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คนสนิท"แปง"บุก กกต.ฉกเอกสารหนีเปนขอมูล
สําคัญใชยันศาลเปดแถลงสื่อ-แจงความวุน
..........บุกฉกเอกสาร............
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กกต.เชียงใหม โรแจงความดําเนินคดี กับตัวแทนผูรับมอบอํานาจ "ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม" ผูสมัครชิง
ตําแหนงนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม กลาวหาชิงเอกสารสําคัญไปจากสํานักงานกกต. ดาน ผอ.กกต.แจงเปนเอกสารสําคัญที่ตอง
นําไปแสดงตอศาลปกครอง
เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น.ของวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ไดมีกลุมชาย-หญิงจํานวน 3 คนไดเขาไปที่สํานักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม หนึ่งในนั้นทราบชื่อตอมาวานางสาวโสรัถยา บัวชุม อายุ 32 ป เปนคนสนิทและเปน ผูรับมอบ
อํานาจจาก ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม หมายเลข 2 เพื่อขอคืน
เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ใชประกอบการสมัครรับเลือกตั้งดังกลาว และเปนเอกสารสําคัญสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับกรณีที่มีการ
ฟองรองกันอยู
ผูสื่อขาวรายงานวา หลังจากนางสาวโสรัถยา ไดขอเอกสารคืนแตเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเชียงใหมบอกวาไมสามารถคืนใหได เนื่องจากตองใชประกอบสํานวนกรณีที่มีการฟองรองกัน นางสาวโสรัถยาจึงหอบ
เอกสารวิ่งหนีไปขึ้นรถยนตออกไปอยางรวดเร็วโดยเจาหนาที่ของ กกต.ไมสามารถขัดขวางได ดังนั้น เจาหนาที่จึงไดเขาแจงความ
รองทุกขที่สถานีตํารวจภูธรตําบลชางเผือก เพื่อขอใหดําเนินคดีกับนางสาวโสรัถยา ฐานนําไปซึ่งเอกสารของหนวยงานราชการโดย
ไมไดรับอนุญาต
ดานนาย ฐิติพล ทศรฐ กลาววาจากเหตุการที่เกิดขึ้นทาง กกต.จังหวัดไดรับความเสียหาย จึงไดรายงานไปยังผูบังคับ
บัญชาสวนกลาง คือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับทราบ พรอมเขาแจงความดําเนินคดี ที่ สภ.ต.ชางเผือก และจัดแถลง
ขาวใหสื่อมวลชนไปรับทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น และจะไดนําเรื่องดังกลาวเขาสูที่ประชุม กกต.จังหวัดเพื่อรวมพิจารณาวาจะดําเนิน
การอยางไรตอไป
สําหรับเอกสารที่ไดไปเปนเอกสารสําคัญที่ใชในการวินิจฉัยถอนสิทธิสมัคร จริงแลวเปนเอกสารของเขา ทาง กกต.จังหวัด
ไดขอมา ตอนที่ถูกรองคัดคานสิทธิสมัคร ทาง กกต.จึงไดแจงใหนําเอกสารตางๆ อาทิเอกสารการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สัญญาเชาซึ่งเปนเอกสารตัวจริง เพื่อประกอบคําวินิจฉัย ถือวาเปนเอกสารสําคัญ หลังจากที่เขาไดไปรองตอศาลปกครอง เอกสารนี้
กกต.จําเปนตองใชเพื่อนําไปชี้แจงตอศาลปกครองดวย มันเปนเอกสารตัวจริงที่ตองใช หากไมมีเอกสารดังกลาวความนาเชื่อถือ
อาจลดลงไป
ทาง กกต.ไดประสานไปที่ ร.อ.หญิง เดือนเต็มดวง แตไมไดพูดคุยกับ ร.อ.หญิง เดือนเต็มดวง ไดพูดคุยกับนองสาว
ทราบวาเขาจําเปนตองใช โดยไมไดแจงใหทราบวานําไปทําอะไร จึงไดชี้แจงใหทราบวาเปนการนําเอกสารไปอยางไมถูกตอง ถึง
แมจะเปนเอกสารของเขา แตวาอยูในความครอบครองของ กกต.จังหวัด
ทั้งนี้ทาง กกต.ไดรับคําตอบวาหากตองการไดเอกสารก็ใหทําหนังสือขอมาใหม ทาง กกต.จึงไดชี้แจงวามันเปนเอกสารที่
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อยูในความครอบครองของ กกต. การนําเอาไปโดยไมไดรับอนุญาต ทาง กกต.จึงจําเปนตองแจงความดําเนินคดีตอไป นายฐิติพล
กลาว.
[ Update วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 time 21:22:20 ]
[ ขาวนี้มีผูอานไปแลว 705 คน ]
ความคิดเห็นที่ 2
ออ ... เหรอ
จากคุณ : นะ [ IP 58.147.95.xxx 25/6/2550 เวลา 19:54:49 ]
ความคิดเห็นที่ 3
บานแถวนาฏศิลป น้ําทวมซ้ําซาก บอหันอดีตนายกฯมันจะแกไดจะใด เปลี่ยนเปนกึ๋นนองแปงผองกอดี เจียงใหมมันชิบหายมา
เมินแลว เพราะคนแบบความเห็นที่ 1 นั้นแหละ
จากคุณ : บอไดอยูเจียงใหมแลว [ IP 124.121.81.xxx 25/6/2550 เวลา 20:09:29 ]
ความคิดเห็นที่ 4
เขาใหแสดงความคิดเห็น ก็แสดงใหเห็นถึงประสบการณทางความคิดดวยนะ วาคุณเปนคนมีมุมมองตอผูอื่นอยางไร แสดงถึง
สภาพและภาวะของจิตใจของคุณอีกตางหาก
ถาจะแสดงความโง แบบนี้อยาทํา มันเปนการโชวโงใหคนอื่นเขารู เปนการประจานตัวเองนะ อายไหมนั่น
ฝากถึง ดร.เดือนเต็มดวง ชวยดูแลแกไขสิ่งที่คางคา จากสมัยกอนดวยคะ
พวกเราใหโอกาสคุณทําหนาที่อยางสุดความสามารถ และขอเปนกําลังใจใหคะ
จากคุณ : เห็นดวยกับคุณ บอไดอยูเจียง [ IP 58.147.95.xxx 25/6/2550 เวลา 20:31:36 ]
ความคิดเห็นที่ 5
เปลี่ยนคนใหมมั้งดิ กินอะไรกันนักกันหนาคนเดียวตั้งนานใหคนอื่นเขามากินมั้ง โลภมากลาภหาย บานเมืองไมใชของใครคนใด
คนหนึ่งตองเปลี่ยนกันกินกันใช
จากคุณ : เกง [ IP 202.28.27.xxx 25/6/2550 เวลา 20:58:28 ]
ความคิดเห็นที่ 6
อยาดูถูกคนเชียงใหมกันเลย คนที่ไมยอมรับความพายแพ ถามจริงๆเถอะพวกคุณมีการศึกษา หรือครูบาอาจารยสอนบางหรือ
เปลา แลวพวกคุณจะสอนลูกหลานใหรูจักแพ รูจักการใหอภัย ไดอยางใดบานเมืองที่มันเปนอยางเชนทุกวันนี้ มันไมใชเพราะพวก
คนขี้แพชวนตี สาธุ พวกขี้แพขอใหแพตลอดไป
จากคุณ : จินตนา มารยาทดี [ IP 203.154.51.xxx 25/6/2550 เวลา 21:06:47 ]
ความคิดเห็นที่ 7
คนที่แสดงความคิดเห็นที่ 1 นาจะเปนคนที่ไรการศึกษา ถามีลูกหลานกรุราสงใหเขามีการศึกาที่สูงๆ ดวย สันดานจะไดไม
เหมือนคุณ
จากคุณ : สรอยฟา [ IP 203.154.51.xxx 25/6/2550 เวลา 21:11:11 ]
ความคิดเห็นที่ 8
แจงลบความคิดเห็นที่1ดวน
จากคุณ : ฟหกด [ IP 61.90.243.xxx 25/6/2550 เวลา 22:16:35 ]
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ความคิดเห็นที่ 9
โอยครายจะมาเปนก็ใหเขาเปนเถอะแตอยากกินแบบคนเชียงใหมที่ไดเปนนายยกคนกอนเลย เสียหนาชาวเชียงใหมหมด ถึงพี่
แปงเขาจะไดมาอยูตําแหนงนี้ครั้งแรก พวกเราก็ควรที่จะใหกําลังใจและใหโอกาศใหเขาแสดงศักยภาพออกมากอนจิแลวคอยตัดสิน
เดวนี้ผูหญิงทํางานการเมืองเกงๆก็มีเยอะแยะ อยาไปมองที่วาเคาเปนผูหญิงนะ เพราะเดวนี้ผูหญิงมีบทบาททางการเมืองมากกวา
ผูชายบางคนซะอีก ใหกําลังใจนะ
จากคุณ : เด็กเชียงใหมสนใจการเมือง [ IP 125.25.52.xxx 25/6/2550 เวลา 22:32:37 ]
ความคิดเห็นที่ 10
ไมไดเขาขางใครนะทําไมไมเอาคนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายระบุมาบริหารบานเมืองตามกฎหมายที่รางไวแลวแบบนี้ใครหละ
ที่จะเชื่อมั่นในกฎหมายไทยแลวจะมีกฎหมายไวทําไมไมใชวา ดร.ไมดี นะก็ดีเหมือนกันแตก็ซื้อเสียงดวยไมใชเหรอขอคําตอบที่วา
กฎหมายมีไวทําไมในเมื่อไมทําตามกฎหมายกติที่ตั้งไวเปนผูใหญอาบน้ํารอนมากอนแลวไมใชเหรอขอคําตอบดวย
จากคุณ : เด็กที่อาบน้ํารอนชากวา [ IP 61.19.199.xxx 25/6/2550 เวลา 22:47:08 ]
ความคิดเห็นที่ 11
..ไปเลือกมาดิ เบอร 2 ตั้งแตเลือกมาไดคนนี้คนแรก นอกนั้นสส. สว. เลือกใครเปงสอบตกหมด
นาเสียดาย เจอวิชามาร คงไมไดเปงนายกหรอก เชื่อเตอะ แตถาลง สส.คุณแปงมาแน เราจาไปเลือกอีกนา
จากคุณ : เดือนจันทรแรม ณ เชียงรากนอย
[ IP 202.29.60.xxx 25/6/2550 เวลา 22:57:03 ]
ความคิดเห็นที่ 12
ความเห็นที่1 ทําไมวิจารณนาเกลียด ทําไมตองดา ไมเขาใจ เสียผลประโยชนมากเลยรึคับ ทําใจหนอยนะคับ ถึงเบอร2 จะไม
ไดรับรอง ตองเลือกใหมก็คงไมมีใครเลือกคุณหลอก ถึงยังไงก็มีตัวเลือก ใครๆก็อยากลงทุนเชียงใหม งบเยอะนะคับ ทําอะไรได
เยอะใครๆก็รู ผมมี100ลานก็คงลง ขอรองวิจารณแตอยาดากันแรงไมดีคับ
จากคุณ : สะใจ
[ IP 202.91.18.xxx 25/6/2550 เวลา 23:08:18 ]
ความคิดเห็นที่ 13
ที่แสดงความคิดเห็นมา โดยรวมที่มองไมเห็นความสามารถคนอื่นแลวคุณละเกงพรอมหรือยังที่จะนําพาบานเมืองใหเจริญทําไม
นา ไมสมัครลงชิงตําแหนงกะเขา หรือวาเกงแตวิจารณและมองคนอื่นชั่วแบบตัวทานเอง ใครๆเขาวาอยางงั้น ใครๆเขาวาอยางนี้
พวกคุณๆ ทานๆ มีสามันสํานึกหรือเปลา คําวาเขาวา รูวาผูสมัครคนนั้นคนนี้ แจกเงิน แจกทอง กัน ปะคุณเอย เขามาแจกถึงบานก็ให
ทานๆ รับของไวเถอะ แตอยาไปเลือกเลย หรือวาพวกคุณไมไดรับแจกเลยใสรายคนอื่น หยุดปายรายกันเถอะ บานเมืองจะไดเจริญ
ถาคุณๆ ทานๆ มีความสามารถหรือมองกาลไกลหรือมีความสามารถในการทํางาน โปรดเสนอหรือแนะนําสงเสริม กิจกรรมตางๆที่
ทานคิดวาทําแลวดีทําแลวสามารถแกปญหาบานเมืองได นาจะเปนการดี ชาย/หญิง เดี๋ยวนี้ความสามารถพอๆ กัน เปรียบเทียบดูคุณ
แมของพวกคุณดูก็แลวกัน เกิดพวกคุณมาแลว ยังเลี้ยงพวกคุณมาใหโตขนาดนี้ได แลวแบบนี้ผูหญิงไมมีความสามารถหรือ โปรด
ทบทวนคําพูดหรือคําเขียนที่แสดงความคิดเห็นมาดวย
จากคุณ : สาลี่ [ IP 203.150.137.xxx 25/6/2550 เวลา 23:14:43 ]
ความคิดเห็นที่ 14
คุณพี่ ความคิดเห็นที่12 ครับ อยาไปวาคุณพี่ที่แสดงความคิเห็นที่1 เลย เพราะเขาไมมีการศึกษา นาสงสารกลัวจริงๆ คนที่ตอง
เกิดมาเปนลูก คงโชคราย เพราะมีแม พี่นอง ที่สมองฟอ แลวมีนามาอางวาสาวเชียงใหม คนเชียงใหมจริงๆ เขามีสมอง และมัน
สมองเต็มดวย รูวาใครดี ใครไมดี ใครสมควรที่จะเปนผูนําในเวลานี้ ทุกคนปกติดีชั่วมันคูกันอยูแลว แลวแตใครจะเลือกทําความดี
หรือเลือกทําชั่ว
จากคุณ : นิดหนอย [ IP 203.150.137.xxx 25/6/2550 เวลา 23:25:38 ]
ความคิดเห็นที่ 15
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จะรอดูวาเกงแคไหน จะดูตอนน้ําทวมวาแปงจะทําอยางไร
จากคุณ : นองจันฟอง [ IP 203.113.44.xxx 25/6/2550 เวลา 23:57:57 ]
ความคิดเห็นที่ 16
กกต.ทําไมไมตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครกอน พอไดรับเลือกตั้งเสร็จวาเขาขาดคุณสมบัติ แบบนี้มันไมถูกตองนะครับ
จากคุณ : ธนเชษฐ [ IP 203.188.17.xxx 26/6/2550 เวลา 8:58:25 ]
ความคิดเห็นที่ 17
ถาม คห.๑ วา คุณคงสนับสนุนไอพวกบูรณุปกรณ เบอร ๑ ซึ่งเปนนักเลงหัวไม คายาเสพติดหรือเนี่ย มินาบานเมืองถึงไดฉิบหาย
คิดวา คห.๑ คงเปนลูกลิ่วลูกลอของไอเบอร ๑ แน เลวมาก
จากคุณ : จันตะ [ IP 202.183.235.xxx 26/6/2550 เวลา 9:02:16 ]
ความคิดเห็นที่ 18
สะใจวะ ดร.แปง ชนะ สะใจวะ ไอพวกเลวมันคงกลัวชนะสิวะแมง หาทางไมใหลงทุกทาง สะใจจริงวะ
จากคุณ : จันตุ [ IP 202.183.235.xxx 26/6/2550 เวลา 9:04:08 ]
ความคิดเห็นที่ 19
กูวาเดวกอซิกแซกเอาบุญเลิศมาเปนอีกรอบ เชื่อปะ
จากคุณ : แหลม [ IP 222.123.28.xxx 26/6/2550 เวลา 9:30:33 ]
ความคิดเห็นที่ 20
คงจะไมไดกินเงินหลวงอีกแลวนะอดีตนายกคนเกา
จากคุณ : ดีมาก [ IP 202.28.27.xxx 26/6/2550 เวลา 10:22:55 ]
ความคิดเห็นที่ 21
นองแปงสู ๆ นองแปงสู ๆ นองแปง ขอ 500 บาท เหมือนเดิมนะ ถาเลือกใหม...
จากคุณ : นองมาย [ IP 61.7.174.xxx 26/6/2550 เวลา 10:34:47 ]
ความคิดเห็นที่ 22
ถึงความคิดที่ 10 ที่วา "ดร. ไมดีก็มีเหมือนกัน" ใชที่ชื่อวา ดร.ทักษิณหรือเปลา
จากคุณ : หญิง
[ IP 202.29.60.xxx 26/6/2550 เวลา 11:00:33 ]
ความคิดเห็นที่ 23
รับสมัคร ผูสนใจรายไดเสริมนอกเวลางานประจํา/หลังเลิกเรียน/ควบคูงานที่ทําอยู ทําไดจากที่บาน
Part-Time 3,500-18,000 บ.-/ด.
Full-Time 9,000-75,000 บ.-/ด. ขึ้นไป
คุณสมบัติ
-มีเงินเดือนนอย อยากเปลี่ยนงาน
หรืออยากมีรายไดหลักหมื่นขึ้น
-เงินเดือนไมพอใชจาย
อยากมีรายไดเพิ่มซัก 3,000-8,000 บาท
-ทํางานประจํามา 3 ป 5 ป หรือมากกวา 10 ป แตไมรวย
อยากมีรถยนต อยากมีบานแตไมมีซักที
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-ทําธุรกิจสวนตัวมาแลวลมเหลว ไมสําเร็จ อยากมองหาธุรกิจใหมที่
ดีกวา ทํางานงายกวา ดวยระบบ ADDS
...ถามีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง โทรมาขอโอกาสที่เราสิครับ...
แตถาคุณคิดวา...
- เฮอ!!! ชีวิตก็ดีอยูแลว ไมตองโทรมา เพราะคุณจะไมตัดสินใจอยากไดอะไรอีก
- มันจะมีงานอะไรที่รายไดเยอะ เราตอบวามี เพราะมีคนที่ทํางานนี้มีรายไดหลักลาน มากกวา 1,000 คนแลว
- คิดวาเปนไปไดหรือ? เมื่อคุณไมมาดูเอง แลวจะรูไดอยางไรวามันมีจริง
- คิดวาตัวเองทําไมไดหรอก...คุณดูถูกตัวเองแลวแหละ
ในเมื่อตัวคุณยังไมใหโอกาสตัวเอง แลวใครจะให
- แลวบริษัทถูกกฎหมายหรือเปลา? รับรองไดเลยวาถูก เพราะเปดดําเนินการมาแลว 64 ประเทศทั่วโลก
- เราไมตองการคนที่คิดมาก คิดในแงลบ
- และหามโทรมาหาเราถาคุณไมอยากมีรายไดเพิ่มจริง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ คุณนิกข 084-0437226
www.richtostar.com
จากคุณ : n [ IP 202.28.27.xxx 26/6/2550 เวลา 11:30:46 ]
ความคิดเห็นที่ 24
เปดรับสมัครแลวนะคะ ถาใครสนใจอยากจะหารายไดเสริมที่มีหลักฐานการจายเงินจริง ดูรายละเอียดทั้งหมดไดที่
www.bloxster.net/auguest30 คะ
จากคุณ : nnhh [ IP 202.28.78.xxx 26/6/2550 เวลา 14:07:45 ]
ความคิดเห็นที่ 25
ทีพอเขาชนะเชียรเลย นะครับ เชียงใหมนิวส แตตอนหาเสียงลงแตขาวเคาโดนตัดสิทธิ์เชียร แตเบอร 5 ทุเรศวะ
จากคุณ : jj [ IP 58.147.94.xxx 26/6/2550 เวลา 15:30:29 ]
ความคิดเห็นที่ 26
คุณบุญเลิศ เปนนายก แลวทําไมลาออก แลวตองมาลงเลือกตั้งใหม ไมเขาใจ เสียงบประมาณของชาติ เห็นวา ประทวง ไมพอ
ใจ รึวาประชดใครบางคน แลวที่สุด เขากอไมไดตําแหนงเดิม อีกแลว...คงอกหัก..
ชอกช้ํา นั่นแหละ มันเปนไปตามวิถีกรรมของแตละคน สวน คุณแปง นายกคนใหม คงตองเขมแข็งใหมาก เพราะจะตองผจญกับมาร
อีกมากหลาย ขอเปนกําลังใจกอแลวกันนะ ในอนาคต...หวังวาเมืองเชียงใหมคงจะสวยงามขึ้น ไนทบราซา คงจะนาดูถาไมมีรถ
เข็น เกะกะเต็มฟุตปาธ และถนนสายชางคลาน - ทาแพ คงไมมีหลุมที่สังกะสีปดไว ใหคอยหลบตลอดเสนทาง สวนนําทวมนั้น คง
จะแกไขยาก ตองฝนตกกอนแลวคอยแกเกาะละกัน เผื่อจะไดลุยนําทวมแลวถายรูปติดตามขางถนนเวลาหาเสียงครั้งตอไป อิอิ
จากคุณ : แตงกวา คนนอกเขตเทศบาล
[ IP 203.172.205.xxx 26/6/2550 เวลา 15:33:53 ]
ความคิดเห็นที่ 27
เวลาตอนนําทวมในเชียงใหม..ดร.แปง อยาลืมมาดูแลคนที่เดือดรอนดวยนะจะ...หามบนวานําสกปรก,นําเนา,ขี้ลอยมาตามนํา
หามมีขอแมเนอนอง ..ระวังตีนงามๆ จะเปน..หอ เนอ...
จากคุณ : นองจิน [ IP 61.7.174.xxx 26/6/2550 เวลา 15:51:47 ]
ความคิดเห็นที่ 28
ความเห็นที่ 23 นาเบื่อจังเลย
ชอบมาโพสตไมรูกาละเทศะ
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ไปเกือบทุกบอรดเลย
จากคุณ : เชียงใหมทุกวัน [ IP 222.123.65.xxx 26/6/2550 เวลา 18:42:09 ]
ความคิดเห็นที่ 29
มีความเห็นดวยกับความคิดที่ 16 จริงๆ กกต. โงเงาอยางนี้ก็มี มันแกลงกันนี่วา........อยางนี้บานเมืองจะเจริญไปไดอยาง
ไร ปลอยใหคนเกามันกินจนทองแตกตายดีไหม 55555555
จากคุณ : คนรักการเมืองในอดีด 40 ป [ IP 203.114.122.xxx 26/6/2550 เวลา 20:09:38 ]
ความคิดเห็นที่ 30
กกต ยังเปนสายของ ดร หนาเหลี่ยมไง เคยอาฆาต มาดราย ตระกูลนี้เอาไวไงวา ไมไดพุดไดเกิดทางการเมืองอีก ผลสุดทาย
ตัวเอง ไมมีที่จะอยูแลวเห็นไหม เวรกรรมมีจริงนะ โดยเฉพาะ นองสาวหนาเหลี่ยมตัวดีอีกคน ฮาๆๆๆๆๆๆ หายไปไหนแลวละ ออก
มาชวย ดร หนาเหลี่ยมและ ลิ่วลอมาโกง เลือกตั้งและ โกงกินกันใหอิ่มอีกรอบนะ...สมน้ําหน........อาจจะไมมีที่อยูก็ไดนะในแผน
ดินไทยถาทําไมดีกับประเทศไทยอีกเพราะสิ่งศักดิ์สิทธมีจริง และพระบารมีของลนเกลาคุมครองคนดีๆๆๆๆอยู....จงทําดีเขาไว
จากคุณ : ถึง กกต [ IP 203.113.50.xxx 26/6/2550 เวลา 21:25:46 ]
รวมแสดงความคิดเห็นไดที่นี่ครับ
โปรดใสรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนกอนการบันทึกขอมูลครับ
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