปี่ยมทรัพย์ 
8. จ.ชลบุร ีนำยวิทยำ คุณปลื้ม 
9. จ.ชัยนำท นำยอนุสรณ์  นำคำศัย 
10. จ.ชัยภูมิ นำยอร่ำม  โล่หว์ีระ 
11. จ.ชุมพร นำยนพพร  อุสิทธิ์ 
12.จ.เชียงรำย นำงอทิตำธร  วันไชยธนวงศ์ 
13. จ.เชียงใหม่ นำยพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/DSC09730.jpg
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14. จ.ตรัง นำยบุ่นเล้ง  โล่สถำพรพิพิธ 
15. จ.ตรำด นำยวิเชียร  ทรัพย์เจริญ 
16 จ.ตำก นำยณฐัวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ 
17. จ.นครนำยก นำยจักรพันธ์  จินตนำพำกำนนท์ 
18. จ.นครปฐม นำยจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์ 
19 จ.นครพนม นำงสำวศุภพำนี  โพธิ์ส ุ
20. จ.นครรำชสีมำ นำงยลดำ  หวังศุภกิจโกศล 
21 จ.นครศรีธรรมรำช นำงกนกพร เดชเดโช 
22 จ.นครสวรรค์ พลต ำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์ 
23. จ.นนทบุรี พันต ำรวจเอก ธงชัย  เย็นประเสริฐ 
24. จ.นรำธิวำส นำยกูเซ็ง  ยำวอะหะซัน 
25. จ.น่ำน นำยนพรัตน์  ถำวงศ์ 
26. จ.บึงกำฬ นำงแว่นฟ้ำ  ทองศรี 
27. จ.บุรีรัมย์ นำยภูษิต  เล็กอุดำกร 
28. จ.ปทุมธำนี พลต ำรวจโท ค ำรณวิทย์  ธูปกระจ่ำง 
29. จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำยสรำวุธ  ลิ้มอรุณรักษ์ 
30. จ.ปรำจีนบุรี นำยสุนทร  วิลำวัลย ์
31. จ.ปัตตำนี นำยเศรษฐ์  อัลยุฟรี 
32. จ.พะเยำ นำยอัครำ  พรหมเผ่ำ 
33. จ.พระนครศรีอยุธยำ นำงสมทรง พันธ์เจริญวรกุล 
34. จ.พังงำ นำยธรำธิป  ทองเจิม 
35. จ.พัทลุง นำยวิสุทธิ์  ธรรมเพชร 
36. จ.พิจิตร พันต ำรวจเอก กฤษฎำ  ภัทรประสิทธิ์ 
37. จ.พิษณุโลก นำยมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนำฒย ์
38. จ.เพชรบุรี นำยชัยยะ  อังกินันทน์ 
39. จ.เพชรบูรณ์ นำยอัครเดช  ทองใจสด 
40. จ.แพร่ นำยอนุวัธ  วงศ์วรรณ 
41. จ.ภูเก็ต นำยเรวัติ  อำรีรอบ 
42.จ.มหำสำรคำม นำงคมคำย  อุดรพิมพ์ 
43.จ.มุกดำหำร พันต ำรวจโท จิตต์  ศรีโยหะ มุกดำธนพงศ์ 
44. จ.แม่ฮ่องสอน นำยอัครเดช  วันไชยธนวงศ์ 
45. จ.ยโสธร นำยวิเชียร  สมวงศ์ 
46. จ.ยะลำ นำยมุขตำร์  มะทำ 
47. จ.ร้อยเอ็ด นำยเอกภำพ  พลซื่อ 
48. จ.ระนอง นำยธนกร  บริสุทธิญำณี 
49. จ.ระยอง นำยปิยะ  ปิตุเตชะ 
50. จ.รำชบุรี นำยวิวฒัน์  นิติกำญจนำ 
51. จ.ลพบุรี นำงอรพิน  จิระพันธุ์วำณิช 
52.จ.ล ำปำง นำงสำวดวงรัตน์  โล่ห์สุนทร 
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53.จ.ล ำพูน นำยอนุสรณ์  วงศ์วรรณ 
54. จ.เลย นำยธนำวุฒิ  ทิมสุวรรณ 
55. จ.ศรีษะเกษ นำยวิชิต  ไตรสรณกุล 
56. จ.สกลนคร นำยชูพงศ์  ค ำจวง 
57. จ.สงขลำ นำยไพเจน  มำกสุวรรณ์ 
58. จ.สตูล นำยสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ 
59. จ.สมุทรปรำกำร นำงสำวนันทิดำ  แก้วบัวสำย 
60. จ.สมุทรสงครำม นำงสำวสุกำนดำ ปำนะสุทธะ 
61. จสมุทรสำคร นำยอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์ 
62.จ.สระแก้ว นำงขวัญเรือน  เทียนทอง 
63.จ.สระบุรี นำยสัญญำ  บุญ-หลง 
64. จ.สิงห์บุรี นำยศุภวัฒน์  เทียรถำวร 
65.จ.สุโขทัย นำยมนู  พุกประเสริฐ 
66. จ.สุพรรณบุรี นำยบุญชู  จันทร์สุวรรณ 
67. จ.สุรำษฎร์ธำนี นำยพงษ์ศักดิ์  จ่ำแก้ว 
68. จ.สุรินทร์ นำยพรชัย  มุ่งเจริญพร 
69. จ.หนองคำย นำยยุทธนำ  ศรีตะบุตร 
70. จ.หนองบัวล ำภู นำยวุฒพิงษ์  ศิริสถิตย์ 
71. จ.อ่ำงทอง นำยสุรเชษ  นิ่มกุล 
72. จ.อ ำนำจเจริญ นำงสำววันเพ็ญ  ตั้งสกุล 
73. จ.อุดรธำนี นำยวิเชียร  ขำวข ำ 
74. จ.อุตรดิตถ์ นำยชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดำ 
75. จ.อุทัยธำนี นำยเผด็จ  นุ้ยปรี 
76. จ.อุบลรำชธำนี นำยกำนต์  กัลป์ตินันท์ 
 ทั้งนี้ ส ำหรับผลคะแนนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สำมำรถติดตำมได้ที่ส ำนักงำน
กกต. ประจ ำจังหวัด หรือที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทุกจังหวัด 
เตรียมรับรองผลใน 30 วัน 
 ส่วนกำรประกำศรับรองผล ตำมมำตรำ 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ก ำหนดว่ำ หำกกำรเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สำมำรถประกำศรับรองผลได้ภำยใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หำกพบว่ำกำรเลือกตั้งไม่
สุจริต มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้ำนก็ให้พิจำรณำให้แล้วเสร็จโดยเร็วภำยในไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2500076 
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เลือกตั้งอบจ. พัทลุงใช้สิทธิสูงสุด-ปทุมฯบัตรเสียน้อยสุด 
ศุกร์ที่ 25 ธันวำคม 2563 เวลำ 11.09 น. 
 

 
  
 กกต.เผยข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น พัทลุงใช้สิทธิสูงสุด 78% ส่วนปทุมบัตรเสียน้อยสุด พร้อมเผยชื่อ
ผู้สมัครนายกอบจ.ที่ได้คะแนนสูงสุด 76 จ. 
 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่ำนมำ โดยจังหวัดที่มี
จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 78.04 
รองลงมำคือ จังหวัดล ำพูน จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 77.86 จังหวัดนครนำยก จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อย
ละ 75.79 จังหวัดสตูล จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 74.29 และจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ คิดเป็นร้อย
ละ 71.95 ส่วนจังหวัดที่มีจ ำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อย
ละ  2.94 จังหวัดนครปฐม จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 3.03 จังหวัดภูเก็ต จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 3.12 
จังหวัดพัทลุง จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 3.29 และจังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ  3.30 ตำมล ำดับ 
 นอกจำกนั้น ส ำนักงำน กกต. ยังได้เผยแพร่รำยชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (อย่ำงไม่เป็นทำงกำร) ในกำร
เลือกตั้งนำยก อบจ. ประกอบด้วย 1.กระบี่ นำยสมศักดิ์  กิตติธรกุล 2.กำญจนบุรี นำยสุรพงษ์  ปิยะโชติ 3.กำฬสินธุ์ 
นำยชำนุวัฒน์ วรำมิตร 4.ก ำแพงเพชร นำยสุนทร รัตนำกร 5.ขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์  ตั้งวำนิชกพงษ์ 6.จันทบุรี นำย
ธนภณ  กิจกำญจน์ 7.ฉะเชิงเทรำ นำยกิตติ  เป้ำเปี่ยมทรัพย์ 8.ชลบุรี นำยวิทยำ  คุณปลื้ม 9.ชัยนำท นำยอนุสรณ์  นำ
คำศัย 10.ชัยภูมิ นำยอร่ำม  โล่วีระ 11.ชุมพร นำยนพพร  อุสิทธิ์ 12.เชียงรำย นำงอทิตำธร  วันไชยธนวงศ์ 13.เชียงใหม่ 
นำยพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร 14.ตรัง นำยบุ่นเล้ง  โล่สถำพรพิพิธ 15.ตรำด นำยวิเชียร  ทรัพย์เจริญ 16.ตำก นำยณัฐ
วุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ 17.นครนำยก นำยจักรพันธ์  จินตนำพำกำนนท์ 18.นครปฐม นำยจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์ 19.นครพนม 
น.ส.ศุภพำนี  โพธิ์สุ 20.นครรำชสีมำ นำงยลดำ  หวังศุภกิจโกศล 21.นครศรีธรรมรำช นำงกนกพร เดชเดโช 22.
นครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์  จันทะพิงค์ 23.นนทบุรี พ.ต.อ.ธงชัย  เย็นประเสริฐ 24.นรำธิวำส นำยกูเซ็ง  ยำวอะหะซัน 
25.น่ำน นำยนพรัตน์  ถำวงศ ์ 
 26.บึงกำฬ นำงแว่นฟ้ำ ทองศรี 27.บุรีรัมย์ นำยภูษิต  เล็กอุดำกร 28.ปทุมธำนี พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์  ธูป
กระจ่ำง 29.ประจวบคีรีขันธ์ นำยสรำวุธ  ลิ้มอรุณรักษ์ 30.ปรำจีนบุรี นำยสุนทร  วิลำวัลย์ 31.ปัตตำนี นำยเศรษฐ์  อัล
ยุฟรี 32.พะเยำ นำยอัครำ  พรหมเผ่ำ 33.พระนครศรีอยุธยำ นำงสมทรง พันธ์เจริญวรกุล 34.พังงำ นำยธรำธิป  ทอง
เจิม 35.พัทลุง นำยวิสุทธิ์  ธรรมเพชร 36.พิจิตร พ.ต.อ.กฤษฎำ ภัทรประสิทธิ์ 37.พิษณุโลก นำยมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนำฒย์  
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38.เพชรบุรี นำยชัยยะ  อังกินันทน์ 39.เพชรบูรณ์ นำยอัครเดช  ทองใจสด 40.แพร่ นำยอนุวัธ  วงศ์วรรณ 41.ภูเก็ต 
นำยเรวัติ  อำรีรอบ 42.มหำสำรคำม นำงคมคำย  อุดรพิมพ์ 43.มุกดำหำร พ.ต.ท.จิตต์  ศรีโยหะ มุกดำธนพงศ์ 44.
แม่ฮ่องสอน นำยอัครเดช  วันไชยธนวงศ์ 45.ยโสธร นำยวิเชียร  สมวงศ์ 46.ยะลำ นำยมุขตำร ์ มะทำ 47.ร้อยเอ็ด นำย
เอกภำพ  พลซื่อ 48.ระนอง นำยธนกร  บริสุทธิญำณี 49.ระยอง นำยปิยะ  ปิตุเตชะ 50.รำชบุรี นำยวิวัฒน์  นิติ
กำญจนำ 
 51.ลพบุรี นำงอรพิน  จิระพันธุ์วำณิช 52.ล ำปำง น.ส.ดวงรัตน์  โล่สุนทร 53.ล ำพูน นำยอนุสรณ์  วงศ์
วรรณ 54.เลย นำยธนำวุฒิ  ทิมสุวรรณ 55.ศรีสะเกษ นำยวิชิต  ไตรสรณกุล 56.สกลนคร นำยชูพงศ์  ค ำจวง 57.สงขลำ 
นำยไพเจน  มำกสุวรรณ์ 58.สตูล นำยสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ 59.สมุทรปรำกำร น.ส.นันทิดำ  แก้วบัวสำย 60.
สมุทรสงครำม น.ส.สุกำนดำ  ปำนะสุทธะ 61.สมุทรสำคร นำยอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์ 62.สระแก้ว นำงขวัญเรือน  เทียน
ทอง 63.สระบุรี นำยสัญญำ  บุญ-หลง 64.สิงห์บุรี นำยศุภวัฒน์  เทียรถำวร 65.สุโขทัย นำยมนู  พุกประเสริฐ 66.
สุพรรณบุรี นำยบุญชู  จันทร์สุวรรณ 67.สุรำษฎร์ธำนี นำยพงษ์ศักดิ์  จ่ำแก้ว 68.สุรินทร์ นำยพรชัย  มุ่งเจริญพร 69.
หนองคำย นำยยุทธนำ  ศรีตะบุตร 70.หนองบัวล ำภู นำยวุฒิพงษ์  ศิริสถิต 71.อ่ำงทอง นำยสุรเชษ  นิ่มกุล 72.
อ ำนำจเจริญ นำงสำววันเพ็ญ  ตั้งสกุล 73.อุดรธำนี นำยวิเชียร  ขำวข ำ 74.อุตรดิตถ์ นำยชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดำ 75.
อุทัยธำนี นำยเผด็จ  นุ้ยปรี และ76.อุบลรำชธำนี นำยกำนต์  กัลป์ตินันท์....  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/814964 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/814964
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พัทลุง มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.สูงสุด 
25/12/2563 12:03 
 

 
  
 ส านักงาน กกต. 25 ธ.ค.- กกต. เผย 5 อันดับ จังหวัดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.ทั่ว
ประเทศ มากที่สุด “พัทลุง-ล าพูน-นครนายก-สตูล-เชียงใหม่” บัตรเสียน้อยสุด จังหวัดปทุมธานี 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยยอดผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เมื่อวันอ ำทิตย์  ที่  20 ธันวำคมที่ผ่ำนมำ จังหวัดที่มีจ ำนวน 
ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งมำกท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ผู้มำใช้สิทธิร้อยละ 78.04 รองลงมำ คือ จังหวัดล ำพูน ผู้
มำใช้สิทธิร้อยละ 77.86 จังหวัดนครนำยก ผู้มำใช้สิทธิร้อยละ 75.79 จังหวัดสตูล ผู้มำใช้สิทธิร้อยละ 74.29 จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้มำใช้สิทธิ ร้อยละ 71.95 
 ส่วนจังหวัดที่มีจ ำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดปทุมธำนี บัตรเสียร้อยละ 2.94 
จังหวัดนครปฐม บัตรเสียร้อยละ 3.03 จังหวัดภูเก็ต บัตรเสียร้อยละ 3.12 จังหวัดพัทลุง บัตรเสียร้อยละ 3.29 จังหวัด
ร้อยเอ็ด บัตรเสียร้อยละ 3.30.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-606312 
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กกต. แจ้งผลเลือกตั้งนายก อบจ. 76 จังหวัดอย่างไม่เป็นทางการแล้ว พัทลุงคว้าแชมป์ประชาชนใช้สิทธิ์มากที่สุด 
โดย THE STANDARD TEAM 25.12.2020 
 

 
 
 วันนี้ (25 ธันวำคม) คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกจดหมำยข่ำวแจ้งต่อสื่อมวลชนใน 3 
ประเด็นส ำคัญ เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจั งหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เมื่อ
วันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 คือ  
1. จังหวัดที่มีจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้งมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
– จังหวัดพัทลุง จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ 78.04 
– จังหวัดล ำพูน จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ 77.86 
– จังหวัดนครนำยก จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ 75.79 
– จังหวัดสตูล จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ 74.29 
– จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ 71.95 
 2. จังหวัดที่มีจ ำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
– จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวนบัตรเสียคิดเป็นร้อยละ 2.94 
– จังหวัดนครปฐม จ ำนวนบัตรเสียคิดเป็นร้อยละ 3.03 
– จังหวัดภูเก็ต จ ำนวนบัตรเสียคิดเป็นร้อยละ 3.12 
– จังหวัดพัทลุง จ ำนวนบัตรเสียคิดเป็นร้อยละ 3.29 
– จังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวนบัตรเสียคิดเป็นร้อยละ 3.30 
 3. รำยงำนผลผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ‘อย่ำงไม่เป็นทำงกำร’ ในกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
ตำมจดหมำยข่ำวที่แนบมำ 
  โดย THE STANDARD ตรวจสอบพบว่ำส่วนใหญ่ยังคงเป็นอดีตนำยกที่เคยได้รับกำรเลือกตั้ง และบำงส่วน
เป็นหน้ำใหม่ แต่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกลุ่มกำรเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ นับเป็นเวลำกว่ำ 5 วันที่ 
กกต. ใช้เวลำในกำรรวบรวมคะแนนหลังกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม ก่อนจะประกำศผลให้ทรำบอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร 
 
อ้ำงอิง : https://thestandard.co/election-commission-announced-unofficial-results-76-provincial-pao/ 
 
 
 

https://thestandard.co/author/thestandardteam/
https://thestandard.co/election-commission-announced-unofficial-results-76-provincial-pao/
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ประเดิมร้องทุจริตเลือกตั้ง อบจ.200 เรื่อง! เลขาฯ กกต.ชี้ก านัน-ผญบ.ส่วนส าคัญแก้ปัญหา 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวำคม 2563 เวลำ 14:56 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเดิมร้องเรียนทุจริตเลือกตั้ง อบจ.ผ่านไปแค่ 3 วัน 200 เรื่อง! ให้ทรัพย์สินจูงใจมากสุด 30-40 เรื่อง ปราศรัยใส่
ร้าย-หลอกลวง 20-30 เรื่อง เลขาฯ กกต.พอใจภาพรวม ยอมรับ ‘ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน’ มีบทบาทส าคัญ สั่ง
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประสาน ตร.-มท.ช่วยกันสอดส่อง ยังตอบไม่ได้เลือกตั้ง อบต.-เทศบาล อีกทีเม่ือไหร่ ต้อง
ปรึกษา รบ.-ดูสถานการณ์โควิดฯก่อน 
 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ที่ผ่ำนมำ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์รำชกำรฯ แจ้ง
วัฒนะ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ให้สัมภำษณ์พิเศษส ำนักข่ำวอิศรำ (www.isranews.org) ตอนหนึ่งถึง
กำรเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ว่ำ พอใจในภำพรวมกำรเลือกตั้งครั้งนี้ ขณะที่ประเด็นเรื่องกำรร้องเรียนคุณสมบัติผู้สมัครนำยก 
อบจ. และสมำชิกสภำ อบจ. ก่อนวันเลือกตั้ง คือก่อนวันที่ 20 ธ.ค. 2563 มีทั้งสิ้น 72 เรื่อง และ กกต.วินิจฉัยไป
หมดแล้ว ตอนแรกคิดว่ำจะเยอะกว่ำนี้ แต่กลับน้อยกว่ำตอนเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ทั้งหมดเป็นเพรำะ
กำรประชำสัมพันธ์ของ กกต. ที่มีส่วน บำงคนที่จะมำสมัครลงเลือกตั้ง อบจ. จ ำเป็นต้องดูข้อกฎหมำยให้ถี่ถ้วน บำงคน
ท ำหนังสือมำสอบถำมกับ กกต.ก่อนก็มี ถ้ำพบว่ำไม่มีคุณสมบัติ ก็ไม่สมัครเลย เป็นต้น 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนภำยหลังกำรเลือกตั้ง อบจ. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 เป็นต้นมำจนถึง
ขณะนี้ (สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563) มีเรื่องร้องเรียนเข้ำมำอย่ำงน้อย 200 เรื่อง โดยเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรทุจริตกำรเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องกำรให้ทรัพย์สินเพ่ือจูงใจให้เลือกผู้สมัครประมำณ 30-40 เรื่อง เรื่องปรำศรัย
หำเสียงใส่ร้ำย หรือหลอกลวงต่ำง ๆ ประมำณ 20-30 เรื่อง ที่เหลือเป็นเรื่องอ่ืน ๆ ปนกันไป อย่ำงไรก็ดียังไม่ทรำบ
รำยละเอียดเรื่องท้ังหมด เพรำะเรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ ยังอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบของ กกต.ประจ ำจังหวัด 
 เลขำธิกำร กกต. กล่ำวด้วยว่ำ ในอนำคต กกต.จะมีมำตรกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น
ทรำบมำกข้ึน เพรำะเอำเข้ำจริงเรื่องนี้ไม่อยำกให้เกิด เนื่องจำกเป็นคดีอำญำ ต้องส่งอัยกำรแล้วฟ้องต่อศำล มีโทษจ ำคุก 
ไม่อยำกให้เรื่องกำรเมืองต้องอำศัยโทษทำงอำญำ จริง ๆ กำรเมืองน่ำจะไม่ควรมีเรื่องนี้ หรือน่ำจะต้องโปร่งใส ส่วนกำร
หำเสียงที่ผิดกฎหมำยนั้น ยอมรับว่ำตอนนี้ยังมีบ้ำง แต่ กกต.ใช้มำตรกำรป้องกันอย่ำงเต็มที่ ตำม พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบต่ำง ๆ ของ กกต. โดยมีกำรเลือก
ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ที่เป็นอดีตข้ำรำชกำรระดับสูงเกษียณรำชกำรแล้วมำเป็น โดยร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจชุดเคลื่อนที่ 
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เร็ว และกระทรวงมหำดไทย ที่สั่งผ่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ถึงก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำนทุกแห่ง ให้ควำมร่วมมือใ นกำร
ตรวจสอบ หรือเรื่องร้องเรียนทุจริตกำรเลือกตั้ง ยอมรับว่ำที่ผ่ำนมำ ก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำน ถือว่ำมีบทบำทส ำคัญในเรื่อง
นี้ นี่จะเป็นมำตรกำรหนึ่งที่เชื่อว่ำจะได้ผลหำกมีกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในอนำคต และจะท ำให้กำรทุจริตกำรเลือกตั้ง
ลดน้อยลง 
 ส่วนกำรเลือกตั้งทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ ที่จะตำมมำ เช่น กำรเลือกตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) กำรเลือกตั้ง
เทศบำล ฯลฯ จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ก่อนหน้ำนี้ กกต.วำงไทม์ไลน์ร่วมกับรัฐบำลว่ำ หำก
เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกเกิดขึ้น ซึ่งเกิดไปแล้วคือกำรเลือกตั้ง อบจ. เมื่อ 20 ธ.ค. 2563 ที่ผ่ำนมำ จะมีกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นต่อเนื่องกันในอีก 3 เดือน ถ้ำตำมไทม์ไลน์จริง ๆ น่ำจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.พ. 2564 อย่ำงไรก็ดีขณะนี้มีสถำ
กำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงยังไม่อำจยืนยันได้แน่ชัดว่ำจะมีกำรเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อไหร่ คงต้องหำรือ
ร่วมกับรัฐบำลอีกครั้งหนึ่ง แต่หำกมีกำรจัดกำรเลือกตั้งขึ้นจริง กกต.ได้ประสำนกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
เพ่ือใช้มำตรกำรป้องกันโควิด-19 ไว้แล้ว และตอนเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่ำนมำ ใช้มำตรกำรนี้เช่นกัน และได้ผลตอบรับ
ค่อนข้ำงดี  
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.isranews.org/article/isranews-news/94487-isranfsews-721.html 
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เร่งไต่สวน "ซื้อเสียง" เลือกตั้ง อบจ.พิจิตร 
24 ธันวำคม 2563 - 17:39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.พิจิตร  เผยเร่งไต่สวน 5 เรื่องใหญ่ "ซื้อเสียง-สัญญาว่าจะให้-ใส่ร้ายป้ายสี" เลือกตั้ง นายก-ส.อบจ.พิจิตร ยัน
ว่ากันตามหลักฐาน ไม่ฝักใฝ่ข้างใดข้างหนึ่ง 
 วันที่ 24 ธันวำคม 2563 ร.ต.อ.สุชีพ จำดย่ำนขำด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดพิจิตร กล่ำวว่ำ หลังจำกมีกำรเลือกตั้งทั้งนำยก อบจ. พิจิตรและสมำชิก อบจ.พิจิตร เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 
2563 ที่ผ่ำนมำ มีเรื่องร้องเรียนเข้ำมำมำกมำยไม่ว่ำก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงไต่สวน 5 เรื่อง 
ประกอบไปด้วย เรื่องซ้ือเสียง สัญญำว่ำจะให้ ใส่ร้ำยป้ำยสี นอกจำกนี้ยังมีอีก 10 กว่ำเรื่องอยู่ระหว่ำงตรวจสอบข้อมูล 
ส่วนเรื่องของกำรแจกเงินรับเงินซื้อเสียงไต่ส่วนหมดแล้ว นอกจำกนี้วันนี้ได้มีชำวบ้ำนน ำแบำะแส มำมอบให้ เพ่ิมเติมอีก 
ซึ่ง กกต.ก ำลังด ำเนินกำรต้องให้แล้วเสร็จภำยใน 50 วัน ซึ่งทุกอย่ำงต้องใช้เวลำ ขอบอกทุกฝ่ำยว่ำกกต. ต้องท ำแต่เรื่อง
จริงไม่ต้องกลัวว่ำกกต.จะไปฝักไฝ่ข้ำงใดข้ำงหนึ่ง เพรำะว่ำทุกอย่ำงขึ้นอยู่กับพยำนหลักฐำน 
 ร.ต.อ.สุชีพ กล่ำวอีกว่ำ ตนได้ประสำนขอให้ทำง อบจ.พิจิตร ชี้แจงเรื่องที่ รวมคะแนน ที่เขต 2 อ.โพทะเล 
ผิด ท ำให้ผู้สมัครสมำชิก อบจ. พิจิตรเขต 2 ต้องกังขำจนเป็นต้องมำรวมคะแนนใหม่ ส่วนที่ทำง กกต.พิจิตรได้ประสำน
ขอ ให้ อบจ.พิจิตร รวมคะแนนใหม่ไม่ว่ำจะเป็นนำยก หรือสมำชิก คำดว่ำน่ำจะแล้วเสร็จวันนี้ 
 
 
อ้ำงอิง :  https://www.komchadluek.net/news/regional/453115 
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ผู้สมัคร ส.อบจ. มุกดาหาร ข้องใจแพ้ 1 คะแนน ร้อง กกต.ขอความเป็นธรรม 
24 ธันวำคม 2563 - 13:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มุกดาหารผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอเมืองมุกดาหาร ข้องใจผลการนับคะแนนแพ้ 1 คะแนน ร้อง กกต. 
ขอความเป็นธรรม ขอให้นับคะแนนใหม่ หรือเลือกตั้งใหม่ เพราะบัตรเสียมีจ านวนมาก 
 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 ผู้สื่อข่ำวได้รับกำรร้องเรียนจำกนำย ขันเพ็ชร์ ค ำโพธิ์ อำยุ  55 ปี ที่อยู่ หมู่ 6 บ้ำน
ค ำเม็ก ต ำบลค ำอำฮวน อ ำเภอเมือง จังหวัดมุกดำหำร ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเมืองมุกดำหำร ว่ำร้อง
ขอควำมเป็นธรรมให้นับคะแนนใหม่ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมุกดำหำร เขต 2 อ ำเภอเมือง
มุกดำหำร เนื่องจำกกำรวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งลงคะแนน อำจจะมีควำมคลำดเคลื่อน ขอให้มีกำรนับคะแนนใหม่อีกครั้ง 
ทั้งหมดในเขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเมืองมุกดำหำร 
 นำยขันเพ็ชร์ ค ำโพธิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 กล่ำวว่ำ  ตนเองได้ไปยื่นหนังสือถึง กกต. จังหวัด
มุกดำหำร ว่ำผลกำรนับคะแนนของตนแพ้ 1 คะแนน อยำกให้นับคะแนนใหม่ หรือว่ำเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
อำจจะนับคลำดเคลื่อนของแต่ละหน่วย เพรำะมีลมแรง หนำว และมืดด้วยบัตรเสีย 900 กว่ำใบ อยำกให้มีกำรนับ
คะแนนใหม่ ขอควำมเป็นธรรมให้ผู้สื่อข่ำวเป็นสื่อกลำง ขอควำมเป็นธรรมว่ำ เลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ ในเขต
กำรเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเมืองมุกดำหำร โดยผลกำรนับคะแนนแพ้คู่ต่อสู้ 1 คะแนน จึงอยำกให้เลือกตั้งใหม่ หรือนับ
คะแนนใหม่ขอควำมเป็นธรรมด้วย 
 
อ้เงอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/local/453057 
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เป็นไปได้! ผู้สมัครส.อบจ.ข้องใจ แพ้1คะแนน-ขอนับใหม่ 
พฤหัสบดีที่ 24 ธันวำคม 2563 เวลำ 14.44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สมัคร ส.อบจ. เขต 2 อ.เมืองมุกดาหาร ข้องใจแพ้คู่แข่ง 1 คะแนน ร้อง กกต. ขอความเป็นธรรมนับคะแนนใหม่ 
หรือเลือกตั้งใหม่ เพราะบัตรเสียมีจ านวนมาก  
 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ผู้สื่อข่ำวได้รับกำรร้องเรียนจำก นำยขันเพ็ชร์ ค ำโพธิ์ อำยุ 55 ปี บ้ำนเลขที่ 129 หมู่ 6 
บ้ำนค ำเม็ก ต.ค ำอำฮวน อ.เมือง จ.มุกดำหำร ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองมุกดำหำร ขอควำมเป็นธรรมให้
นับคะแนนใหม่ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมุกดำหำรเขต 2 อ.เมืองมุกดำหำร เนื่องจำกกำร
วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งลงคะแนนอำจจะมีควำมคลำดเคลื่อน ขอให้มีกำรนับคะแนนใหม่อีกครั้งทั้งหมดในเขตเลือกตั้งที่ 2 
อ.เมืองมุกดำหำร 
 นำยขันเพ็ชร์ กล่ำวว่ำ ตนเองได้ไปยื่นหนังสือถึง กกต.มุกดำหำร ว่ำ ผลกำรนับคะแนนของตนแพ้ 1 
คะแนน อยำกให้นับคะแนนใหม่ หรือว่ำเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้งอำจจะนับคลำดเคลื่อนของแต่ละหน่วย เพรำะมี
ลมแรง หนำว และมืด ด้วยบัตรเสีย 900 กว่ำใบ อยำกให้มีกำรนับคะแนนใหม่ ขอควำมเป็นธรรมให้ผู้สื่อข่ำวเป็น
สื่อกลำงขอควำมเป็นธรรม โดยผลกำรนับคะแนนแพ้คู่ต่อสู้ไปเพียง 1 คะแนน  
 ส ำหรับผู้สมัคร ส.อบจ.เขตกำรเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองมุกดำหำร มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 คน เขตกำรเลือกตั้ง
มี 3 ต ำบล ประกอบด้วย ต.ค ำอำฮวน ต.มุกดำหำร และต.บำงทรำยใหญ่ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12,014 คน ผู้มำเลือกตั้ง 
8,438 คน บัตรดี 7,203 ใบ บัตรเสีย 906 ใบ บัตรประสงค์ไม่เลือกผู้สมัคร 329 ใบ 
 ทั้งนี้ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตกำรเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองมุกดำหำร มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 คน คือหมำยเลข 1.
นำงสำวสุธำสินี ผิวทอง ได้ 1,094 คะแนน หมำยเลข 2. นำยขันเพ็ชร์ ค ำโพธิ์ ได้ 3,054 คะแนน นำยพนมชัย พันธ์พุทธ 
ได้ 3,055 คะแนน ซึ่งนำยขันเพ็ชร์ แพ้ นำยพนมชัย จ ำนวน 1 คะแนน 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://dailynews.co.th/regional/814791 
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“ไพบูลย์” ไม่ระทึก ศาลรับวินิจฉัย สถานะส.ส. ยุบพรรคตัวเอง ย้ายซบพปชร. ชี้ท าตามกม. 
วันที่ 24 ธันวำคม 2563 - 15:40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ไพบูลย์” ไม่หว่ัน เจอถูกยื่นศาลสอบคุณสมบัติปมยุบพรรค ซบ “พปชร.” ชี้ท าตามกฎหมาย 
 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกรณี
ที่ศำลรัฐธรรมนูญมีมติรับค ำร้องกรณีประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งควำมเห็นของส.ส.จ ำนวน 60 คน ขอให้วินิจฉัยตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 82 ว่ำสมำชิกภำพส.ส.ของนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ สิ้นสุดลงตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 101(10) ประกอบมำตรำ 90 และมำตรำ 91 วรรคหนึ่ง ( 5) หรือไม่นั้น ว่ำ ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหำ
เรื่องนี้ เพรำะตั้งแต่ต้นได้ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมข้อกฎหมำย รวมถึงต้องผ่ำนขั้นตอนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) อย่ำงละเอียดครบถ้วน รวมถึงด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
มำตรำ 91 (7) ซึ่งมีวรรคท้ำยเขียนไว้ เพ่ือเป็นประโยชน์คุ้มครองสมำชิกที่เป็น ส.ส. ที่สิ้นสภำพพรรค ให้เป็นกำรยุบ
พรรค 
 “เมื่อยุบพรรคก็ไปเข้ำรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (10) ตำมที่ผู้ร้องยื่น เช่นเดียวกับพรรคอนำคตใหม่ถูกสั่ง
ยุบ แล้วตั้งพรรคก้ำวไกลตรงนี้เป็นลักษณะเดียวกัน เพรำะถ้ำไม่สมัครสมำชิกพรรคอ่ืนภำยใน 60 วัน ก็สิ้นสุดสมำชิก
ภำพ ซึ่งขอยืนยันว่ำกำรไปสมัครสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐถือเป็นเรื่องถูกต้อง โดยต้องยื่นเรื่องผ่ำน กกต. แล้วก็ท ำ
หนังสือรับรองส่งไปให้สภำฯ ซึ่งสภำฯก็ประกำศเป็นสมำชิกเรียบร้อย ดังนั้นถือว่ำครบถ้วนตำมกระบวนกำรข้อ
กฎหมำย” นำยไพบูลย์ กล่ำว 
 นำยไพบูลย์ กล่ำวด้วยว่ำ ส ำหรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงศำลรัฐธรรมนูญสั่ง “ยุบพรรค”กับกำร “ยุบพรรค
ตัวเอง”ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองตำมรัฐธรรมนูญปี 50 จะต้องไปยื่นศำลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรค แม้จะเลิกก็
ต้องยุบและย้ำยได้ แต่รัฐธรรมนูญปี60 ไม่ต้องไปศำล เพรำะกฎหมำยได้เติมวรรคท้ำยเอำไว้ ซึ่งตรงนี้เป็นไปตำมข้อ
กฎหมำยและทั้งหมดก็อยู่ที่ศำลพิจำรณำตำมข้อกฎหมำย ส่วนตัวไม่มีปัญหำอะไร 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2498976 
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"ไพบูลย์"ไม่หว่ันศาลสอบคุณสมบัติปมยุบพรรคซบ "พปชร." 
พฤหัสบดีที่ 24 ธันวำคม 2563 เวลำ 15.19 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ไพบูลย์”ยัน ปมยุบพรรคย้ายซบ“พปชร.”ชี้เป็นไปตามก.ม. และได้ด าเนินการอย่างถูกต้อง 
 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ  กล่ำวถึงกรณีที่ศำล
รัฐธรรมนูญมีมติรับค ำร้องกรณีประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งควำมเห็นของ ส.ส.จ ำนวน 60 คน ขอให้วินิจฉัยตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 82 ว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ สิ้นสุดลง
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101(10) ประกอบมำตรำ 90 และมำตรำ 91 วรรคหนึ่ง ( 5) หรือไม่นั้น ว่ำ ส่วนตัวไม่ไ ด้มี
ปัญหำเรื่องนี้ เพรำะตั้งแต่ต้นได้ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมข้อกฎหมำย รวมถึงต้องผ่ำนขั้นตอนของคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) อย่ำงละเอียดครบถ้วน รวมถึงด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง มำตรำ 91 (7) ซึ่งมีวรรคท้ำยเขียนไว้ เพ่ือเป็นประโยชน์คุ้มครองสมำชิกที่เป็น ส.ส. ที่สิ้นสภำพพรรค ให้
เป็นกำรยุบพรรค  
 “เมื่อยุบพรรคก็ไปเข้ำรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (10) ตำมที่ผู้ร้องยื่น เช่นเดียวกับพรรคอนำคตใหม่ถูกสั่ง
ยุบ แล้วตั้งพรรคก้ำวไกลตรงนี้เป็นลักษณะเดียวกัน เพรำะถ้ำไม่สมัครสมำชิกพรรคอ่ืนภำยใน 60 วัน ก็สิ้นสุดสมำชิก
ภำพ ซึ่งขอยืนยันว่ำ กำรไปสมัครสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐถือเป็นเรื่องถูกต้อง โดยต้องยื่นเรื่องผ่ำน กกต. แล้วก็ท ำ
หนังสือรับรองส่งไปให้สภำฯ ซึ่งสภำฯ ก็ประกำศเป็นสมำชิกเรียบร้อย ดังนั้นถือว่ำครบถ้วนตำมกระบวนกำรข้อ
กฎหมำย” นำยไพบูลย์ กล่ำว 
 นำยไพบูลย์  กล่ำวด้วยว่ำ ส ำหรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงศำลรัฐธรรมนูญสั่ง “ยุบพรรค” กับกำร “ยุบ
พรรคตัวเอง” ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองตำมรัฐธรรมนูญปี 50 จะต้องไปยื่นศำลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรค แม้จะ
เลิกก็ต้องยุบและย้ำยได้ แต่รัฐธรรมนูญปี 60 ไม่ต้องไปศำล เพรำะกฎหมำยได้เติมวรรคท้ำยเอำไว้ ซึ่งตรงนี้เป็นไปตำม
ข้อกฎหมำยและทั้งหมดก็อยู่ที่ศำลพิจำรณำตำมข้อกฎหมำย ส่วนตัวไม่มีปัญหำอะไร 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/814812 
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“ไพบูลย์" ไม่หว่ันถูกยื่นศาลสอบคุณสมบัติปมยุบพรรค ซบ “พปชร.” ยันท าตาม กม. 
 สยำมรัฐออนไลน์  24 ธันวำคม 2563 15:59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีที่ศำล
รัฐธรรมนูญมีมติรับค ำร้องกรณีประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งควำมเห็นของส.ส.จ ำนวน 60 คน ขอให้วินิจฉัยตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 82 ว่ำสมำชิกภำพส.ส.ของนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ สิ้นสุดลงตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 101(10) ประกอบมำตรำ 90 และมำตรำ 91 วรรคหนึ่ง ( 5) หรือไม่นั้น ว่ำ ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหำ
เรื่องนี้ เพรำะตั้งแต่ต้นได้ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมข้อกฎหมำย รวมถึงต้องผ่ำนขั้นตอนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) อย่ำงละเอียดครบถ้วน รวมถึงด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
มำตรำ 91 (7) ซึ่งมีวรรคท้ำยเขียนไว้ เพ่ือเป็นประโยชน์คุ้มครองสมำชิกที่เป็น ส.ส. ที่สิ้นสภำพพรรค ให้เป็นกำรยุบ
พรรค 
 “เมื่อยุบพรรคก็ไปเข้ำรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (10) ตำมที่ผู้ร้องยื่น เช่นเดียวกับพรรคอนำคตใหม่ถูกสั่ง
ยุบ แล้วตั้งพรรคก้ำวไกลตรงนี้เป็นลักษณะเดียวกัน เพรำะถ้ำไม่สมัครสมำชิกพรรคอ่ืนภำยใน 60 วัน ก็สิ้นสุ ดสมำชิก
ภำพ ซึ่งขอยืนยันว่ำกำรไปสมัครสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐถือเป็นเรื่องถูกต้อง โดยต้องยื่นเรื่องผ่ำน กกต. แล้วก็ท ำ
หนังสือรับรองส่งไปให้สภำฯ ซึ่งสภำฯก็ประกำศเป็นสมำชิกเรียบร้อย ดังนั้นถือว่ำครบถ้วนตำมกระบวนกำรข้อ
กฎหมำย”นำยไพบูลย์ กล่ำว 
 นำยไพบูลย์ กล่ำวด้วยว่ำ ส ำหรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงศำลรัฐธรรมนูญสั่ง “ยุบพรรค”กับกำร “ยุบพรรค
ตัวเอง”ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองตำมรัฐธรรมนูญปี 50 จะต้องไปยื่นศำลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรค แม้จะเลิกก็
ต้องยุบและย้ำยได้ แต่รัฐธรรมนูญปี60 ไม่ต้องไปศำล เพรำะกฎหมำยได้เติมวรรคท้ำยเอำไว้ ซึ่ งตรงนี้เป็นไปตำมข้อ
กฎหมำยและทั้งหมดก็อยู่ที่ศำลพิจำรณำตำมข้อกฎหมำย ส่วนตัวไม่มีปัญหำอะไร 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/206978 
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ศรีสุวรรณ แจงกกต. ปมร้องคณะก้าวหน้า ท าตัวเหมือนพรรคการเมือง หาเสียงชิงนายกอบจ. 
วันที่ 24 ธันวำคม 2563 - 15:32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ศรีสุวรรณ” ให้ข้อมูลกกต.ปมร้องคณะก้าวหน้าท าตัวคล้ายพรรคการเมือง ยันแตกต่างจากลุ่มการเมืองในจังหวัด 
เตรียมยื่นหลักฐานเพิ่มใน 2 สัปดาห์ 
 เมื่อเวลำ 14.40 น.วันที่ 24 ธันวำคม ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยศรีสุวรรณ 
จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ให้สัมภำษณ์ภำยหลังเข้ำให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรไต่สวน
ของกกต.กรณีที่ได้ยื่นค ำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบกำรกระท ำของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล 
น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช และกลุ่มก้ำวหน้ำ ว่ำ กระท ำกำรคล้ำยพรรคกำรเมืองเข้ำข่ำยเป็นควำมผิดตำมมำตรำ 111 พ.ร.ป.
ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองหรือไม่ โดยทำงกกต.ได้สอบถำมว่ำจะกล่ำวหำใครบ้ำงก็ได้ยืนยันที่จะกล่ำวหำบุคคลทั้ง 3 และ
กลุ่มก้ำวหน้ำว่ำกระท ำกำรในลักษณะคล้ำยพรรคกำรเมือง  เพรำะมีกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง มีกำรใช้โลโก้กลุ่มคล้ำย
พรรคกำรเมืองและรูปของนำยธนำธรในป้ำยหำเสียงของผู้สมัครอบจ. รวมทั้งบุคคลทั้ง 3 ยังมีกำรขึ้นรถปรำศรัยตะเวน
หำเสียงตำมจังหวัดต่ำงๆ เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรของพรรคกำรเมือง 
 นำยศรีสุวรรณ กล่ำวต่อว่ำ กำรกระท ำของคณะก้ำวหน้ำ แตกต่ำงจำกกลุ่มกำรเมืองในจังหวัดที่มีกำรส่ง
ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอบจ. เพรำะกลุ่มกำรเมืองในจังหวัดจะหำเสียงแค่ในพ้ืนที่ เมื่อเสร็จเลือกตั้งก็จะสลำยกลุ่มไป แต่
คณะก้ำวหน้ำหลังเสร็จสิ้นกำรเลือกตั้งไม่ได้สลำยกลุ่ม และยังมีกำรประกำศจะส่งผู้สมัครท้องถิ่นในระดับอ่ืนๆ ต่ อไป  
ซึ่งตนก็ได้แจ้งต่อคณะกรรมกำรไต่สวนขอที่จะไปรวบรวมหลักฐำนเพ่ิมเติม เช่น ค ำให้สัมภำษณ์ พฤติกำรณ์ในลักษณะ
คล้ำยพรรคกำรเมืองและจะน ำมำมอบให้คณะกรรมกำรไต่สวนภำยใน 2 สัปดำห์จำกที่วันนี้ก็ได้ให้รูปป้ำยหำเสียงและ
ภำพถ่ำยนำยธนำธร และน.ส.พรรณิกำร์ ได้ขึ้นรถแห่หำเสียงไปในจังหวัดต่ำงๆ กับทำงคณะกรรมกำรไต่สวนไปแล้ว  
โดยคณะกรรมกำรไต่สวนฯก็ระบุว่ำจะมีกำรเชิญผู้ถูกกล่ำวหำมำชี้แจงด้วย 
 เมื่อถำมว่ำ กำรยื่นค ำร้องเหมือนจงเล่นงำนแต่คณะก้ำวหน้ำ นำยศรีสุวรณ กล่ำวปฏิเสธ โดยระบุว่ำ พรรค
เพ่ือไทย พลังประชำรัฐ ภูมิใจไทย เขำมีสิทธิที่จะไปช่วยผู้สมัครท้องถิ่นหำเสียง เพรำะเป็นพรรคกำรเมืองกฎหมำยไม่ได้
ห้ำมส่งผู้สมัคร  แต่กลุ่มก้ำวหน้ำไม่ใช่พรรคกำรเมือง แต่มีพฤติกำรณ์คล้ำยพรรคกำรเมืองนำยธนำธรไปจังหวัดไหนก็
บอกว่ำจะเปลี่ยนจังหวัดให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เช่นเดียวกับพรรคกำรเมืองที่มีนโยบำยระดับประเทศ  ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ เขำ
หำเสียงในจังหวัด เสร็จเลือกตั้งก็สลำยไป ท ำให้ตนต้องมำร้องต่อกกต. ให้ตรวจสอบเท่ำนั้นเอง อย่ำคิดมำกเกินไป 
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 นำยศรีสุวรรณ กล่ำวด้วยว่ำ วันนี้ยังได้น ำหลักฐำนกำรโพสต์ข้อควำมสนับสนุนผู้สมัครนำยกอบจ.เชียงใหม่ 
สังกัดพรรคเพ่ือไทยของนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี มำมอบเพ่ิมให้กับกกต. เนื่องจำกเห็นว่ำกำรคงข้อควำม
ดังกล่ำวของนำยทักษิณไว้จนถึงเวลำเลือกตั้ง เข้ำข่ำยเป็นกำรหำเสียงเกินเวลำที่กฎหมำยก ำหนดถือเป็นควำมผิด ส่วน
ใครจะมองว่ำ เป็นกำรสนับสนุนส่วนตัว ก็เห็นว่ำเป็นหน้ำที่ของกกต.ที่จะวินิจฉัยถ้ำหำกบอกว่ำสำมำรถท ำได้ก็จบ แต่ถ้ำ
เข้ำข่ำยผิดก็ว่ำไปตำมกระบวนกำร ซึ่งประเด็นที่ตนร้องเป็นกำรเรื่องกำรครอบง ำ ถ้ำกกต.เห็นว่ำผิดส่งศำลรัฐธรรมนูญ
แล้วมีค ำวินิจฉัยยืนก็จะมีผลต้องยุบพรรคเพ่ือไทย 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2498956 
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"ศรีสุวรรณ" ย้ าข้อมูล กกต. ยันคณะก้าวหน้าท าตัวคล้ายพรรค 
พฤหัสบดีที่ 24 ธันวำคม 2563 เวลำ 15.39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ศรีสุวรรณ” ให้ข้อมูลกกต.ปมร้องคณะก้าวหน้าท าตัวคล้ายพรรคการเมือง ยืนยันแตกต่างจากลุ่มการเมืองใน
จังหวัด เตรียมยื่นหลักฐานเพิ่มใน 2 สัปดาห์ 
 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ำให้ถ้อยค ำ
ต่อคณะกรรมกำรไต่สวนของ กกต.กรณีที่ได้ยื่นค ำร้องต่อ กกต. ขอให้ตรวจสอบกำรกระท ำของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
นำยปิยะบุตร แสงกนกุล น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช และคณะก้ำวหน้ำว่ำ กระท ำกำรคล้ำยพรรคกำรเมืองเข้ำข่ำยเป็น
ควำมผิดตำมมำตรำ 111 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองหรือไม่ หลังกำรให้ถ้อยค ำ 
นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ ทำงกกต.ได้สอบถำมว่ำจะกล่ำวหำใครบ้ำงก็ได้ยืนยันที่จะกล่ำวหำบุคคลทั้ง 3 และกลุ่มก้ำวหน้ำ
ว่ำกระท ำกำรในลักษณะคล้ำยพรรคกำรเมือง เพรำะมีกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง มีกำรใช้โลโก้กลุ่มคล้ำยพรรค
กำรเมืองและรูปของนำยธนำธรในป้ำยหำเสียงของผู้สมัคร อบจ. รวมทั้งบุคคลทั้ง 3 ยั งมีกำรขึ้นรถปรำศรัยตระเวนหำ
เสียงตำมจังหวัดต่ำงๆ เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรของพรรคกำรเมือง 
 นำยศรีสุวรรณ ยังกล่ำวด้วยว่ำ กำรกระท ำของคณะก้ำวหน้ำ แตกต่ำงจำกกลุ่มกำรเมืองในจังหวัดที่มีกำร
ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง อบจ. เพรำะกลุ่มกำรเมืองในจังหวัดจะหำเสียงแค่ในพ้ืนที่ เมื่อเสร็จเลือกตั้งก็จะสลำยกลุ่มไป 
แต่คณะก้ำวหน้ำหลังเสร็จสิ้นกำรเลือกตั้งไม่ได้สลำยกลุ่ม และยังมีกำรประกำศจะส่งผู้สมัครท้องถิ่นในระดับอ่ืนๆ ต่อไป 
ซึ่งตนก็ได้แจ้งต่อคณะกรรมกำรไต่สวนขอที่จะไปรวบรวมหลักฐำนเพ่ิมเติม เช่นค ำให้สัมภำษณ์ พฤติกำรณ์ในลักษณะ
คล้ำยพรรคกำรเมืองและจะน ำมำมอบให้คณะกรรมกำรไต่สวนภำยใน 2 สัปดำห์จำกที่วันนี้ก็ได้ให้รูปป้ำยหำเสียงและ
ภำพถ่ำยนำยธนำธร และน.ส.พรรณิกำร์ ได้ขึ้นรถแห่หำเสียงไปในจังหวัดต่ำงๆ กับทำงคณะกรรมกำรไต่สวนไปแล้ว โดย
คณะกรรมกำรไต่สวนฯ ก็ระบุว่ำ จะมีกำรเชิญผู้ถูกกล่ำวหำมำชี้แจงด้วย 
 เมื่อถำมว่ำ กำรยื่นค ำร้องเหมือนจงใจเล่นงำนแต่คณะก้ำวหน้ำ นำยศรีสุวรณกล่ำวปฏิเสธ โดยระบุว่ำ 
พรรคเพ่ือไทย พลังประชำรัฐ ภูมิใจไทย เขำมีสิทธิที่จะไปช่วยผู้สมัครท้องถิ่นหำเสียง เพรำะเป็นพรรคกำรเมืองกฎหมำย
ไม่ได้ห้ำมส่งผู้สมัคร แต่กลุ่มก้ำวหน้ำไม่ใช่พรรคกำรเมือง แต่มีพฤติกำรณ์คล้ำยพรรคกำรเมือง นำยธนำธรไปจังหวัดไหน
ก็บอกว่ำจะเปลี่ยนจังหวัดให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เช่นเดียวกับพรรคกำรเมืองที่มีนโยบำยระดับประเทศ ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ เขำ
หำเสียงในจังหวัด เสร็จเลือกตั้งก็สลำยไป ท ำให้ตนต้องมำร้องต่อ กกต. ให้ตรวจสอบเท่ำนั้นเอง อย่ำคิดมำกเกินไป 
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 นำยศรีสุวรรณ ยังกล่ำวด้วยว่ำ วันนี้ยังได้น ำหลักฐำนกำรโพสต์ข้อควำมสนับสนุนผู้สมัครนำยก อบจ.
เชียงใหม่ สังกัดพรรคเพ่ือไทยของนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี มำมอบเพ่ิมให้กับ กกต. เนื่องจำกเห็นว่ำกำร
คงข้อควำมดังกล่ำวของนำยทักษิณไว้จนถึงเวลำเลือกตั้ง เข้ำข่ำยเป็นกำรหำเสียงเกินเวลำที่กฎหมำยก ำหนดถือเป็น
ควำมผิด ส่วนใครจะมองว่ำ เป็นกำรสนับสนุนส่วนตัว ก็เห็นว่ำเป็นหน้ำที่ของ กกต.ที่จะวินิจฉัย ถ้ำหำกบอกว่ำสำมำรถ
ท ำได้ก็จบ แต่ถ้ำเข้ำข่ำยผิดก็ว่ำไปตำมกระบวนกำร ซึ่งประเด็นที่ตนร้องเป็นเรื่องกำรครอบง ำ ถ้ำ กกต.เห็นว่ำผิดส่งศำล
รัฐธรรมนูญแล้วมีค ำวินิจฉัยยืนก็จะมีผลต้องยุบพรรคเพ่ือไทย 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/814822 
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"ศรีสุวรรณ" ให้ข้อมูล กกต.ปมร้อง "คณะก้าวหน้า" ท าตัวคล้ายพรรคการเมือง 
สยำมรัฐออนไลน์  24 ธันวำคม 2563 15:34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีสุวรรณ ให้ข้อมูลกกต.ปมร้องคณะก้าวหน้าท าตัวคล้ายพรรคการเมือง ยืนยันแตกต่างจากลุ่มการเมืองในจังหวัด 
เตรียมยื่นหลักฐานเพิ่มใน 2 สัปดาห์ 
 วันนี้ ( 24 ธ.ค.) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ำให้ถ้อยค ำต่อ
คณะกรรมกำรไต่สวนของกกต.กรณีที่ได้ยื่นค ำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบกำรกระท ำของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ นำย
ปิยะบุตร แสงกนกุล น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช และกลุ่มก้ำวหน้ำว่ำ กระท ำกำรคล้ำยพรรคกำรเมืองเข้ำข่ำยเป็นควำมผิด
ตำมมำตรำ 111 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองหรือไม่ หลังกำรให้ถ้อยค ำ นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ ทำงกกต.ได้สอบถำม
ว่ำจะกล่ำวหำใครบ้ำงก็ได้ยืนยันที่จะกล่ำวหำบุคคลทั้ง 3 และกลุ่มก้ำวหน้ำว่ำกระท ำกำรในลักษณะคล้ำยพรรคกำรเมือง 
เพรำมีกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง มีกำรใช้โลโก้กลุ่มคล้ำยพรรคกำรเมืองและรูปของนำยธนำธรในป้ำยหำเสียงของ
ผู้สมัครอบจ. รวมทั้งบุคคลทั้ง 3 ยังมีกำรขึ้นรถปรำศรัยตะเวนหำเสียงตำมจังหวัดต่ำงๆ เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรของ
พรรคกำรเมือง 
 นำยศรีสุวรรณ ยังกล่ำวด้วยว่ำ กำรกระท ำของคณะก้ำวหน้ำ แตกต่ำงจำกกลุ่มกำรเมืองในจังหวัดที่มีกำร
ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอบจ. เพรำะกลุ่มกำรเมืองในจังหวัดจะหำเสียงแค่ในพื้นที่ เมื่อเสร็จเลือกตั้งก็จะสลำยกลุ่มไป แต่
คณะก้ำวหน้ำหลังเสร็จสิ้นกำรเลือกตั้งไม่ได้สลำยกลุ่ม และยังมีกำรประกำศจะส่งผู้สมัครท้องถิ่นในระดับอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่ง
ตนก็ได้แจ้งต่อคณะกรรมกำรไต่สวนขอที่จะไปรวบรวมหลักฐำนเพ่ิมเติม เช่นค ำให้สัมภำษณ์ พฤติกำรณ์ในลักษณะคล้ำย
พรรคกำรเมืองและจะน ำมำมอบให้คณะกรรมกำรไต่สวนภำยใน 2 สัปดำห์จำกที่วันนี้ก็ได้ให้รูปป้ำยหำเสียงและ
ภำพถ่ำยนำยธนำธร และน.ส.พรรณิกำร์ ได้ขึ้นรถแห่หำเสียงไปในจังหวัดต่ำงๆ กับทำงคณะกรรมกำรไต่สวนไปแล้ว โดย
คณะกรรมกำรไต่สวนฯก็ระบุว่ำจะมีกำรเชิญผู้ถูกกล่ำวหำมำชี้แจงด้วย 
 เมื่อถำมว่ำ กำรยื่นค ำร้องเหมือนจงเล่นงำนแต่คณะก้ำวหน้ำ นำยศรีสุวรณ กล่ำวปฏิเสธ โดยระบุว่ำ พรรค
เพ่ือไทย พลังประชำรัฐ ภูมิใจไทย เขำมีสิทธิที่จะไปช่วยผู้สมัครท้องถิ่นหำเสียง เพรำะเป็นพรรคกำรเมืองกฎหมำยไม่ได้
ห้ำมส่งผู้สมัคร แต่กลุ่มก้ำวหน้ำไม่ใช่พรรคกำรเมือง แต่มีพฤติกำรณ์คล้ำยพรรคกำรเมืองนำยธนำธรไปจังหวัดไหนก็บอก
ว่ำจะเปลี่ยนจังหวัดให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เช่นเดียวกับพรรคกำรเมืองที่มีนโยบำยระดับประเทศ ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ เขำหำ
เสียงในจังหวัด เสร็จเลือกตั้งก็สลำยไป ท ำให้ตนต้องมำร้องต่อกกต. ให้ตรวจสอบเท่ำนั้นเอง อย่ำคิดมำกเกินไป 
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 นำยศรีสุวรรณ ยังกล่ำวด้วยว่ำ วันนี้ยังได้น ำหลักฐำนกำรโพสต์ข้อควำมสนับสนุนผู้สมัครนำยกอบจ.
เชียงใหม่ สังกัดพรรคเพ่ือไทยของนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี มำมอบเพ่ิมให้กับกกต. เนื่องจำกเห็นว่ำกำร
คงข้อควำมดังกล่ำวของนำยทักษิณไว้จนถึงเวลำเลือกตั้ง เข้ำข่ำยเป็นกำรหำเสียงเกินเวลำที่กฎหมำยก ำหนดถือเป็น
ควำมผิด ส่วนใครจะมองว่ำ เป็นกำรสนับสนุนส่วนตัว ก็เห็นว่ำเป็นหน้ำที่ของกกต.ที่จะวินิจฉัยถ้ำหำกบอกว่ำสำมำรถท ำ
ได้ก็จบ แต่ถ้ำเข้ำข่ำยผิดก็ว่ำไปตำมกระบวนกำร ซึ่งประเด็นที่ตนร้องเป็นกำรเรื่องกำรครอบง ำ ถ้ำกกต.เห็นว่ำผิดส่งศำล
รัฐธรรมนูญแล้วมีค ำวินิจฉัยยืนก็จะมีผลต้องยุบพรรคเพ่ือไทย 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/206968 
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"ศรีสุวรรณ" เข้าให้ปากค า กกต. ปม "คณะก้าวหน้า" มีพฤติการณ์ส่อเข้าข่ายพรรคการเมืองหรือไม่ 
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลำ 16:07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ศรีสุวรรณ"มาตามนัด! เข้าให้ถ้อยค ากรณีคณะก้าวหน้าด าเนินกิจการเฉกเช่นพรรคการเมืองหรือไม่ ชี้มีโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท และมีสิทธิถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์ไทย ได้เดินทำงมำยัง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เพ่ือให้ปำกค ำต่อ กกต. เพ่ือชี้ให้ กกต.เห็นว่ำคณะผู้ก่อตั้งคณะก้ำวหน้ำ
ทั้งหมด รวมทั้งผู้สมัคร นำยก อบจ. และ ส.อบจ. ทั่วประเทศในนำมคณะก้ำวหน้ำมีพฤติกำรณ์หรือกำรกระท ำที่อำจเข้ำ
ข่ำยสมคบกันในกำรด ำเนินกิจกำรเช่นเดียวกันกับพรรคกำรเมืองตำม พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ม.111 หรือไม่ 
หำกพบว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือมีควำมผิด ให้ด ำเนินกำรเอำโทษทำงกฎหมำยและเพิกถอนสิทธิในกำรสมัคร อบจ.ด้วยนั้น 
 ในกำรให้ถ้อยค ำดังกล่ำวประธำนกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้
สอบถำมเพ่ิมเติม พร้อมให้ส่งพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวกับพฤติกำรณ์หรือกำรกระท ำของคณะผู้ก่อตั้งหรือ
กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ว่ำมีลักษณะกำรด ำเนินกิจกำรเช่นเดียวกับพรรคกำรเมืองอย่ำงไรบ้ำง 
 ทั้งนี้สืบเนื่องมำจำกกรณีที่นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล และน.ส.พรรณิกำร์ วำนิช 
ได้ร่วมกันตั้งคณะก้ำวหน้ำขึ้นมำโดยมีกำรก ำหนดต ำแหน่งประธำน กรรมกำร และเลขำธิกำร โดยมีภำพเครื่องหมำย
ของคณะเช่นเดียวกันกับพรรคกำรเมือง และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เฉกเช่นเดียวกับพรรคกำรเมือง เช่น กำรจัดประชุม
เปิดตัวผู้สมัคร และส่งคนสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(นำยก อบจ.) และสมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) กว่ำ 42 จังหวัด ทั่วประเทศในนำมกลุ่มก้ำวหน้ำ โดยใช้สัญลักษณ์หรือโลโก้กลุ่มในสื่อหำ
เสียงต่ำงๆ และให้นำยธนำธร นำยปิยบุตร และน.ส.พรรณิกำร์ ก็ไปร่วมปรำศรัย เดินรณรงค์หำเสียงเฉกเช่นเดียวกันกับ
พรรคกำรเมืองด้วยเช่นกัน 
 นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ พฤติกำรณ์หรือกำรกระท ำดังกล่ำวของนำยธนำธร นำยปิยบุตร และน.ส.พรรณิ
กำร์ กับพวก จึงเป็นกำรสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปด ำเนินกิจกำรเช่นเดียวกับพรรคกำรเมือง จึงอำจเข้ำข่ำยมีควำมผิด
ตำม พรป.พรรคกำรเมือง 2560 ม.111 ที่บัญญัติไว้ว่ำ “ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปด ำเนินกิจกำรเช่นเดียวกับ
พรรคกำรเมือง หรือผู้ใดด ำเนินกำรไม่ว่ำด้วยวิธีใดให้เข้ำใจว่ำเป็นพรรคกำรเมืองโดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคกำรเมือง 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก ำหนดไม่เกิน 5 ปี 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/641150 
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‘ศรีสุวรรณ’ ปล่อยของเพิ่ม ‘กกต.’ กระชากหน้ากาก ‘คณะก้าวหน้า’ ตีสองหน้า 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 16.19 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ศรีสุวรรณ” ให้ข้อมูลกกต.ปมร้อง“คณะก้าวหน้า”ท าตัวคล้ายพรรคการเมือง ยืนยันแตกต่างจากลุ่มการเมืองใน
จังหวัด เตรียมยื่นหลักฐานเพิ่มอีกใน 2 สัปดาห์ 
 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2563  นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ำ
ให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรไต่สวนของกกต.กรณีที่ได้ยื่นค ำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบกำรกระท ำของนำยธนำธร จึง
รุ่งเรืองกิจ นำยปิยะบุตร แสงกนกุล น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช และกลุ่มก้ำวหน้ำว่ำ กระท ำกำรคล้ำยพรรคกำรเมืองเข้ำข่ำย
เป็นควำมผิดตำมมำตรำ 111 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองหรือไม่ โดยหลังกำรให้ถ้อยค ำ นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ ทำง
กกต.ได้สอบถำมว่ำจะกล่ำวหำใครบ้ำงก็ได้ยืนยันที่จะกล่ำวหำบุคคลทั้ง 3 และกลุ่มก้ำวหน้ำว่ำกระท ำกำรในลักษณะ
คล้ำยพรรคกำรเมือง  เพรำะมีกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง มีกำรใช้โลโก้กลุ่มคล้ำยพรรคกำรเมืองและรูปของนำยธนำธร
ในป้ำยหำเสียงของผู้สมัครอบจ. รวมทั้งบุคคลทั้ง 3 ยังมีกำรขึ้นรถปรำศรัยตะเวนหำเสียงตำมจังหวัดต่ำงๆ เช่นเดียวกับ
กำรด ำเนินกำรของพรรคกำรเมือง 
 นำยศรีสุวรรณ ยังกล่ำวด้วยว่ำ กำรกระท ำของคณะก้ำวหน้ำแตกต่ำงจำกกลุ่มกำรเมืองในจังหวัดที่มีกำร
ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอบจ. เพรำะกลุ่มกำรเมืองในจังหวัดจะหำเสียงแค่ในพื้นที่ เมื่อเสร็จเลือกตั้งก็จะสลำยกลุ่มไป แต่
คณะก้ำวหน้ำหลังเสร็จสิ้นกำรเลือกตั้งไม่ได้สลำยกลุ่ม และยังมีกำรประกำศจะส่งผู้สมัครท้องถิ่นในระดับอ่ืนๆ ต่อไป  
ซึ่งตนก็ได้แจ้งต่อคณะกรรมกำรไต่สวนขอที่จะไปรวบรวมหลักฐำนเพ่ิมเติม เช่นค ำให้สัมภำษณ์ พฤติกำรณ์ในลักษณะ
คล้ำยพรรคกำรเมืองและจะน ำมำมอบให้คณะกรรมกำรไต่สวนภำยใน 2 สัปดำห์ ส่วนวันนี้ก็น ำหลักฐำนรูปป้ำยหำเสียง
และภำพถ่ำยนำยธนำธร และน.ส.พรรณิกำร์ ได้ขึ้นรถแห่หำเสียงไปในจังหวัดต่ำงๆ กับทำงคณะกรรมกำรไต่สวนไปแล้ว  
โดยคณะกรรมกำรไต่สวนฯก็ระบุว่ำจะมีกำรเชิญผู้ถูกกล่ำวหำมำชี้แจงด้วย 
 เมื่อถำมว่ำ กำรยื่นค ำร้องเหมือนจงใจเล่นงำนแต่คณะก้ำวหน้ำ นำยศรีสุวรณ กล่ำวปฏิเสธ โดยระบุว่ำ 
พรรคเพ่ือไทย พลังประชำรัฐ ภูมิใจไทย เขำมีสิทธิที่จะไปช่วยผู้สมัครท้องถิ่นหำเสียง เพรำะเป็นพรรคกำรเมืองกฎหมำย
ไม่ได้ห้ำมส่งผู้สมัคร ขณะที่กลุ่มก้ำวหน้ำไม่ใช่พรรคกำรเมือง แต่มีพฤติกำรณ์คล้ำยพรรคกำรเมืองนำยธนำธรไปจังหวัด
ไหนก็บอกว่ำจะเปลี่ยนจังหวัดให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เช่นเดียวกับพรรคกำรเมืองที่มีนโยบำยระดับประเทศ  ส่วนกลุ่ม
อ่ืนๆ เขำหำเสียงในจังหวัด เสร็จเลือกตั้งก็สลำยไป ท ำให้ตนต้องมำร้องต่อกกต. ให้ตรวจสอบเท่ำนั้นเอง อย่ำคิดมำก
เกินไป 
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 นำยศรีสุวรรณ ยังกล่ำวด้วยว่ำ วันนี้ยังได้น ำหลักฐำนกำรโพสต์ข้อควำมสนับสนุนผู้สมัครนำยกอบจ.
เชียงใหม่ สังกัดพรรคเพ่ือไทยของนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี มำมอบเพ่ิมให้กับกกต. เนื่องจำกเห็นว่ำกำร
คงข้อควำมดังกล่ำวของนำยทักษิณไว้จนถึงเวลำลงคะแนนเลือกตั้ง เข้ำข่ำยเป็นกำรหำเสียงเกินเวลำที่กฎหมำยก ำหนด
ถือเป็นควำมผิด ส่วนใครจะมองว่ำ เป็นกำรสนับสนุนส่วนตัว ก็เห็นว่ำเป็นหน้ำที่ของกกต.ที่จะวินิจฉัยถ้ำหำกบอกว่ำ
สำมำรถท ำได้ก็จบ แต่ถ้ำเข้ำข่ำยผิดก็ว่ำไปตำมกระบวนกำร ซึ่งประเด็นที่ตนร้องเป็นกำรเรื่องกำรครอบง ำ ถ้ำกกต.เห็น
ว่ำผิดส่งศำลรัฐธรรมนูญแล้วมีค ำวินิจฉัยยืนก็จะมีผลต้องยุบพรรคเพ่ือไทย 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/540971 
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แห่ร้องเรียน กกต. เลือกอบจ.โกงอ้ือ ‘พี่ศรี’ขย้ีก้าวหน้า 
25 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
"ศรีสุวรรณ" ให้ข้อมูล กกต.ตอกย้ า "คณะก้าวหน้า"  กระท าการคล้ายพรรคการเมือง ยันแตกต่างจากกลุ่มการเมือง
ในจังหวัดที่เม่ือหาเสียงเสร็จก็สลายตัวไป "กลุ่มปทุมรักไทย" ร้อง กกต. "ค ารณวิทย์" ใช้นโยบายหลอกลวง ปชช. 
อยู่นอกอ านาจหน้าที่อบจ. ผู้สมัคร ส.อบจ.มุกดาหารจี้นับคะแนนใหม่หลังแพ้แค่ 1 คะแนน กกต.พิจิ ตรเผยมีการ
ร้องเรียนเพียบ ทั้งซื้อเสียง สัญญาว่าจะให้ 
     ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) วันที่ 25 ธันวำคม นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคม
องค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ำให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรไต่สวนของ กกต.กรณีที่ได้ยื่นค ำร้องต่อ กกต. ขอให้
ตรวจสอบกำรกระท ำของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ, นำยปิยบุตร แสงกนกุล, น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช และกลุ่มก้ำวหน้ำ ว่ำ
กระท ำกำรคล้ำยพรรคกำรเมืองเข้ำข่ำยเป็นควำมผิดตำมมำตรำ 111 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองหรือไม่ โดยนำยศรี
สุวรรณกล่ำวว่ำ ทำง กกต.ได้สอบถำมว่ำจะกล่ำวหำใครบ้ำง ก็ได้ยืนยันที่จะกล่ำวหำบุคคลทั้ง 3 และกลุ่มก้ำวหน้ำว่ำ
กระท ำกำรในลักษณะคล้ำยพรรคกำรเมือง เพรำะมีกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง มีกำรใช้โลโก้กลุ่มคล้ำยพรรคกำรเมือง
และรูปของนำยธนำธรในป้ำยหำเสียงของผู้สมัคร อบจ. รวมทั้งบุคคลทั้ง 3 ยังมีกำรขึ้นรถปรำศรัยตระเวนหำเสียงตำม
จังหวัดต่ำงๆ เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรของพรรคกำรเมือง 
     "กำรกระท ำของคณะก้ำวหน้ำแตกต่ำงจำกกลุ่มกำรเมืองในจังหวัดที่มีกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง อบจ. 
เพรำะกลุ่มกำรเมืองในจังหวัดจะหำเสียงแค่ในพ้ืนที่ เมื่อเสร็จเลือกตั้งก็จะสลำยกลุ่มไป แต่คณะก้ำวหน้ำหลั งเสร็จสิ้น
กำรเลือกตั้งไม่ได้สลำยกลุ่ม และยังมีกำรประกำศจะส่งผู้สมัครท้องถิ่นในระดับอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งผมก็ได้แจ้งต่อ
คณะกรรมกำรไต่สวนฯ ขอที่จะไปรวบรวมหลักฐำนเพ่ิมเติม เช่น ค ำให้สัมภำษณ์ พฤติกำรณ์ในลักษณะคล้ำยพรรค
กำรเมือง และจะน ำมำมอบให้คณะกรรมกำรไต่สวนฯ ภำยใน 2 สัปดำห์จำกที่วันนี้ก็ได้ให้รูปป้ำยหำเสียงและภำพถ่ำย
นำยธนำธรและ น.ส.พรรณิกำร์ได้ขึ้นรถแห่หำเสียงไปในจังหวัดต่ำงๆ กับทำงคณะกรรมกำรไต่สวนฯ ไปแล้ว  โดย
คณะกรรมกำรไต่สวนฯ ก็ระบุว่ำจะมีกำรเชิญผู้ถูกกล่ำวหำมำชี้แจงด้วย" 
     เมื่อถำมว่ำ กำรยื่นค ำร้องเหมือนจงใจเล่นงำนแต่คณะก้ำวหน้ำ นำยศรีสุวรรณกล่ำวปฏิเสธ โดยระบุว่ำ 
พรรคเพ่ือไทย พลังประชำรัฐ ภูมิใจไทย เขำมีสิทธิ์ที่จะไปช่วยผู้สมัครท้องถิ่นหำเสียง เพรำะเป็นพรรคกำรเมืองกฎหมำย
ไม่ได้ห้ำมส่งผู้สมัคร แต่กลุ่มก้ำวหน้ำไม่ใช่พรรคกำรเมือง แต่มีพฤติกำรณ์คล้ำยพรรคกำรเมือง นำยธนำธรไปจังหวัดไหน
ก็บอกว่ำจะเปลี่ยนจังหวัดให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เช่นเดียวกับพรรคกำรเมืองที่มีนโยบำยระดับประเทศ ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ เขำ
หำเสียงในจังหวัด เสร็จเลือกตั้งก็สลำยไป ท ำให้ตนต้องมำร้องต่อ กกต.ให้ตรวจสอบ อย่ำคิดมำกเกินไป 
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 นำยศรีสุวรรณกล่ำวด้วยว่ำ วันนี้ยังได้น ำหลักฐำนกำรโพสต์ข้อควำมสนับสนุนผู้สมัครนำยก อบจ.เชียงใหม่ 
สังกัดพรรคเพ่ือไทยของนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี มำมอบเพิ่มให้กับ กกต. เนื่องจำกเห็นว่ำกำรคงข้อควำม
ดังกล่ำวของนำยทักษิณไว้จนถึงเวลำเลือกตั้ง เข้ำข่ำยเป็นกำรหำเสียงเกินเวลำที่กฎหมำยก ำหนดถือเป็นควำมผิด ซึ่ง
ประเด็นที่ตนร้องเป็นกำรเรื่องกำรครอบง ำ ถ้ำ กกต.เห็นว่ำผิดส่งศำลรัฐธรรมนูญแล้วมีค ำวินิจฉัยยืนก็จะมีผลต้องยุบ
พรรคเพื่อไทย 
     ขณะเดียวกัน นำยอนุสรณ์ แกหลิ่ง ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกำฬ เข้ำยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือให้
ตรวจสอบกรณีนำยปรีชำ กุมภิโร ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกำฬ และนำยสุวรรณำ กุมภิโร อดีตนำยก อบต.ป่งไฮ น้องชำยของ
นำยปรีชำ ในฐำนะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้มีกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ 
      โดยนำยอนุสรณ์กล่ำวว่ำ เรื่องที่เกิดขึ้นมี 3 ลักษณะ คือ 1.กำรที่นำยปรีชำและนำยสุว รรณำไปงำนศพ
ร่วมกัน และพบว่ำนำยสุวรรณำมีกำรมอบเงินช่วยเหลือในฐำนะเป็นอดีตนำยก อบต. แต่จะมีนำยปรีชำร่วมอยู่ในภำพ
ดังกล่ำวด้วย 2.กำรที่นำยปรีชำและนำยสุวรรณำไปงำนกิจกรรมกีฬำของโรงเรียนร่วมกัน โดยที่นำยสุวรรณำมีกำรมอบ
เงินให้ ผอ.โรงเรียน เพ่ือสมทบเป็นเงินรำงวัล และ 3.มีกำรมอบเสื้อให้ประธำนสตรีต ำบลน้ ำจั้น รวม 13 หมู่บ้ำน โดย
เป็นกำรมอบเสื้อเบอร์ 3 ซึ่งตรงกับหมำยเลขที่นำยปรีชำสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย เรื่องที่เกิดขึ้นมีกำรน ำรูปถ่ำยทั้ง 
3 ลักษณะ โพสต์ลงในเพจป่งไฮโพสต์ และมีกำรส่งต่อในไลน์กลุ่มสตรีน้ ำจั้น 
          "เชื่อว่ำเรื่องที่ผมร้องเรียนมีหลักฐำนชัดเจน ทั้งเสื้อ ทั้งภำพถ่ำย รวมทั้งพยำนที่อยู่ในเหตุกำรณ์ โดยเคย
ร้องเรียนต่อ กกต.บึงกำฬแล้ว และได้รับค ำตอบว่ำก ำลังตรวจสอบอยู่ แต่รู้สึกว่ำในพ้ืนที่เงียบผิดปกติ จึงมำยื่นเรื่องต่อ
ส ำนักงำน กกต. เพื่อให้ท ำกำรตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวต่อไป" นำยอนุสรณ์กล่ำว 
    ขณะที่นำยชำญ พวงเพ็ชร์ ผู้สมัครนำยก อบจ.ปทุมธำนี หมำยเลข 1 และผู้สมัคร ส.อบจ.กลุ่มปทุมรักไทย 
ได้มอบให้นำยไพศำล กล่ ำสนอง ผู้สมัคร ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองฯ เป็นตัวแทนไปยื่นค ำร้องคัดค้ำนกำร
เลือกตั้งนำยก อบจ.ปทุมธำนี และ ส.อบจ.ปทุมธำนี โดยมีนำยอมร รัชตังกูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนีเป็นผู้รับเรื่อง 
     โดยยื่นค ำร้องคัดค้ำนว่ำ พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง ผู้สมัครนำยก อบจ.ปทุมธำนี หมำยเลข 2 และ
ผู้สมัครกลุ่มคนรักปทุม ว่ำกระท ำผิด พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น มำตรำ 65 วรรคหนึ่ง 
(5) และวรรคสอง ในกำรปรำศรัยหำเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2563 และนโยบำยที่ใช้หำเสียงเลือกตั้งเป็นกำร
หลอกลวงประชำชน อยู่นอกอ ำนำจหน้ำที่ของ อบจ. และไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำย 
     ส ำหรับประเด็นที่กระท ำผิด เช่น ก่อใช้ สนับสนุน ให้นำยอดิศร เพียงเกษ สมำชิกพรรคเพ่ือไทยขึ้น
ปรำศรัยหำเสียงให้ร้ำย ใส่ควำมด้วยถ้อยค ำอันเป็นเท็จว่ำ น้ ำท่วมปทุมธำนีปี 2554 เกิดจำกผู้ว่ำฯ กรุงเทพฯ ปล่อยให้
น้ ำท่วมปทุมฯ เพรำะนำยก อบจ.ปทุมธำนี ในขณะนั้นไม่มีควำมสำมำรถ และยังปรำศรัยว่ำขณะที่นำยชำญ พวงเพ็ชร์ 
เป็นนำยก อบจ.ปทุมธำนี มีคดีทุจริตอยู่ในกำรสอบสวนของ ป.ป.ช.กว่ำ 40 คดี และหำกินกับผู้รับเหมำ และด่ำว่ำเป็น
สัตว์เดรัจฉำน 
     ที่ จ.มุกดำหำร ผู้สื่อข่ำวได้รับกำรร้องเรียนจำกนำยขันเพ็ชร์ ค ำโพธิ์ อำยุ 55 ปี บ้ำนเลขท่ี 129 หมู่ 6 บ้ำน
ค ำเม็ก ต.ค ำอำฮวน อ.เมืองฯ จ.มุกดำหำร ผู้สมัคร ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเมืองมุกดำหำร ว่ำร้องขอควำมเป็น
ธรรมให้นับคะแนนใหม่ในกำรเลือกตั้ง ส.อบจ.มุกดำหำร เขต 2 โดยนำยขันเพ็ชร์กล่ำวว่ำ ได้ไปยื่นหนังสือถึง กกต.  
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จังหวัดมุกดำหำร ว่ำผลกำรนับคะแนนของตนแพ้ 1 คะแนน อยำกให้นับคะแนนใหม่ หรือว่ำเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วย
เลือกตั้งอำจจะนับคลำดเคลื่อนของแต่ละหน่วย เพรำะมีลมแรง  หนำวและมืดด้วย บัตรเสียกว่ำ 900 ใบ อยำกให้มีกำร
นับคะแนนใหม่ ขอควำมเป็นธรรมด้วย 
     ส ำหรับผู้สมัคร ส.อบจ.เขตกำรเลือกตั้งที่ 2 อ ำเภอเมืองมุกดำหำร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ ำนวน 12,014 คน ผู้
มำเลือกตั้งจ ำนวน 8,438 คน จ ำนวนบัตรดี 7,203 บัตร จ ำนวนบัตรเสีย 906 บัตร จ ำนวนบัตรประสงค์ไม่เลือกผู้สมัคร 
329 บัตร ทั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 คน คือ หมำยเลข 1 นำงสำวสุธำสินี ผิวทอง ได้คะแนน 1,094 คะแนน , 
หมำยเลข 2 นำยขันเพ็ชร์ ค ำโพธิ์ ได้คะแนน 3,054, นำยพนมชัย พันธ์พุทธ ได้คะแนน 3,055 คะแนน   ซึ่งแพ้จ ำนวน 
1 คะแนน 
      ร.ต.อ.สุชีพ จำดย่ำนขำด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัดพิจิตร กล่ำวว่ำ หลังจำกมีกำร
เลือกตั้งทั้งนำยก อบจ.พิจิตรและสมำชิก อบจ.พิจิตร มีเรื่องร้องเรียนเข้ำมำมำกมำย ไม่ว่ำก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้ง 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงไต่สวนอยู่ ประกอบไปด้วยเรื่องซื้อเสียง สัญญำว่ำจะให้ ใส่ร้ำยป้ำยสี เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีอีกกว่ำ 
10 เรื่อง อยู่ระหว่ำงตรวจสอบข้อมูล ส่วนเรื่องของกำรแจกเงินรับเงินซื้อเสียงไต่สวนหมดแล้ว นอกจำกนี้วันนี้ได้มี
ชำวบ้ำนน ำเบำะแสมำมอบให้เพ่ิมเติมอีก ซึ่ง กกต.ก ำลังด ำเนินกำร ต้องให้แล้วเสร็จภำยใน 50 วัน ซึ่งทุกอย่ำงต้องใช้
เวลำ ซึ่งขอบอกทุกฝ่ำยว่ำ กกต.ต้องท ำ แต่เรื่องจริงไม่ต้องกลัวว่ำ กกต.จะไปฝักใฝ่ข้ำงใดข้ำงหนึ่ ง เพรำะทุกอย่ำงขึ้นอยู่
กับพยำนหลักฐำน. 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/87932 
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“ศรีสุวรรณ” เข้าให้ข้อมูล กกต. สอบคณะก้าวหน้า 
 24 ธันวำคม 2020 - 16:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ศรีสุวรรณ" เข้าให้ข้อมูล กกต. สอบคณะก้าวหน้า ยืนยันไม่ได้กลั่นแกล้ง 
 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทำงเข้ำให้ข้อมูลกับ ประธำน
กรรมกำรสืบสวนและไต่สวนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ในฐำนะผู้ร้อง ให้ตรวจสอบคณะก้ำวหน้ำ
ด ำเนินกิจกรรมเฉกเช่น พรรคกำรเมืองหรือไม่ 
 โดยหลังให้ข้อมูลนำนกว่ำ 1 ชั่วโมง นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ กกต.ได้สอบถำมว่ำจะร้องทุกข์กล่ำวโทษใคร
บ้ำง ซึ่งตนยืนยันไปว่ำ จะกล่ำวหำ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล นำงสำวพรรณิกำร์ วำนิช และผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ร่วมก่อตั้งคณะก้ำวหน้ำ พร้อมย้ ำว่ำกำรด ำเนินกำรของคณะก้ำวหน้ำ มีพฤติกรรมเช่นพรรคกำรเมืองจริง ที่
ส ำคัญกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะก้ำวหน้ำต่ำงจำกกลุ่มกำรเมืองในท้องถิ่น ที่มีกำรหำเสียงเฉพำะในจังหวัดของตนเอง
และยุติไปเมื่อกำรเลือกตั้งเสร็จสิ้น แต่ขณะก้ำวหน้ำเดินทำงหำเสียงทุกจังหวัด และเมื่อกำรเลือกตั้ง อบจ. เสร็จสิ้น คณะ
ก้ำวหน้ำก็ยังมีกำรแถลงข่ำวว่ำจะส่งผู้สมัครในระดับ อบต. ต่อ ซึ่งกำรกระท ำในลักษณะเหล่ำนี้ถือว่ำเข้ำข่ำยฝ่ำฝืน
กฎหมำยพรรคกำรเมืองมำตรำ 111 หลังจำกนี้ 2 สัปดำห์ตนจะไปรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ิมเติมและน ำกลับมำยื่น ให้ 
กกต. ใหม่อีกรอบ 
 อย่ำงไรก็ตำม นำยศรีสุวรรณ ยืนยันว่ำ กำรฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่กำรฟ้องกลั่นแกล้ง หรือว่ำพุ่งเป้ำไปที่คณะ
ก้ำวหน้ำเพียงฝ่ำยเดียว และผลของกำรตัดสินคดีขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง  : https://www.innnews.co.th/politics/news_852136/ 
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ผู้สมัครส.อบจ.บึงกาฬ หอบหลักฐาน ร้องกกต. สอบคู่แข่ง มอบเงินงานศพ-งานกีฬา 
วันที่ 24 ธันวำคม 2563 - 16:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สมัครส.อบจ.บึงกาฬ ร้อง กกต. สอบ อดีตนายกอบต.ปม ควงพ่ีชาย มอบเงินงานศพ-งานกีฬา ชี้ ผิดกม.เลือกตั้ง 
 เมื่อเวลำ 09.30 น. วันที่ 24 ธันวำคม ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) นำยอนุสรณ์ แกหลิ่ง 
ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกำฬ เข้ำยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือให้ตรวจสอบกรณี นำยปรีชำ กุมภิโร ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกำฬ 
และนำยสุวรรณำ กุมภิโร อดีตนำยกอบต.ป่งไฮ น้องชำยของนำยปรีชำ ในฐำนะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กระท ำผิดกฎหมำย
เลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ ทั้งนี้ นำยอนุสรณ์ กล่ำวว่ำ เรื่องที่เกิดขึ้นมี 3 ลักษณะ คือ 1.กำรที่นำยปรีชำ และนำยสุวรรณำ
ไปงำนศพร่วมกัน และพบว่ำนำยสุวรรณำ มีกำรมอบเงินช่วยเหลือในฐำนะเป็นอดีตนำยกฯอบต. แต่จะมีนำยปรีชำร่วม
อยู่ในภำพดังกล่ำวด้วย 2.กำรที่นำยปรีชำ และนำยสุวรรณำไปงำนกิจกรรมกีฬำของโรงเรียนร่วมกัน โดยที่นำยสุวรรณำ
มีกำรมอบเงินให้ ผอ.โรงเรียน เพ่ือสมทบเป็นเงินรำงวัล ซึ่งมีนำยปรีชำร่วมอยู่ในภำพเช่นเดียวกัน และ 3.มีกำรมอบเสื้อ
ให้ประธำนสตรี ต ำบลน้ ำจั้น รวม 13 หมู่บ้ำน โดยเป็นกำรมอบเสื้อเบอร์ 3 ซึ่งตรงกับหมำยเลขที่นำยปรีชำ สมัครรับ
เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย โดยนำยสุวรรณนำเป็นคนมอบ แต่นำยปรีชำ และนำยสุวรรณำยืนอยู่คู่กัน โดยเรื่องที่เกิดขึ้นมีกำร
น ำรูปถ่ำยทั้ง 3 ลักษณะ โพสต์ลงในเพจป่งไฮโพสต์ และมีกำรส่งต่อในไลน์กลุ่มสตรีน้ ำจั้น 
 นำยอนุสรณ์ กล่ำวต่อว่ำ ตนจึงอยำกให้ตรวจสอบว่ำกำรกระท ำลักษณะดังกล่ำวทั้งกำรมอบเงิน โดยมีนำย
ปรีชำปรำกฎอยู่ในภำพ และกำรมอบเสื้อที่มีสัญลักษณ์เบอร์สำมซึ่งตรงกับเบอร์ของนำยปรีชำในระหว่ำงหำเสียงนั้น
สำมำรถท ำได้หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม เชื่อว่ำเรื่องที่ตนร้องเรียนมีหลักฐำนชัดเจน ทั้งเสื้อ ทั้งภำพถ่ำย รวมทั้งพยำนที่อยู่ใน
เหตุกำรณ์ โดยตนเคยร้องเรียนต่อ กกต.บึงกำฬแล้ว พร้อมทั้งมีกำรส่งรูปภำพหลักฐำน และรวบรวมรำยชื่อคนที่อยู่ใน
รูปภำพให้ กกต.บึงกำฬตรวจสอบ และได้รับค ำตอบว่ำก ำลังตรวจสอบอยู่ แต่รู้สึกว่ำในพื้นที่เงียบผิดปกติ วันนี้ตนจึงมำ
ยื่นเรื่องต่อ ส ำนักงำน กกต. เพื่อให้ท ำกำรตรวจสอบเรื่องดังกล่ำว 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2499050 
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ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกาฬ ร้อง กกต.ตรวจสอบเลือกตั้ง 
พฤหัสบดีที่ 24 ธันวำคม 2563 เวลำ 13.02 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สมัครส.อบจ.บึงกาฬ ร้อง กกต. สอบปม อดีตนายก อบต.ควงพี่ชาย มอบเงินงานศพ-งานกีฬา หว่ันผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง 
 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยอนุสรณ์ แกหลิ่ง ผู้สมัคร ส.อบจ.บึง
กำฬ เข้ำยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือให้ตรวจสอบกรณี นำยปรีชำ กุมภิโร ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกำฬ และนำยสุวรรณำ 
กุมภิโร อดีตนำยก อบต.ป่งไฮ น้องชำยของนำยปรีชำ ในฐำนะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้มีกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง
ท้องถิ่นหรือไม ่
 โดยนำยอนุสรณ์ กล่ำวว่ำ เรื่องที่เกิดขึ้นมี 3 ลักษณะ คือ 1.กำรที่นำยปรีชำ และนำยสุวรรณำไปงำนศพ
ร่วมกัน และพบว่ำ นำยสุวรรณำมีกำรมอบเงินช่วยเหลือในฐำนะเป็นอดีตนำยก อบต. แต่จะมีนำยปรีชำร่วมอยู่ในภำพ
ดังกล่ำวด้วย 2.กำรที่นำยปรีชำ และนำยสุวรรณำไปงำนกิจกรรมกีฬำของโรงเรียนร่วมกัน โดยที่นำยสุวรรณำมีกำรมอบ
เงินให้ ผอ.โรงเรียน เพ่ือสมทบเป็นเงินรำงวัล ซึ่งมีนำยปรีชำร่วมอยู่ในภำพเช่นเดียวกัน และ 3.มีกำรมอบเสื้อให้ประธำน
สตรีต ำบลน้ ำจั้น รวม 13 หมู่บ้ำน โดยเป็นกำรมอบเสื้อเบอร์ 3 ซึ่งตรงกับหมำยเลขที่นำยปรีชำ สมัครรับเลือกตั้งในครั้ง
นี้ด้วย โดยนำยสุวรรณำเป็นคนมอบ แต่นำยปรีชำ และนำยสุวรรณำยืนอยู่คู่กัน โดยเรื่องที่เกิดขึ้นมีกำรน ำรูปถ่ำยทั้ง 3 
ลักษณะ โพสต์ลงในเพจป่งไฮโพสต์ และมีกำรส่งต่อในไลน์กลุ่มสตรีน้ ำจั้น 
 ทั้งนี้ตนจึงอยำกให้ตรวจสอบว่ำกำรกระท ำลักษณะดังกล่ำวทั้งกำรมอบเงิน โดยมีนำยปรีชำปรำกฏอยู่ใน
ภำพ และกำรมอบเสื้อที่มีสัญลักษณ์เบอร์สำม ซึ่งตรงกับเบอร์ของนำยปรีชำในระหว่ำงหำเสียงนั้นสำมำรถท ำได้หรือไม่ 
นำยอนุสรณ์ กล่ำวอีกว่ำ เชื่อว่ำเรื่องที่ตนร้องเรียนมีหลักฐำนชัดเจน ทั้งเสื้อ ทั้งภำพถ่ำย รวมทั้งพยำนที่อยู่ในเหตุกำรณ์ 
โดยตนเคยร้องเรียนต่อ กกต.บึงกำฬแล้ว พร้อมทั้งมีกำรส่งรูปภำพหลักฐำน และรวบรวมรำยชื่อคนที่อยู่ในรูปภำพให้ 
กกต.บึงกำฬ ตรวจสอบ และได้รับค ำตอบว่ำก ำลังตรวจสอบอยู่ แต่รู้สึกว่ำในพ้ืนที่เงียบผิดปกติ วันนี้ตนจึงมำยื่นเรื่องต่อ 
ส ำนักงำน กกต. เพื่อให้ท ำกำรตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวต่อไป 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/814763 
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งานเข้า! 'แว่นฟ้า' ว่าที่นายก อบจ.บึงกาฬ เจอร้อง กกต. กล่าวหาแจกเงิน อสม. 
24 ธ.ค. 2563  22:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
อสม. หอบหลักฐานเป็นเงินสดและจ านวนสมาชิก อสม. ยื่นร้อง กกต. สอบ 'แว่นฟ้า' ว่าที่นายก อบจ.บึงกาฬ โดย
กล่าวหาแจกเงิน อสม. 
 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยวิรัตน์ จันทะวงศ์ อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ต.บ้ำนต้อง อ.เซกำ จ.บึงกำฬ ให้สัมภำษณ์ภำยหลังมำยื่นหลักฐำนและค ำร้องให้
ตรวจสอบกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่ำได้มำยื่นหลักฐำนและข้อเท็จจริงเพ่ือกล่ำวหำ
พฤติกรรมกำรท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.และสมำชิก อบจ. ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นทีมงำนของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งนำยก อบจ.บึงกำฬ นำงแว่นฟ้ำ ทองศรี ผู้สมัครนำยก อบจ.เบอร์ 3 ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนำยก อบจ.บึงกำฬ 
 นำยวิรัตน์ กล่ำวต่อว่ำ ตนมีหลักฐำนเป็นธนบัตรบรรจุซองละ 200 บำท รวมทั้งสิ้น 56,800 บำท พร้อม
กับระบุจ ำนวนสมำชิก อสม.ของแต่ละหมู่บ้ำนในต ำบลต้องตรงกับจ ำนวนสมำชิก อสม. โดยตนได้น ำหลักฐำนแจ้งต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดบึงกำฬไปแล้วเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเห็นว่ำเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย
เลือกตั้งที่ชัดเจน อำจจะท ำให้กำรเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม จึงขอให้ กกต.ได้ตร วจสอบตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ต่อไป 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_5599506 
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ร้องกกต.สอบ ว่าที่นายกอบจ.บึงกาฬ อีกราย ร้องส.อบจ.มอบเงินงานศพ-กีฬา-แจกเสื้อ 
วันที่ 25 ธันวำคม 2563 - 08:23 น. 
 

 
 
 ยังวุ่นไม่เลิกส าหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)ท่ีมีเรื่องร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง (กกต.) นำยวิรัตน์ จันทะวงศ์ 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ต.บ้ำนต้อง อ.เซกำ จ.บึงกำฬ ให้สัมภำษณ์ภำยหลังมำยื่นหลักฐำนและค ำ
ร้องให้ตรวจสอบกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่ำได้มำยื่นหลักฐำนและข้อเท็จจริงเพ่ือกล่ำวหำ
พฤติกรรมกำรท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.และสมำชิก อบจ. ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นทีมงำนของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งนำยก อบจ.บึงกำฬ นำงแว่นฟ้ำ ทองศรี ผู้สมัครนำยก อบจ.เบอร์ 3 ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนำยก อบจ.บึงกำฬ 
โดยมีหลักฐำนเป็นธนบัตรบรรจุซองละ 200 บำท รวมทั้งสิ้น 56,800 บำท พร้อมกับระบุจ ำนวนสมำชิก อสม.ของแต่ละ
หมู่บ้ำนในต ำบลต้องตรงกับจ ำนวนสมำชิก อสม. โดยตนได้น ำหลักฐำนแจ้งต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดบึง
กำฬไปแล้วเมื่อวันที่ 5 ธันวำคมที่ผ่ำนมำ ซึ่งเห็นว่ำเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งที่ชัดเจน อำจจะท ำให้กำร
เลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม จึงขอให้ กกต.ได้ตรวจสอบตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไป 
 ที่ จ.บึงกำฬ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ อสม.ประจ ำหมู่บ้ำน เข้ำร้องเรียน กกต.จังหวัดบึงกำฬ มีกำรทุจริตกำร
เลือกตั้งนำยก อบจ.และ ส.อบจ. โดยกล่ำวว่ำ เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม ได้รับกำรประสำนทำงโทรศัพท์จำกผู้สมัคร ส.อบจ. 
อ.เซกำให้ไปพบ เพ่ือฟังกำรปรำศรัย และจะให้รับซองเงินค่ำแกนน ำ แต่ไม่ว่ำงเนื่องจำกต้องออกไปหยอดน้ ำกรด
ยำงพำรำ จึงตอบว่ำไปไม่ได้ ส.อบจ.บอกว่ำ จะน ำซองฝำกลุงมำให้ เห็นว่ำน่ำจะเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง จึง
อัดคลิปเสียงไว้เป็นหลักฐำน ต่อมำผู้สมัครดังกล่ำว โทรศัพท์มำหำอีกครั้ง พร้อมบอกว่ำในซองมีเงิน 500 บำท เป็นเงิน
ค่ำแกนน ำ และขอให้หำรำยชื่อคนไปให้ จำกนั้นมีนำยมำน ำซองเงินมำให้ตนที่บ้ำนพร้อมมอบซอง โดยแจ้งว่ำมีเงินใน
ซอง 500 บำทส ำหรับหัวคะแนน ได้รับไว้แต่ไม่เปิดดู เพรำะเป็นกระบวนกำรกำรทุจริตกำรเลือกตั้งพร้อมอัดคลิปเสียงไว้
เป็นหลักฐำน จำกนั้นน ำคลิปเสียงและซองเงินมำปรึกษำผู้ใหญ่ที่รู้จัก ก่อนน ำมำร้องเรียน กกต. 
 วันเดียวกัน ที่ส ำนักงำน กกต. นำยอนุสรณ์ แกหลิ่ง ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกำฬ เข้ำยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต.
เพ่ือให้ตรวจสอบกรณี นำยปรีชำ กุมภิโร ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกำฬ และนำยสุวรรณำ กุมภิโร อดีตนำยก อบต.ป่งไฮ 
น้องชำยของนำยปรีชำ ในฐำนะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ ทั้งนี้ นำยอนุสรณ์กล่ำวว่ำ 
เรื่องที่เกิดขึ้นมี 3 ลักษณะคือ 1.กำรที่นำยปรีชำ และนำยสุวรรณำไปงำนศพร่วมกัน และพบว่ำนำยสุวรรณำมีกำรมอบ
เงินช่วยเหลือในฐำนะเป็นอดีตนำยก อบต.แต่จะมีนำยปรีชำร่วมอยู่ในภำพดังกล่ำวด้วย 2.กำรที่นำยปรีชำและ 
นำยสุวรรณำไปงำนกิจกรรมกีฬำของโรงเรียนร่วมกัน  
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/703426.jpg
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 โดยที่นำยสุวรรณำมีกำรมอบเงินให้ ผอ.โรงเรียนเพ่ือสมทบเป็นเงินรำงวัล มีนำยปรีชำร่วมอยู่ในภำพ
เช่นเดียวกัน และ 3 .มีกำรมอบเสื้อให้ประธำนสตรีต ำบลน้ ำจั้น รวม 13 หมู่บ้ำน โดยเป็นกำรมอบเสื้อเบอร์ 3 ตรงกับ
หมำยเลขที่ นำยปรีชำสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย โดยนำยสุวรรณำเป็นคนมอบ แต่นำยปรีชำและนำยสุวรรณำยืนอยู่
คู่กัน  โดยเรื่องท่ีเกิดข้ึนมีกำรน ำรูปถ่ำยทั้ง 3 ลักษณะโพสต์ลงในเพจป่งไฮโพสต์ และมีกำรส่งต่อในไลน์กลุ่มสตรีน้ ำจั้น   
 นำยอนุสรณ์กล่ำวต่อว่ำ จึงอยำกให้ตรวจสอบว่ำกำรกระท ำลักษณะดังกล่ำวทั้งกำรมอบเงินโดยมีนำย
ปรีชำปรำกฏอยู่ในภำพ และกำรมอบเสื้อที่มีสัญลักษณ์เบอร์สำมซึ่งตรงกับเบอร์ของนำยปรีชำใน ระหว่ำงหำเสียงนั้น
สำมำรถท ำได้หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม เชื่อว่ำเรื่องที่ร้องเรียนมีหลักฐำนชัดเจน จึงมำยื่นเรื่องต่อส ำนักงำน กกต.เพ่ือให้ท ำ
กำรตรวจสอบเรื่องดังกล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2499764 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2499764
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‘บิ๊กแจ๊ส’ แอ่นอกสู้ ‘ชาญ’ ส่งลูกหาบร้อง ‘กกต.’ ฟันผิดนโยบายขายฝัน 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 16.02 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ค ารณวิทย์”ยืดอก! ชาวเน็ตแห่วิจารณ์กระหึ่ม “ชาญ” ร้อง กกต. ลั่นไม่หนักใจเป็นห่วงคนปทุมติดเชื้อโควิด 
 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2563 หลังจำกท่ี นำยชำญ พวงเพ็ชร์ ผู้สมัครนำยกอบจ.ปทุมธำนี หมำยเลข 1 และ
ผู้สมัครส.อบจ.กลุ่มปทุมรักไทย ได้มอบให้นำยไพศำล กล่ ำสนอง ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
เป็นตัวแทนกลุ่มปทุมรักไทย ไปยื่นค ำร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งนำยกอบจ.ปทุมธำนีและ ส.อบจ.ปทุมธำนี เมื่อวันที่ 20 
ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ โดยมีนำยอมร รัชตังกูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
ปทุมธำนีเป็นผู้รับเรื่อง 
 ค ำร้องคัดค้ำนระบุว่ำ พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง ผู้สมัครนำยก อบจ.ปทุมธำนีหมำยเลข 2 และ
ผู้สมัคร กลุ่มคนรักปทุม ว่ำกระท ำผิด พรบ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น มำตรำ 65 วรรคหนึ่ง 
(5) และวรรคสอง ในกำรปรำศรัยหำเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2563 และนโยบำยที่ใช้หำเสียงเลือกตั้งเป็น
กำรหลอกลวงประชำชน อยู่นอกอ ำนำจหน้ำที่ของอบจ. และไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำย 
 หลังจำกเพจ “ทนำยคลำยทุกข์” ได้แช่ร์ข่ำว “ชำญ” ส่งตัวแทนร้องกกต.ปทุมธำนี “บิ๊กแจ๊ส” ท ำผิดพรบ.
เลือกตั้งนำยกอบจ. ออกนโยบำยหลอกลวงประชำชนไม่สำมำรถท ำได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ พร้อมโพสข้อควำมระบุว่ำ  
“ร้องเรียนผู้สมัครท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งต้องมีพยำนหลักฐำนชัดเจนเพียงพอคดีจึงจะมีมูล ให้ท ำกำรไต่สวนต่อไป แต่
หำกเป็นกำรร้องเรียนเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงร้องเรียนโดยไม่สุจริตคนที่ร้องเรียนก็ต้องติดคุกติดตะรำง เหรียญมีสอง
ด้ำนเสมอ ควำมจริงคือควำมจริง #ควำมจริงคือคุณแพ้แล้ว ถ้ำยอมรับมันได้ชีวิตก็สงบแต่ถ้ำรับมันไม่ได้ควำมทุกข์ก็อยู่
กับเรำต่อไป เป็นก ำลังใจให้ผู้สมัครทุกคน ที่อำสำตัวเองมำรับใช้ประชำชน 
 ท ำให้มีประชำชนวิพำกษ์วิจำรณ์จ ำนวนมำก โดยแสดงควำมเห็นว่ำ “ควรยอมรับว่ำ คนปทุมเค้ำต้องกำร
เปลี่ยน เพรำะเห็นกำรท ำงำนของท่ำนมำเพียงพอแล้ว เค้ำอยำกให้ปทุมก้ำวหน้ำมำกกว่ำนี้" "ก็เพรำะคนเก่ำมีควำมคิด
แบบนี้ไง..ถึงแพ้ท่ำนค ำรณวิทย์”   
 “ท่ำนบริหำรมำหลำยสมัยแล้วครั้งนี้ปชช.เขำต้องกำรให้คนอ่ืนเข้ำมำบริหำรดูบ้ำงและลงคะแนนเลือกด้วย
เสียงที่มำกกว่ำก็ยอมรับเถอะครับอย่ำงไรสมัยหน้ำก็ลงสมัครแข่งขันกันใหม่ครับ” 
 “เจริญแต่บ้ำนป่ำงิ้ว แล้วใครจะเลือกลุงครับ ผมก็ไม่ได้เลือกลุง เพรำะลุงและลูกน้องลุง เลือกปฏิบัติ คน
สำมโคกรู้ดีครับ” 
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 “อย่ำไปซีเรียสครับท่ำนแจส..มำรไม่มี บำรมีไม่เกิด ไอ้พวกแพ้แล้วพำล แดกจนเคยตัว อย่ำไปให้รำคำมัน” 
 “พอทีเถอะครับคะแนนรวมทั้งจังหวัดห่ำงกันเป็นหมื่นยังจะร้องเรียนอีกหรือครับเปลี่ยนบ้ำงก็ดีอยู่ก็มำ
นำนละ4ปีค่อยว่ำกันไหม่” 
 “แพ้ เพรำะ แจกข้ำวแข็ง จะแจกทั้งทีก้อแจกให้ประทับใจน่อยเหมือนนำยก อบต ค.สำมซิ” 
 “รอบนี้นำยกชำญไม่ลงหำเสียงอย่ำงที่ควรเป็น หรือมั่นใจว่ำ ชนะแน่นอน ไม่ผิดที่บิ๊กแจ้สจะชนะ ลงมำดู
ปัญหำแนะวิธีแก้ไข เสนอนโยบำยที่เป็นทำงออกของปัญหำที่ชำวปทุมเจอมำไม่มีใครคิดจะแก้ เมื่อมีควำมหวังคะแนนที่
ได้มำถูกต้องแล้วครับ มีน้ ำใจเป็นนักกีฬำหน่อยครับ” 
 “ลุงแกบอกลงทุนค่ำป้ำยไปเยอะติดล่วงหน้ำตั่งหลำยปีติดแทบทุกตำรำงเมตร ลุงชำญใจดี ติดจนคน
จังหวัดอ่ืนผ่ำนแล้วงงติดเพ่ือ55555" "อันนี้จริงครับ...ยืนยกมือชี้เต็มถนนไปหมด!!!55555” “ไร้สปิริต ขี้แพ้ชวนตี” 
 ด้ำน พล.ต.ทค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง ได้ให้สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ว่ำ ตนเองยังไม่เห็นข่ำวเนื่องจำกยังไม่
สบำยอยู่ แต่ก็ไม่หนักใจ เพรำะเชื่อมั่นในควำมยุติธรรมของ  กกต และทุกนโยบำยตนเองได้ศึกษำแล้วว่ำ สำมำรถท ำได้
จริง โดยมีกำรร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน  ขณะนี้ที่เป็นห่วงมำกกว่ำสิ่งใด คือกลัวประชำชนในปทุมธำนีจะติดเชื้อโควิดที่
ก ำลังระบำดอยู่ในขณะนี้ กำรรับรองล่ำช้ำผู้ที่ได้รับกำรชนะคะแนนเลือกตั้งต ำแหน่งเป็นนำยก อบจ. ต่ำงๆทั่ วประเทศ 
โดยเฉพำะจังหวัดที่มีโรคระบำดหนักอยู่ขณะนี้ ท ำให้ประชำชนเสียโอกำส เพรำะผู้บริหำรไม่สำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ ทั้งป้องกันและช่วยเหลือได้ 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/540962 
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"ค ารณวิทย์" ไม่หนักใจ "ชาญ" ร้อง กกต.คัดค้านเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมฯ 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 15.38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 24 ธันวำคม 2563 หลังจำกที่ นำยชำญ พวงเพ็ชร์ ผู้สมัครนำยกอบจ.ปทุมธำนี หมำยเลข 1 และ
ผู้สมัครส.อบจ.กลุ่มปทุมรักไทย ได้มอบให้นำยไพศำล กล่ ำสนอง ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
เป็นตัวแทนกลุ่มปทุมรักไทย ไปยื่นค ำร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งนำยกอบจ.ปทุมธำนีและ ส.อบจ.ปทุมธำนี เมื่อวันที่ 20 
ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ โดยมีนำยอมร รัชตังกูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
ปทุมธำนีเป็นผู้รับเรื่อง 
 ค ำร้องคัดค้ำนระบุว่ำ พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง ผู้สมัครนำยก อบจ.ปทุมธำนีหมำยเลข 2 และ
ผู้สมัคร กลุ่มคนรักปทุม ว่ำกระท ำผิด พรบ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น มำตรำ 65 วรรคหนึ่ง 
(5) และวรรคสอง ในกำรปรำศรัยหำเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2563 และนโยบำยที่ใช้หำเสียงเลือกตั้งเป็น
กำรหลอกลวงประชำชน อยู่นอกอ ำนำจหน้ำที่ของอบจ. และไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำย 
 หลังจำกเพจ "ทนำยคลำยทุกข์" ได้แช่ร์ข่ำว "ชำญ"ส่งตัวแทนร้องกกต.ปทุมธำนี "บิ๊กแจ๊ส"ท ำผิดพรบ.
เลือกตั้งนำยกอบจ. ออกนโยบำยหลอกลวงประชำชนไม่สำมำรถท ำได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ พร้อมโพสข้อควำมระบุว่ำ  
"ร้องเรียนผู้สมัครท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งต้องมีพยำนหลักฐำนชัดเจนเพียงพอคดีจึงจะมีมูล ให้ท ำกำรไต่สวนต่อไป แต่
หำกเป็นกำรร้องเรียนเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงร้องเรียนโดยไม่สุจริตคนที่ร้องเรียนก็ต้องติดคุกติดตะรำง เหรียญมีสอง
ด้ำนเสมอ ควำมจริงคือควำมจริง #ควำมจริงคือคุณแพ้แล้ว ถ้ำยอมรับมันได้ชีวิตก็สงบแต่ถ้ำรับมันไม่ได้ควำมทุกข์ก็อยู่
กับเรำต่อไป เป็นก ำลังใจให้ผู้สมัครทุกคน ที่อำสำตัวเองมำรับใช้ประชำชน 
 ท ำให้มีประชำชนวิพำกษ์วิจำรณ์จ ำนวนมำก โดยแสดงควำมเห็นว่ำ "ควรยอมรับว่ำคนปทุมเค้ำต้องกำร
เปลี่ยน เพรำะเห็นกำรท ำงำนของท่ำนมำเพียงพอแล้ว เค้ำอยำกให้ปทุมก้ำวหน้ำมำกกว่ำนี้" "ก็เพรำะคนเก่ำมีควำมคิด
แบบนี้ไง..ถึงแพ้ท่ำนค ำรณวิทย์" "ท่ำนบริหำรมำหลำยสมัยแล้วครั้งนี้ปชช.เขำต้องกำรให้คนอ่ืนเข้ำมำบริหำรดูบ้ำงและ
ลงคะแนนเลือกด้วยเสียงที่มำกกว่ำก็ยอมรับเถอะครับอย่ำงไรสมัยหน้ำก็ลงสมัครแข่งขันกันใหม่ครับ" "เจริญแต่บ้ำนป่ำ
งิ้ว แล้วใครจะเลือกลุงครับ ผมก็ไม่ได้เลือกลุง เพรำะลุงและลูกน้องลุง เลือกปฏิบัติ คนสำมโคกรู้ดีครับ" "อย่ ำไปซีเรียส
ครับท่ำนแจส..มำรไม่มี บำรมีไม่เกิด ไอ้พวกแพ้แล้วพำล แดกจนเคยตัว อย่ำไปให้รำคำมัน" "พอทีเถอะครับคะแนน
รวมทั้งจังหวัดห่ำงกันเป็นหมื่นยังจะร้องเรียนอีกหรือครับเปลี่ยนบ้ำงก็ดีอยู่ก็มำนำนละ4ปีค่อยว่ำกันไหม่" "แพ้ เพรำะ 
แจกข้ำวแข็ง จะแจกทั้งทีก้อแจกให้ประทับใจน่อยเหมือนนำยก อบต ค.สำมซิ" "รอบนี้นำยกชำญไม่ลงหำเสียงอย่ำงที่ 
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ควรเป็น หรือมั่นใจว่ำชนะแน่นอน ไม่ผิดที่บิ๊กแจ้สจะชนะ ลงมำดูปัญหำแนะวิธีแก้ไข เสนอนโยบำยที่เป็นทำงออกของ
ปัญหำที่ชำวปทุมเจอมำไม่มีใครคิดจะแก้ เมื่อมีควำมหวังคะแนนที่ได้มำถูกต้องแล้วครับ มีน้ ำใจเป็นนักกีฬำหน่อยครับ" 
"ลุงแกบอกลงทุนค่ำป้ำยไปเยอะติดล่วงหน้ำตั่งหลำยปีติดแทบทุกตำรำงเมตร ลุงชำญใจดี ติดจนคนจังหวัดอ่ืนผ่ำนแล้ว
งงติดเพ่ือ55555" "อันนี้จริงครับ...ยืนยกมือชี้เต็มถนนไปหมด!!!55555" "ไร้สปิริต ขี้แพ้ชวนตี" 
  ด้ำน พล.ต.ทค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง ได้ให้สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ว่ำ ตนเองยังไม่เห็นข่ำวเนื่องจำกยังไม่
สบำยอยู่ แต่ก็ไม่หนักใจ เพรำะเชื่อมั่นในควำมยุติธรรมของ  กกต และทุกนโยบำยตนเองได้ศึกษำแล้วว่ำสำมำรถท ำได้
จริง โดยมีกำรร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน  ขณะนี้ที่เป็นห่วงมำกกว่ำสิ่งใด คือกลัวประชำชนในปทุมธำนีจะติดเชื้อโควิทที่
ก ำลังระบำดอยู่ในขณะนี้ กำรรับรองล่ำช้ำผู้ที่ได้รับกำรชนะคะแนนเลือกตั้งต ำแหน่งเป็นนำยก อบจ. ต่ำงๆทั่วประเทศ 
โดยเฉพำะจังหวัดที่มีโรคระบำดหนักอยู่ขณะนี้ ท ำให้ประชำชนเสียโอกำส เพรำะผู้บริหำรไม่สำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ ทั้งป้องกันและช่วยเหลือได้. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/region/217146 
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"วิรัช" ปัดยื้อแก้ รธน. ยัน กมธ. พิจารณาเสร็จภายใน ม.ค. 64 หากไม่มีการล็อคดาวน์ 
สยำมรัฐออนไลน์  24 ธันวำคม 2563 14:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ในฐำนะ
ประธำนคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ….) พ.ศ…. ให้
สัมภำษณ์ถึงกรณีจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อีกครั้ง ท ำให้ต้องงดประชุมคณะกรรมำธิกำรฯ ว่ำ กำร
พิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญยังอยู่ในกรอบเวลำที่ก ำหนด แม้ว่ำจะงดประชุมในวันนี้ (24 ธ.ค.63) ก็เลื่อนไปอีกเพียง
สัปดำห์เดียว และขณะนี้เหลือเนื้อหำที่จะพิจำรณำไม่มำก เหลือเพียงที่มำของ ส.ส.ร. 200 คน และคุณสมบัติที่จะต้อง
คุยกัน หำกต้อง ถกกันมำกก็จะเพ่ิมเวลำประชุมในวันหยุด เชื่อว่ำไม่น่ำจะมีปัญหำและสำมำรถเดินหน้ำได้ ทั้งนี้ยืนยันไม่
มีเรื่องของเกมยื้อเวลำตำมที่มีกำรกล่ำวหำ แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 หำกรัฐบำล
สั่งล็อคดำวน์ ก็คงไม่สำมำรถประชุมได้ 
 "ทั้งนี้ ต้องติดตำมสถำนกำรณ์ถ้ำให้ล็อกดำวน์เรำจะเปิดได้อย่ำงไร แต่เบื้องต้นคิดว่ำน่ำจะยังเพรำะร่ำงที่
เสนอเข้ำไป ถ้ำไปดูแล้วมีไม่กี่แผ่น ไม่ได้หมำยควำมว่ำ แก้ท้ังฉบับ และบำงส่วนก็พิจำรณำไปแล้ว เหลือมำขึ้นว่ำ ส.ส.ร. 
200 คน มำจำกไหนบ้ำง ก็มีควำมเดิมอยู่แล้ว ไม่มีเกมยื้ออะไร เป็นไปตำมสภำพและอยู่ที่สถำนกำรณ์โควิดถ้ำให้ประชุม
ได้ก็ประชุม"นำยวิรัช กล่ำว 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/206951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/206951


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

 
 

พท.ดักคอ กมธ. อย่าใช้โควิดยื้อแก้ รธน.-จี้แจงไทม์ไลน์ ด้าน ‘วิรัช’ ยันเสร็จทันตามกรอบใน ม.ค.64 
วันที่ 25 ธันวำคม 2563 - 08:18 น. 
 

 
  
 การเลื่อนพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ของ
กรรมาธิการ (กมธ.) ออกไปติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ยังกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะทันตามกรอบเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่นั้น 
 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม ที่รัฐสภำ นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ใน
ฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่…) พ.ศ. 
… กล่ำวว่ำ หลังเปิดมำในช่วงวันที่ 7-8 มกรำคม 2564 หำกไม่ทันจะมีกำรเพ่ิมวันประชุม แต่ในขณะนี้ก็เหลือเรื่องที่จะ
พิจำรณำไม่มำก ทั้งนี้ ยังยืนยันว่ำจะท ำให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมกรำคมตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
 นำยยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเ พ่ือไทย (พท. ) ในฐำนะ กมธ.พิจำรณำ 
ร่ำงรัฐธรรมนูญ กล่ำวว่ำ ต้องยอมรับควำมจริงว่ำยังไงกำรพิจำรณำต้องล่ำช้ำออกไป ทั้งนี้ ตอนแรกที่จะแก้ไขทำงรัฐบำล
ก็จริงจัง แต่ตอนนี้ท่ำทีของรัฐบำลเองเหมือนไม่จริงใจในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และพยำยำมยื้อเวลำในกำรแก้ไข ทั้งที่
ควรเร่งพิจำรณำให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพรำะเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องส ำคัญของประชำชน แต่สัปดำห์ที่ ผ่ำนมำกลับปิดประชุม
ไปด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง และอำทิตย์หน้ำก็งดกำรประชุมอีก จึงคิดว่ำกำรพิจำรณำไม่น่ำจะทันตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด 
เพรำะกว่ำจะได้ประชุมกันอีกครั้งก็วันที่ 7-8 มกรำคม จะส่งผลช่วงกลำงเดือนมกรำคมตำมกรอบเวลำที่วำงไว้ไม่น่ำจะ
ทัน อย่ำงไรก็ตำม ต้องเรียกร้องนำยวิรัช ชี้แจงไทม์ไลน์ระยะเวลำในกำรพิจำรณำให้ละเอียด ถ้ำจะเพ่ิมวันประชุมหรือจะ
ท ำอย่ำงไรให้สำมำรถพิจำรณำได้ทันตำมกรอบเวลำ 
 ด้ำน น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรค พท.ในฐำนะ กมธ.พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ กล่ำวว่ำ 
หลังจำกมีกำรยุติกำรประชุม กมธ.กลำงคันในวันที่ 17 ธันวำคม พร้อมสั่งงดกำรประชุมกะทันหันในวันที่ 18 ธันวำคมที่
ผ่ำนมำ และปรำกฏว่ำในสัปดำห์นี้ประธำน กมธ.แจ้งว่ำจ ำเป็นต้องงดกำรประชุมในวันที่ 24-25 ธันวำคมนี้ เพ่ือป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 นั้น กำรงดกำรประชุมติดต่อกันถึง 3 ครั้งอำจกระทบต่อกรอบเวลำกำรพิจำรณำของ กมธ.
ที่เคยตั้งเป้ำไว้ว่ำจะให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 8 มกรำคม 2564 
 “กำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 นั้นส ำคัญ แต่กำรแก้รัฐธรรมนูญถือเป็นวำระเร่งด่วนที่ต้อง
ท ำงำนแข่งกับเวลำเพ่ือให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับของประชำชนที่จะเป็นเครื่องมือในกำรพำประเทศออกจำกวิกฤตโดยเร็ว
ที่สุด ขอเรียกร้องให้รัฐบำลเร่งแก้ปัญหำโควิด-19 ด้วยควำมจริงใจ ไม่ใช่ประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินติดต่อกันหลำยเดือน 
แต่กลับปล่อยปละละเลยกำรสกัดตรวจตำมแนวชำยแดนจนเกิดกำรระบำดของโควิด -19 ระลอกใหม่ อย่ำท ำให้
ประชำชนแคลงใจว่ำรัฐบำลจงใจใช้โควิด-19 เป็นขอ้อ้ำงในกำรยื้อเวลำแก้รัฐธรรมนูญ” น.ส.จิรำพรกล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2499760 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2499760
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg
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ไม่ยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ‘วิรัช’ยืนยันประชุมทัน แม้ต้องเลื่อนเพราะโควิด 
วันศุกร์ ที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 

 
 
ไม่ยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
‘วิรัช’ยืนยันประชุมทัน 
แม้ต้องเลื่อนเพราะโควิด 
คาดม.ค.64เสร็จภารกิจ 
 “วิรัช” เผยแก้รธน. เหลือเนื้อหาพิจารณาเล็กน้อย ยืนยันไม่มีเกมยื้อเวลา เชื่อถ้ายังประชุมได้ใช้เวลา
ไม่นานก็เสร็จ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด“ไทยภักดี”ลุยต่อระดมเครือข่ายพันธมิตร ปกป้องรัฐธรรมนูญ 2560 
 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม รัฐสภำ กล่ำวถึงกรณีเริ่มมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 อีกครั้ง ท ำให้ต้องงดประชุม
คณะกรรมำธิกำรฯว่ำ กำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญยังอยู่ในกรอบเวลำที่ก ำหนด แม้ว่ำจะงดประชุมในที่ 24 
ธันวำคม จะเลื่อนไปเพียงสัปดำห์เดียว ขณะนี้มีเนื้อหำที่จะพิจำรณำไม่มำกแล้ว เหลือเพียงที่มำของสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ
(ส.ส.ร.)200 คน และคุณสมบัติที่จะต้องคุยกัน หำกต้องหำรือกันมำก จะเพ่ิมเวลำประชุมในวันหยุด เชื่อว่ำไม่น่ำจะมี
ปัญหำและสำมำรถเดินหน้ำได้ ยืนยันว่ำไม่มีเรื่องเกมยื้อเวลำตำมที่กล่ำวหำ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด -19 หำกรัฐบำลสั่งล็อคดำวน์คงไม่สำมำรถประชุมได้ 
 “ต้องดูตำมสถำนกำรณ์ ถ้ำเขำให้ล็อกดำวน์ เรำจะเปิดได้อย่ำงไร แต่เบื้องต้นคิดว่ำน่ำจะยังไปได้ ไม่มีอะไร 
เพรำะร่ำงที่เรำเสนอเข้ำไป ถ้ำดูแล้วมีไม่กี่แผ่น ไม่ได้หมำยควำมว่ำแก้ทั้ งฉบับ และบำงส่วนพิจำรณำไปแล้ว เหลือว่ำ
ส.ส.ร.200 คนมำจำกไหนบ้ำง ก็มีควำมเดิมอยู่แล้ว จะตัดจะเพ่ิมอะไรก็อยู่ตรงนั้น อันอ่ืนไม่มีอะไร ไม่มีเกมยื้ออะไร 
เป็นไปตำมสภำพและอยู่ที่สถำนกำรณ์โควิด ถ้ำเขำให้ประชุมได้ก็ประชุม” นำยวิรัช กล่ำว 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของโคตวิด- 19 ที่พบกำรติดเชื้อในหลำยพ้ืนที่ ท ำให้ในที่ 24 ธันวำคม 
นอกจำกงดกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว คณะกรรมำธิกำรส่วนใหญ่ก็งดเช่นกัน มีเพียงคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติประชำมติ ที่ยังคงประชุมอยู่ 
 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน ำกลุ่มไทยภักดี โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ดังนี้ 
แม้ศำลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับค ำร้องของกลุ่มไทยภักดี ที่ทำงกลุ่มยื่นค ำร้องตำมมำตรำ49 แต่ทำงกลุ่มยืนยันว่ำ จะ
พยำยำมหำทำงประสำน เครือข่ำยพันธมิตร ช่วยกันพิทักษ์รัฐธรรมนุญปี 2560 ที่ผ่ำนประชำมติจำกประชำชน 16.8 
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ล้ำนเสียง เหตุผลที่เรำต้องปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 1.ผลกำรปฏิรูปกำรเมือง 1.1 กำรเสนอชื่อนำยก บัตรเลือกตั้งใบ
เดียวและเลือกพรรค จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองครั้งใหญ่ อย่ำงน้อยประชำชนจะมีส่วนได้เลือกคนที่อยำกให้
เป็นนำยก ระบบเลือกตั้งนี้จะท ำลำยระบบตระกูลกำรเมือง กำรเมืองผูกขำด ท ำให้ลูกชำวบ้ำนมีโอกำสได้เป็นสส.กำร
เกิดมุ้งกำรเมืองยำกขึ้น ที่ส ำคัญ พรรคกำรเมืองต้องตอบสนองประชำชน ถ้ำไม่ตอบสนอง ก็จะเห็นปรำกฏกำรณ์ ของ
พรรคใหญ่พรรคหนึ่งไม่ได้ส.ส.ในกรุงเทพฯ ในระยะยำว ระบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมำกกว่ำ แต่ถ้ำปล่อยให้แก้
เป็นระบบบัตรสองใบ ปัญหำกำรเมืองแบบอดีตก็จะกลับมำอีก และกำรใช้อิทธิพลของเงิน จะมีผลง่ำยขึ้น1.2 กำรที่ทุก
คะแนนไม่ตกน้ ำ จะท ำให้นำยทุนพรรคไม่มีหลักประกันกำรได้เป็นส.ส. เช่นพรรคเพ่ือไทยไม่มีใครได้เป็นส.ส.สักคนใน
บัญชีรำยชื่อ หรือแม้ปัญหำที่พรรคกำรเมืองมำข่มขู่ว่ำ จังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้รับกำรดูแลจะหำยไป 1.3 กำรท ำไพรมำ
รีโหวต จะช่วยลดบทบำทของนำยทุนพรรค ในกำรก ำหนดตัวผู้สมัครส.ส.อ ำนำจนี้จะมำเป็นของประชำชน ที่เป็นสมำชิก
พรรค 1.4 หลังบทเฉพำะกำล ส.ว.จะมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนในกลุ่มอำชีพ โอกำสที่ส.ว.จะถูกครอบง ำจำก
พรรคกำรเมืองจะยำกมำก เพรำะอดีตที่ผ่ำนมำ ส.ว.มำจำกกำรเลือกตั้งตำมพ้ืนที่จังหวัด ต้องอำศัยฐำนเสียงส.ส.และ
พรรคกำรเมือง ส.ว.จะถูกครอบง ำจำกพรรคกำรเมือง ดังนั้นส.ว.จำกระบบใหม่ โอกำสที่จะเกิดเผด็จกำรรัฐสภำจะยำก
มำก 2.ปฏิรูปกำรปรำบโกง นั่นคือใครที่เคยถูกศำลตัดสินคดีทุจริตจะสมัครส.ส.ไม่ได้ตลอดชีวิต รวมที่สำมำรถพิจำรณำ
คดีลับหลังได้ถ้ำหำกหนี และที่ส ำคัญถ้ำหนีคดีจะไม่หมดอำยุควำม 3.ปฏิรูปกำรใช้งบประมำณ รัฐธรรมนูญปี 2560 จะ
เป็นครั้งแรกท่ีประหยัดงบประมำณปีละสำมถึงสี่หมื่นล้ำนบำท เพรำะไม่มีกำรแปรญัตติให้งบส.ส. 
 นี่คือภำพรวมของสิ่งดีๆที่ต้องรักษำรัฐธรรมนูญ 2560 กำรที่มีพรรคกำรเมืองต้องกำรล้มรัฐธรรมนูญปี 
2560 เพรำะเรื่องเหล่ำนี้ แม้วันนี้ศำลรัฐธรรมนูญยกค ำร้อง กลุ่มไทยภักดีจะพยำยำมหำทำงต่อไป ขอย้ ำว่ำ ถ้ำสิ่งใดใน
รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ดีก็แก้รำยมำตรำได้ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องช่วยกันรักษำไว้ 
 วันเดียวกัน นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกพรรคไทยรักษำชำติ เข้ำยื่นเรื่องต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เตมียำเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย (สร.) ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) ป้องกันและ
ปรำบกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ (ปปช.) สภำผู้แทนรำษฎร ขอให้กมธ.ฯ พิจำรณำเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีบ้ำนพัก
หลวงของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 
 นำยเรืองไกร กล่ำวว่ำ เนื่องจำกยังมีควำมไม่ชัดเจนในค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ แม้ศำลจะชี้ว่ำพล.อ.
ประยุทธ์สำมำรถพักบ้ำนพักรับรองในค่ำยทหำรได้ และได้รับสิทธิในกำรสนับสนุนค่ำน้ ำค่ำไฟนั้น เป็นกรณีที่ขัดแย้งกับ
ค ำแถลงของกองทัพบกที่ออกมำชี้แจงว่ำ พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้รับผิดชอบค่ำน้ ำค่ำไฟเอง ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ควรออกมำชี้แจงข้อเท็จจริง โดยเฉพำะอดีตผู้บัญชำกำรทหำรบก (ผบ.ทบ.) และผบ.ทบ.คนปัจจุบัน รวม 5 คน 
ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะผู้ออกระเบียบบ้ำนพักรับรองเมื่อปี 2548 พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ในฐำนะอดีตผบ.ทบ.พล.อประยุทธ์ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 
อดีตผบ.ทบ. ในฐำนะพยำนในคดี และพล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.คนปัจจุบัน 
 ด้ำน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวถึงกำรตรวจสอบกรณีบ้ำนพักหลวงของพล.อ.ประยุทธ์ ว่ำ หลังจำกนี้ กมธ.ฯ
จะมีกำรเชิญบุคคลที่นำยเรืองไกร เสนอทั้ง 5 คน มำให้ควำมเห็น ส่วนจะมำหรือไม่ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเพรำะ
กมธ.ไม่สำมำรถบังคับใช้พ.ร.บ.ค ำสั่งเรียกได้ แต่กมธ.จะพิจำรณำตำมหลักฐำนที่มี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงขอข้อมูลกำร
วินิจฉัยคดีของศำลรัฐธรรมนูญ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/541061 
 

https://www.naewna.com/politic/541061
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"ศรีสุวรรณ"เตรียมร้องปปช.ตรวจสอบ"เจ้าของเรือยอร์ช"Silvretta ปมปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม ่
 สยำมรัฐออนไลน์  25 ธันวำคม 2563 08:44 น.    

 
 

 วันที่ 25ธ.ค.63 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ตำมที่
เกิดเหตุเพลิงไหม้ เรือยอร์ชที่ชื่อ Silvretta เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่ำนมำ ชึ่งจอดลอยล ำอยู่ที่ท่ำจอดเรืออ่ำวปอแกรนด์ มำ
รีน่ำ ต.อ่ำวปอ อ.ถลำง จ.ภูเก็ต ซึ่งสื่อมวลชนได้รำยงำนว่ำเจ้ำของเรือส ำรำญดังกล่ำวมีรำยชื่อเป็นเจ้ำของร่วมอยู่ 4 คน 
2 คนเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เพรำะเป็นของนักกำรเมืองและเศรษฐีชื่อดัง อักษรย่อ “ธ” อดีตหัวหน้ำพรรคกำรเมือง
ที่ถูกศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไปแล้ว นอกจำกนี้ยังรำยงำนด้วยว่ำเรือนี้จดทะเบียนที่หมู่เกำะคุก ซึ่งเป็นเขตปกครอง
ตนเองของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเขตปลอดภำษี และเป็นเกำะที่ดังเรื่องกำรฟอกเงินด้วยนั้น 
 กรณีดังกล่ำวเป็นที่สงสัยกันอย่ำงมำกว่ำ นักกำรเมืองดังคนดังกล่ำวไปจดทะเบียนเรือหรูดังกล่ำวในหมู่
เกำะดังกล่ำวเพ่ือหลบเลี่ยงภำษีหรือไม่ และท ำไมจึงย้อนแย้งต่อสิ่งที่นักกำรเมืองคนดังกล่ำวพยำยำมพูดกล่อมสำวกและ
สังคมไทยมำโดยตลอดว่ำจะนักกำรเมืองจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่กลับตนเองกลับท ำในสิ่งที่ตรงกันข้ำมได้หรือ
อย่ำงไร 
 นอกจำกนั้น เมื่อตรวจสอบไปยังบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ที่นักกำรเมืองรำยดังกล่ำวได้ยื่น
ไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ำรับต ำแหน่ง ส.ส. รวมคู่สมรส
นั้นพบว่ำ นักกำรเมืองคนดังกล่ำวได้ระบุชัดเจนว่ำ มีเรือยอร์ชอยู่ด้วย แต่มีข้อผิดสังเกตที่ช่องทะเบียน และจังหวัด ไม่มี
กำรระบุอะไรไว้ทั้งสิ้น จะมีก็แต่เพียงวันที่ซื้อมำ และแจ้งรำคำไว้เพียง 10 ล้ำนบำท ส่วนรำยละเอียดอ่ืนๆไม่ปรำกฏแต่
อย่ำงใด 
 ด้วยเหตุดังกล่ำว สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน ำควำมพร้อมหลักฐำนไปร้องเรียนต่อ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เพ่ือขอให้ด ำเนินกำรไต่สวนสอบสวนนักกำรเมืองคน
ดังกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำมีเจตนำปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองซึ่งควรต้องแจ้งให้ ป.ป.ช.ทรำบและมีพฤติกำรณ์ 
อันควรเชื่อได้ว่ำมีเจตนำไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ตำม พรป.ว่ำด้วย ป.ป.ช. 2561 ม.28(3) ประกอบ ม.102 
ม.111 วรรคสอง ม.114 หรือไม่ หำกวินิจฉัยว่ำเข้ำข่ำยให้เสนอเรื่องต่อศำลฎีกำ แผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง เพ่ือวินิจฉัยเอำผิดตำม ม.167 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับต่อไป  
 โดยสมำคมฯจะเดินทำงไปยื่นค ำร้องในวันจันทร์ที่ 28 ธ.ค.63 เวลำ 10.00 น. ณ ส ำนักงำน ป.ป.ช.นนทบุรี 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/207113 

https://siamrath.co.th/n/207113
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201225/37f6bb30233b4589e16394503f339c47dcf7741fe7daf1efb99b86549dfc5a45.jpg?itok=24alGhCt
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‘ศรีสุวรรณ’ จ่อร้องป.ป.ช. สอบอดีตหัวหน้าพรรค โยงเรือยอร์ชไฟไหม้ ปกปิดทรัพย์สิน 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 09:27 น. 

 

 
 

 เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ 
ตำมที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เรือยอร์ชที่ชื่อ Silvretta เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่ำนมำ ชึ่งจอดลอยล ำอยู่ที่ท่ำจอดเรืออ่ำวปอแก
รนด์ มำรีน่ำ ต.อ่ำวปอ อ.ถลำง จ.ภูเก็ต ซึ่งสื่อมวลชนได้รำยงำนว่ำเจ้ำของเรือส ำรำญดังกล่ำวมีรำยชื่อเป็นเจ้ำของร่วม
อยู่ 4 คน 2 คนเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เพรำะเป็นของนักกำรเมืองและเศรษฐีชื่อดัง อักษรย่อ “ธ” อดีตหัวหน้ำพรรค
กำรเมืองที่ถูกศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไปแล้ว นอกจำกนี้ยังรำยงำนด้วยว่ำเรือนี้จดทะเบียนที่หมู่เกำะคุก ซึ่งเป็นเขต
ปกครองตนเองของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเขตปลอดภำษี และเป็นเกำะที่ดังเรื่องกำรฟอกเงินด้วยนั้น กรณีดังกล่ำวเป็น
ที่สงสัยกันอย่ำงมำกว่ำ นักกำรเมืองดังคนดังกล่ำวไปจดทะเบียนเรือหรูดังกล่ำวในหมู่เกำะดังกล่ำวเพ่ือหลบเลี่ยงภำษี
หรือไม่ และท ำไมจึงย้อนแย้งต่อสิ่งที่นักกำรเมืองคนดังกล่ำว พยำยำมพูดต่อผู้สนับสนุนและสังคมไทยมำโดยตลอดว่ำจะ
นักกำรเมืองจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่กลับตนเองกลับท ำในสิ่งที่ตรงกันข้ำมได้หรืออย่ำงไร 
 นำยศรีสุวรรณ กล่ำวอีกว่ำ นอกจำกนั้น เมื่อตรวจสอบไปยังบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ที่
นักกำรเมืองรำยดังกล่ำวได้ยื่นไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) กรณี
เข้ำรับต ำแหน่ง ส.ส. รวมคู่สมรสนั้นพบว่ำ นักกำรเมืองคนดังกล่ำวได้ระบุชัดเจนว่ำ มีเรือยอร์ชอยู่ด้วย แต่มีข้อผิดสังเกต
ที่ช่องทะเบียน และจังหวัด ไม่มีกำรระบุอะไรไว้ทั้งสิ้น จะมีก็แต่เพียงวันที่ซื้อมำ และแจ้งรำคำไว้เพียง 10 ล้ำนบำท ส่วน
รำยละเอียดอื่นๆไม่ปรำกฏแต่อย่ำงใด 
 “ด้วยเหตุดังกล่ำว สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน ำควำมพร้อมหลักฐำนไปร้องเรียนต่อ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เพ่ือขอให้ด ำเนินกำรไต่สวนสอบสวนนักกำรเมืองคน
ดังกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ มีเจตนำปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองซึ่งควรต้องแจ้งให้ ป.ป.ช.ทรำบและมีพฤติกำรณ์ 
อันควรเชื่อได้ว่ำมีเจตนำไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ตำม พรป.ว่ำด้วย ป.ป.ช. 2561 มำตรำ 28(3) ประกอบ 
มำตรำ 102 มำตรำ 111 วรรคสอง มำตรำ 114 หรือไม่ หำกวินิจฉัยว่ำเข้ำข่ำยให้เสนอเรื่องต่อศำลฎีกำ แผนกคดีอำญำ
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง เพ่ือวินิจฉัยเอำผิดตำม มำตรำ 167 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับต่อไป สมำคมฯจะเดินทำงไปยื่นค ำร้องในวันที่ 28 ธันวำคม เวลำ 10.00 น. ณ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช.นนทบุรี” นำยศรีสุวรรณ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2499800 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2499800
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/page-14.jpg
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'ดร.นิว'ขย้ีปมหมกมุ่นบั่นทอนสถาบัน ท าก้าวหน้าพ่ายแพ้แบบแลนด์สไลด์ 
 สยำมรัฐออนไลน์  25 ธันวำคม 2563 09:25 น.    
 

 
 
 เฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan ของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ "ดร.นิว" นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย 
MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ระบุว่า...#ความพ่ายแพ้แบบแลนด์
สไลด์ของคณะก้าวหน้า 
 เหตุผลส ำคัญที่คณะก้ำวหน้ำพ่ำยแพ้ในกำรเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ คือ กำรถือนโยบำยที่ผิด หมกมุ่นอยู่กับ
กำรบั่นทอนควำมมั่นคงของสถำบันพระมหำกษัตริย์ หวังสำนต่อภำรกิจ 2475 ที่ยังไม่เสร็จของคณะรำษฎร ซึ่งมีแต่จะ
บั่นทอนควำมมั่นคงของชำติและประชำชน 
 คณะก้ำวหน้ำ คือ คนกลุ่มเดิมที่ไม่ได้เข้ำเพ่ือมำแก้ไขปัญหำของประเทศ ไม่ได้ท ำในสิ่งที่ประชำชนต้องกำร 
แต่กลับสร้ำงปัญหำและควำมแตกแยกที่รุนแรงให้กับประชำชน โดยที่ไม่ได้สร้ำงประชำธิปไตย แต่กลับแอบอ้ำง
ประชำธิปไตย หลอกใช้มวลชนเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำอ ำนำจ สร้ำงควำมแตกแยก และท ำลำยล้ำงสถำบันส ำคัญ
ของชำติตำมรอยคณะรำษฎร 
 ท ำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศที่รักสถำบันพระมหำกษัตริย์ออกมำปฏิเสธอย่ำงหนักแน่น ตลอดจนคนที่รัก
ในประชำธิปไตยอย่ำงมีสติ ซึ่งเห็นคุณค่ำของชีวิตประชำชนเพ่ือนร่วมชำติก็ย่อมไม่เห็นด้วย เพรำะกำรที่จะไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงตำมที่คณะก้ำวหน้ำต้องกำรได้นั้น ต้องผ่ำนสงครำมกลำงเมืองระหว่ำงประชำชนที่เห็นต่ำงอย่ำงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ มีแต่จะน ำไปสู่ควำมรุนแรงและควำมแตกแยกครั้งมโหฬำรที่คนไทยทุกคนจะเป็นผู้พ่ำยแพ้ 
 ในขณะที่สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นสถำบันประชำธิปไตย เพรำะถือประโยชน์สุขของประชำชนทั้ง
ประเทศเป็นใหญ่ บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข อยู่เคียงข้ำงกับประชำชนมำโดยตลอด ตั้งแต่มีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิดใน
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงพระรำชทำนเครื่องมือทำงกำรแพทย์จ ำนวนมำกเพ่ือรองรับต่อ
สถำนกำรณ์และช่วยเหลือประชำชนทั้ง 77 จังหวัด 123 โรงพยำบำลทั่วประเทศ 
 แต่ควำมดีของสถำบันพระมหำกษัตริย์แบบนี้จะไม่มีอยู่ในกะลำของคณะก้ำวหน้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยกำรปั่น
กระแสบิดเบือนในโลกโซเชียล เพ่ือสร้ำงควำมเกลียดชังต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์อย่ำงหลับหูหลับตำ ตลอดจนสร้ำง
ควำมแตกแยกให้กับสังคม อยู่เบื้องหลังกำรยุยงปลุกปั่นก่อม็อบลงถนนมำโดยตลอด ดังนั้นกำรเสี้ยมให้คนไทยทะเลำะ
กันเองของคณะก้ำวหน้ำและเครือข่ำย อีกทั้งใช้ช่องว่ำงทำงสังคมทั้งทำงกำยภำพและโซเชียลมีเดียสร้ำงควำมแตกแยก
ระหว่ำงคนรุ่นเก่ำกับคนรุ่นใหม่ จึงเป็นสิ่งที่เลวร้ำยและอ ำมหิตที่สุด 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201225/d3dc9eb9fd73578806d4ebf5ff9740afe60decce1696de17e34e8c5ec61dcd70.jpg?itok=wqZcXfup
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 พฤติกรรมของคณะก้ำวหน้ำที่ท ำมำโดยตลอดจึงเป็นแค่กำรแอบอ้ำงประชำธิปไตย เพ่ือหลอกลวงมวลชน
ในกะลำเป็นเครื่องมืออย่ำงสกปรกและไร้จิตส ำนึกท่ีสุด ด้วยกำรสร้ำงเงื่อนไขควำมเข้ำใจที่ผิดๆเสมือนว่ำประชำธิปไตย
สำมำรถสร้ำงได้ด้วยกำรท ำลำยสถำบันพระมหำกษัตริย์เท่ำนั้น 
 ทั้งๆ ที่ในควำมเป็นจริง กำรสร้ำงประชำธิปไตยไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงควำมแตกแยกหรือท ำลำยใคร เพียงแต่
ยกหลักกำรที่ถูกต้องขึ้นมำสร้ำงควำมสำมัคคีและควำมมั่นคงของประเทศชำติ หรือบำงทีกำรหันมำสร้ำงควำมมั่นคง
ให้กับสถำบันพระมหำกษัตริย์ แล้วให้สถำบันพระมหำกษัตริย์ช่วยสร้ำงประชำธิปไตยให้กับประชำชน อำจจะเป็น 
"ทำงออกท่ีแท้จริงของประเทศไทย" ก็เป็นได้ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/207120 
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เตือน "สัณหพจน์ "จ้อศึกเลือกตั้ง อบจ. เมืองคอนฯ ส่อขัด รธน. 
ศุกร์ที่ 25 ธันวำคม 2563 เวลำ 10.33 น. 
 

 
 
 นักกม.อิสระ เบรก “สัณหพจน์” หยุดจ้อศึกเลือกตั้งนายกฯอบจ.นครศรีธรรมราช ท้าหากมีข้อมูลอะไร
ให้ส่งให้กกต.ตรวจสอบ เตือนระวังเข้าข่ายแทรกแซงองค์กรของรัฐ ส่อขัดรธน. 
 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นำยพิทักษ์เดช เดชเดโช นักกฎหมำยอิสระ นครศรีธรรมรำช กล่ำวถึงกรณี นำยสัณห
พจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคพลังประชำรัฐเร่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช และสมำชิกสภำจังหวัดว่ำ ตนในฐำนะนักกฎหมำยอิสระเห็นว่ำใน
เรื่องนี้มีหน่วยงำนของรัฐและองค์กรอิสระซึ่งชอบด้วยกฎหมำย มีบรรทัดฐำนชัดเจนในกำรตรวจสอบและให้ควำมเป็น
ธรรมกับทุกฝ่ำยอยู่แล้ว หำกนำยสัณหพจน์ มีข้อมูลอะไรควรมอบให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบไปด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรกฎหมำย เพรำะกำรออกมำให้สัมภำษณ์ของนำยสัณห์พจน์ จะเหมือนกำรแทรกแซงและชี้น ำองค์กรของรัฐ 
ผิดหลักข้อกฎหมำยรัฐธรรมนูญของหน้ำที่ส.ส.ที่ห้ำมแทรกแซงกำรท ำงำนของหน่วยงำนของรัฐหรือไม่. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/814947 
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‘โรม’ พร้อมจ าเลยคนอยากเลือกตั้ง มาศาลเตรียมฟังค าพิพากษาคดีชุมนุมสกายวอล์กหน้า MBK 
วันที่ 25 ธันวำคม 2563 - 10:58 น. 
 

 
 

 วันที่ 25 ธ.ค. 2563 ที่ศำลอำญำกรุงเทพใต้ ศำลนัดอ่ำนค ำพิพำกษำคดีหมำยเลขด ำ อ.3207/2561 
 ที่พนักงำนอัยกำรส ำนักงำนคดีอำญำกรุงเทพใต้ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนักเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองและอดีตแกนน ำกลุ่มคน
อยำกเลือกตั้ง 9 คน เป็นจ ำเลย ในควำมผิดฐำนยุยงปลุกปั่นฯ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 116, จัดกำรชุมนุม
สำธำรณะในรัศมี 150 เมตร จำกวังของพระบรมวงศ์ฯ ตำม พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ.2558 และฝ่ำฝืนค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ำมชุมนุมทำงกำรเมืองตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 
 โดยจ ำเลยประกอบด้วย นำยวีระ สมควำมคิด เลขำธิกำรเครือข่ำยประชำชนต้ำนคอร์รัปชัน, นำยรังสิมันต์ 
โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล, นำยสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่ำนิว, น.ส.ณัฏฐำ มหัทธนำ หรือโบว์, นำยอำนนท์ น ำ
ภำ แกนน ำรำษฎร 2563, นำยเอกชัย หงส์กังวำน, นำยสุกฤษฎ์ เพียรสุวรรณ, นำยเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศำล และนำย
สมบัติ บุญงำมอนงค์ หรือ บก.ลำยจุด 
 เหตุฟ้องพวกจ ำเลยจำกกรณีเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2561 พวกจ ำเลยจัดกิจกรรม “หยุดยื้อเลือกตั้ง หยุดสืบ
ทอดอ ำนำจ” เพ่ือส่งสัญญำณถึง คสช. ว่ำประชำชนไม่ต้องกำรให้กำรเลือกตั้งเลื่อนออกไปอีก ที่สกำยวอล์คแยกปทุมวัน 
หน้ำห้ำงสรรพสินค้ำ MBK Center โดยจ ำเลยทั้งหมดให้กำรปฏิเสธและได้รับกำรประกันตัว 
 เมื่อถึงเวลำนัด จ ำเลยทยอยเดินทำงมำศำล โดยนำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล เปิดเผย
ว่ำ กำรถูกด ำเนินคดี ม.116 และผิด พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะ จำกกรณีจัดกำรชุมนุมในระยะ 150 เมตร จำกเขต
พระรำชฐำนนั้น กำรจัดกิจกรรมชุมนุมครั้งนั้นจัดขึ้นบนสกำยวอร์ค บริเวณหอศิลป์กรุงเทพมหำนคร ซึ่งทำงผู้ชุมนุมวัด
ระยะแล้วว่ำเกิน 150 เมตรในแนวทะแยง แต่เจ้ำหน้ำต ำรวจอ้ำงว่ำต้องวัดแนวระนำบและไม่ถึงระยะ 150 เมตร เรำ
เจตนำต้องกำรให้มีกำรเลือกตั้ง ให้ประเทศไทยกลับสู่ระบอบประชำธิปไตย ไม่ควรจะมีควำมผิด หวังว่ำจะได้รับควำม
เป็นธรรม ส่วนหำกมีข่ำวร้ำยก็ไม่กลัว ต้องรอดูว่ำจะเข้ำข่ำยถูกตัดสิทธิ์ ส.ส.หรือไม่ 
 นำยรังสิมันต์ ระบุด้วยว่ำ ค ำพิพำกษำศำลเคยยกฟ้อง ม.116 ลักษณะคดีใกล้เคียงกัน เพรำะเหตุใด
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจถึงน ำมำใช้ด ำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทำงกำรเมือง ต ำรวจควรน ำค ำพิพำกษำระยะหลังที่ออกมำไปปรับใช้
ด ำเนินคดี หำกยังใช้ด ำเนินคดีกับผู้ชุมนุมเรื่อยๆ หมำยควำมว่ำเป็นกำรตัดตอนทำงกระบวนกำรยุติธรรมไปแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2499932 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2499932
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/37901345132.jpg
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คณะถอยหลัง 
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลำ 18:56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย...ภุมรัตน ทักษำดิพงศ์ 
 กำรเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำจังหวัด (นำยก อบจ.และสมำชิก อบจ.) เมื่อ 20 ธันวำคม 2563 อยู่ใน
ควำมสนใจของประชำชนมำกกว่ำกำรเลือกตั้งครังก่อน ๆ เพรำะครังนี้ คณะก้ำวหน้ำ โดยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร 
แสงกนกกุล และ พรรณิกำร์ วำนิช หรือ “ทอน-ปิ-ช่อ” สำมสหำยให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำก และทุ่มเทแบ่งกันเดินสำย
หำเสียงให้กับผู้สมัครอย่ำงเต็มที่ โดยส่งผู้สมัครนำยก อบจ.42 คน เฉพำะจงหวัดที่มั่นใจว่ำมีโอกำสจะได้รับเลือกมำก
ที่สุด และส่งผู้สมัครสมำชิกสภำจังหวัดอีกจ ำนวนหนึ่ง 
 เป็นกำรเลือกตั้ง อบจ.ครั้งแรกนับแต่ คสช.ยึดอ ำนำจเมื่อปี 2557 และประกำศยุบองค์กำรบริหำรจังหวัด
ทุกระดับ หลังจำกกำรเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนำคม 2562 แล้ว 20 ธันวำคม 2563 มีกำรเลือกตั้งนำยกและสมำชิก 
อบจ.76 จังหวัด (ยกเว้น กทม.) พอเดือนเมษำยน 2564 จะมีกำรเลือกตั้งระดับเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(อบต.) หลังจำกนั้น ในไตรมำส 2 หรือ 3 ของปี 2564 ก็จะมีกำรเลือกตั้งผู้ว่ำ กทม.และนำยกเมืองพัทยำ จำกนั้นอีกปี
ครึ่งถึงสองปี ก็จะมีกำรเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้ง (ถ้ำไม่มีกำรยุบสภำเกิดข้ึนก่อน) 
 เรำไม่แปลกใจเมื่อธนำธรเปิดเผยก่อนเลือกตั้งว่ำ เขำทุ่มเทกับกำรเมืองท้องถิ่นมำก เพรำะนอกจำกใกล้ชิด
กับประชำชนมำกกว่ำ ยังเป็นกำรเมืองที่มีตัวแทนประชำชนในท้องถิ่นรวมกันมำกกว่ำ ส.ส.เสียอีก และเข้ำถึง สัมผัสกับ
ประชำชนโดยตรงมำกกว่ำ ส.ส. ใช้งบประมำณลงไปพัฒนำท้องถิ่นโดยตรงให้กับประชำชน ที่ส ำคัญคือ ถ้ำยึดกำรเมือง
ท้องถิ่นได้ ก็เท่ำกับเป็นฐำนให้กับกำรเมืองระดับชำติ 
 เป็นประชำธิปไตยโดยตรง ใช้ประชำธิปไตยท้องถิ่นไปสนับสนุนประชำธิปไตยระดับชำติที่พรรคได้เน้น
ตลอดมำ 
 ในเมื่อเขำและพรรคอนำคตใหม่ท ำให้คนไทยช็อคกับกำรเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2562 มำแล้ว 
เขำหวังว่ำจะสร้ำงควำมตื่นเต้นและพลิกหน้ำใหม่ของประวัติศำสตร์กำรเมื้องท้องถิ่นให้คนไทยช็อคอีกครั้งหนึ่ง 
 เขำแจกแจงตัวเลขงบประมำณประจ ำปีของ อบจ.แต่ละแห่งจ ำนวนหลำยร้อยและเป็นพันล้ำนบำท ที่
น ำไปใช้โดยตรงกับประชำชนได้เลย โดยเขำเน้นไปที่ขนชั้นกลำงระดับล่ำงและผู้มีรำยได้น้อยให้ได้ประโยชน์จริงๆ นัย
หนึ่ง มุ่งช่วยเหลือคนที่มีรำยได้น้อยเป็นส ำคัญ ฯลฯ หำกผู้สมัครจำกคณะก้ำวหน้ำ+พรรคก้ำวไกลชนะ เรำคงเห็นควำม
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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 ฟังธนำธรให้สัมภำษณ์ด้วยน้ ำเสียงนุ่มๆ ท่ำทีสุขุม ลุ่มลึก สรรหำ “สโลแกน” เพรำะ ๆ ที่ลอกของฝรั่งมำ 
ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษำ และคนหนุ่มสำวเพ้อหำ สร้ำงควำมมั่นใจว่ำเขำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกำรเมือง
ระดับท้องถิ่น เหมือนกับที่เขำท ำให้พรรคกำรเมืองใหญ่ช็อคและคนไทยแปลกใจมำแล้วในกำรเลือกตั้งทั่ วไปเมื่อต้นปี 
2562 
 แล้วก็ช็อคจริง ๆ โดยเฉพำะกับธนำธร-ปิยบุตร-พรรณิกำร์ และพรรคก้ำวไกลที่แปลงโฉมมำจำกพรรค
อนำคตใหม่ซึ่งถูกยุบ บรรดำแฟนคลับของสำมสหำยก็ช็อคไปด้วย สรุปก็คือ ไม่สำมำรถลุยรื้อ”บ้ำนใหญ่” หรือ “ผู้มี
อิทธิพลท้องถิ่น” ได้ อีกนัยหนึ่ง ยังไม่สำมำรถเปลี่ยนควำมคิดของคนท้องถิ่นให้เห็นพ้องกับแนวทำงของตนได้ ผู้สมัคร 
42 คนที่ได้รับกำรคัดเลือกมำแล้วและส่งลงเฉพำะจังหวัดที่คิดว่ำจะได้รับเลือกแน่ ๆ สอบตกทั้งหมด แม้แต่จังหวัด
ระนองที่มีผู้สมัครจำกคณะนี้คนเดียว ยังไม่ได้รับเลือกเพรำะแพ้คะแนนเสียงโนโหวต 
 ถึงกระนั้น ธนำธรก็ต้องหำอะไรมำปลอบใจตัวเองและพรรคพวก โดยเล่นกับตัวเลขจ ำนวนคะแนนเสียงที่
ได้รับจำกกำรส่งผู้สมัคร 42 คนลงแข่งนำยก อบจ.ใน 42 จังหวัด แม้จะตกหมด แต่ก็ได้เสียงรวมกัน 2.6 ล้ำนคะแนน 
และยังดีที่ได้สมำชิกสภำ อบจ.อีก 55 คนใน 18 จังหวัด (เทียบกับกำรเลือกตั้งทั่ วไปเมื่อกุมภำพันธ์ 2562 ที่ได้เสียงใน 
18 จังหวัดรวม 3.1 ล้ำนเสียง สิ่งที่ธนำธรสรุป คือ ได้คะแนนดิบน้อยลง แต่ได้คะแนนนิยมมำกข้ึน 
 คณะก้ำวหน้ำ+พรรคก้ำวไกล ยังมีสนำมที่จะทดสอบควำมนิยมจำกประชำชนในกำรเลือกตั้งเทศบำลและ 
อบต.ในปีต่อไป 
 มีคนมือไวด่วนโพสต์ข้อควำมที่มีคนแคปไว้ได้ก่อนที่จะถูกลบไปในเวลำต่อไปมำ แทนที่จะดูตัวเอง กลับ
กล่ำวหำประชำชนว่ำ “ ผลกำรเลือกตั้ง อบจ.นี้ แสดงให้ว่ำ คนไทยยังไม่ยอมเปิดใจ และยังไม่พร้อมส ำหรับอนำคตที่
ดีกว่ำ “ ส ำนวนแบบนี้ คอกำรเมืองบอกว่ำคุ้นมำก และเป็นส ำนวนที่มักจะใช้เมื่อไม่ได้อะไรดังใจ ก็โทษประชำชนว่ำยัง
ไม่พร้อมกับ “อนำคตที่ดีกว่ำ” ที่พวกเขำเสนอให้ 
 ก่อนเลือกตั้งก็ประกำศว่ำ ประชำชนจะเป็นผุ้ตัดสิน แต่พอแพ้เลือกตั้งแล้วกลับกล่ำวหำประชำชนท ำนอง
ว่ำชอบดักดำนอยู่กับของเก่ำ ไม่ยอมรับสิ่งดี ๆ ที่พวกเขำเสนอให้ถ้ำไม่รู้ (หรือรู้แล้วแต่รับไม่ได้) ก็ อยำกจะสะท้อน
ควำมเห็นของคนท่ัวไปว่ำ ท ำไมคะแนนนิยมของธนำธร ไม่เหมือนกับปี 2562 ประเด็นส ำคัญท่ีสุดคือ พวกเขำไม่สำมำรถ
แก้ค ำกล่ำวหำที่ว่ำ “ล้มเจ้ำ”นี่ยังไม่รวมถึงค ำว่ำ “ชังชำติ” 
 สมญำนี้ถูกบัญญัติขึ้นจำกพฤติกรรมของธนำธร+ปิยบุตร+พรรณิกำร์ ซึ่งไม่ใช่เพ่ิงเกิดขึ้ น แต่สื่อขุดคุ้ย
ย้อนหลังไปกว่ำสิบปีมำแล้วตั้งแต่หนังสือ “ปอเตร ธนำธร” “ฟ้ำเดียวกัน” และพฤติกรรมหลังจำกนั้น รวมทั้งปิยบุตรที่
วัน ๆ เอำแต่บ้ำเรื่องกำรปฏิวัติฝรั่งเศส คณะรำษฎร 2475 ฯลฯ จนชำวบ้ำนเชื่อไปแล้วว่ำ หำกเลือกตัวแทนจำกกลุ่มนี้ 
จะเป็นอันตรำยต่อสถำบันสูงสุดของประเทศอย่ำงยิ่ง 
 นอกจำกนั้น ธนำธรยังถูกกล่ำวหำว่ำสนับสนุนม็อบมุ้งมิ้งที่ประกำศ “ปฏิรูป” กษัตริย์สำมเวลำหลังอำหำร 
 จริงไม่จริงไม่ทรำบ แต่ชำวบ้ำนเชื่อไปแล้วว่ำคนกลุ่มนี้คิดลัมเจ้ำ จึงไม่แปลกใจว่ำท ำไมเวลำธนำธรไปหำ
เสียงช่วยผู้สมัครในต่ำงจังหวัด จึงโดนคนท้องถิ่นตำมก่อกวน ต่อต้ำน ตะโกนด่ำ เพลง “หนักแผ่นดิน” ซึ่งโด่งดังมำกช่วง
ก่อนปี 2519 ถูกน ำมำเปิดขับไล่ธนำธรเมื่อไปหำเสียงช่วยผู้สมัคร เรื่องนี้ถือว่ำใหญ่มำก และธนำธรก็ไม่สำมำรถใช้วำทะ
ชี้แจงกับประชำชนเหล่ำนั้นได้ แม้ธนำธรจะมีวำทะและเหตุผลที่ดี แต่ชำวบ้ำนฟังไม่รู้เรื่อง ( ต้องใช้กับหนุ่มสำวนักศึกษำ
ปัญญำชนในตัวเมืองเท่ำนั้น ) เพลงนี้เงียบไปหลังจำกตุลำ 19 แม้จะเกิดวิกฤติกำรเมืองหลำยครั้ง แต่ทุกฝ่ำยพยำยำม
ยับยั้งชั่งใจไม่น ำเพลงนี้มำใช้อีก นี่เป็นครั้งแรกในรอบ 44 ปีที่มีกำรเปิดเพลงใส่นักกำรเมือง 
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 ส่วนนำยปิยบุตร นั้นยิ่งไปใหญ่ ภำพลักษณ์ที่เพ้อเจ้อถึงแต่กำรปฏิวัติฝรังเศส ค.ศ.1789 และคณะรำษฎร 
2475 มีเสียงวิจำรณ์ว่ำ ควำมคิดและค ำพูดของคนผู้นี้ลอกมำจำกต ำรำฝรั่งล้วน ๆ ไม่ได้มีควำมคิดควำมอ่ำนอะไรเป็น
ของตนเองเลย 
 ไม่น่ำเชื่อว่ำ เวลำผ่ำนไปเพียง 2 ปี แกนน ำของอดีตพรรคอนำคตใหม่ หรือคณะก้ำวหน้ำในปัจจุบัน ที่เปิด
หน้ำใหม่ประวัติศำสตร์กำรเมืองไทยเมื่อปี 2562 จะตกต่ ำถึงขนำดนี้ หำกยังหลงอยู่กับ ส.ส. 80 กว่ำเสียงที่ได้มำเพรำะ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี 2560 ยังไม่รู้ว่ำในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป จะเหลือ ส.ส.เท่ำไร 
 เคยมีบทควำมเรื่อง “ ถ้ำอนำคตใหม่เป็นรัฐบำล “ ซึ่งธนำธรเตยให้สัมภำษณ์สื่อ และมีกำรเผยแพร่กัน
อย่ำงกว้ำงขวำง หำกธนำธรยังไม่ปลดปล่อยตัวเองออกจำกควำมคิดเดิม ๆ ที่มุ่งแต่จะ “รื้อ” บ้ำนเดิมทิ้งและสร้ำงบ้ำน
ใหม่ขึ้นมำแทน แทนที่จะรักษำของดีไว้ และ “ปรับปรุง” ส่วนที่ไม่ดีให้ดีขึ้น ถ้ำไม่ลดควำม “ห้ำว” ลงบ้ำง ก็ไม่รู้ว่ำ 
อนำคตของแกนน ำอดีตพรรคอนำคตใหม่ คณะนี้ จะไปไกลถึงฝันที่เคยประกำศไว้เมื่อ กันยำยน 2563 หรือไม่ 
 เพียง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ คนหนุ่มสำวกลุ่มนี้คงได้บทเรียนทั้งบวกและลบมำกมำย สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็รักษำไว้
และท ำให้ดีขึ้น สิ่งใดที่ถูกประชำชนต ำหนิ คัดค้ำน ไม่เห็นด้วย ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับสังคมส่วนใหญ่ และให้เป็นไป
ตำมจังหวะเวลำที่เหมำะสม รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบำ วันเวลำที่ผ่ำนไปจะให้ข้อคิดและประสบกำรณ์ชีวิตอีกมำกมำย 
 คนเรำ “ฉลำด” อย่ำงเดียวไม่พอ ต้อง “เฉลียว” ด้วย นอกจำกมี” ควำมรู้” แล้ว ต้องมี “ปัญญำ” และมี 
“สติ” ก ำกับ งำนกำรจึงจะส ำเร็จสมบูรณ์ด้วยดี ส ำคัญที่สุด คือ ต้อง “คิดดีต่อบ้ำนเมือง” ควำมคิดดีที่สังคมส่วนใหญ่
เห็นพ้อง 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/columnist/641162 
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ควันหลง เลือกตั้ง อบจ. 63 
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  24 ธันวำคม 2563 00:10 น.   

 
 
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ทุกท่ำนที่ติดตำมผลกำรเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 20 
ธ.ค. ที่ผ่ำนมำ วันนี้น่ำจะได้ทรำบผลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคงได้เห็นปรำกฏกำรณ์หลำย ๆ อย่ำง
ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนหน้ำกำรเลือกตั้ง และหลังจำกที่มีกำรนับคะแนนไปแล้ว กำรเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีกำรลงคะแนนล่วงหน้ำ 
และลงคะแนนนอกเขต ผู้ใช้สิทธิ์จ ำเป็นที่จะต้องเดินทำงกลับภูมิล ำเนำไปลงคะแนนด้วยตนเองเท่ำนั้น และถ้ำไม่
สำมำรถไปใช้สิทธิ์ได้ก็ต้องแจ้งนำยทะเบียนท้องถิ่นทรำบภำยใน 7 วันก่อนหรือหลังกำรเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่ย้ำยทะเบียน
บ้ำนที่ยังไม่ครบ 1 ปี ก็หมดสิทธิ์เลือกตั้ง 
 ผู้สมัครชิงต ำแหน่งทั้งนำยก อบจ. และส.อบจ. ไม่จ ำเป็นต้องสังกัดพรรคกำรเมือง จึงท ำให้เห็นกำร 
ชิงชัยกันอย่ำงดุ เดือดในหลำย ๆ จั งหวัด มีทั้ งอดีต ส.ส.  ที่สนับสนุนโดยพรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง  
เช่นคณะก้ำวหน้ำ และผู้สมัครอิสระ ต่ำงก็เสนอนโยบำยแข่งขันกันตำมแนวทำงของตนเองอย่ำงเห็นได้ชัด ควำมตื่นตัว
ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น ใ น ก ำ ร ใ ช้ สิ ท ธิ์ เ ลื อ ก ตั้ ง ใ น ค รั้ ง นี้ ก็ มี ม ำ ก ก ว่ ำ ค รั้ ง ที่ แ ล้ ว อ ย่ ำ ง ชั ด เ จ น  ( ป ร ะ ม ำ ณ  
ร้อยละ 70) 
 ปฏิเสธไม่ได้ว่ำควำมตื่นตัวนี้ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรประกำศลงกำรเมืองท้องถิ่นอย่ำงจริงจังของ  
นำยธนำธร จึงรุ่ ง เรืองกิจ  และคณะก้ำวหน้ำ โดยประกำศปลดแอกกำรเมืองท้องถิ่นจำก กลุ่ มกำรเมือง  
“บ้ำนใหญ่” ของแต่ละจังหวัด และคณะก้ำวหน้ำก็ได้ส่งผู้สมัครในนำมคณะถึง 42 จังหวัด ชูสำรพัดนโยบำยใหม่ ๆ ผ่ำน
ตัวแทนที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยมีจุดขำยหลักคือตัวนำยธนำธรเอง ที่เป็นดั่ง Political idol ของคนรุ่นใหม่ หวังจะเกิด
เหตุกำรณ์ Land slide หรือชนะแบบถล่มทลำยคล้ำย ๆ กับกำรเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อต้นปี 62 ของพรรคอนำคตใหม่ 
กระแสในโลกออนไลน์ก็ดังเป็นพลุแตก 
 แต่ผลที่ออกมำกลับไม่เป็นดังหวัง เพรำะเหตุใด ? 
 ดังที่ทรำบ ผลกำรเลือกตั้งนำยก อบจ. ครั้งนี้ คณะก้ำวหน้ำไม่สำมำรถคว้ำเก้ำอ้ีนำยก อบจ. ได้เลย แม้แต่
จังหวัดเดียว (ส่ง 42 จังหวัด คำดว่ำได้ 10 จังหวัด และมั่นใจว่ำจะได้แน่นอน 5 จังหวัด) ถึงจะได้ ส.อบจ. ในบำงเขต 
และคะแนนเสียงในบำงจังหวัดเพ่ิมข้ึนมำจำกกำรเลือกตั้งปี 62 
 กำรเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้มีปัจจัยหลำยอย่ำงที่เป็นอุปสรรคต่อคณะก้ำวหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นระยะเวลำ ก่ อน
กำรเลือกตั้งที่ค่อนข้ำงน้อย หรือกำรที่เป็นผู้สมัครหน้ำใหม่เข้ำต่อกรกับกลุ่มกำรเมืองเดิมที่มีรำกฐำนมั่นคง ในจังหวัด 
ย่อมท ำให้เกิดควำมไม่มั่นใจต่อประชำชนที่จะลงคะแนนให้ หรือกลุ่มประชำชนที่นิยมคณะก้ำวหน้ำ ส่วนใหญ่เป็น
เยำวชน ก็อำจมีอำยุไม่ถึง ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือไม่ได้กลับไปเลือกตั้งด้วยเหตุผลต่ำง ๆ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201223/64d91b3e59f5f1b15573d7503591cc42824ee98fdda89f3e443d9ef2860d3836.jpg?itok=XUQWjR9Q
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 ปัจจัยที่ส ำคัญอีกสองอย่ำง คือ กำรที่คณะก้ำวหน้ำ มีควำมเชื่อมโยงกับกำรเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม
ประท้วงในกรุงเทพฯ ที่ประกำศจะปฏิรูปสถำบันพระมหำกษัตริย์ (และต้องยอมรับว่ำมีกำรล้อเลียนและจำบจ้วง) ซึ่งใน
สำยตำของประชำชนคนไทยที่รักสถำบันไม่เห็นด้วย เลยพำกันไม่ลงคะแนนให้ และนโยบำยของรัฐบำล ที่ออกมำพอดิบ
พอดี (โครงกำรคนละครึ่ง) ซึ่งหลำยภำคส่วนเห็นว่ำ เป็นนโยบำยที่ดี เข้ำถึงและช่วยเหลือประชำชน ดึงเงินออกมำให้
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ก็อำจจะเป็น “ไม้ตำย” ในกำรเกำะกุมคะแนนเสียง จึงท ำให้ คณะก้ำวหน้ำปรำชัยอย่ำง
ยับเยินในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ 
 อย่ำงไรก็ตำม ควำมพ่ำยแพ้นั้นไม่จีรังเสมอไป หำกคณะก้ำวหน้ำมีควำมตั้งใจจริงในกำรปฏิรูปสังคมไทย ก็
ต้องอดทน ก้ำวผ่ำนควำมผิดหวัง วิเครำะห์และแก้ไขจุดอ่อนของตนเอง เพ่ือให้ชนะใจคนไทยให้ได้สักวันหนึ่ง 
 ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะ “ชนะ” ทุกครั้งทุกครำ หรือ “แพ้” อย่ำงย่อยยับตลอดกำลหรอกครับ 
นี่เป็นควำมเชื่อส่วนตัว อย่ำเชื่อทั้งหมดนะครับ ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/206690 
  

https://siamrath.co.th/n/206690
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09.00 INDEX : รัฐธรรมนูญ ปรองดอง สมานฉันท์ ในการแพร่ระบาด ไวรัส โควิด-19 
วันที่ 25 ธันวำคม 2563 - 07:37 น. 

 

 
 

  ท าไมการขับเคลื่อนในเรื่องคณะกรรมกำร “สมำนฉันท์” นับวันจะยิ่งจมหำยไปในภูเขำเลำเกำแห่ง
ข่ำวสำร ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด-19 ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้นิติสงครำมต่อกำรชุมนุม 
ค ำตอบมิได้อยู่ที่ 1 ท่ำทีของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 1 ท่ำทีของผู้ชุมนุมท่ีปฏิเสธเทียบเชิญอย่ำงสิ้นเชิง 
 หำกที่ส ำคัญเป็นอย่ำงมำกอยู่ที่ “รัฐบำล” อย่ำงเป็นด้ำนหลัก 
เพียงมีข่ำวว่ำทำงด้ำนของรัฐบำล ทำงด้ำนของพรรคพลังประชำรัฐเตรียมเสนอ นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ นำยธนกร วังบุญ
คงชนะ เข้ำร่วมในฐำนะกรรมกำรก็เหน็ดเหนื่อยอย่ำงยิ่ง 
 ไม่ว่ำจะเป็นกำรปล่อยข่ำวจำกปีกใดในทำงกำรเมือง ผลอันเกิดข้ึนโดยฉับพลันทันใด คือ อำกำรอืดเฟ้อเรอ
เหม็นเปรี้ยว แม้กระ ทั่งพรรคประชำธิปัตย์ซึ่งเป็นเจ้ำของควำมคิดก็หงุดหงิด 
 ในที่สุดแม้กรณี นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ นำยธนกร วังบุญคงชนะ เสมอเป็นเพียงข่ำวลือ แต่ก็เป็นข่ำวลือใน
แบบ”ตลกร้ำย” 
 เป้ำหมำยเพื่อ”ป่วน”กำรสมำนฉันท์อย่ำงเป็นด้ำนหลัก 
  พลันที่ประสบเข้ากับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ อย่ำว่ำแต่คณะกรรมกำร
สมำนฉันท์เลยที่ด ำเนินไปในอำ กำรแบบขันหมำกร้ำง แม้กระท่ังเรื่องรัฐธรรมนูญก็ถูกเตะถ่วง 
ควำมน่ำสนใจก็คือ ไม่มีควำมกระตือรือร้นจำก นำยชวน หลีกภัย และหลำยคนในพรรคประชำธิปัตย์ 
 มีแต่เพียงเสียงตัดพ้อต่อว่ำ ว่ำเหตุใด 1 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจึงไม่ยอมขำนรับข้อเสนออันยอดเยี่ยมนี้ของ
พรรคประชำธิปัตย์ ขณะที่ 1 ต่อบรรดำเยำวชนทั้งหลำยก็ไม่มีใครตำมไปกดดันอีกแล้ว 
 และพลันที่มีข่ำวจำก 250 ส.ว.ว่ำได้เลือกสรรตัวบุคคลเข้ำเป็น คณะกรรมกำรสมำนฉันท์เรียบร้อยแล้วโดย
คนหนึ่งในคณะกรรมกำรคือ “ครูหยุย” อำกำรอืดเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวยิ่งพุ่งทะลัก 
 เพรำะหำกมองในเชิงเปรียบเทียบ นำมของ”ครูหยุย” ก็แทบไม่ต่ำงไปจำก นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ นำยธน
กร วังบุญคงชนะ 
 สะท้อนว่ำมิได้ต้องกำรให้กำร “สมำนฉันท์” เกิดข้ึนเท่ำใดนัก 
  จำกนี้จึงน ำไปสู่บทสรุปที่มีควำมเด่นชัดเป็นล ำดับ ไม่ว่ำในเรื่องของ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไม่ว่ำใน
เรื่องของกำรปรองดองสมำน ฉันท์มิได้เป็นเรื่องจริงจังแต่อย่ำงใด 
 อย่ำงล้วนตกเข้ำไปอยู่ในวังวนของเกมแห่ง “อ ำนำจ” เพ่ือชิง ควำมได้เปรียบในทำงกำรเมือง 
 นั่นก็คือ เป็นยุทธกำร “น้ ำยำบ้วนปำก” เท่ำนั้นเอง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2499731 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2499731
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D.jpg
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แสบจี๊ดๆ! 'ดร.นิว'เปิดแผล'คณะก้าวหน้า' พ่ายแพ้แบบแลนด์สไลด์เพราะเหตุใด 
วันศุกร์ ที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 09.44 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2563 ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ "ดร.นิว" นักวิจัยภำยใต้สถำบันวิจัย MAST 
Center และคณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้โพสต์ข้อควำมลงบนเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว "Suphanat Aphinyan" ระบุว่ำ #ควำมพ่ำยแพ้แบบแลนด์สไลด์ของคณะก้ำวหน้ำ 
 เหตุผลส ำคัญที่คณะก้ำวหน้ำพ่ำยแพ้ในกำรเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ คือ กำรถือนโยบำยที่ผิด หมกมุ่นอยู่กับ
กำรบั่นทอนควำมมั่นคงของสถำบันพระมหำกษัตริย์ หวังสำนต่อภำรกิจ 2475 ที่ยังไม่เสร็จของคณะรำษฎร ซึ่งมีแต่จะ
บั่นทอนควำมมั่นคงของชำติและประชำชน 
 คณะก้ำวหน้ำ คือ คนกลุ่มเดิมที่ไม่ได้เข้ำเพ่ือมำแก้ไขปัญหำของประเทศ ไม่ได้ท ำในสิ่งที่ประชำชนต้องกำร 
แต่กลับสร้ำงปัญหำและควำมแตกแยกที่รุนแรงให้กับประชำชน โดยที่ไม่ได้สร้ำงประชำธิปไตย แต่กลับแอบอ้ำง
ประชำธิปไตย หลอกใช้มวลชนเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำอ ำนำจ สร้ำงควำมแตกแยก และท ำลำยล้ำงสถำบันส ำคัญ
ของชำติตำมรอยคณะรำษฎร 
 ท ำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศที่รักสถำบันพระมหำกษัตริย์ออกมำปฏิเสธอย่ำงหนักแน่น ตลอดจนคนที่รัก
ในประชำธิปไตยอย่ำงมีสติ ซึ่งเห็นคุณค่ำของชีวิตประชำชนเพ่ือนร่วมชำติก็ย่อมไม่เห็นด้วย เพรำะกำรที่จะไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงตำมที่คณะก้ำวหน้ำต้องกำรได้นั้น ต้องผ่ำนสงครำมกลำงเมืองระหว่ำงประชำชนที่เห็นต่ำงอย่ำงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ มีแต่จะน ำไปสู่ควำมรุนแรงและควำมแตกแยกครั้งมโหฬำรที่คนไทยทุกคนจะเป็นผู้พ่ำยแพ้ 
 ในขณะที่สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นสถำบันประชำธิปไตย เพรำะถือประโยชน์สุขของประชำชนทั้ง
ประเทศเป็นใหญ่ บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข อยู่เคียงข้ำงกับประชำชนมำโดยตลอด ตั้งแต่มีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิดใน
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนเครื่องมือทำงกำรแพทย์จ ำนวนมำกเพ่ือรองรับต่อ
สถำนกำรณ์และช่วยเหลือประชำชนทั้ง 77 จังหวัด 123 โรงพยำบำลทั่วประเทศ 
 แต่ควำมดีของสถำบันพระมหำกษัตริย์แบบนี้จะไม่มีอยู่ในกะลำของคณะก้ำวหน้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยกำรปั่น
กระแสบิดเบือนในโลกโซเชียล เพ่ือสร้ำงควำมเกลียดชังต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์อย่ำงหลับหูหลับตำ ตลอดจนสร้ำง
ควำมแตกแยกให้กับสังคม อยู่เบื้องหลังกำรยุยงปลุกปั่นก่อม็อบลงถนนมำโดยตลอด ดังนั้นกำรเสี้ยมให้คนไทยทะเลำะ
กันเองของคณะก้ำวหน้ำและเครือข่ำย อีกทั้งใช้ช่องว่ำงทำงสังคมทั้งทำงกำยภำพและโซเชียลมีเดียสร้ำงควำมแตกแยก
ระหว่ำงคนรุ่นเก่ำกับคนรุ่นใหม่ จึงเป็นสิ่งที่เลวร้ำยและอ ำมหิตที่สุด 
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 พฤติกรรมของคณะก้ำวหน้ำที่ท ำมำโดยตลอดจึงเป็นแค่กำรแอบอ้ำงประชำธิปไตย เพ่ือหลอกลวงมวลชน
ในกะลำเป็นเครื่องมืออย่ำงสกปรกและไร้จิตส ำนึกที่สุด ด้วยกำรสร้ำงเงื่อนไขควำมเข้ำใจที่ผิดๆ เสมือนว่ำประชำธิปไตย
สำมำรถสร้ำงได้ด้วยกำรท ำลำยสถำบันพระมหำกษัตริย์เท่ำนั้น 
 ทั้งๆ ที่ในควำมเป็นจริง กำรสร้ำงประชำธิปไตยไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงควำมแตกแยกหรือท ำลำยใคร เพียงแต่
ยกหลักกำรที่ถูกต้องขึ้นมำสร้ำงควำมสำมัคคีและควำมมั่นคงของประเทศชำติ หรือบำงทีกำรหันมำสร้ำงควำมมั่นคง
ให้กับสถำบันพระมหำกษัตริย์ แล้วให้สถำบันพระมหำกษัตริย์ช่วยสร้ำงประชำธิปไตยให้กับประชำชน อำจจะเป็น 
"ทำงออกท่ีแท้จริงของประเทศไทย" ก็เป็นได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/541091 
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