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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 47/2564 กกต. แจ้งความคืบหน้าการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 

ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
ข่าวสดออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอยู่
ระหว่างการรักษาตัว หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ได้ชี้แจงอาการล่าสุดว่า  
ไม่มีอาการปอดอักเสบ เหลือฝ้ากับพังผืดเล็กน้อยน่าจะหมดในระยะเวลา 
อันใกล้ ปัจจุบันยังคงต้องรักษาสภาพสมดุลที่เสียไปช่วงรักษาท่ีใช้ยารักษา
แบบรุนแรง ส่วนอาการอ่ืนปลอดภัยดี โดยในวันพรุ่งนี้ช่วงสายคุณหมอ 
ให้กลับบ้านได้ แต่ยังต้องกักตัวที่บ้านต่ออีก 14 วัน ทั้งนี้ ในระหว่างกักตัว 
ยังสามารถท างานที่บ้าน (WFH) เซ็นงานได้ แล้วพบกันที่ส านักงาน กกต. 
วันที่ 24 พฤษภาคมนี้ 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ 
ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอโยธยา 
หลังจาก กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอโยธยา 

15 

2 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตง หลัง กกต. 

รับรองผลการเลือกตั้ง เพ่ือแต่งตั้งประธานสภา รองประธานสภา เทศบาล

เมืองเบตง 

16 

3 เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ นายกเล็กดอยสะเก็ด แถลงนโยบายการบริหารต่อสภา หลัง กกต. รับรองคุณสมบัติ 17 

4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ศรีสุวรรณร้อง กกต. สอบคุณสมบัติ ว่าที่นายกฯช่องแค นครสวรรค์ 18 
5 สยามรัฐออนไลน์ ศรีสุวรรณร้อง กกต. ตรวจสอบคุณสมบัติ ว่าที่นายกเทศมนตรี ทต. ช่องแค นครสวรรค์ 19 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 บ้านเมืองออนไลน์ ย้ายด่วน ! ปลัด ทน. รังสิต “ลูกบิ๊กแจ็ส” ขอบคุณ แต่จะเดินหน้าร้องคัดค้าน

การเลือกใหม่ให้ถึงที่สุด 

21 

7 สยามรัฐออนไลน์ "จุรินทร์" โว ปชป. พร้อมสู้ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. - ส.ส. เกือบ 100 % ฟุ้งเลือกตั้ง

ครั้งหน้าสัญญาณดี  คนเก่า – คนใหม่ เพ่ิม 

23 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ "จุรินทร์" เผยจัดคนลงสมัคร ส.ส. เกือบครบแล้ว 25 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จุรินทร์' เผย ปชป. เฟ้นเหลือ 2 บุคคล รอ กก.บห. เคาะชิงผู้ว่าฯ กทม. 27 

10 ข่าวสดออนไลน์ “ประวิตร” ตอบปม "ธรรมนัส" รอดคดีศาลรัฐธรรมนูญ ลั่น รัฐบาลไม่เกี่ยว 28 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'วิษณุ' เปรย 'ธรรมนัส' อาจมีมลทิน แม้ไม่ขาดคุณสมบัติเป็น รมต.  

เหตุพ้นโทษเกิน 5 ปี  

29 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ "ไพบูลย์" ยัน คดี "ธรรมนัส" ไม่เข้าข่ายสอบจริยธรรมพรรค  30 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ พท. หนุนยื่น ป.ป.ช. ฟัน "ธรรมนัส" ขัดจริยธรรม 31 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ "กมธ. ปราบโกง" ไล่บี้ "ธรรมนัส" สอบ 4 ปมร้อนขัดจริยธรรม 32 

15 ข่าวสดออนไลน์ 'จุรินทร์' โยน พปชร. ตอบสังคมปม 'ธรรมนัส' รอดคดี ชี้กระแสย้ายประเทศ

เป็นเรื่องปกติ  

33 

16 สยามรัฐออนไลน์ "ธนาธร" แคลงใจ "ธรรมนัส" รอด สงสัยบรรทัดฐานใหม่ อดีตนักโทษ เป็น รมต. ได้ 34 

17 ข่าวสดออนไลน์ 'นิพิฏฐ์ ' ชี้คดียาเสพติด ผิดกฎหมายไทย - ตปท. ยื่นศาล รธน.  

สอบจริยธรรมต่อได้ไม่ซ้ าซ้อน 

36 

18 มติชนออนไลน์ “สิระ” ยัน “ธรรมนัส” ไม่ผิด รธน. ควรให้โอกาสคนท างาน ขอดูที่ปัจจุบัน 

เตือนหมิ่นศาลคุกรออยู่ 

38 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ อดีตตุลาการ ติงฝ่ายค้านยื่นสอย 'ธรรมนัส' ผิดมาตรา ชี้ช่อง ม.160 

ฟันจริยธรรม 

39 

20 แนวหน้าออนไลน์ 'ชวน' ลั่นสภาฯ ต้องไม่หนีโควิด แต่ต้องท างานร่วมกับโรคนี้ให้ได้ 40 

21 มติชนออนไลน์  ‘โฆษกวิป รบ.’ หนุน ‘ชวน’ เปิดประชุมสภาฯ ปกติ ชี้เพ่ือพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 แนะ ส.ส. เร่งฉีดวัคซีน 

42 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ เปิดเส้นทาง “ธรรมนัส” สู่นักการเมือง 43 

2 คมชัดลึกออนไลน์ ไผเป็นไผ สแกนค่าย "ผู้กอง" 45 

3 สยามรัฐออนไลน์ ตัดอวัยวะ รักษาชีวิต !? 47 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ วิบากกรรม "ธรรมนัส" ยังไม่จบ 49 
5 มติชนออนไลน์ คล้ายจะจบ แต่ดูเหมือน ไม่จบ กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 51 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘วิกฤติศรัทธา’ ผู้น า 52 

ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ “สู้โควิด” 54 
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พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. 
เลขาฯ กกต. อาการดีขึ้น เตรียมกลับบ้าน WFH ต่อ 14 วัน 
"พ.ต.อ.จรุงวิทย์" อาการดีขึ้น หมอให้กลับบ้านพรุ่งนี้แต่ยังต้องกักตัวต่อ 14 วัน เจ้าตัวยันยังท างานแบบ WFH ได้ 
คาดเข้าท างานในส านักงาน กกต. 24 พ.ค. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งอยู่
ระหว่างเข้ารักษาตัว หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ได้ชี้แจงอาการล่าสุดว่า ไม่มีอาการปอดอักเสบ เหลือฝ้ากับพังผืดเล็กน้อย
น่าจะหมดในระยะเวลาอันใกล้ โดยปัจจุบันยังคงต้องรักษาสภาพสมดุลที่เสียไปในช่วงรักษาที่ใช้ยารักษาแบบรุนแรง 
ส่วนอาการอ่ืนปลอดภัยดี โดยในวันพรุ่งนี้ช่วงสายคุณหมอให้กลับบ้านได้ แต่ยังต้องกักตัวที่ บ้านต่ออีกเป็นเวลา 14 วัน 
ทั้งนี้ในระหว่างกักตัว ยังสามารถท างานที่บ้าน (WFH) เซ็นงานได้ นอกจากนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังทิ้งท้ายว่า แล้วพบกัน
ที่ส านักงาน กกต. วันที่ 24 พ.ค. 64. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/841752  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/841752
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06/05/2564 17:11 
“พ.ต.อ.จรุงวิทย”์ หายโควิดแล้ว กลับบ้านพรุ่งนี้ 
 

 
 
กรุงเทพฯ  6 พ.ค.- “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” เลขาฯ กกต. อาการดีขึ้น หมอให้กลับบ้านพรุ่งนี้ แต่ยังต้องกักตัวต่อ 14 
วัน เจ้าตัวยันยังท างานแบบ WFH ได้ คาดเข้าท างานในส านักงาน กกต. 24 พ.ค. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารักษาตัว
หลังพบติดเชื้อโควิด-19  ได้ชี้แจงอาการล่าสุด ว่าไม่มีอาการปอดอักเสบ  เหลือฝ้ากับพังผืดเล็กน้อยน่าจะหมดใน
ระยะเวลาอันใกล้  โดยปัจจุบันยังคงต้องรักษาสภาพสมดุลที่เสียไปช่วงรักษา ที่ใช้ยารักษาแบบรุนแรง  ส่วนอาการอ่ืน
ปลอดภัยดี    

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ช่วงสาย แพทย์ให้กลับบ้านได้  แต่ยังต้องกักตัวที่บ้านต่ออีกเป็นเวลา 14 
วั น    ทั้ ง นี้ ใ น ร ะหว่ า ง กั ก ตั ว   ยั ง ส าม า รถ ท า ง านที่ บ้ า น   หรื อ  WFH  เ ซ็ น ต์ ง าน ได้    อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์  เผยว่าแล้วพบกันที่ส านักงาน กกต. วันที่ 24 พฤษภาคมนี้ .-ส านักข่าวไทย  

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-691177   

https://tna.mcot.net/politics-691177
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วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 - 17:27 น. 
เลขาฯ กกต. เผย อาการดีขึ้น หลังติดโควิด แพทย์ให้กลับบ้านพรุ่งนี้ แต่ต้องกักตัวอีก 14 วัน 
 

 
 
 
เลขาฯ กกต.เผย อาการดีขึ้น หลังติดโควิด แพทย์ให้กลับบ้านพรุ่งนี้ แต่ต้องกักตัวอีก 14 วัน พร้อมเข้าท างานอีก
ครั้ง 24 พ.ค. 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารักษาตัว หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ชี้แจงอาการล่าสุดว่า ไม่มีอาการปอดอักเสบ เหลือฝ้ากับพังผืด
เล็กน้อยน่าจะหมดในระยะเวลาอันใกล้ โดยปัจจุบันยังคงต้องรักษาสภาพสมดุลที่เสียไปช่วงรักษาที่ใช้ยารักษาแบบ
รุนแรง ส่วนอาการอื่นปลอดภัยดี 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ระบุว่า โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม แพทย์ให้กลับบ้านได้ แต่ยังต้องกักตัวที่บ้านต่ออีกเป็นเวลา 
14 วัน ทั้งนี้ ในระหว่างกักตัว ยังสามารถท างานท่ีบ้าน (WFH) เซ็นงานได ้
อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ทิ้งท้ายว่า “แล้วพบกันที่ส ำนักงำน กกต. วันที่ 24 พฤษภำคม 64” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2710160  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2710160
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
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6 พ.ค. 2564-17:36 น. 
พรุ่งนี้ได้กลับบ้านแล้ว! เลขาฯ กกต. ป่วยโควิด เผยอาการดีขึ้น เตรียมกักตัวต่อ 14 วัน 
 

 
 
เลขาฯ กกต. ป่วยโควิด อาการดีขึ้น เหลือฝ้ากับพังผืดในปอดเล็กน้อย หมอให้กลับบ้านพรุ่งนี้ แต่ยังต้องกักตัวต่อ 
14 วัน ทั้งนี้ ยังสามารถท างานที่บ้านได้ 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารักษาตัว หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ได้ชี้แจงอาการล่าสุดว่า ไม่มีอาการปอดอักเสบ เหลือฝ้ากับ
พังผืดเล็กน้อยน่าจะหมดในระยะเวลาอันใกล้ โดยปัจจุบันยังคงต้องรักษาสภาพสมดุลที่เสียไปช่วงรักษาที่ใช้ยารักษา
แบบรุนแรง ส่วนอาการอื่นปลอดภัยดี 

โดยในวันพรุ่งนี้ช่วงสายคุณหมอให้กลับบ้านได้ แต่ยังต้องกักตัวที่บ้านต่ออีกเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ในระหว่างกัก
ตัว ยังสามารถท างานที่บ้าน (WFH) เซ็นงานได้ นอกจากนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังทิ้งท้ายว่า แล้วพบกันที่ส านักงาน กกต. 
วันที่ 24 พ.ค. 64 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6382671  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6382671
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg
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06 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19:03 น.     
 เลขาฯ กกต. หายป่วยโควิดได้กลับบ้านพรุ่งนี้ แต่ยังต้องกักตัวอีก 14 วัน 
 

 
 

6 พ.ค.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ซึ่งอยู่
ระหว่างเข้ารักษาตัว หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ได้ชี้แจงอาการล่าสุดว่า ไม่มีอาการปอดอักเสบ เหลือฝ้ากับพังผืดเล็กน้อย
น่าจะหมดในระยะเวลาอันใกล้ โดยปัจจุบันยังคงต้องรักษาสภาพสมดุลที่เสียไปช่วงรักษาที่ใช้ยารักษาแบบรุนแรง ส่วน
อาการอื่นปลอดภัยดี โดยในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.) ช่วงสายคุณหมอให้กลับบ้านได้ แต่ยังต้องกักตัวที่บ้านต่ออีกเป็นเวลา 14 
วัน ทั้งนี้ในระหว่างกักตัว ยังสามารถท างานที่บ้าน (WFH) เซ็นต์งานได้ นอกจากนั้นพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังทิ้งท้ายว่า แล้ว
พบกันที่ส านักงาน กกต. วันที่ 24 พ.ค. 64 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/102023  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/102023
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6 พฤษภาคม 2564 19:24 น.  
เลขาฯ กกต. หายป่วยโควิด กลับบ้านได้พรุ่งนี้ พร้อมกักตัวต่อ 14 วัน  
 

 
 

วันที่ 6 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งอยู่
ระหว่างเข้ารักษาตัว หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ได้ชี้แจงอาการล่าสุดว่า ไม่มีอาการปอดอักเสบ เหลือฝ้ากับผังผืดเล็กน้อย
น่าจะหมดในระยะเวลาอันใกล้ โดยปัจจุบันยังคงต้องรักษาสภาพสมดุลที่เสียไปช่วงรักษาที่ใช้ยารักษาแบบรุนแรง ส่วน
อาการอ่ืนปลอดภัยดี 

โดยในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.) ช่วงสายคุณหมอให้กลับบ้านได้ แต่ยังต้องกักตัวที่บ้านต่ออีกเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ใน
ระหว่างกักตัว ยังสามารถท างานท่ีบ้าน (WFH) เซ็นต์งานได ้

นอกจากนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังทิ้งท้ายว่า แล้วพบกันที่ส านักงาน กกต. วันที่ 24 พ.ค. 64 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/242020   

https://siamrath.co.th/n/242020
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210506/6e8c7b61d9047900b7a336587f0700c34640fa453e599e4d6d2b0646608971b9.jpg?itok=45pX3G9R
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06 พฤษภาคม 2021 - 20:56 
 “จรุงวิทย”์ หายป่วยโควิดแล้ว – กักตัวต่อที่บ้าน 14 วัน 
 

 
 

“จรุงวิทย์” เผย หายป่วยโควิดแล้ว แพทย์อนุญาตกักตัวต่อที่บ้าน 14 วัน พร้อมย้ า แล้วพบกันที่กกต.  
24 พ.ค.นี้ 

มีรายงานว่า พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารักษาตัว 
หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ได้กล่าวถึงอาการล่าสุดว่า ไม่มีอาการปอดอักเสบ เหลือฝ้ากับพังผืดเล็กน้อยน่าจะหมดใน
ระยะเวลาอันใกล้ โดยปัจจุบันยังคงต้องรักษาสภาพสมดุลที่เสียไปช่วงรักษาที่ใช้ยารักษาแบบรุนแรง ส่วนอาการอ่ืน
ปลอดภัยดี 

โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม นี้  แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่ยังต้องกักตัวที่บ้านต่ออีกเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้
ในระหว่างกักตัว ยังสามารถท างานที่บ้าน (WFH) อีกทั้งยังกล่าวว่า  แล้วพบกันที่ส านักงาน กกต. วันที่ 24 พฤษภาคม นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_97637/   

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_97637/
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6 พฤษภาคม 2564 21:14 น.  
"เลขาฯกกต."กลับบ้านพรุ่งนี้ หลังรักษาโควิด อาการดีขึ้น ต้องกักตัวอีก14วัน 
 

 
 

วันที่ 6 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งอยู่
ระหว่างเข้ารักษาตัว หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ชี้แจงอาการล่าสุดว่า ไม่มีอาการปอดอักเสบ เหลือฝ้ากับพังผืดเล็กน้อย
น่าจะหมดในระยะเวลาอันใกล้ โดยปัจจุบันยังคงต้องรักษาสภาพสมดุลที่เสียไปช่วงรักษาที่ใช้ยารักษาแบบรุนแรง ส่วน
อาการอ่ืนปลอดภัยดี 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ระบุว่า โดยในวันที่ 7 พ.ค.นี้ แพทย์ให้กลับบ้านได้ แต่ยังต้องกักตัวที่บ้านต่ออีกเป็นเวลา 14 วัน 
ทั้งนี้ ในระหว่างกักตัว ยังสามารถท างานท่ีบ้าน (WFH) เซ็นงานได ้
อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ทิ้งท้ายว่า “แล้วพบกันที่ส านักงาน กกต. วันที่ 24 พ.ค.นี้” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/242050  
  

https://siamrath.co.th/n/242050
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210506/62f01924267382835d2fe6ae0108d1abebb93861ef19b41e35f2b80969ccc36e.jpg?itok=Mjb_5u7R
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6 พ.ค. 2564 21:05    
เลขาฯ กกต. หายโควิดกลับบ้านพรุ่งนี้ กักตัวต่อ 14 วัน ฟิต WFH ทันที คาดเข้า สนง. 24 พ.ค. 
 

 
 
"จรุงวิทย์" หายโควิด กลับบ้านพรุ่งนี้ แต่ยังต้องกักตัวต่อ 14 วัน เจ้าตัวยันยังท างานแบบ WFH ได้ คาดเข้าท างาน
ในส านักงาน กกต. 24 พ.ค. 

วันนี้ (6พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารักษาตัวหลังพบติด
เชื้อโควิด-19 ได้ชี้แจงอาการล่าสุด ว่าไม่มีอาการปอดอักเสบ เหลือฝ้ากับพังผืดเล็กน้อยน่าจะหมดในระยะเวลาอันใกล้ 
โดยปัจจุบันยังคงต้องรักษาสภาพสมดุลที่เสียไปช่วงรักษา ที่ใช้ยารักษาแบบรุนแรง ส่วนอาการอื่นปลอดภัยดี 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ช่วงสาย แพทย์ให้กลับบ้านได้  แต่ยังต้องกักตัวที่บ้านต่ออีกเป็นเวลา 14 
วัน ทั้งนี้ในระหว่างกักตัว ยังสามารถท างานที่บ้าน หรือ WFH เซ็นต์งานได้ อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เผยว่าแล้วพบ
กันที่ส านักงาน กกต. วันที่ 24 พ.ค.นี้ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000043573   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000043573
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06 พ.ค. 2564  
ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอโยธยา หลังจาก กกต. ประกาศรับรองผล
การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอโยธยา 
 

 
 
            วันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองอโยธยา นายภานุ  
แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอโยธยา  ครั้งที่ 1  
โดยมี นายอนันต์ ถ้ าทอง ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาร่วมการประชุมสภาในครั้ งนี้ด้วย โดยหลังจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้  นายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร เป็นนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองอโยธยา และประกาศลงนามรับรองสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอโยธยา  ทางเทศบาลเมืองอโยธยา โดย
มี นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา เป็นเลขาสภาชั่วคราว โดยมีระเบียบวาระในการประชุมที่
ส าคัญ ประกอบด้วย การเลือกประธานสภา การเลือกตั้งรองประธานสภา และการก าหนดสมัยประชุมสภา ทั้งนี้ ที่
ประชุมมีมติเลือกนายวชิระ ถนอมวงษ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองอโยธยา และ สิบเอก ประทีป ชมเงิน เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองอโยธยา จากนั้น นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบช่อดอกไม้
เพ่ือแสดงความยินดีกับนายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศบาลเมืองอโยธ
ยา พร้อมแสดงความยินดีกับ นายวชิระ ถนอมวงษ์ ที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลเมือง 
อโยธยา ด้วย 
            ทั้งนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ฝากแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ให้กับ
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ใน 3 เรื่อง ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การบริหาร
จัดการระบบน้ าเสียในครัวเรือน และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่เน้นย้ าให้ทุกคนเน้นปฏิบัติตามมาตรการ  
D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210506152841852  
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210506152841852
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06 พ.ค. 2564 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตง หลัง กกต.  รับรองผลการเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้ง
ประธานสภา รองประธานสภา เทศบาลเมืองเบตง 
 

 
    
        วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตง นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตง  หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง เพ่ือแต่งตั้งประธานสภา รอง
ประธานสภา เทศบาลเมืองเบตง ตามที่เทศบาลเมืองเบตงได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงซึ่งได้
ด าเนินการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองเบตงครบตามจ านวนแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 24 วรรคสองและ
มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลาได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง เบตงครั้งแรก .  
        โดยนายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์  ผู้ว่ าราชการจังหวัดยะลา  ได้มอบอ านาจให้  นายวรเชษฐ  พรมโอภาษ   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาล
เมืองเบตง ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตง ครั้งแรก ประจ าปี 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตงโดย
ก าหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ และที่ประชุมได้มีการเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองเบตงและชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองเบ
ตง ซึ่งจากการโหวตผลปรากฏว่านายฉันทพัฒน์ ศรีสุขโรจน์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองเบตง และ นายชาตรี  
สะมะแอ เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองเบตง และนายเดช มงคลวัฒนศิริ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองเบตง 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210506195200960  
  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210506195200960
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7 พ.ค. 64 
นายกเล็กดอยสะเก็ด แถลงนโยบายการบริหารต่อสภา หลัง กกต. รับรองคุณสมบัต ิ
 

 
 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล และเป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูให้กับทีมผู้ช่วยผู้บริหาร ประกอบด้วย นายนพดล  
รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรี นายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี นายไมตรี เจริญทรัพย์ ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และนายวิรัตน์ ไลรรณค า เลขานุการนายกเทศมนตรี โดยการแถลงนโยบายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
การแก้ไขปัญหา สนองตอบความต้องการของคนดอยสะเก็ด สอดคล้องกับการพัฒนาที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ใน
เม็ดเงินงบประมาณที่เหมาะสม จากนั้นได้มีการบันทึกภาพร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ร่วมแสดงความยินดี 
 
อ้างอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1656180/   

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1656180/
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07 May 2021 10:48 น. 
ศรีสุวรรณร้อง กกต. สอบคุณสมบัติ  
ว่าที่นายกฯช่องแค นครสวรรค์ 
 

 
 
ศรีสุวรรณร้อง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่นายกเทศมนตรี ต าบลช่องแค นครสวรรค์ เหตุเคยถูกปลดออกจาก
ราชการ 

วันที่ 7  พ.ค. 2564  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เหตุพบข้อพิรุธเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบล
ช่องแค อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  บางรายว่าอาจมีลักษณะต้องห้ามมิให้ ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ งตาม พรบ. 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562  

เนื่องจากความปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลช่องแค รายหนึ่งซึ่ง น่าจะเป็นบุคคลผู้มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม ม.50 แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
2562 เนื่องจากในอดีตเคยรับราชการทหารอากาศ ได้เคยถูกปลดออกจากราชการ เพราะถูกศาลพิพากษาว่ากระท า
ความผิดอาญา โดยศาลพิพากษาสั่งให้จ าคุกไว้มีก าหนด 2 ปี 3 เดือน โดยไม่รอลงอาญาและคดีถึงท่ีสุดแล้ว  

หลังจากนั้น จึงมีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ให้ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ออกจากยศทหาร
จากบุคคลดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.50 ซึ่งเป็นวันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากกระทรวงกลาโหมได้ปลดออก
จากราชการเพราะกระท าความผิดอาญา ซึ่งต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก   

ดังนั้นเมื่อบุคคลดังกล่าว เคยถูกปลดออกจากราชการ เคยถูกจ าคุก จึงอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม ม.50 แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่บัญญัติไว้ความว่า “บุคคลผู้
มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือ ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ”  

การที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี และได้ออกหลักฐานการสมัครให้
ด้วยนั้น ย่อมเป็นการขัดต่อกฎหมายข้างต้นและหรือขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยชัดแจ้ง เพราะหลักฐานชี้ชัดว่า
บุคคลดังกล่าวย่อมรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติจะลงสมัคร 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/478840  
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7 พฤษภาคม 2564 11:15 น.   
ศรีสุวรรณร้อง กกต. ตรวจสอบคุณสมบัติ ว่าที่นายกเทศมนตรี ทต. ช่องแค นครสวรรค์ 
 

 
 

ศรีสุวรรณร้อง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่นายกเทศมนตรี ทต.ช่องแค นครสวรรค์ เหตุเคยถูกปลดออกจาก
ราชการ ถูกถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชฯ เหตุใดจึงสมัครรับเลือกตั้งได้ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทาง
มายื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เหตุพบข้อพิรุธเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีต าบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ บางราย ว่า อาจมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ทั้งนี้เนื่องจากความปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นนายกเทศมนตรีต าบลช่องแค รายหนึ่งซึ่ง น่าจะเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม ม.
50 แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 เนื่องจากในอดีตเคยรับราชการทหารอากาศ 
ได้เคยถูกปลดออกจากราชการ เพราะถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิดอาญา โดยศาลพิพากษาสั่งให้จ าคุกไว้มีก าหนด 
2 ปี 3 เดือน โดยไม่รอลงอาญาและคดีถึงท่ีสุดแล้ว 

หลังจากนั้น จึงมีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ให้ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ออกจากยศทหาร
จากบุคคลดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.50 ซึ่งเป็นวันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากกระทรวงกลาโหมได้ปลดออก
จากราชการเพราะกระท าความผิดอาญา ซึ่งต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

ดังนั้นเมื่อบุคคลดังกล่าว เคยถูกปลดออกจากราชการ เคยถูกจ าคุก จึงอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม ม.50 แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่บัญญัติไว้ความว่า “บุคคลผู้
มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือ ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ” 

การที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี และได้ออกหลักฐานการสมัครให้
ด้วยนั้น ย่อมเป็นการขัดต่อกฎหมายข้างต้นและหรือขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยชัดแจ้ง เพราะหลักฐานชี้ชัดว่า
บุคคลดังกล่าวย่อมรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติจะลงสมัคร 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210507/0d4ec112d30ef3e6bf1b4e09a5fe42b08c084f5dfe6486c76abe147319336df5.jpg?itok=TXD-c59S
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ดังนั้นทาง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงมายื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือขอให้วินิจฉัยว่าผู้สมัครรับ
เลือกตั้งดังกล่าว เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม่ อย่างไร หากใช่ก็ขอให้เพิกถอนเสีย 
พร้อมกับสั่งให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะ และสั่งให้มีการเลือกตั้งต าแหน่งนายกเทศมนตรีเสียใหม่ รวมทั้งต้อง
ด าเนินคดีเอาผิดบุคคลดังกล่าว ตาม ม.120 ของ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/242158     
 

  

https://siamrath.co.th/n/242158
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วันพฤหัสบดี ที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 18.03 น. 
ย้ายด่วน! ปลัด ทน.รังสิต “ลูกบิ๊กแจ็ส” ขอบคุณ แต่จะเดินหน้าร้องคัดค้านการเลือกใหม่ให้ถึงท่ีสุด 
 

 
 

เมื่ อ เวลา 15.00 น.  วันที่  6 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น  12 ส านักงานเทศบาลนครรั งสิต  
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายอุดม โพธิน าแสง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์  
การบริหารส่วนท้องถิ่น ประธานการประชุม นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ รองปลัดเทศบาลนครรังสิตรักษาการแทนปลัด ทน.
รังสิต ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้ง ทน.รังสิต, ดร.เดชา กลิ่นกุสุม ผู้สมัครเบอร์ 1 นายกเทศมนตรีนครรังสิต และ ร.ต.อ.ตรี
ลุพธ์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครเบอร์ 2 นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมทีมงาน ได้ร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เลือกเฉพาะนายกเทศมนตรี และเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เลือก
เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต 

โดยก าหนดออกเสียงลงคะแนนใหม่วันอาทิตย์ที่  16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00น. ถึง 17.00 น.  
ที่อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี  ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ให้ผู้สมัครทั้ ง 2 ฝ่ายแสดงความคิดเห็น  
ซึ่ง ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครเบอร์ 2 เสนอให้น าหีบบัตรไปเก็บไว้ที่ สถานีต ารวจ หรือ ตชด.ภาค 1 ทางด้าน ดร.
เดชา กลิ่นกุสุม ผู้สมัครเบอร์ 1 ไม่เห็นด้วยที่จะน าหีบบัตรไปเก็บไว้ที่สถานต ารวจ โดยส่วนตัวไม่ไว้วางใจ แต่เสนอให้จัด
ห้องเก็บบัตรที่ใดที่หนึ่ง และส่งตัวแทนทั้งสองฝ่ายมาเฝ้า 

ด้าน นายอุดม โพธิน าแสง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า ในการนัด
ชี้แจงออกเสียงเลือกตั้งใหม่ ของเทศบาลนครรังสิต โดยได้รับความร่วมมือจากทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยดี ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาบัตร ในครั้งนี้มีเพียง 2 หีบในการเก็บรักษาบัตร เราจะหามาตรการในการเก็บให้ดีที่สุด ซึ่งสถานที่เราจะ
ไปประชุมกันอีกครั้งเพ่ือหาสถานที่ที่เหมาะสม ในส่วนของการเปลี่ยน ผอ.กกต.ประจ าเทศบาลนครรังสิต(นายสมชาย สี
วะรมย์ ) ผมไม่ทราบเนื่องจากเป็นการด าเนินการของทางราชการ ซึ่งเมื่อวานตนเองยังได้ประชุมร่วมกับนายสมชาย สี
วะรมย์ อยู่เมื่อเปลี่ยนมาเป็น นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ รอง ปลัดเทศบาลนครรังสิต มารักษาการแทนก็ต้องท าหน้าที่ ผอ.
กกต.ประจ าเทศบาล ทน.รังสิต ก็จะมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด เนื่องจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็มีข้ันตอนการด าเนินการตามที่ กกต.ก าหนดอยู่แล้ว 

ส่วน ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง (ดร.โบว์ลิ่ง) ผู้สมัครเบอร์ 2 นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ก่อนอ่ืนต้อง
ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว และมาวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
กระทรวงมหาดไทย และส่วนท้องถิ่นจังหวัดด้วยที่ให้ความเป็นธรรมกับผมส่วนหนึ่งแต่ยังมีเจ้าหน้าระดับสูงของ  
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ทน.รังสิตพร้อมผู้ใต้บังคับบัญชา อีก 4 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องเก็บหีบบัตรที่ยังไม่ถูกตัดสินหรือด าเนินการ
ทางวินัยแต่อย่างใด ตนองพร้อมที่จะขอความเป็นธรรมเพ่ือเป็นบรรทัดฐานต่อสังคม เบื้องต้นได้ไปยื่นหนังสือที่ กกต.
กลาง , ป.ป.ช. , กระทรวงมหาดไทย และศาลอุธรณ์ภาค 1 รวมถึงสถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ เป็นต้นโดย
ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ ได้ส่งส านวนไปที่ ปปช.แล้ว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ดีที่สุด 

ในส่วนของหลักฐานที่ยื่นคัดค้านการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากวันที่ 29 มีนาคม เวลา 09.07 น. มีเจ้าหน้าที่ของ 
ทน.รังสิต 1 คนเข้าไปในห้องเก็บหีบบัตรได้ท าอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับหีบบัตรโดยใช้ระยะเวลาเกือบ 1 วันเต็ม ๆ และ
ได้ออกมาจากห้องในเวลา 15.30 น. ต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 64 เวลา 09.09 น. ได้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ทน.รังสิต 
พร้อมพวกอีก 4คน ได้เข้าไปอยู่ในห้องเก็บหีบบัตรจนถึงเวลา 12.00 น. การบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับหีบบัตรโดยไม่มี
ความเหมาะสม ต่อมามีการแจ้งว่าบัตรเขย่งหายไป 1 คะแนน ซึ่งเรามีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าบัตรไม่ได้เขย่ง แต่มีบัตรที่
มีตัวตนจริงเป็นบัตรดี ตนเองได้มอบหลักฐานไปทั้งหมดแล้ว แต่กลับมีการพิจารณาให้มีการเลือกตั้งใหม่อยู่ เนื่องจาก
ตามหลักของกฎหมายอาญาแล้ว หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมในค าร้อง คดีนี้ก็มีการหยิบขึ้นมาเป็นข้อพิพาทใหม่ได้ เนื่องจาก
หลักฐานที่มีก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า 1 คะแนนไม่ได้หายไป ซึ่งเมื่อรวมจ านวนบัตรและจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์แล้ว พบว่าจ านวน
ตรงกันพอดี และจ านวน 1 คะแนนนี้ก็ไม่มีผลอะไรกับการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของ
ภาครัฐในการเลือกตั้ง และเปลืองเวลา ประกอบกับสถานการณ์ตอนนี้ที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 จึงไม่มีความ
เหมาะสมที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ 

ทางด้าน ดร.เดชา กลิ่นกุสุม ผู้สมัครเบอร์ 1 นายกเทศมนตรีนครรังสิต ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆถึงกรณีที่ให้มี
การเลือกตั้ง เกรงว่าถ้าให้สัมภาษณ์ไปจะเป็นการหาเสียง เนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวอะไร. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/233055  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/233055
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6 พฤษภาคม 2564 15:44 น.  
"จุรินทร์" โว ปชป. พร้อมสู้ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. - ส.ส.เกือบ 100 % ฟุ้งเลือกตั้งครั้งหน้าสัญญาณดี  คนเก่า 
- คนใหม่เพิ่ม 
 

 
 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึง
การด าเนินงานของพรรคประชาธิปัตย์ ว่าในพ้ืนที่ภาคใต้ ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค เป็น
ผู้ดูแลพ้ืนที่จนกว่าจะมีการจัดประชุมใหญ่และเลือกตั้งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ยังมั่นใจว่า ในพ้ืนที่ภาคใต้พรรค
ประชาธิปัตย์ยังท าพ้ืนที่ต่อเนื่อง และยังมีความเข้มแข็งอยู่ ขณะนี้พรรคมี ส.ส.ทั้งหมด 50 ที่นั่ง มี ส.ส.ใต้ 22 ที่นั่ง แต่
ความพร้อมในการส่งผู้สมัครครั้งหน้าพรรคมีความพร้อมเกือบ 100% ไม่เฉพาะภาคใต้ แต่หมายถึงทั่วประเทศ 

เมื่อถามว่า อดีต ส.ส. ยังคงหนักแน่นอยู่กับพรรคเหมือนเดิมหรือไม่ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อดีต 
ส.ส. และ ส.ส.ของพรรค ในภาพรวมยังถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญหลักของพรรคอยู่ ในแง่ของตัวบุคคลพรรคได้มีการ
เตรียมพร้อมไว้แล้วเกือบครบทุกเขตแล้ว 

เมื่อถามว่ามีตัวบุคคลที่จะส่งลงแข่งในต าแหน่งผู้ว่าฯกรุงเทพมหานครในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์แล้วห รือยัง 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า มีเรียบร้อยแล้ว โดยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์   รองหัวหน้าพรรค ได้แจ้งให้ทราบ
แล้วว่า  จากการคัดเลือก และตัดสินใจจากระดับผู้บริหาร ขณะมี 2 ท่านให้เลือกเมื่อถึงเวลาสมควรว่าเป็นบุคคลใด
พรรคจะประกาศตัว ในเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมความพร้อมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร และ สก. พรรคพิจารณาวางตัวบุคคลเกือบ 100 % แล้วส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง30 เขต ก็ได้
มีการเตรียมตัวไว้เช่นกัน มีทั้งอดีต ส.ส. ส่วนหนึ่ง และมีทั้งผู้สมัครหน้าใหม่  ผู้สมัครคนเก่าของพรรคประชาธิปัตย์เป็น
คนที่เคยอยู่กับพรรคและจะกลับมาที่พรรคก็มีอีกส่วนหนึ่ง 

“ขณะพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่มีทั้งอดีต ส.ส.ของพรรคอดีตสมาชิกพรรคกลับเข้ามาสมัคร
สมาชิกพรรคจ านวนไม่น้อย นอกจากนั้นก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ ามาร่วมอุดมการณ์  กับพรรคใน
รูปแบบต่างๆ จ านวนมาก  
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ทั้งที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประสงค์จะมาลงรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น 
ในนามพรรคหากมีขึ้นในอนาคต หรือประสงค์ที่จะมาร่วมเป็นคลังสมอง หรือ มาร่วมอยู่ในคณะท างานชุดต่างๆของ
พรรคเพ่ือเตรียมการเป็นนักการเมืองต่อไปในอนาคต ซึ่งแต่ละคนก็มีคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ที่ดีมา
จากทุกสาขาอาชีพทั้งภาคธุรกิจ ภาคกฎหมาย ภาควิชาชีพต่างๆ วิศวกรรม หมอและอีกกลุ่มที่สามคือนักการเมือง
ปัจจุบันจ านวนหนึ่งที่ประสงค์ที่จะเดินเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์ ถือว่าเป็นสัญญาณท่ีดีที่พรรคจะมีคน
ทั้งสามกลุ่มเดินเข้ามาร่วมงานกับพรรคต่อไป” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241896  
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พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.56 น. 
"จุรินทร์" เผยจัดคนลงสมัคร ส.ส. เกือบครบแล้ว 
ปชป.ตั้ง"นิพนธ์"คุมภาคใต้ชั่วคราว “จุรินทร์” ยันประชาธิปัตย์ปักษ์ใต้ยังเข้มแข็ง เผยตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั่ว
ประเทศเกือบครบ ยันมี 2 ตัวเลือกส่งชิงผู้ว่าฯ กทม. รอเคาะเม่ือถึงเวลาเหมาะสม 
 

 
 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 
ได้ลาออกจากต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ภาคใต้นั้น ล่าสุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอชื่อนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตามภารกิจ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการรองหัวหน้าพรรคฯ ดูแลภาคใต้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการบริหาร
พรรคประชาธิปัตย์ได้มีความเห็นชอบตามที่นายจุรินทร์ได้เสนอ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น นาย
นิพนธ์จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าพรรคฯ ดูแลภาคใต้ เป็นการชั่วคราวระหว่างรอให้มีการเลือกตั้งในการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคฯต่อไป 

ด้านนายจุรินทร์ กล่าวว่า เป็นการมอบหมายให้นายนิพนธ์ ดูแลพ้ืนที่ภาคใต้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งรองหัวหน้าพรรคฯ ภาคใต้คนใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรค ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถจัดการ
ประชุมดังกล่าวได้ เพราะติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

เมื่อถามว่าต าแหน่งดังกล่าวยังว่างอยู่จะมีผลต่อการท างานในพ้ืนที่ภาคใต้อย่างไร นายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรค
ประชาธิปัตย์ ยังท างานในพ้ืนที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และยังมีความเข้มแข็งอยู่ โดยตอนนี้เรามี ส.ส.ในภาคใต้ 22 คน 
ขณะเดียวกัน ในภาพรวมทั่วประเทศ พรรคได้เตรียมการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.ส าหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปไว้เกือบ
หมดแล้ว โดยเรายังถือตัวบุคคลที่เป็น ส.ส.ปัจจุบันและอดีต ส.ส.ไว้เป็นเป้าหมายหลักเช่นเดิม รวมถึงได้พิจารณาบุคคล
อ่ืนในการวางตัวผู้สมัครเหลือเพียง 4 -5 เขตที่เรายังไม่สรุปตัวบุคคล เนื่องจากยังมีผู้ให้ความสนใจที่จะลงสมัครในนาม
พรรคมากกว่า 2-3 คน ซึ่งเราก าลังพิจารณาอยู่ ทั้งนี้การที่เราเร่งพิจารณาตัดสินใจจัดวางตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ก็เ พ่ือ
ต้องการแสดงให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้เห็นถึงความพร้อมของพรรค 
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ต่อข้อถามถึงความคืบหน้าการพิจารณาตัวบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนาม
พรรคประชาธิปัตย์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า คณะผู้บริหารพรรคได้พิจารณาและคัดลือกในเบื้องต้นแล้วมี
บุคคลที่เป็นตัวเลือกไว้แล้วอย่างน้อย 2 คน ซึ่งยังไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใคร เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพรรคจะเลือกเพียง
หนึ่งเดียว และท าการเปิดตัวต่อไป 

เมื่อถามว่า บุคคลที่พรรคเลือกไว้จะสามารถแข่งขันกับตัวเต็งในขณะนี้ได้หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนไม่ขอ
พูดถึงบุคคลอ่ืนหรือพรรคการเมืองอ่ืน แต่พรรคประชาธิปัตย์เราเตรียมความพร้อมของเรา ไม่เพียงแค่ผู้สมัครผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้น ยังได้เตรียมตัวบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)ไว้
เกือบทั้งหมดแล้ว ขณะที่ในส่วนของผู้สมัคร ส.ส.กทม.นั้น เราได้วางตัวบุคคลไว้เกืออบทั้งหมดแล้ว โดยภาพรวมมีทั้ง
อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร และคนหน้าใหม่ รวมถึงมีคนที่เคยอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วออกไป ก็จะกลับเข้ามาอยู่กับเราด้วย. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/841735  
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6 พฤษภาคม 2564 
จุรินทร์' เผย ปชป. เฟ้นเหลือ 2 บุคคล  
รอ กก.บห. เคาะชิงผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
  
"จุรินทร์" ยันประชาธิปัตย์พร้อมเลือกตั้งครั้งหน้าเกือบ 100% เผยเฟ้นแคนดิเดทเหลือ 2 บุคคล รอ กก.บห.เคาะ
ชิงผู้ว่าฯ กทม. 

วันที่ 6 พ.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการ
ด าเนินงานของพรรคประชาธิปัตย์ ว่าในพ้ืนที่ภาคใต้ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค เป็นผู้ดูแล
พ้ืนที่จนกว่าจะมีการจัดประชุมใหญ่และเลือกตั้งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ขึ้นมาดูแลแทนบุคคลเดิมที่ลาออก  แต่มีความ
มั่นใจว่า ในพ้ืนที่ภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์ยังท าพ้ืนที่ต่อเนื่อง  และยังมีความเข้มแข็งอยู่ ขณะนี้พรรคมี ส.ส .
ทั้งหมด 50 ที่นั่ง มี ส.ส.ใต้ 22 ที่นั่ง แต่ความพร้อมในการส่งผู้สมัครครั้งหน้าพรรคมีความพร้อมเกือบ  100% ในทั่ว
ประเทศ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า อดีต ส.ส. ยังคงหนักแน่นอยู่กับพรรคเหมือนเดิมหรือไม่ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว
ว่า อดีต ส.ส. และ ส.ส.ของพรรค ในภาพรวมยังถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญหลักของพรรคอยู่ ในแง่ของตัวบุคคลพรรคได้
มีการเตรียมพร้อมไว้แล้วเกือบครบทุกเขตแล้ว  

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ถามถึ ง มี บุ คคลที่ จ ะส่ งล งแข่ ง ในต า แหน่ ง ผู้ ว่ า ฯ  กทม .ในสั ง กั ดพรรคประชาธิ ปั ต ย์   
นายจุรินทร์ กล่าวว่า มีเรียบร้อยแล้ว โดยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า จากการ
คัดเลือกและตัดสินใจจากระดับผู้บริหาร ขณะนี้มี 2 คนให้เลือกเมื่อถึงเวลาสมควรว่าเป็นบุคคลใดพรรคจะประกาศ
ตัว ในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ พรรคได้เตรียมความพร้อมในพ้ืนที่กรุงเทพมฯ ทั้งผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก.พรรคพิ
จารณาวางตัวบุคคลเกือบ 100% แล้วส่วน ส.ส.ทั้ง 30 เขตได้มีการเตรียมตัวไว้เช่นกัน มีทั้งอดีตส.ส. ส่วนหนึ่ง และมีทั้ง
ผู้สมัครหน้าใหม่ ผู้สมัครคนเก่าของพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนที่เคยอยู่กับพรรคและจะกลับมาที่พรรคก็มีอีกส่วนหนึ่ง 

“ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่มีทั้งอดีต ส.ส.ของพรรคอดีตสมาชิกพรรคกลับเข้ามาสมัคร
สมาชิกพรรคจ านวนไม่น้อย นอกจากนั้นก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคในรูปแบบ
ต่างๆจ านวนมาก ทั้งที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประสงค์จะมาลงรับสมัคร
เลือกตั้งท้องถิ่น ในนามพรรคหากมีข้ึนในอนาคต"นายจุรินทร์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936405  
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6 พ.ค. 2564-13:13 น. 
ประวิตร ตอบปม "ธรรมนัส" รอดคดีศาลรัฐธรรมนูญ ลั่น รัฐบาลไม่เกี่ยว 
 

 
 
รองนายกฯ ‘ประวิตร’ ย้ าค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ‘ธรรมนัส’ ไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี และ ส.ส. 
เป็นเรื่องของศาล ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.64 ที่กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์หลังประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 2/2564 กรณีการวิพากษ์วิจารณ์ค าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีและส.ส. ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ หลังเคยต้องค า
พิพากษาศาลออสเตรเลีย ข้อหาน าเข้าและค้ายาเสพติด ว่า 

เรื่องนี้เป็นเรื่องของศาลพิจารณา ส่วนที่พรรคก้าวไกลจะไปยื่นสอบจริยธรรมต่อ ก็เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกล 
เมื่อถามว่ากรณีนี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็นเรื่องของศาล ไม่เก่ียวกับรัฐบาล 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6381569  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6381569
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6 พฤษภาคม 2564 
'วิษณุ' เปรย 'ธรรมนัส' อาจมีมลทิน แม้ไม่ขาดคุณสมบัติเป็น รมต. เหตุพ้นโทษเกิน5ปี 
 

 
 

"วิษณุ" แจง "ธรรมนัส" พ้นโทษเกิน 5 ปี ถือว่าไม่ขาดคุณสมบัติเป็น "รมต." ชี้ จริยธรรมเป็นอีกเรื่อง แล้วแต่จะ
วิจารณ์ ระบุ "ศาลรัฐธรรมนูญ" วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานความผิดทุกคดี ไม่เฉพาะเคส "ยาเสพติด" เปรย ค าตัดสิน
ไม่ใช่ล้างมลทิน อาจจะมีก็ได้ 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  ให้  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษและสหกรณ์ ไม่ต้องพ้นจากต าแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี เนื่องจากค าตัดสินของศาล
ออสเตรเลีย ในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่มีผลต่อศาลไทย หรือไม่อยู่ภายใต้อาณัติหรืออ านาจของรัฐอ่ืน การ
พิพากษาจึงไม่ตกอยู่ภายใต้ตุลาการรัฐอ่ืน  แม้ร.อ.ธรรมนัส จะรับว่าต้องค าพิพากษาก็ตามว่า  เคยมีความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกามีค าสั่ง ว่าหากถูกพิพากษาจ าคุกในหรือต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยพ้นโทษมาแล้วไม่
ถึง 5 ปี ถือว่าเป็นบุคคลต้องห้าม ขาดคุณสมบัติการเป็น สส. แต่กรณี ร.อ.ธรรมนัสถูกตัดสินลงโทษจ าคุกคดียาเสพ
ติด ต้ังแต ่ป ี2536 และพ้นโทษ เมื่อปี 2540 ถือว่าพ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี จึงถือว่าไม่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม นายวิษณุ กล่าวถึงการวิพากษ์วิจารณ์ ในเรื่องความเหมาะสม ด้านจริยธรรม ว่าถือเป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง แล้วแต่จะวิจารณ์กัน ส่วนจะยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช. วินิจฉัยในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ ไม่ทราบ แต่ในข้อ
กฎหมาย ถือว่าสิ้นสุดตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

เมื่อถามว่า จากที่เป็นประเด็นถกเถียงข้อกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญควรจะท าค าชี้แจงกับสังคมหรือไม่ นาย
วิษณุ  กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่จ าเป็นต้องชี้แจงหรือพูดอะไรเพ่ิมเติม  เพราะได้วินิจฉัยจบแล้ว ส่วนผลทาง
วิชาการ ทางการเมือง แล้วแต่จะวิจารณ์กันไป ขณะเดียวกันค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีนี้ ถือเป็นบรรทัดฐานที่
ใช้ได้กับทุกคน เพราะไม่เคยมีค าวินิจฉัยมาก่อน และใช้ได้กับความผิดทุกกรณี ไม่เฉพาะแต่ความผิดคดียาเสพติดอย่าง
เดียว แต่ไม่ใช่การล้างมลทิน เพราะเป็นเรื่องค าวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ซึ่งอาจจะมีมลทินก็ได้ 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936368  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936368
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พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.44 น. 
"ไพบูลย์" ยัน คดี "ธรรมนัส" ไม่เข้าข่ายสอบจริยธรรมพรรค 
 

 
  
 
 “ไพบูลย์” ยัน คดี “ธรรมนัส” ไม่เข้าข่ายสอบจริยธรรมพรรค ชี้ ต้องเกิดเหตุขณะเป็นสมาชิก พปชร.เมิน “เสรี
พิศุทธ์” จ่อร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรม    

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ฝ่ายกฎหมาย 
ให้ สั มภ าษณ์ กรณีที่ ศ าล รั ฐ ธ รรมนูญ  มี ค า วิ นิ จ ฉั ย ว่ า  สมาชิ กภาพ  ส . ส . และความ เป็ น รั ฐ มนตรี ของ  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.ไม่สิ้นสุดลง เฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ 160(6) มาตรา 98 (10) และมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) จาก
กรณีที่ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่ศาลออสเตรเลีย ได้มีค า พิพากษาจ าคุกฐานน าเข้าและ
ค้ายาเสพติด ว่า ค าวินิจฉัยของศาลที่ออกมา มีผลผูกพันทุกองค์กร ดังนั้น ร.อ.ธรรมนัส จึงไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม 
สามารถต ารงต าแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี ได้ 
  “ประเด็นเรียกร้องให้สอบเรื่องจริยธรรม เหตุดังกล่าวจะมีการพิจารณาเกิดขึ้นได้คือในขณะที่ เป็นสมาชิกพรรค 
หากพบว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม หรือข้อบังคับพรรคหรือไม่ ซึ่งพรรค พปชร.จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี 2561 หาก
คนที่เป็นสมาชิกอยู่ในขณะนั้นกระท าผิดข้อบังคับพรรคในระหว่างที่เป็นสมาชิก ก็ต้องมีการตรวจสอบ แต่กรณี ร.อ.
ธรรมนัส เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นหลาย 10 ปี ก่อนที่จะเป็นสมาชิกพรรค จึงไม่ได้อยู่ในกรอบจริยธรรมตามข้อบังคับของ
พรรค” นายไพบูลย์ กล่าว 
  ผู้สื่อข่าวถาม ถึงข้อสังเกตกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส กับนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม ที่ส่ง
คนใกล้ชิดไปสอบภาษาอังกฤษแทน และถูกเสนอให้ถอดออกจากทุกต าแหน่ง กล่าวย้ าว่า การพิจารณาว่าขัดจริยธรรม
หรือไม่ จะดูจากการกระท าในขณะที่เป็นสมาชิกพรรค 

เมื่อถามกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระบุเตรียมยื่น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ให้ตรวจส อบจริยธรรม ร.อ.ธรรมนัส  
นายไพบูลย์ กล่าวว่า หากจะร้องก็ร้องไป แต่ตามหลักกฎหมายต้องดูระหว่างที่ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีการกระท า
ละเมิดจริยธรรมในขณะด ารงต าแหน่งหรือไม่ ส่วนเหตุที่เกิดก่อนหน้านั้น เราเข้าไปดูไม่ได้ เพราะไม่เกี่ยวกับอ านาจที่จะ
ไปตรวจสอบ ขอย้ าว่าเมื่อศาลมีค าวินิจฉัยออกมาก็ถือเป็นที่สุดแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/841699  
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/841699
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พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.20 น. 
พท. หนุนยื่น ป.ป.ช. ฟัน "ธรรมนัส" ขัดจริยธรรม 
"เพื่อไทย" หนุนก้าวไกลยื่นป.ป.ช.ฟัน "ธรรมนัส" ซัดแม้ไม่ขัดก.ม.แต่ผิดจริยธรรมไม่ควรเป็นนักการเมือง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะประธานกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า  
ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่สิ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรี กรณีต้องค าพิพากษา
ศาลออสเตรเลียจ าคุกคดียาเสพติด เนื่องจากค าพิพากษาศาลต่างประเทศ ไม่ครอบคลุมรัฐธรรมนูญไทยว่า ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ผิด ไม่ได้เห็นแย้งหรือลบล้างค าตัดสินศาลต่างประเทศ แต่บอกว่าค าตัดสิน
ศาลต่างประเทศไม่มีผลต่อกฎหมายไทยเท่านั้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ร.อ.ธรรมนัส บริสุทธิ์  

นายสุทิน กล่าวว่า หากดูเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญในการคัดสรรคนเข้าสู่ระบบการเมืองจะมีมาตรฐาน
จริยธรรม ระบุชัดเจนว่า คนที่เคยต้องค าพิพากษาจ าคุก แม้ในข้อกฎหมายอาจถอดถอนไม่ได้ แต่ความบกพร่องเรื่อง
จริยธรรมน่าจะอยู่ในขอบข่ายที่ด าเนินการได้ตามกระบวนการทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น หากพรรคก้าวไกลจะยื่นเอาผิดด้านจริยธรรมสามารถท าได้ ส่วนผลจะ
เป็นอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามยื่นเอาผิดด้านจริยธรรม  

"ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมา อาจท าให้เกิดความสับสนเรื่องบรรทัดฐานพอสมควร เพราะในอดีตเคยมี
กรณีลักษณะคล้ายคลึงกรณีนี้  และในอนาคตก็อาจมี อีก  แต่ที่จะมีปัญหาที่สุด  คือ การขัดต่อเจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญ เพราะเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่ต้องการคัดคนเข้าสู่การเมือง โดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด แม้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าขัดจริยธรรมก็ไม่สมควรเป็นนักการเมือง" นายสุทิน กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/841661  
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/841661
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พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.13 น. 
"กมธ.ปราบโกง" ไล่บี้ "ธรรมนัส" สอบ 4 ปมร้อนขัดจริยธรรม 
"ธีรัจชัย" เผยมติกมธ.ปราบโกง ลุยสอบ "ธรรมนัส" ต่อ 4 ประเด็น ปมปกปิดข้อมูลติดคุก 
 

 
 

เมื่อวันที่  6  พ.ค.  ที่ รั ฐสภา นายธีรัจชัย  พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  ในฐานะโฆษก
กรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า กมธ.ได้หยิบยกค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ต้องสิ้นสถานการณ์เป็น
รัฐมนตรี จากการเคยต้องค าพิพากษาศาลออสเตรเลียให้จ าคุกคดียาเสพติดมาหารือ  

นายธีรัจชัย กล่าวว่า กมธ.ตั้งข้อสังเกตรัฐธรรมนูญ มาตรา160(4) ที่ระบุ คุณสมบัติรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ แต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้น ามาวินิจฉัย กมธ.จึงมีมติให้ตรวจสอบ ร.อ.ธรรมนัส เพ่ิมเติม กรณี
คุณสมบัติรัฐมนตรีที่ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) จะไปตรวจสอบ 4 ประเด็น คือ  
1.กรณีการรับรองสถานะตัวเองก่อนด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  มีการปกปิดไม่บอกข้อมูลการต้องค าพิพากษาถูกศาล
ออสเตรเลียสั่งจ าคุกให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รับทราบหรือไม่   
2.การลงสมัคร ส.ส. มีการปกปิดข้อมูลเรื่องการต้องค าพิพากษาหรือไม่  
3.การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องมีการรับรองตัวเองเคยต้องค าพิพากษาหรือไม่  
4.กรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส เคยท าหนังสือแจ้งข้อมูลต่อ กมธ.ป.ป.ช.  เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 มีข้อมูลใดคลาดเคลื่อนจากค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ กมธ.จะไปตรวจสอบประเด็นเหล่านี้  เพ่ือดูว่ามีการกระท าผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
160 (4) หรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/841688  
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/841688
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6 พ.ค. 2564-15:03 น. 
'จุรินทร์' โยน พปชร. ตอบสังคมปม 'ธรรมนัส' รอดคดี ชี้กระแสย้ายประเทศเป็นเรื่องปกติ 
 

 
 

 ‘จุรินทร์’ โยน พปชร. ตอบสังคมปม ‘ธรรมนัส’ รอดคดี เผยไม่อยู่ในฐานะท่ีจะให้ความเห็นเรื่องนี้ได้ ชี้กระแสย้าย
ประเทศ เรื่องปกติ 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.64 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาล 
จนเกิดกระแสชักชวนให้ย้ายประเทศ ว่า 

เป็นเรื่องปกติที่การเมืองไม่สามารถสงบนิ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทุกสถานการณ์ย่อมเกิดกรณีที่มีความเห็นไม่
สอดคล้องกันก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะขณะนี้ประเทศของเราและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกก าลังเผชิญปัญหา 3 อย่างคือโค
วิด -19 เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเรื่องโควิด-19 รัฐบาลก าลังเร่งด าเนินการแก้ไขเต็มที่ และคืบหน้าเป็นระยะ ล่าสุดยัง
ได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนด้วย 

ส่วนปัญหาการเมืองเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องหาทางแก้ไขต่อไป โดยภาพรวมยังไม่ถือว่าเป็นวิกฤต แต่รัฐบาลต้อง
ไม่ท าในสิ่งที่จะกลายเป็นเงื่อนไขให้ยิ่งเกิดปัญหา ถ้ารัฐบาลสามารถปลดสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของปัญหาต่างๆ ไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง ก็จะท าให้ปัญหาทางการเมืองบรรเทาลง 

เมื่อถามถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส .ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และ
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ขาดคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็น ส.ส.และรัฐมนตรี แม้จะเคยต้องค าพิพากษาจ าคุกคดียา
เสพติดในต่างประเทศมาก่อน นายจุรินทร์ กล่าวว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยเป็นอย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามนั้น 
เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ตนไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความเห็นเรื่องนี้ได้ ขอให้สอบถามพรรคพลังประชารัฐจะ
ดีกว่า เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของพรรคพลังประชารัฐ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6382170    
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6382170
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-1.jpg
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6 พฤษภาคม 2564 15:25 น.   
"ธนาธร" แคลงใจ "ธรรมนัส" รอด สงสัยบรรทัดฐานใหม่ อดีตนักโทษ เป็น รมต. ได้ 
 

 
 

"ธนาธร" แคลงใจ "ธรรมนัส" รอด ชี้ ศาลรธน.ก าลังสร้างบรรทัดฐานใหม่  "อดีตนักโทษ" ในต่างแดนก็เป็น 
"รัฐมนตรี" ในประเทศไทยได้ 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.64 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นกรณีศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ต้องพ้นจากส.ส.และรัฐมนตรี ไม่ขาดคุณสมบัติ
รัฐมนตรี กรณีศาลในต่างประเทศพิพากษาจ าคุกคดีค้ายาเสพติด โดยระบุว่า 

ศาลรัฐธรรมนูญสร้างบรรทัดฐานใหม่ เป็นอดีตนักโทษในต่างแดนก็เป็น รมต.ไทยได้ ตนรับฟังค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญด้วยความประหลาดใจ แม้จะไม่ผิดความคาดหมายที่ ร.อ.ธรรมนัส มือประสานสิบทิศของรัฐนาวา 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม รอดจากการพ้นสภาพรัฐมนตรี 

แต่ค าวินิจฉัยของศาลวันนี้เกินความคาดหมายของตนไปมาก เพราะระบุว่าแม้ศาลออสเตรเลียจะมีค าพิพากษา
ลงโทษจ าคุก ร.อ.ธรรมนัสในคดียาเสพติดจริง แต่เป็นศาลออสเตรเลีย ไม่ใช่ศาลไทย จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็น
รัฐมนตรี 

นายธนาธร กล่าวต่อว่า ขอตั้งข้อสังเกต 2 ข้อ ดังนี้  
1.ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านค าวินิจฉัยชัดๆ ว่า “ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ก่อนลงสมัครส.ส. ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่า

เคยกระท าความผิดตามค าพิพากษาของศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย” และ “เคยต้องค าพิพากษาของ
ศาลแขวงนิวเซาท์เวล เครือรัฐออสเตรเลีย” 

หมายความว่าที่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอ้างทั้งในสภา กับวาทะ “มันคือแป้ง” และนอกสภาที่ยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่า
ว่า ไม่เคยติดคุก ไม่ได้ค้ายาเสพติด เป็นเรื่องไม่จริง เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่ ร.อ.ธรรมนัส จะขาดคุณส มบัติการเป็น
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจะมีความสง่างามได้อย่างไร จะได้รับความเชื่อถือจากประชาชนได้อย่างไร หากมีรัฐมนตรีที่
โกหกซ้ าแล้วซ้ าเล่าในเรื่องคอขาดบาดตายอย่างการพัวพันกับการค้ายาเสพติด 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210506/777fd8373521b0c89e17b5b19a982e704e82380fe0559c86965e8d29eaed498d.jpeg?itok=jyH03weE
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2.ค าวินิจฉัยในวันนี้จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ในสังคมไทยใช่หรือไม่ ว่าไม่ว่าจะเป็นอาชญากรหรือนักโทษมาจาก
ไหน แต่ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีได้เสมอ ตราบใดที่ไม่ได้ต้องคดีในไทย ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป
พ่อค้ายา พ่อค้าอาวุธทั่วโลกก็คงสามารถเอาเงินจากการก่ออาชญากรรมมาซื้อต าแหน่งรัฐมนตรี กลายเป็นผู้บริหาร
ประเทศไทยได้ใช่หรือไม่ 

“เราจะปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้จริงๆ หรือ หากเป็นแบบนี้ต่อไป อย่าแปลกใจเลยที่คนไทยจ านวนมากจะ
อยากย้ายประเทศ เพราะไม่มีใครหรอกที่อยากอยู่ในบ้านเมืองที่ไม่มีที่อยู่ให้กับคนมีความสามารถ แต่กลับมีที่ยืนให้กับ
บุคคลเช่นนี้” นายธนาธร กล่าว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241890  
  

https://siamrath.co.th/n/241890
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6 พ.ค. 2564-16:40 น. 
'นิพิฏฐ์' ชี้คดียาเสพติด ผิดกฎหมายไทย - ตปท. ยื่นศาล รธน. สอบจริยธรรมต่อได้ไม่ซ้ าซ้อน 
 

 
 

 ‘นิพิฏฐ์’ ชี้คดียาเสพติด ผิดทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอบจริยธรรมต่อได้ไม่ซ้ าซ้อน ปม
คุณสมบัติ ส.ส.-รัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ 160(5) 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหรกรณ์ ไม่ต้องพ้นจากต าแหน่งและไม่ขาดคุณสมบัติ
การเป็นรัฐมนตรี จากการเคยต้องค าพิพากษาศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลียให้จ าคุกคดียาเสพติด 

โดยระบุว่า เรื่องคุณสมบัติของคนที่จะเป็นส.ส.หรือรัฐมนตรี มิใช่เป็นเรื่องอธิปไตยของรัฐ แต่เป็นเรื่องการ
วินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็นเรื่องของศาลไทยล้วนๆ ที่จะวางบรรทัดฐาน มิใช่ประเด็นว่า ศาล
ไทยต้องยอมรับค าพิพากษาของศาลต่างประเทศหรือไม่ ถ้าจะถกเถียงกัน ก็ให้ถกเถียงกันในมุมนี้ และอย่าลืมว่า 
ความผิดบางเรื่อง เป็นความผิดทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

เช่น พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 5 บัญญัติว่า”ผู้ใด
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแม้กระท านอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร.. ” และกรณีนี้ศาล
ไทยก็ต้องผูกพันตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 10, อีกทั้งค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 276/2525 กับ ค าวินิจฉัยที่ 562/2554 ก็คนละประเด็นกัน 

กล่าวคือ ปี 2525 วินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติผู้ที่จะสมัคร ส.ส. ปี 2554 วินิจฉัยว่า ค าพิพากษาศาลต่างประเทศ 
ผูกพันกับศาลไทยอย่างไร หากถือว่าค าวินิจฉัยของกฤษฎีกา ปี 2554 กลับค าวินิจฉัยปี 2525 ก็ต้องเป็นเรื่องที่มี
ข้อเท็จจริงเดียวกัน และต้องมีค าวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ของกฤษฎีกา(เหมือนศาลฎีกา) แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ 

“เรื่องนี้ความจริงมันเรื่องจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญ 160(5) แต่ไม่มีประเด็นเรื่องนี้ในศาลรัฐธรรมนูญ น่าจะมี
ความผิดพลาดตอนยื่นหรืออะไร ผมก็ไม่มีรายละเอียด แน่นอน เรื่องนี้จบแล้ว เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็จบ แม้
ประเด็นที่วินิจฉัยจะไม่ตรงตามที่ผมเขียนไว้ก็ตาม จบก็คือจบ แต่เรื่องแบบนี้ ควรน ามาพูดกันในแง่วิชาการ อย่างน้อยที่
ก าลังจะร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ ก็น่าจะน าไปทบทวนดูว่าควรจะเขียนไว้อย่างไรในรัฐธรรมนูญ” นายนิพิฏฐ์ ระบ ุ

วันเดียวกัน นายนิพิฏฐ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีจะมีผู้ไปยื่นให้สอบเรื่องจริยธรรม ว่า เป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ซ้ าซ้อนกับ
คดีดังกล่าว แต่มีสิ่งที่ต้องระวังและพิจารณาให้รอบคอบ เพราะมีขั้นตอนแรกคือยื่นผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
จริยธรรมของสภาฯ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B9%8C.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

 หรือจะไปยื่นต่อ ป.ป.ช.ก็ได้ เหมือนกรณีของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถูก
ตรวจสอบมาแล้ว แต่กรณีคุณสมบัติความเป็นส.ส.หรือรัฐมนตรี ไม่ได้มีข้อก าหนดว่าจะต้องยื่นผ่านทั้ง 2 กลไกนี้ สามารถ
ยื่นตรงที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เลย และศาลรัฐธรรมนูญก็มีอ านาจพิจารณาเรื่องนี้ได้อยู่แล้ว 

เมื่อถามว่า ถ้ามีการไปยื่นให้ตรวจสอบจริยธรรม จะเป็นการกดดันรัฐบาลอย่างหนักจนท าให้นายกรัฐมนตรี 
ตัดสินใจ ร.อ.ธรรมนัส ออกจาก ครม.ก่อนที่ศาลวินิจฉัยได้หรือไม่ นายนิพิฎฐ์ กล่าวว่า นายกฯ คงใช้วิธีว่ารอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสียก่อน ถ้ามีคนไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญจริง คิดว่าคงใช้เวลาไม่นาน เพราะไม่มีมีการไต่สวน
พยานบุคคล เพราะเป็นการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างกรณีของนายเทพ
ไท เสนพงศ ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ศาลใช้เวลา 3-4 เดือนก็ตัดสินได้แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6382463  
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6382463
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 11:08 น. 
 “สิระ” ยัน “ธรรมนัส” ไม่ผิด รธน. ควรให้โอกาสคนท างาน  
ขอดูที่ปัจจุบัน เตือนหม่ินศาลคุกรออยู่ 
 

 
 
 “สิระ” ยัน “ธรรมนัส” ไม่ผิด รธน. ควรให้โอกาสคนท างาน ขอดูที่ปัจจุบัน เตือนหม่ินศาลคุกรออยู่ 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 พฤษภาคม นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงค า
ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญต่อคดีของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าไม่ต้อง
พ้นจากสถานภาพส.ส.และรัฐมนตรี เนื่องจากต้องค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศ ไม่ใช่ศาลไทย ว่า สิ่งที่ทุกคนต้อง
ยอมรับคือกฎหมายรัฐธรรมนูญที่คนไทยทั้งประเทศต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ถ้าใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินคงไม่
สามารถยึดใช้ได้ เพราะต่างคนก็ต่างความคิดเห็น อย่างนายทักษิณ ชินวัตร โกงกินประเทศไปมหาศาล มีความผิดทาง
กฎหมายชัดเจน แต่ท าไมยังมีคนพอใจนิยมนายทักษิณ เพราะฉะนั้นเรื่องของบ้านเมือง จะใช้ความรู้สึกมาตัดสินไม่ได้ 
และกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุชัดว่า แห่งราชอาณาจักรไทย เพราะฉะนั้นความผิดที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศไม่สามารถ
บังคับใช้ได้ เรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้ว 

“ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกล (ก.ก.) และพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย (สร.) 
ยื่นจะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบจริยธรรม ประเด็นนี้ใครจะยื่นก็ได้ ไม่
จ ากัดสิทธิที่จะยื่น แต่เรื่องจริยธรรมกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นคนละเรื่องกัน บรรดานักการเมืองที่ออกมาสาระแน 
โวยวายเรื่องนี้ ให้ย้อนกลับไปดูว่าแต่ละคนลงตอนลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ลงอย่างไรให้กับร.อ.ธรรมนัส อย่างผู้เฒ่า
คนหนึ่งหรือหัวหน้าพรรคบางพรรค ก็ลงมติงดออกเสียง ซึ่งถ้าร.อ.ธรรมนัส ไม่ดีก็ต้องลงมติไม่ไว้วางใจ เรื่องนี้เป็นเรื่อง
แหกตาชาวบ้าน มีอะไรซับซ้อนอีกเยอะ ตนขอตั้งข้อสังเกตุว่า ท าไมไม่ยื่นเรื่องนี้มาตั้งนานแล้ว” นายสิระ กล่าว 

นายสิระ กล่าวต่อว่า ตอนนี้การแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะหมิ่นอ านาจศาล วิพากษ์วิจารณ์ ให้ศาลเกิดความ
เสียหาย ระวังคุกรออยู่ จะแก่หรือเคยมีต าแหน่งใหญ่โตแค่ไหน ก็เข้าคุกได้ เวลาจะวิพากษ์วิจารณ์ใครต้องย้อนกลับไปดู
หัวหน้าพรรคบางคน ที่มีลูกพรรคค้ายาเสพติด ไม่เห็นกล้าออกมาพูดว่าจะรับผิดชอบอย่างไร 

เมื่อถามถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบที่แต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส นั้น นายสิระ กล่าวต่อว่า 
เรื่องคดีนี้เกิดขึ้นในอดีต ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ คนทุกคนสมควรได้รับโอกาส อย่าเอาอดีตมาบูลลี่กัน ซึ่ง
ระหว่างที่อยู่ในต าแหน่ง ร.อ.ธรรมนัส ไม่เคยมีพฤติกรรมทุจริต ประพฤติมิชอบ ซึ่งมีนักการเมืองหลายคนมาโกงกิน
ระหว่างมีอ านาจ เอาเวลาไปลงโทษคนพวกนั้นจะดีกว่า คนเราควรให้โอกาสคนท างาน อดีตไม่สามารถลบได้ แต่ขอให้ดู
ทีป่ัจจุบัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2710948    
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2710948
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7 พฤษภาคม 2564 
อดีตตุลาการ ติงฝ่ายค้านยื่นสอย'ธรรมนัส' ผิดมาตรา ชี้ช่องม.160 ฟันจริยธรรม 
 

 
 
"จรัญ" อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ค าวินิจฉัยคดี "ธรรมนัส" มีผลผูกพันทุกองค์กร ติงฝ่ายค้านยื่นฟันผิดมาตรา 

ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล  อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีค าพิษากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ 
ร.อ.ธรรมนัส ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.-รมต. ว่า ค าพิพากษาถือว่าเป็นไปตามหลักสากลที่ใช้กันทั่วโลก 
โดยค าพิพากษาของศาลประเทศใด ย่อมใช้บังคับได้เฉพาะศาลประเทศนั้น แม้หลักนี้จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง แต่ก็ต้อง
เขียนไว้ในกฎหมายของประเทศนั้นให้ชัด แต่จากการสืบค้นแล้วยังไม่พบว่าประเทศใดเขียนข้อยกเว้นดังกล่าวนี้ 
โดยเฉพาะในคดีอาญา 

ส่วนกระแสที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ถึงค าพิพากษาของกรณี ร.อ. ธรรมนัส นั้น ส่วนตวัมองว่า ปัญหาไม่ได้เกิด
จากค าพิพากษา แต่เกิดจากความรู้สึกของคนไทย ที่ส่วนใหญ่เห็นว่า ท าไมจึงเอาคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้มาเป็นรัฐมนตรี 
และอีกประการคือ ผู้ที่ส่งเรื่องอยากให้รัฐมนตรีท่านนี้หลุดจากต าแหน่ง 

แต่เลือกใช้วิธีผิดร้องผิดมาตรตรา ซึ่งมาตราที่ยังท าให้พอมีหวัง และมีโอกาสมากกว่า ต้องใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 
160(5) ซึ่งระบุ ผู้มีพฤติกรรมที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ทั้งนี้เข้าใจความรู้สึกของคนไทยว่าเป็นอย่างไร แต่อยากให้เข้าใจว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมา
เช่นนี้ไม่ได้เป็นผลดีต่อนายกฯ ซึ่งเห็นได้จากคนที่เชียร์นายกฯเองก็ไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้เท่าไหร่ เพราะก็
ต้องการให้ผลออกมาตรงข้ามค าพิพากษาเช่นกัน 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936554  
 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936554
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วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 12.05 น. 
'ชวน' ลั่นสภาฯต้องไม่หนีโควิด แต่ต้องท างานร่วมกับโรคนี้ให้ได้ 
 

 
 

"ชวน"ลั่นสภาฯต้องไม่หนีโควิด แต่ต้องท างานร่วมกับโรคนี้ให้ได้ เตรียมคุยวิป 3 ฝ่ายเดินหน้าลุยเปิดประชุม 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเปิดประชุม

สภาสมัยสามัญ ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ว่า ยังไม่มีการหารือคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และ
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ส าหรับสภาผู้แทนราษฎร จะเปิดได้ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ แต่
ได้เตรียมระเบียบวาระไว้แล้ว หลังจากนั้นได้หารือกับผู้อ านวยการส านักงบแล้วว่าเ ราไม่สามารถบรรจุวันที่ 26 - 27 
พ.ค.และไม่สามารถน าร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 เข้าประชุมได้ตามปฏิทิน
ของส านักงบฯได้ แต่ก่อนที่จะถึงวาระเปิดสมัยประชุม ซึ่งตอนนี้มีพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้ว ตนจะเชิญทั้ง 3 ฝ่ายมา
หารือเพ่ือเตรียมความพร้อมในวันประชุม ถึงอย่างไรก็หนีการเปิดประชุมไม่พ้น เพียงแต่เราต้องป้องกันตนเอง อย่าหนีโค
วิด-19 แต่ต้องท างานร่วมกับโควิด-19 ให้ได้ ด้วยการป้องกันตนเองให้ดีที่สุด 

นายชวน กล่าวต่อว่า ขณะนี้ผู้แทนราษฎรที่มีรายชื่อฉีดวัคซีนก็ฉีดไปเรียบร้อยแล้วและมีสมาชิกขออนุญาต ให้
ความร่วมมือในการจัดวัคซีนให้ส.ส.ต่างจังหวัด 50 กว่าคนที่ยังไม่ได้ฉีด ก็ด าเนินให้ไปตามความประสงค์ และยังมีผู้ที่
ไม่ได้รายงานอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งก็จะติดตามต่อไป รวมถึงสื่อมวลชนซึ่งก าลังประสานอยู่เพ่ือให้ได้รับวัคซีนต่อไป เพราะมา
ท างานที่รัฐสภาก็มีความเสี่ยง 

เมื่อถามว่า มีประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ว่า
ห้ามรวมกลุ่มเกิน 20 คน จะเป็นอุปสรรคต่อการประชุมสภาหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ การประชุม
สภาฯไม่ใช่การรวมตัวกันเพ่ือท ากิจกรรม เรื่องของงานในสภาฯไม่ใช่การรวมตัวกัน เพ่ือท ากิจกรรม แต่เป็นการท าหน้าที่
ของสมาชิก 

เมื่อถามว่า มีข้อเสนอของสมาชิกว่าให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน ท าได้หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ยังไม่เห็น
ข่าว และนายอนันต์ ผลอ านวย ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้พูดเช่นนั้น ซึ่งตนก็ยังไม่ได้เจอนายอนันต์  
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อย่างไรก็ตาม การเปิดสมัยการประชุมก็ต้องเปิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากมีเหตุผลพิเศษ
ก็สามารถท าได้ เช่นครั้งที่แล้วในกรณีที่เป็นมติที่ประชุมว่าขอให้หยุด 1 - 2 สัปดาห์ ก็สามารถท าได้ แต่ครั้งนี้ยังไม่มีการ
หารือ และทุกคนก็รู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการประชุมและทุกคนก็ต้องเตรียมตัวรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นเป้นหน้าที่ของ
ผู้แทนราษฎร ต้องท างาน 

"ผมขอย้ าว่าเราต้องท างานร่วมกับโควิด-19 เพราะยังไงก็ยังคงมีอยู่ ตัวเลขอาจจะสูงบ้างต่ าบ้าง แต่ก็ยังมีอยู่ 
เราก็ต้องท างานร่วมกับปัญหาที่เกิดข้ึน โดยการป้องกัน และในสภาฯ มีเจ้าหน้าที่ติดโควิด 4 คน ไม่ได้ติดจากในสภา แต่
ติดมาจากครอบครัวหรือเพ่ือนบ้าน ซึ่งไม่ได้มาท างานที่สภาฯ" นายชวน กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/570959  
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/570959
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 10:11 น. 
 ‘โฆษกวิป รบ.’ หนุน ‘ชวน’ เปิดประชุมสภาฯ ปกติ ชี้เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 แนะ ส.ส.เร่งฉีดวัคซีน 
 

 
 
‘โฆษกวิปรบ.’ หนุน ‘ชวน’ เปิดประชุมสภาฯ ปกติ ชี้เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 65 แนะ ส.ส.เร่งฉีดวัคซีน 
เตรียมพร้อมเข้าประชุม 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะโฆษก
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า หากมีการเรียกประชุมวิปรัฐบาลตนจะเสนอให้มีการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติ ตามแนวทางที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากมีกฎหมาย
ส าคัญที่รอเข้าสู่การพิจารณา โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของรัฐบาลและมีผลกระทบต่อประชาชน 

ส่วนมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น ตนขอเรียกร้องให้ ส.ส. ทุกคนได้เตรียมตัวใน
การที่จะเข้าประชุม เพ่ือไม่ให้การท างานของสภาผู้แทนราษฎรได้รับผลกระทบ โดยการเริ่มเข้าไปรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่
ช่วงนี้ เพ่ือที่จะได้ฉีดเข็มที่ 2 ในอีก 3 สัปดาห์ ซึ่งจะทันกับช่วงเวลาของการเปิดสมัยประชุมพอดี และเท่าที่ตรวจสอบ
ขณะนี้ทราบว่าบุคคลากรทางการแพทย์ได้มีการฉีดวัคซีนไปเกือบครบแล้ว ดังนั้นข้อกังวลที่ว่าการฉีดวัคซีนจะกระทบ
กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะนี้ก็ไม่มีแล้ว 

“ผมจึงอยากเรียกร้องให้ ส.ส.ทุกคนได้เตรียมตัวในการป้องกันโควิด เพ่ือให้งานของสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้รับ
ผลกระทบ เพราะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศต้องมีกลไกของสภาฯเข้าไปช่วยรัฐบาลด้วย เพ่ือให้งานบริหาร
ราชการแผ่นดินราบรื่น โดยเฉพาะเรื่องของ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯท่ีจะเข้าสู่การพิจารณา” นายอัครเดช กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2710891  
 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2710891
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/S__294011939784653210978465132.jpg
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6 พฤษภาคม 2564 12:21 น.   
เปิดเส้นทาง “ธรรมนัส” สู่นักการเมือง 
 

 
 

ภายหลัง “ศาลรัฐธรรมนูญ” อ่านค าวินิจฉัย ไม่สิ้นสุดลงตามค าร้องของส.ส. 51 ราย หลังเข้าชื่อร้องต่อ นาย
ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้ส่งค าร้อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยสถานะทางการเมืองของ 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส. พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สืบเนื่องจากเคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย อันถึงที่สุดว่าได้กระท าผิดในความผิดฐานเป็น
ผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ที่แม้เป็นค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ กรณีดังกล่าวย่อมท าให้ผู้ถูกร้อง
เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ
มาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม ่ 
วันนี้ “สยามรัฐออนไลน์” ขอย้อนประวัติที่น่าสนใจของ “ร.อ.ธรรมนัส” ก่อนเดินเข้าสู่วงการการเมืองอย่างเต็มตัว 

“ร.อ.ธรรมนัส” เกิดเม่ือวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25 (รวม
เหล่ารุ่นที่ 2) ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 36 รุ่นเดียวกับพลเอกร่มเกล้า 
ธุวธรรม ปริญญาโทพุทธศาสนมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง และปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Doctor of 
Philosophy (รัฐประศาสนศาสตร์) California University FCE ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในการศึกษาระดับปริญญาเอก “ร.อ.ธรรมนัส” ได้ท าวิทยานิพนธ์ชื่อ "The Forms of the Local 
Performance Development and Promotion with Image and Identity in Order to Increase the Value 
Added and Value Creation: A Case Study of Phayao Province." (รูปแบบของการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นและ
การส่งเสริมภาพลักษณ์รวมถึงอัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าเชิงการสร้างสรรค์: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา) ร่วมกับ
คณะอีก 4 คน เผยแพร่ในเว็บไซต์วารสารงานวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งยุโรป (European Journal of Scientific 
Research) เมื่อปี พ.ศ. 2557 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210506/5df201e9067bd28e3bb42d3ca369502f77bbfa78b8c52ac7a582caac091c0275.jpg?itok=lRuT_OUX
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ก่อนหน้าที่จะเป็นนักการเมือง “ร.อ.ธรรมนัส” เคยเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือธรรมนัสกรุ๊ป ด าเนิน
ธุรกิจหลากหลาย ที่ส าคัญคือการถือหุ้นใน บจก.รักษาความปลอดภัย ที.พี.การ์ด ซึ่งมีพล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต อดีตที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท และ หจก.ขวัญฤดี ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ นอกจากนี้“ร.อ.ธรรมนัส” ยังเคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดพะเยาอีกด้วย 

กระทั้ง ปี 2542 “ร.อ.ธรรมนัส” ได้เริ่มงานการเมืองกับพรรคไทยรักไทย และได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพ่ือไทย ในปี 2557 แต่การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะ ต่อมาเมื่อคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติเข้ายึดอ านาจ “ร.อ.ธรรมนัส” ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ คสช. มีค าสั่งเรียกมารายงานตัว ต่อมาในปี 2561 
“ร.อ.ธรรมนัส” ได้เข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ภาคเหนือของ
พรรค และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขตที่ 1 โดยชนะเจ้าของพ้ืนที่เดิม ตือ พรรค
เพ่ือไทย 

ส าหรับชีวิตส่วนตัว “ร.อ.ธรรมนัส” ได้สมรสกับนางอริสรา (หรือธนสร) พรหมเผ่า และใช้ชีวิตคู่ร่วมกับ 
ธนพร ศรีวิราช ข้าราชการการเมือง ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ นางสาวไทยประจ าปี 2559 มีบุตร 7 
คน มีทรัพย์สินรวม 866 ล้านบาท 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241784  
  

https://siamrath.co.th/n/241784
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6 พฤษภาคม 2564 - 15:08 น. 
ไผเป็นไผ สแกนค่าย "ผู้กอง" 
 

 
 
เปิดโฉม "กลุ่มลูกข้าวนึ่ง" สังกัด "ผู้กองธรรมนัส" สมกับนิยาม "เส้นเลือดใหญ่" รัฐบาลประยุทธ์  

ปฏิกิริยาหลังจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้ไปต่อ ทั้งในต าแหน่งรัฐมนตรี และ ส.ส. ในโซเชียลก็ไปขุดวาทะ 
“เส้นเลือดใหญ่” ของรัฐบาลประยุทธ์ มาอธิบายปรากฏการณ์ “รอด” ของรัฐมนตรีผู้โด่งดัง 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แถลงเปิดใจว่า ตัวเองไม่ใช่มาเฟีย ไม่ได้ขนยาเสพติดเข้า
ออสเตรเลีย มีใครบางคนพยายามที่จะล้มเขาให้ได้ เนื่องจาก ร.อ.ธรรมนัส เป็นก าลังหลักในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้  

“หากล้มผมได้รัฐบาลก็สั่นคลอน เพราะในหลายๆ พรรค ในหลายๆ ส่วนที่ผมประสานไว้ ถือเป็นความลับที่
ตัวเองรู้ เพียงคนเดียว เขารู้ว่าผมเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่จะเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงในหัวใจของรัฐบาล จึงพยายามท าทุก
วิถีทางเพ่ือล้มผม” จะว่าไปแล้ว ความเป็น “มุ้ง” ในพรรคพลังประชารัฐของกลุ่มผู้กองธรรมนัส มีไพร่พลไม่ได้มากไป
กว่ากลุ่มสามมิตร แต่สิ่งที่เขาเหนือกว่า “หัวหน้ามุ้ง” คนอ่ืนคือ การเป็น “มือประสานสิบทิศ” เหมือนที่เขาพูดไว้ข้างต้น
เ มื่ อ  2 ปี ที่ แ ล้ ว  ส . ส . ภ าค เหนื อ  พ ร รคพลั ง ป ร ะช า รั ฐ  มี ป ร ะม าณ  25 คน  แต่ ก็ แ ยกสั ง กั ด  3 มุ้ ง คื อ  
มุ้งผู้กอง, มุ้งสามมิตร และมุ้งมะขามหวาน เฉพาะมุ้งผู้กองก็แค่ 6-7 คน  

ฉะนั้น เครือข่ายของผู้กองธรรมนัส จึงอยู่ที่นอกพรรคพลังประชารัฐ มิใช่แค่พรรคร่วมรัฐบาล หากยังข้ามไปถึง
พรรคฝ่ายค้านด้วย 
 ขุมก าลังนอกพรรค 

ตัวอย่างแห่งขุมก าลังของผู้กองธรรมนัส ต้องย้อนไปดูวันลงมติศึกซักฟอก เมื่อเดือน ก.พ.2564 บันทึกการ
ลงคะแนนในส่วนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ ได้คะแนนไว้วางใจ 274 ต่อ 199 งด
ออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 1 ปรากฏมีเสียง ส.ส.ฝ่ายค้าน ลงมติสวนมติวิปจ านวนมาก  

ส.ส.ฝ่ายค้านที่ลงมติไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส มาจากพรรคเพ่ือไทย 2 คน ,พรรคประชาชาติ 1 คน และพรรคเพ่ือ
ชาติ 3 คน ส าหรับพรรคเพ่ือชาตินั้น มี ส.ส. 5 คน ปรากฏว่า ไว้วางใจ 3 คน และงดออกเสียง 2 คน ซึ่งใครก็รู้ว่า พรรค
นี้ มี ก อ ง เ ชี ย ร์ ตั ว จ ริ ง ชื่ อ  ย ง ยุ ท ธ  ติ ย ะ ไพ รั ช  แ ถ ม  1 ใ น  2 ที่ ง ด อ อก เ สี ย ง คื อ  “ โ ฮม ”  ปิ ย ะ รั ฐ ช ย์   
ติยะไพรัช ลูกสาวของยงยุทธ  
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ดังที่ทราบกัน ร.อ.ธรรมนัส ท างานการเมืองหลังม่านมานาน ตั้ งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยเฟ่ืองฟู ย้ายมาเป็น
พรรคพลังประชาชน และพรรคเพ่ือไทย ผู้กองคนดังรู้จักแกนน ามุ้งต่างๆ ในพรรคการเมืองเครือข่ายของ  
“คนแดนไกล” เป็นอย่างด ี

สมัยที่ “เจ๊แดง” เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เป็นแม่ทัพใหญ่ภาคเหนือ ผู้กองธรรมนัสก็เข้าไปขอการสนับสนุนในการ
ท างานการเมืองที่บ้านเกิด-พะเยา ปัจจุบัน สังเกตจากการไปตรวจราชการของ ร.อ.ธรรมนัส ในภาคอีสาน และ
ภาคเหนือ มักจะเห็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย มาให้การต้อนรับ รมช.เกษตรฯ คนนี้อยู่บ่อยๆ  

การมีเพ่ือนพ้องน้องพ่ีในแวดวงการเมืองมากมาย จึงท าให้ ร.อ.ธรรมนัส เป็น “มือประสาน 10 พรรคเล็ก” 
จัดตั้งรัฐบาลประยุทธ์ เพราะนักการเมืองอาวุโส สัมพันธ์ เลิศนุวัตร หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย และพิเชษฐ์  
สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ก็รู้จักกับผู้กองมานาน  
 
กลุ่มลูกข้าวนึ่ง 

ขานชื่อ ส.ส.พลังประชารัฐ สายเหนือ ที่สังกัดค่ายผู้กอง ได้แก่ บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ,  
จีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา , ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก , ภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก และ ไผ่ ลิกค์ ส.ส.
ก าแพงเพชร ดูเหมือนขุมก าลังไม่เยอะ จริงๆแล้ว ร.อ.ธรรมนัส ยังมี ส.ส.พลังประชารัฐ สายอีสานอีกจ านวนหนึ่ง รวมถึง 
ส.ส.ใต้ 13 คน ล้วนอยู่ในการดูแลของผู้กอง 

ถ้ายังจ ากันได้ เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทน อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เมื่อปีที่แล้ว ผู้กองธรรมนัสบุกบ้าน
ดอยเงิน ท าเอาพินิจ จันทรสุรินทร์ เปลี่ยนใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง และสนับสนุน “หมอรวย” วัฒนา สิทธิวัง พรรค
พลังประชารัฐ วันหนึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ไปปราศรัยหาเสียงที่ อ.แม่พริก ว่า "ผมเป็นรัฐมนตรีลูกข้าวนึ่งคนเดียวในสภา
ขณะนี้ จึงอยากขอโอกาสให้โอกาสเพ่ิม ส.ส.ลูกข้าวนึ่ง พรรคพลังประชารัฐ มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองเพ่ิมอีกคนหนึ่ง" พอ
ลงจากเวทีหาเสียง ร.อ.ธรรมนัส ยังมาเล่าให้นักข่าวฟังว่า กลุ่มลูกข้าวนึ่งหรือ ส.ส.คนเมือง(ภาคเหนือ) มีประมาณ 70 
คน มีทั้ง ส.ส.พลังประชารัฐ และ ส.ส.เพ่ือไทย นับรวม ส.ส.สอบตกพรรคพลังประชารัฐในภาคเหนือด้วย   คอนเนกชั่น
ลูกข้าวนึ่ง ก็คือความสัมพันธ์ส่วนตัวของ ร.อ.ธรรมนัส กับเพ่ือน ส.ส.ค่ายเพ่ือไทย ที่รู้จักกันมานานนับสิบปี 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/465942  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/465942
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7 พฤษภาคม 2564 00:10 น.   
ตัดอวัยวะ รักษาชีวิต !? 
 

 
 

หากสิ่งที่ รัฐบาลก าลัง "แบกอยู่" ไม่ใช่แค่ "ความคาดหวัง" จากคนในประเทศ ว่าที่สุดแล้วจะพาให้ผ่านพ้น
สถานการณ์อันยากล าบากจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไปได้แล้ว 

ยังดูเหมือนว่านาทีนี้ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ในฐานะ "ผู้น ารัฐบาล" ได้แบกเอาความรู้สึก นึกคิดของผู้คนในสังคมว่ารัฐบาลจะบริหารความเชื่อมั่นในด้านจริยธรรม
อย่างไร เพ่ือเรียกความเชื่อมั่น ยุติเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เสียงโจมตีทั้งจาก  "ฝ่ายตรงข้าม" ไปจนถึงอาจท าให้ต้อง "เสีย
แนวร่วม" ไปพร้อมๆกัน 

แม้ศาลรัฐธรรมนูญ มีค าวินิจฉัยว่ าสมาชิ กภาพ ส .ส .และความเป็นรั ฐมนตรีของ  "ร .อ.ธรรมนัส  
พรหมเผ่า" รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ 
170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ 160(6) มาตรา 98 (10) และมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) 
สืบเนื่องจากจากกรณีท่ี "51 ส.ส.ฝ่ายค้าน" เข้าชื่อยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
การที่ศาลออสเตรเลียได้มีค าพิพากษาจ าคุกฐานน าเข้าและค้ายาเสพติด ว่า ค าวินิจฉัยของศาลที่ออกมา มีผลผูกพันทุก
องค์กร ดังนั้นร.อ.ธรรมนัส จึงไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม สามารถต ารงต าแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี จะได้ข้อยุติในทาง
กฎหมายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมาไปแล้วก็ตาม 
ทว่า "ค าถาม" และข้อเรียกร้องในทาง "จริยธรรม" กลับเพิ่งเริ่มต้น !! 

แม้ "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า "เป็น
เรื่องของศาล มาเก่ียวกับรัฐบาลได้อย่างไร" 

และการที่ส.ส.พรรคก้าวไกล เตรียมเดินหน้ายื่นสอบประเด็นเรื่อง จริยธรรม บิ๊กป้อม บอกสั้นๆว่า  "ก็เป็นเรื่อง
ของพรรคก้าวไกล" 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210506/d76b165fb6d65f33cbcb07468f542757732612aeac9161e7305ff30825374736.jpg?itok=Y3DiZpnB
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แน่นอนว่าเสียงเรียกร้องจากท้ังฝั่งตรงข้าม รวมถึง "แนวร่วม" ที่เคยเป็นกองเชียร์ ให้กับรัฐบาลโดยเฉพาะต่อตัว 
พล.อ.ประยุทธ์  เองต่างหวังว่า แม้ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่ า ความเป็นส.ส.และรัฐมนตรีของ  
ร.อ.ธรรมนัส นั้นไม่สิ้นสุดลงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย ก็ตามแต่สิ่งที่เหนือไปกว่ากฎหมายคือการรับฟังเสียง
จากประชาชน จากสังคมที่คิดเห็น และมีปฏิกริยาต่อประเด็นนี้อย่างไร 

สถานการณ์ของรัฐบาล อาจถึงคราววุ่นวาย และถูกปิดล้อมมากกว่าเมื่อคราวที่มี  "ม็อบราษฎร" เคลื่อนไหว
ต่อต้านอยู่บนท้องถนน ซึ่งไม่ว่าจะยื่นข้อเรียกร้อง สักกี่ข้อ ก็ไร้ผล เช่นเดียวกับการเปิดหน้าถล่มรัฐบาล ด้วย "ญัตติ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ" ของพรรคร่วมฝ่ายค้านตลอดอายุรัฐบาลที่ผ่านมา ก็ยังไม่สามารถ "คว่ า" รัฐบาลได้ลง! 

หากแต่ครั้งนี้ แม้ร.อ.ธรรมนัส จะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นค าตอบและท าให้เขาได้  "ไปต่อ" ด้วยไม่
ต้องสิ้นสุดทั้งสถานะส.ส.และรัฐมนตรีก็ตาม แต่เมื่อร.อ.ธรรมนัส เคยเป็นผู้กระท าผิดและต้องค าพิพากษาของศาลที่รัฐ
นิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย จริง ย่อมไม่อาจท าให้ "ค าถาม" และอาการคาใจของผู้คนในสังคม คลี่คลายลงไปได้ 

ดังนั้นสิ่งที่ รัฐบาลโดยเฉพาะ ตัวพล.อ.ประยุทธ์ ก าลัง "แบก" อยู่บนบ่าเวลานี้ เวลาเดียวกันกับท่ีก าลังทุ่มเททุก
สรรพก าลังไปที่การเอาชนะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกที่สาม คือค าถามทางด้านจริยธรรม ซึ่งดูจะ
เป็น "น้ าหนัก" ที่หนักหนาอยู่เอาการ หากจากนี้ไป ยังไม่มีอะไร "เปลี่ยนแปลง" ขึ้นอย่างใด อย่างหนึ่งในคณะรัฐมนตรี !? 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/242052  
  

https://siamrath.co.th/n/242052
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ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. 
วิบากกรรม "ธรรมนัส" ยังไม่จบ 
เสียงฮือฮาการเมืองร้อนขณะนี้ คือกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ก่อนหน้านี้ถูกข้อ
ครหาว่า มีความผิดส าเร็จเพราะโดนศาลนิวเซาท์เวลล์  ตัดสินว่ามีความผิดข้อหาขนยาเสพติดเข้าประเทศ
ออสเตรเลีย และรับโทษไปแล้ว ดังนั้น จึงขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 ( 6 ) ( 7 ) 
 

 
 

จนกระทั่ง ส.ส.51 คน ได้เข้าชื่อต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือยื่นถอดถอน ร.อ.ธรรมนัส ออกจากต าแหน่ง 
และเม่ือวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ตัดสินโดยอ้างตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 เรื่องเก่ียวกับอ านาจอธิปไตย
ของชาติ ที่รวมถึงค าพิพากษาด้วย ในท านองว่า ด้วยอธิปไตยของไทย ศาลไทยไม่ต้องอยู่ในอาณัติหรืออ านาจของตุลา
การรัฐอ่ืน “บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกล่าวถึงค าพิพากษา จึงหมายถึงค าพิพากษาของศาลแห่งรัฐหรือประเทศนั้น
เท่านั้น ไม่รวมถึงค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ อีกท้ังการตรากฎหมายอาญาของแต่ละประเทศก าหนดฐานความผิด
แตกต่างกัน การกระท าอย่างเดียวกันกฎหมายบางประเทศอาจก าหนดเป็นความผิดกฎหมายของไทยอาจไม่ก าหนดให้
เป็นความผิดก็ได้” 

ส่งผลให้กระแสในอินเทอร์เนตกระหน่ าอย่างมากในท านองว่า  “เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ ถ้าเป็นนักโทษ
ต่างแดนเป็นรัฐมนตรีได้” โดยมีการตั้งค าถามผ่านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คมากมาย ทั้งถามว่า ท าไมไม่ดูตาม พ.ร.บ.มาตรการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 5 ด้วย ที่ผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นต้องรับโทษในราชอาณาจักรด้วย ถ้าปรากฏว่า (  1 ) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท า
ความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย 

และลุกลามไปถึงกระแสการดูแคลนรัฐธรรมนูญปี60  ฉบับปราบโกง ของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ( กรธ.) ที่ไม่ขลังเหมือนราคาคุย 

ขณะเดียวกัน ฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลก็ยังเกาะติด กัดเรื่องนี้ไม่ปล่อย โดยนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการ
พรรคก้าวไกล แถลงว่า “พรรคก้าวไกลจะไม่หยุดตรวจสอบเรื่องนี้ โดยจะหยิบเอาประเด็นการกระท าผิดจริยธรรม
ร้ายแรงขึ้นมา เพราะในชั้นไต่สวนคดี ร.อ.ธรรมนัส ก็ยอมรับว่า เคยต้องค าพิพากษาศาลออสเตรเลียและเคยถูก
จ าคุก” เตรียมยื่นตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมของ “ร.อ.ธรรมนัส”  ต่อ ป.ป.ช. 
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ขณะที่คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบกรรมาธิการ สภา
ผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) ก็เกาะติด ตรวจสอบเพ่ิมเติม เรื่องคุณสมบัติ ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 160 อนุ 4 ที่ระบุ
ว่า “รัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต” โดยจะไปตรวจสอบในประเด็น การปกปิดข้อมูล  เรื่อง เคยต้องค า
พิพากษาศาลออสเตรเลีย จ าคุก คดียาเสพติด ตอนเข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรี ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ก็ต้องจับตาดู วิบากกรรมของ ร.อ.ธรรมนัสว่าจะรอดอีกหรือไม่?? 

ซึ่งเรื่องนี้ ปฎิเสธไม่ได้ว่า ผู้ที่ต้องรับผิตชอบคือ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้
แต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส เข้ามาเป็นรัฐมนตรี  ต้องถูกพ่วง ตอบค าถาม ต่อสังคมเรื่องการแต่งตั้งคนที่มีต าหนิ ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ที่ต้องการสกีนคนเข้ามาสู่สนามการเมือง  ต้องไม่มีประวัติมัวหมอง 
หรือนี่จะเป็นบทพิสูจน์ข้อครหาที่เคยถูกมองว่า “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์ ...มาเพ่ือพวกเรา” 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/841726  
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/841726
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 10:38 น. 
คล้ายจะจบ แต่ดูเหมือน ไม่จบ กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
 

 
 
09.00 INDEX คล้ายจะจบ แต่ดูเหมือน ไม่จบ กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ถามว่าปัจจัยอะไร กระแส “ต้านทักษิณ” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2548 และท าท่าจะแผ่วลงระยะหนึ่งเหตุใดจึงได้
คึกคักและขยายตัวอย่างกว้างขวาง ค าตอบเพราะการขายหุ้น “ชินคอร์ป” ให้กับ “เทมาเซค” แห่งสิงคโปร์ ก่อให้เกิด
ความไม่พอใจอย่างกว้างขวางและลึกซ้ึง 

ถามว่าปัจจัยอะไรท าให้การชุมนุมที่น าโดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จึงคึกคักและขยายตัวอย่างกว้างขวาง 
กระทั่งกลายเป็นชนวนน าไปสู่ “รัฐประหาร” ค าตอบเพราะการน าเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมอย่างชนิดที่เรียกในภาษา
ปากว่า “สุดซอย” ก่อให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างสูงจนน าไปสู่มาตรการ “ชัตดาวน์” กรุงเทพมหานคร 
การขายหุ้น “ชินคอร์ป” ทั้งๆ ที่ท าธุรกรรมบนพ้ืนฐานของกฎหมายครบถ้วนทุกประการ แต่ถูกน าไปขยายกลายเป็น
ขายโดยไม่เสียภาษี เช่นเดียวกับกรณีนิรโทษกรรม “สุดซอย” กลายเป็นประเด็นว่าเปิดทางให้บางคนได้ “กลับบ้าน” 

กรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งผ่านค าวินิจฉัยให้ยังด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีและ ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย
คะแนน 9 ต่อ 0 ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก าลังเข้าสู่  “บรรยากาศ” ที่ละเอียดอ่อนยิ่งในทางจริยธรรมและในทาง
การ เมื อ ง  เป็ นบรรยากาศอย่ า ง เดี ยวกั นกับที่  นายทั กษิณ  ชิ นวั ตร  เ คยประสบ ในกรณีกา รขายหุ้ น    
“ชินคอร์ป” เป็นบรรยากาศอย่างเดียวกับท่ี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยประสบในกรณีร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 
ยิ่งเมื่อคณบดีคณะนิติศาสตร์ ไม่ว่าจะจากมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ไม่ว่าจะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาตั้ง
ข้อสังเกต ในเชิงกฎหมาย ยิ่งเพ่ิมความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น เป็นความละเอียดอ่อนในเชิงจริยธรรมและนิติศาสตร์ 

นายวิษณุ เครืองาม ออกมาฟันธงว่าเรื่องนี้ “จบ” แล้ว น่าสงสัยยิ่งนักว่าจะจบตามความปรารถนาจริงหรือไม่ 
ทั้งหมดนี้มิได้เป็นปัญหาที่นักการเมืองในปีกฝ่ายค้านจักต้องเจาะลึกลงไปในรายละเอียด หากรัฐบาลและโดยเฉพาะ
พรรคพลังประชารัฐก็จะต้องตระเตรียมรับมือ เพราะทั้งหมดนี้ก่อรูปจาก “อารมณ์” และความรู้สึกที่สัมพันธ์ กับปมของ
การค้ายาเสพติดและความผิดที่ปรากฏผ่านค าพิพากษา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2710914  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2710914
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7 พฤษภาคม 2564  
 ‘วิกฤติศรัทธา’ ผู้น า 
 

 
 

สถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ท าให้เกิดวิกฤติศรัทธาในตัวผู้น า แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะพยายาม
แก้ไขสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ทุกปมปัญหาที่รัฐพยายามแก้ไขยังไม่สามารถเรียกความเชื่อม่ันได้ถึงท่ีสุด 

แม้จะเห็นความพยายามแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ของรัฐบาล ‘พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา’ ที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องยอมรับว่า ทุกปมปัญหาที่รัฐพยายามแก้ไขยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่น
ได้ถึงที่สุด กลับกันยังคงเกิดค าถามมากมายถึงวิธีแก้ไขสถานการณ์ ความโปร่งใสของหน่วยงานหลักกระทรวงที่เก่ียวข้อง
กั บ ก า ร ค ว บ คุ ม ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ ป ร ะ เ ท ศ เ ผ ชิ ญ วิ ก ฤ ติ ขั้ น สู ง สุ ด อ ยู่ ข ณ ะ นี้  แ ล ะ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค ว า ม  
“ไม่เชื่อ” ในตัวผู้น า 

วิกฤติศรัทธาและความไม่เชื่อมั่น ก าลังเป็นปัญหาส าคัญของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อย่างปฏิเสธไม่ได้ ท าให้
หลายครั้งที่รัฐบาลขอความร่วมมือกับภาคสังคม จึงไม่ค่อยสัมฤทธิผล เพราะความ “ไม่เชื่อ” ในข้อมูลที่รัฐบาลเผยแพร่
ออกมา ปัจจุบันโลกแห่งการสื่อสารเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากทั่วทุกมุมโลก ผ่านช่องทาง
มากมาย หลายครั้งชุดข้อมูลที่สังคมได้รับจากรัฐบาลมัก “ตรงกันข้าม” กับชุดข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางอ่ืนอันมีที่มาที่ไป
และตรวจสอบได้ ที่แย่ไปกว่านั้นหลายครั้งข้อมูลของรัฐบาลสร้างความสับสน ความไม่ไว้วางใจ ความไม่เชื่อมั่นในข้อมูล    

การสื่อสารในภาวะวิกฤติเช่นนี้ “ผู้น า” ต้อง “ชัดเจน” สื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เผยให้เห็น
เป้าหมายที่เป็นรูปธรรม จะส่งผลให้สังคมรับรู้และตระหนักถึง “ความจริง” ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไม่สับสน รู้
ทิศทางที่แน่ชัดว่าต้องท าอะไรต่อไป ไม่เฉพาะแค่ตัวนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้น าประเทศเท่านั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ กา ร แก้ ปั ญ ห าที่ ไ ด้ รั บ มอบ หมาย ให้ แ ก้ ไ ข ส ถ านก า รณ์ นี้  ต้ อ ง สื่ อ ส า ร ใ ห้ ชั ด เ จน เ ช่ น กั น  
พูดเรื่องจริงให้ประชาชนเข้าใจ ใช้ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์ เผยแพร่ชุดข้อมูลที่สังคมสามารถใช้เพ่ือ
การตัดสินใจได ้ 

ท่ามกลางโลกยุคไร้ก าแพง ข้อมูลข่าวสารไหลบ่าท่วมท้น ผู้น าต้องใช้ทีมงานมืออาชีพช่วยเผยแพร่ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง  ยิ่งปัจจุบันชุดข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ เป็นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ยิ่งต้อง
ค านึงถึงความถูกต้องให้มาก เพราะการตัดสินใจบนข้อมูลที่ผิดพลาด และยิ่งเป็นข้อมูลที่มีความเซนซิทีฟอยู่แล้ว  
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ย่อมเกิดความเสียหายได้ถึงชีวิต อีกสิ่งที่ส าคัญการสื่อสารของผู้น าในภาวะวิกฤติ ต้องไม่บั่นทอนขวัญก าลังใจ 
กลับกันต้องมอบความหวัง แต่ไม่ใช่ความหวังแบบลมๆแล้งๆ ต้องอัพเดทข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ให้ประชาชนรู้
ตระหนักอย่างต่อเนื่อง อาจพอฟ้ืนวิกฤติศรัทธาและสร้างความมั่นใจให้สังคมเกิดความหวังในการด ารงชีวิตได้ต่อไป 

มนุษย์อยู่ได้ด้วยความหวัง เราได้แต่หวังว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจะเริ่มเป็นกราฟขาลง ตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ไม่ควรเพิ่มมากไปกว่านี้ ไม่ควรที่จะเกิดคลัสเตอร์การระบาดใหม่ขึ้นอีก เราได้แต่หวังว่า โรดแมพการกระจายวัคซีน รวม
ไปถึงยารักษาที่รัฐบาลประกาศออกมา จากนี้จะด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่ควรหยุดชะงัก หรือมีสิ่ง ใดมาฉุดรั้งให้เกิด
ความล่าช้าได้อีก เพราะประเทศไทย “วิกฤติ” เกินพอแล้ว เราไม่ควรเคยชินกับวิกฤติแบบนี้ไปเรื่อยๆ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936490  
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พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564  
“สู้โควิด” 
ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ส่งผลให้หลายคนต้องท างานที่บ้าน (work from home) หรือเรียกส่ันๆ WFH แต่
ส าหรับ “เลขาฯจรุงวิทย์”  ก็เรียกได้ว่าเป็นการ WFH เช่นกัน แต่ย่อมาจาก work from Hospitel เพราะมีการสั่ง
การทางไลน์นั่นเอง 
 

 
 

หลังจากตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 ก็ท าเอา “เลขาฯจรุงวิทย์” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง(กกต.) ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีอาการดีขึ้นตามล าดับ 
ล่าสุดไม่มีไข้ แต่ยังมีอาการไอและเจ็บคอเล็กน้อย ส่วนผลการเอกซเรย์ปอดปกติ มีฝ้าเพียงเล็กน้อย และยังรับประทาน
อาหารได้ตามปกติ 

นอกจากนั้นสุขภาพที่เริ่มดีขึ้นแล้ว แรงใจยังเต็มร้อย เพราะระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล “เลขาฯจรุง
วิทย์”  ยังมีการส่งข้อความผ่านไลน์  ขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใย รวมทั้งอวยพรให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโควิด 
พร้อมยังก าชับว่า หากมีภารกิจเร่งด่วนสามารถไลน์คุยกันได้ตลอด 

จนงานนี้ท าเอาคนกกต.หลายคนแอบแซวแรงว่า ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ส่งผลให้หลายคนต้องท างานที่
บ้าน (work from home) หรือเรียกสั่นๆ WFH แต่ส าหรับ “เลขาฯจรุงวิทย์”  ก็เรียกได้ว่าเป็นการ WFH เช่นกัน แต่
ย่อมาจาก work from Hospitel เพราะมีการสั่งการทางไลน์นั่นเอง 

ล่าสุดเตรียมออกจากโรงพยาบาลแล้ว  งานนี้แมงโม้ขอเป็นหนึ่งก าลังใจให้ “เลขาฯจรุงวิทย์” หายจาก 
โควิด-19 โดยเร็ว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/841755  
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