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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 22 กันยายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

12 

แนวหน้ำออนไลน์ 
ข่ำวสดออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
ส ำนักข่ำวอิสรำออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
สยำมรัฐออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
Nation tv ออนไลน์ 
Workpoint ออนไลน์  
Siambusiness 
ออนไลน์ 
PPTV hd ออนไลน์ 

วันที่ 21 กันยำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำยทะเบียน
พรรคกำร เมื อ ง  เห็ นชอบตำมที่ ส ำนั ก งำน เสนอให้ ยุ ติ เ รื่ อ ง 
หลังตรวจสอบ กรณี นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำร
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำ พรรคกำรเมืองจ ำนวน 32 
พรรค กู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำ หรือ
นิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
2560 ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับท่ียุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ 
โดยผลตรวจสอบงบกำรเงินรวม 32 พรรค (ยกเว้นพรรคอนำคตใหม่) 
ตั้งแต่ 2560-2562 ของ กกต. พบว่ำกำรให้กู้ยืมเงิน หรือกำรยืมเงิน
ทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค พรรคกำรเมือง 
หรือกรรมกำรสำขำพรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ย ที่ไม่
เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็นประโยชน์อ่ืนใด ตำมมำตรำ 4 
ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 

7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
17 
18 
20 
 

21 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กกต.ตรวจสอบเงินกองทุนพรรคไทรักธรรม 22 
2 แนวหน้ำออนไลน์ ไทรักธรรม 'หนำว! กกต.ส่งทีมสอบกองทุนพรรคฯพรุ่งนี้ หลังล่องหน

จำกบัญชี 10 ล้ำน 
23 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไทรักธรรม' หนำว! กกต.สอบเงินกองทุนฯล่องหน 10 ล้ำน 24 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. สอบปมเงินกองทุนฯ ปี 63 พรรคไทรักธรรม 25 
5 มติชนออนไลน์ ‘ไทรักธรรม’ ส่อหนำว กกต.ตรวจพบเงินกองทุนหำยจำกบัญชี 10 ล้ำน 26 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 สยำมรัฐออนไลน์ "ไทรักธรรม" มีหนำว กกต.ตรวจสอบเงินกองทุน หลังล่องหนหำยจำก

บัญชี 10 ล. 
27 

7 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ โต้ กกต. ศำล รธน. พูดชัด เงินยืมพรรคไม่ว่ำจ ำนวนเท่ำใด 
ไม่ชอบด้วย กม.ทั้งสิ้น 

29 

8 ข่ำวสดออนไลน์ สมชัย ยกค ำวินิจฉัยศำล รธน. ชี้ยืมเงินกี่บำท ก็ผิด กม. เตือน 7 กกต. 
ต้องรับผิดชอบ 

30 

9 มติชนสุดสัปดำห์ 
ออนไลน์ 

‘สมชัย’ โต้ กกต. ศำล รธน.พูดชัด เงินยืมพรรคไม่ว่ำจ ำนวนเท่ำใด ไม่
ชอบด้วย กม.ทั้งสิ้น 

32 

10 ติดข่ำวออนไลน์ ‘สมชัย’ โต้ กกต. ศำล รธน.พูดชัด เงินยืมพรรคไม่ว่ำจ ำนวนเท่ำใด ไม่
ชอบด้วย กม.ทั้งสิ้น 

34 

11 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ เดือดพลั่ก! ค้ำน กกต. ปล่อยผี 31 พรรคกำรเมือง ไม่ส่ง
ศำล รธน.วินิจฉัย 

35 

12 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ แย้ง เลขำ กกต. ตัดตอน 31 พรรคกู้เงิน จี้ ส่งศำล รธน.วินิจฉัย 36 
13 สยำมรัฐออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ 'แย้งเลขำ กกต. ตัดตอน 31 พรรคกำรเมืองกู้เงินจ่อจี้ 7 

กกต.ส่งศำล รธน. วินิจฉัย 
37 

14 คมชัดลึกออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" แย้ง "เลขำ กกต." ตัดตอน 31 พรรคกำรเมืองกู้เงินจ่อจี้ 7 
กกต.ส่งศำล รธน.วินิจฉัย 

39 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ ขัดใจ! 'สุชำติ' บ่องตงอยำกเห็น กกต.ติดคุก โทษฐำนยุบแต่ 'อนำคต
ใหม'่ปล่อย 31 พรรครอด 

41 

16 มติชนออนไลน์ ‘ช ำนำญ’ ชี้ กกต.จะใช้ค ำวินิจฉัย ‘ศำล รธน.’ มำเป็นกฎหมำยใหม่ไม่ได้ 42 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ส.ส. เพ่ือไทย' อัด 'มหำดไทย' ยึดอ ำนำจท้องถิ่น ท ำ ปชช. เสียประโยชน์ 43 
18 INN ออนไลน์ ส.ส. เชียงใหมอั่ด มท.1 หวงอ ำนำจ 44 
19 มติชนออนไลน์ “สมชัย” เปิดยอดเงินกู้ยืม-ทดลองจ่ำย พบสองพรรคกำรเมืองใหญ่

ยอดเกิน 10 ล้ำน 
45 

20 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ แย้งเลขำ กกต. หลังตัดตอน 31 พรรคกู้เงิน ส่งศำล 
รธน. วินิจฉัย 

47 

21 มติชนออนไลน์ ‘ช ำนำญ’ ชี้ กกต.จะใช้ค ำวินิจฉัย ‘ศำล รธน.’ มำเป็นกฎหมำยใหม่ไม่ได้ 49 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์ วัดใจ “ส.ว.- ส.ส.ฝั่งรัฐบำล” หนุน “แก้รธน.” ลดอ ำนำจ “บิ๊กตู”่ 50 
2 ไทยรัฐออนไลน์ "เด็กแสบ" ไม่มีน้ ำยำ ? 52 
3 ไทยรัฐออนไลน์ อีกมุมที่ต้องมอง 54 
4 เนชั่นออนไลน์ ‘วุฒิสภำ’ กุมชะตำรัฐธรรมนูญ เผด็จกำรเสียงข้ำงน้อย 56 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ขบเหลี่ยมซ่อนเกมแก้ รธน. 58 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 4 

 

กิ จ ก ร ร ม ร อ บ รั้ ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 กันยำยน 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตกำรณ์กำรประชุม
พิจำรณำกลั่นกรองสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้ำงนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง โดยมีนำยสมยศ อักษร  
นำงสำวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจกำร นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ ผู้บริหำรและพนักงำน
ของส ำนักประชำสัมพันธ์ เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมสังเกตการณ์การประชุมพิจารณากลั่นกรองสื่ออตัลักษณ์ท้องถิ่นไทย 

สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง  
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ข่าวอ้างอิง 
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วันจันทร์ ท่ี 21 กันยำยน พ.ศ. 2563, 16.21 น. 

รอดยกแผง ! กกต. ปิดจ๊อบฟันเปรี้ยง 31 พรรค กู้ยืมเงินไม่ผิดกฎหมาย 
 

 
 

กกต.ปิดจ๊อบ32พรรค กู้ยืมเงินไม่ผิดกฎหมาย ยกเว้น"อนค." เพราะยืมไม่ถึง10ล้าน/คน/ปี/พรรค ตามที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนเสนอให้มีกำรยุติเรื่องตรวจสอบกรณี นำยศรี
สุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำ พรรคกำรเมือง จ ำนวน  32 พรรค
กำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อมำตรำ 
62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับที่มีกำรยุบพรรคอนำคต
ใหม่ หรือไม่ 

ทั้งนี้ จำกผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินทั้ง 31 พรรคกำรเมือง (ยกเว้นพรรคอนำคตใหม่) ตั้งแต่ พ.ศ.2560 - 2562 
ของ กกต.พบว่ำ กำรให้กู้ยืมเงินหรือกำรยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค พรรคกำรเมือง 
หรือกรรมกำรสำขำพรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็นประโยชน์อ่ืนใด
ตำมมำตรำ 4 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ซึ่งพบว่ำทุกพรรคมีกำรกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ำยดังกล่ำว จำกหัวหน้ำ
พรรค กรรมกำรบริหำรพรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท/คน/พรรค/ปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรค
อนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ซึ่งหลังนำยทะเบียนเห็นชอบได้มีกำร
แจ้งให้ กกต.ทรำบแล้ว 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/519945 

 

https://www.naewna.com/politic/519945


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 8 

 

 
21 ก.ย. 2563-16:50 น. 

ตามคาด! กกต.ปิดจ็อบ 31 พรรคการเมืองกู้ยืมเงิน ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย 
 

 
 

ตามคาด! กกต.ปิดจ็อบ 31 พรรคการเมืองกู้ยืมเงิน ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย 
วันที่ 21 ก.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะ

นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนเสนอให้ยุติเรื่องหลังตรวจสอบ กรณี นำยศรีสุวรรณ จรรยำ 
เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 

ขอให้ตรวจสอบว่ำ พรรคกำรเมืองจ ำนวน 32 พรรค กู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำ 
หรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง 2560 ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับท่ียุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ 

โดยผลตรวจสอบงบกำรเงินรวม 32 พรรค (ยกเว้นพรรคอนำคตใหม่) ตั้งแต ่2560-2562 ของ กกต. พบว่ำกำร
ให้กู้ยืมเงิน หรือกำรยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค พรรคกำรเมือง หรือกรรมกำรสำขำ
พรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ย ที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็นประโยชน์อ่ืนใด ตำมมำตรำ 4 ของ 
พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 

พบว่าทุกพรรคมีการกู้ยืนเงิน หรือยืมเงินทดลองจ่ายดังกล่าวจากหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคฯ ไม่
เกิน 10 ล้านบาท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ 
จึงถือว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวของทั้ง 31 พรรคการเมือง ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ซึ่งหลังนายทะเบียนเห็นชอบ ได้มี
การแจ้งให้ กกต.ทราบแล้ว 
 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4955929 

  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4955929
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95..jpg
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วันท่ี 21 กันยำยน 2563 - 16:58 น. 

กกต.เผยผลสอบ 31 พรรคการเมือง กู้ยืมเงิน ไม่เยอะ ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย 

 

 
 
กกต.เผย ผลสอบ 31 พรรคกู้ยืมเงินไม่ผิดกฎหมาย เหตุยืมไม่ถึง 10 ล้าน ต่อคนต่อปีต่อพรรค ตามที่ศาลรธน.เคย
วินิจฉัย ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง 

เมื่อวันที่ 21 กันยำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนเสนอ ให้มีกำรยุติเรื่องหลังตรวจสอบกรณีนำยศรีสุวรรณ 
จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมืองจ ำนวน 32 พรรคกำรเมือง มี
กำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 
72 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับท่ีมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ 

ทั้งนี้ ผลกำรตรวจสอบ งบกำรเงินทั้ง 31 พรรค ตั้งแต่ 2560-2562 ของกกต.พบว่ำกำรให้กู้ยืมเงินหรือกำรยืม
เงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค พรรคกำรเมือง หรือ กรรมกำรสำขำพรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ย
หรือคิดดอกเบี้ย ที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็นประโยชน์อ่ืนใด ตำมมำตรำ 4 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง พบว่ำทุกพรรคมีกำรกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ำยดังกล่ำว จำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรคฯ ไม่
เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำร
กู้ยืมเงินดังกล่ำวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ซึ่งหลังนำยทะเบียนเห็นชอบก็ได้มีกำรแจ้งให้ กกต.ทรำบแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2359261 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2359261
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/2%E0%B8%9E%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B9%84.jpg
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วันจันทร์ ท่ี 21 กันยำยน 2563 เวลำ 17:19 น. 

กกต.สั่งยุติเรื่อง 31 พรรคปมกูย้ืมเงิน ชี้ไม่เกิน 10 ล้าน/ปี ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 
 

 
 

กกต.มีค าสั่งยุติเรื่อง 31 พรรค ปมกู้ยืมเงิน-เงินทดรองจ่าย ชี้เข้าข่ายผลประโยชน์อ่ืนใดตาม ม.4 พ.ร.บ.พรรค
การเมืองฯ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท/คน/ปี/พรรค ตามที่ศาล รธน.เคยวินิจฉัยกรณีพรรคอนาคตใหม่ จึงถือว่าไม่เข้า
ข่ายผิดกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 มีรำยงำนข่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ลงนำมเห็นชอบตำมที่ส ำนักงำน กกต. เสนอ ให้มีกำรยุติ
เรื่องที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำ พรรคกำรเมืองอย่ำง
น้อย 31 พรรค มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็น
กำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีโทษสูงสุดยุบพรรคกำรเมือง เช่นเดียวกับกรณีพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ 

รำยงำนข่ำวจำก กกต. ระบุว่ำ ผลจำกกำรตรวจสอบพบว่ำ งบกำรเงินของพรรคกำรเมืองทั้ง 31 พรรค ตั้งแต่ปี 
2560-2562 ของ กกต. พบว่ำ กำรกู้ยืมเงินหรือกำรยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค พรรค
กำรเมือง หรือกรรมกำรสำขำพรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ย ที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็น
ประโยชน์อ่ืนใดตำมมำตรำ 4 ของ พ.ร.บ.พรรคกำรเมืองฯ อย่ำงไรก็ดีทั้ง 31 พรรค ไม่พบว่ำมีกำรกู้ยืมเงินเกิน 10 ล้ำน
บำท/คน/พรรค/ปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำรกู้ยืมเงินของพรรคกำรเมือง
ดังกล่ำว ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย โดยภำยหลังนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองเห็นชอบ ได้มีกำรแจ้งให้คณะกรรมกำร กกต. 
ทรำบแล้ว 

อนึ่ง ก่อนหน้ำนี้ ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่ำ มีพรรคกำรเมืองอย่ำงน้อย 31 
พรรค แบ่งเป็น 15 พรรค แจ้งมีกำรกู้ยืมเงิน หรือมีเจ้ำหนี้ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ระยะสั้นกับหัวหน้ำพรรค หรือ
กรรมกำรบริหำรพรรค และอีก 16 พรรค แจ้งมีเจ้ำหนี้เงินส ำรองจ่ำย หรือเงินทดรองจ่ำย (อ่านประกอบ : กางค า
วินิจฉัยศาล รธน.จ าแนกละเอียด 31 พรรคปมกู้เงิน-วัดบรรทัดฐาน กกต.?) 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/92136-isranews-426.html 

https://www.isranews.org/
https://www.isranews.org/isranews/86135-isranews-86135.html?fbclid=IwAR2orN7d57sfGHrltjZfSozP1qKlQvmLOnJuXLecJfraN2KB0Z9RY1mVCjo
https://www.isranews.org/isranews/86135-isranews-86135.html?fbclid=IwAR2orN7d57sfGHrltjZfSozP1qKlQvmLOnJuXLecJfraN2KB0Z9RY1mVCjo
https://www.isranews.org/article/isranews/92136-isranews-426.html
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21 กันยำยน 2563 - 17:29 น. 
รอดยุบพรรค กกต.สอบ 31 พรรคไม่พบกู้เงินผิดกฎหมาย 
 

 
 
รอดยุบพรรค กกต.สอบ 31 พรรคการเมืองไม่พบกู้เงินผิดกฎหมาย เหตุยืมไม่ถึง 10 ล้าน/คน/ปี/พรรค ตามที่ศาลร
ธน.วินิจฉัย ด้าน "ไทรักธรรม" งานเข้าหลังพบล่องหนหายจากบัญชี 10 ล้าน  

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองเห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนกกต. เสนอให้ยุติเรื่องหลังตรวจสอบตำมค ำร้องที่
นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  ขอให้ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมืองจ ำนวน  32 
พรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมืองเป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อมำตรำ 
62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง  2560 ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับที่มีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่
หรือไม ่

โดยผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินตั้งแต่ปี 2560-2562  รวม 31พรรค (ยกเว้นพรรคอนำคตใหม่) ของ กกต.พบว่ำ 
กำรให้กู้ยืมเงิน หรือกำรยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค  พรรคกำรเมือง หรือ กรรมกำร
สำขำพรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็นประโยชน์อ่ืนใด ตำมมำตรำ 4 
ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560และพบว่ำทุกพรรคมีกำรกู้ยืมเงิน ยืมเงินทดรองจ่ำยดังกล่ำวจำกหัวหน้ำพรรค 
กรรมกำรบริหำรพรรคฯ  ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี  ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบ
พรรคอนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ซึ่งหลังนำยทะเบียนเห็นชอบก็
ได้มีกำรแจ้งให้ กกต.ทรำบแล้ว   
  ส ำหรับ  31 พรรคที่ ไม่ รวมพรรคอนำคตใหม่  ที่ นำยศรี สุ ว รรณ ร้ องขอให้ กกกต .สอบ เ พ่ิ ม เติ ม 
ประกอบด้วย  พรรคพลังศรัทธำ, พรรคพลังชำติไทย, พรรคไทยธรรม, พรรครวมพลังประชำชำติไทย, พรรครวมใจไทย, 
พรรคประชำธิปไตยใหม่, พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทย, พรรคพลังไทยรักชำติ, พรรคเมืองไทยของเรำ, พรรคเพ่ือชีวิตใหม่, 
พรรคเงินเดือนประชำชน, พรรคไทรักธรรม, พรรคพลังประชำธิปไตย, พรรคครูไทยเพ่ือประชำชน, พรรคพลังท้องถิ่นไท
, พรรคชำติพัฒนำ, พรรคพลังไทยรักษำชำติ, พรรคเพ่ือสันติ, พรรคพลังประชำธิปไตย , พรรคพลังชล, พรรคพลัง
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สหกรณ์,พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย, พรรคพลังคนกีฬำ, พรรคเพ่ือธรรม, พรรคเพ่ือไทย, พรรคชำติไทยพัฒนำ, พรรค
อนำคตไทย, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชำกรไทย, พรรคมหำชน และพรรคควำมหวังใหม่ 

ขณะเดียวกันมีรำยงำน คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของส ำนักงำน  กกต. จะเดินทำงไปตรวจสอบ
เงินกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมืองที่พรรคไทรักธรรม  ได้รับกำรจัดสรรในปี 2563  จ ำนวน 11ล้ำนบำท ในวันพรุ่งนี้( 22 
ก.ย.)  ณ ที่ท ำกำรพรรค  หลังพบควำมผิดปกติ พรรคมีกำรถอนเงินจ ำนวน10ล้ำนบำท ซึ่งเหลือจำกกำรท ำกิจกรรมตำม
โครงกำรฯ ที่ขอรับกำรอุดหนุนไปเพียงโครงกำรเดียว1 ล้ำนบำท ออกจำกบัญชีเงินกองทุน ของธนำคำรกรุงไทย ที่นำย
ทะเบียนพรรคกำรเมืองจะให้ทุกพรรคกำรเมืองเปิดบัญชีไว้ แยกจำกบัญชีเงินพรรค  ไปเก็บไว้ที่พรรคว่ำมีอยู่จริงหรือไม่ 

โดยกรณีดังกล่ำว กกต.ตรวจพบว่ำมีกำรถอนเงินหลังคณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรโอนเงินที่พรรคได้รับจัดสรร
ทั้งหมด 11 ล้ำน เข้ำไปในบัญชี เพียง  1 วัน  จึงได้เรียกเจ้ำหน้ำที่พรรคและนำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค  หัวหน้ำ
พรรค มำชี้แจงซึ่งระบุว่ำ ต้องกำรน ำเงินไปเก็บไว้ที่ตู้เซฟของพรรค พรรค ทำงคณะกรรมกำรฯจึงต้องกำรไปตรวจสอบ
ว่ำเงินดังกล่ำวยังอยู่จริงตำมท่ีอ้ำงหรือไม่ 

อย่ำงไรก็ตำมนำยพีระวิทย์ ได้มีหนังสือมำถึงคณะกรรมกำรฯ ในช่วงบ่ำยวันนี้เพ่ือแจ้งขอเลื่อนกำรตรวจสอบ
เงินดังกล่ำว ทั้งที่กำรนัดตรวจสอบเงินในวันที่ 22ก.ย.นี้ทำงพรรคเป็นผู้แจ้งนัดหมำยเอง แต่ทำงคณะกรรมกำรฯไม่
อนุญำตให้มีกำรเลื่อน  จึงจะเดินทำงไปตรวจสอบตำมที่นัดหมำย ที่ท ำกำรพรรคในเวลำ 13.00 น. 
ทั้งนี้ มีรำยงำนว่ำ ตำมแนวทำงที่ทำงคณะกรรมกำรเตรียมไว้หำกไปตรวจสอบแล้วพบว่ำเงิน 10 ล้ำนอยู่ที่พรรค ก็
จะแจ้งให้พรรคน ำเข้ำบัญชีเงินกองทุนฯของธนำคำรกรุงไทยที่เปิดไว้  รวมทั้งให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองแจ้งหำกมี
กำรน ำเงินเข้ำล่ำช้ำ ก็จะมีโทษปรับทำงปกครอง ตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง  แต่หำกไม่พบเงิน 10 ล้ำน ก็จะต้องมีกำร
ด ำเนินกำรเอำผิด โดยต้องเรียกเงินคืนทั้งจ ำนวน ตำมมำตรำ  85  วรรคแรก ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง  และมีคววำม
ผิดฐำนฐำนรำยงำนเท็จ ตำมมำตรำ 130  พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ปรับไม่เกิน 5 แสนบำท  รวมทั้งด ำเนินกำรเอำผิดทำง
อำญำด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/443977 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/443977
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มติ กกต.ชี้เงินกู้ "31พรรค"ไม่ผิดกฎหมาย ยกเว้น"อนค." 
 

 
 

วันที่ 21 ก.ย.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ใน
ฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนเสนอให้มีกำรยุติเรื่องตรวจสอบกรณี นำยศรีสุวรรณ จรรยำ 
เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำ พรรคกำรเมือง จ ำนวน  32 พรรคกำรเมือง มีกำร
กู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 
ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับท่ีมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ หรือไม่ 

ทั้งนี้ จำกผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินทั้ง 31 พรรคกำรเมือง (ยกเว้นพรรคอนำคตใหม่) ตั้งแต่ พ.ศ.2560 - 
2562 ของ กกต.พบว่ำ กำรให้กู้ยืมเงินหรือกำรยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค  พรรค
กำรเมือง หรือกรรมกำรสำขำพรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็น
ประโยชน์อื่นใดตำมมำตรำ 4 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ซึ่งพบว่ำทุกพรรคมีกำรกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ำยดังกล่ำว 
จำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท/คน/พรรค/ปี ตำมท่ีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดี
ยุบพรรคอนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ซึ่งหลังนำยทะเบียน
เห็นชอบได้มีกำรแจ้งให้ กกต.ทรำบแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/183993 
  

https://siamrath.co.th/n/183993
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200921/362a7e9e84fb9e252dade8ae425466d1730d4f2b2db6ad2f2be24c830ab777b7.jpg?itok=Mm0qqZv_
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เลขาฯ กกต.ชี้ 31 พรรคการเมือง กู้ยืมเงินไม่ถึง 10 ล้าน ไม่เข้าข่ายผิด ก.ม. 
 

 
 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.เห็นชอบตามที่ สนง.กกต.เสนอ ยัน 31 พรรคการเมือง กู้ยืมเงินไม่เกิน 10 
ล้านบาท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ไม่เหมือนกรณีเงินกู้ 191 ล้าน ของอดีตพรรคอนาคตใหม่  

วันที่ 21 ก.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะ
นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำน กกต. เสนอให้ยุติเรื่องหลังตรวจสอบตำมค ำร้องที่ นำยศรีสุวรรณ 
จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำ พรรคกำรเมืองจ ำนวน 32 พรรคกำรเมือง 
มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือยัง ต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 
72 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560 ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับท่ีมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ 

โดยผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินตั้งแต่ปี 2560-2562 รวม 31 พรรค (ยกเว้นพรรคอนำคตใหม่) ของ กกต. 
พบว่ำ กำรให้กู้ยืมเงิน หรือกำรยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค พรรคกำรเมือง หรือ 
กรรมกำรสำขำพรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็นประโยชน์อ่ืนใด ตำม
มำตรำ 4 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560 

พบว่ำทุกพรรคมีกำรกู้ยืมเงิน ยืมเงินทดรองจ่ำยดังกล่ำวจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรคฯ ไม่เกิน 10 
ล้ำนบำท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำรกู้ยืมเงิน
ดังกล่ำวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ซึ่งหลังนำยทะเบียนเห็นชอบก็ได้มีกำรแจ้งให้ กกต.ทรำบแล้ว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1934279 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1934279
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รอดยุบพรรค! กกต.สอบ 31 พรรคไม่พบกู้เงินผิดกฎหมาย 
 

 

 
รอดยุบพรรค! กกต.สอบ 31 พรรคไม่พบกู้เงินผิดกฎหมาย เหตุยืมไม่ถึง 10 ล้าน/คน/ปี/พรรค ตามที่ศาลรธน.
วินิจฉัย ด้าน “ไทรักธรรม” งานเข้า หลังพบล่องหนหายจากบัญชี 10 ล้าน  

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนกกต. เสนอ  ให้ยุติเรื่องหลังตรวจสอบตำมค ำร้องที่ นำย
ศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย   ขอให้ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมืองจ ำนวน  32 
พรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อ
มำตรำ  62  ประกอบมำตรำ  72 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง  2560 ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับที่มีกำรยุบพรรค
อนำคตใหม่หรือไม ่

โดยผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินตั้งแต่ปี 2560-2562  รวม 31พรรค (ยกเว้นพรรคอนำคตใหม่) ของ กกต.พบว่ำ 
กำรให้กู้ยืมเงิน หรือกำรยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค   พรรคกำรเมือง หรือ กรรมกำร
สำขำพรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็นประโยชน์อ่ืนใด ตำมมำตรำ 4 
ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 2560 และพบว่ำทุกพรรคมีกำรกู้ยืมเงิน ยืมเงินทดรองจ่ำยดังกล่ำวจำกหัวหน้ำพรรค 
กรรมกำรบริหำรพรรคฯ  ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี  ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบ
พรรคอนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ซึ่งหลังนำยทะเบียนเห็นชอบก็
ได้มีกำรแจ้งให้ กกต.ทรำบแล้ว   

ส ำหรับ  31 พรรคที่ ไม่ รวมพรรคอนำคตใหม่  ที่ นำยศรี สุ ว รรณ ร้ องขอให้ กกกต .สอบ เ พ่ิ ม เติ ม 
ประกอบด้วย  พรรคพลังศรัทธำ, พรรคพลังชำติไทย, พรรคไทยธรรม, พรรครวมพลังประชำชำติไทย, พรรครวมใจไทย, 
พรรคประชำธิปไตยใหม่, พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทย, พรรคพลังไทยรักชำติ, พรรคเมืองไทยของเรำ, พรรคเพ่ือชีวิตใหม่, 
พรรคเงิน เดื อนประชำชน , พรรคไทรักธรรม , พรรคพลั งประชำธิป ไตย , พรรคครู ไทย เ พ่ือประชำชน ,  
พรรคพลังท้องถิ่นไท, พรรคชำติพัฒนำ, พรรคพลังไทยรักษำชำติ, พรรคเพ่ือสันติ, พรรคพลังประชำธิปไตย, พรรคพลัง



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 16 

 

ชล, พรรคพลังสหกรณ,์ พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย, พรรคพลังคนกีฬำ, พรรคเพื่อธรรม, พรรคเพื่อไทย, พรรคชำติไทย
พัฒนำ, พรรคอนำคตไทย, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชำกรไทย, พรรคมหำชน และพรรคควำมหวังใหม่ 

ขณะเดียวกัน มีรำยงำน คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของส ำนักงำน กกต. จะเดินทำงไปตรวจสอบ
เงินกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมืองที่พรรคไทรักธรรม  ได้รับกำรจัดสรรในปี 2563  จ ำนวน 11 ล้ำนบำท ในวันพรุ่งนี้( 22 
ก.ย.)  ณ ที่ท ำกำรพรรค  หลังพบควำมผิดปกติ พรรคมีกำรถอนเงินจ ำนวน10ล้ำนบำท ซึ่งเหลือจำกกำรท ำกิจกรรมตำม
โครงกำรฯ ที่ขอรับกำรอุดหนุนไปเพียงโครงกำรเดียว 1 ล้ำนบำท ออกจำกบัญชีเงินกองทุน ของธนำคำรกรุงไทย ที่นำย
ทะเบียนพรรคกำรเมืองจะให้ทุกพรรคกำรเมืองเปิดบัญชีไว้ แยกจำกบัญชีเงินพรรค  ไปเก็บไว้ที่พรรคว่ำมีอยู่จริงหรือไม่ 

โดยกรณีดังกล่ำว กกต.ตรวจพบว่ำมีกำรถอนเงินหลังคณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรโอนเงินที่พรรคได้รับจัดสรร
ทั้งหมด 11 ล้ำน เข้ำไปในบัญชี เพียง  1 วัน  จึงได้เรียกเจ้ำหน้ำที่พรรคและนำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค  หัวหน้ำ
พรรค มำชี้แจงซึ่งระบุว่ำ ต้องกำรน ำเงินไปเก็บไว้ที่ตู้เซฟของพรรค พรรค ทำงคณะกรรมกำรฯจึงต้องกำรไปตรวจสอบ
ว่ำเงินดังกล่ำวยังอยู่จริงตำมที่อ้ำงหรือไม่ อย่ำงไรก็ตำมนำยพีระวิทย์ ได้มีหนังสือมำถึงคณะกรรมกำรฯ ในช่วงบ่ำยวันนี้
เพ่ือแจ้งขอเลื่อนกำรตรวจสอบเงินดังกล่ำว ทั้งที่กำรนัดตรวจสอบเงินในวันที่ 22ก.ย.นี้ทำงพรรคเป็นผู้แจ้งนัดหมำยเอง 
แต่ทำงคณะกรรมกำรฯไม่อนุญำตให้มีกำรเลื่อน  จึงจะเดินทำงไปตรวจสอบตำมที่นัดหมำย ที่ท ำกำรพรรคในเวลำ 
13.00 น. 

ทั้งนี้ มีรำยงำนว่ำ ตำมแนวทำงที่ทำงคณะกรรมกำรเตรียมไว้หำกไปตรวจสอบแล้วพบว่ำเงิน 10 ล้ำนอยู่ที่พรรค 
ก็จะแจ้งให้พรรคน ำเข้ำบัญชีเงินกองทุนฯของธนำคำรกรุงไทยที่เปิดไว้  รวมทั้งให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองแจ้งหำกมี
กำรน ำเงินเข้ำล่ำช้ำ ก็จะมีโทษปรับทำงปกครอง ตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง  แต่หำกไม่พบเงิน 10 ล้ำน ก็จะต้องมีกำร
ด ำเนินกำรเอำผิด โดยต้องเรียกเงินคืนทั้งจ ำนวน ตำมมำตรำ  85  วรรคแรก ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง  และมีคววำม
ผิดฐำนฐำนรำยงำนเท็จ ตำมมำตรำ 130  พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ปรับไม่เกิน 5 แสนบำท  รวมทั้งด ำเนินกำรเอำผิดทำง
อำญำด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898810 
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21 ก.ย. 2563 

กกต.ยุติสอบ31พรรคการเมืองปมกู้ยืมเงิน 
 

 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยุติสอบ 31 พรรคการเมือง ปมกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกิจการพรรคการเมือง ไม่เข้า
ข่ายผิดกฎหมาย  

(21 กันยำยน 2563) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ได้เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนเสนอให้มีกำรยุติเรื่องตรวจสอบกรณี นำยศรีสุวรรณ 
จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบ 32 พรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ใน
กิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.
พรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับท่ีมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ หรือไม่ 

ทั้งนี้ จำกผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินทั้ง 31 พรรคกำรเมือง (ยกเว้นพรรคอนำคตใหม่) ตั้งแต่ พ.ศ.2560 - 
2562 พบว่ำ กำรให้กู้ยืมเงินหรือกำรยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค พรรคกำรเมือง หรือ
กรรมกำรสำขำพรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็นประโยชน์อ่ืนใดตำม
มำตรำ 4 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ซึ่งพบว่ำทุกพรรคมีกำรกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ำยดังกล่ำว จำกหัวหน้ำพรรค 
กรรมกำรบริหำรพรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท/คน/พรรค/ปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนำคต
ใหม่ จึงถือว่ำกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ซึ่งหลังนำยทะเบียนเห็นชอบได้มีกำรแจ้งให้ 
กกต.ทรำบแล้ว 
 

อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378796878/ 
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ผลสอบ กกต.พรรคกู้เงินผิดเฉพาะอนาคตใหม่ อีก 31 พรรครอดกู้ไม่ถึง 10 ล้าน 

 
  
ผลสอบเบื้องต้น กกต.กรณีพรรคการเมืองกู้เงินออกแล้ว ใช้เกณฑ์ไม่เกิน 10 ล้านบาทไม่ผิด ตาม พ.ร.ป.พรรค
การเมือง มาตรา 66 วรรคสอง ท าให้ผิดเฉพาะ อนาคตใหม่ ที่กู้เงิน ธนาธร 191.2 ล้านบาทพรรคเดียว 

จำกกรณีเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่น
ค ำร้องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบ 32 พรรคกำรเมืองที่ในเอกสำรงบกำรเงินของพรรค
ประจ ำปี 2561 มีรำยกำรกู้เงิน โดยระบุทั้ง “เงินกู้” “เงินยืม” “เงินทดรองจ่ำย” ว่ำเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนมำตรำ 62 พ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ โดยเทียบเคียงกับที่ กกต.เคยวินิจฉัยกรณีพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งน ำไปสู่กำรส่งให้
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค 

โดยพรรคที่ถูกร้องมีพรรคกำรเมืองใหญ่และพรรคกำรเมืองที่มี ส.ส.อยู่ในสภำด้วย เช่น พรรคเพ่ือไทย , พรรค
ภูมิใจไทย, พรรคชำติไทยพัฒนำ, พรรครวมพลังประชำชำติไทย, พรรคชำติพัฒนำ,พรรคไทรักธรรม, พรรคครูไทยเพ่ือ
ประชำชน, พรรคพลังท้องถิ่นไท, พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย, 

วันที่ 21 ก.ย. 2563 มีรำยงำนว่ำ ส ำนักงำน กกต. ได้ตรวจสอบค ำร้องของนำยศรีสุวรรณแล้ว และเสนอเรื่องให้ 
พ . ต . อ . จ รุ ง วิ ทย์  ภุ มมำ  เ ลขำธิ ก ำ ร  กกต .  ในฐ ำนะนำยทะ เบี ย นพรรคกำ ร เ มื อ ง เห็ นชอบยุ ติ เ รื่ อ ง 
ผลสอบพบว่ำ พรรคกำรเมืองกลุ่มนี้มีกำรกู้ยืมเงิน ยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรค แต่ไม่
เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ จึง ถือว่ำกำร
กู้ยืมเงินดังกล่ำวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ซึ่ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ได้มีกำรเสนอเรื่องต่อ กกต.แล้ว 

ทั้งนี้ พรรคอนำคตใหม่ ท ำสัญญำกู้ยืมเงินจำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค 2 ฉบับ รวม 191.2 ล้ำน
บำท ฉบับแรก 161.2 ล้ำนบำท โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และสัญญำเงินกู้ฉบับที่ 2 วงเงิน 30 ล้ำนบำท 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ในตอนหนึ่งว่ำ เป็นกำรให้กู้เงินโดยคิดอัตรดอกเบี้ย
และเบี้ยปรับไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือเป็นกำรให้ประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคกำรเมืองที่สำมำรถค ำนวณเป็นเงินได้ 
ขณะเดียวกันนำยธนำธร ได้บริจำคเงินให้พรรคในปี 2562 ไปแล้ว 8.5 ล้ำนบำท ย่อมชัดแจ้งว่ำ เป็นกรณีกำรรับบริจำค
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เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่ำเกินสิบล้ำนบำทต่อปี ซึ่งต้องห้ำมตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง มำตรำ 66 
วรรค 2 

ด้ำนนำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีต กกต. โพสต์ข้อควำมในเฟซบุ๊กว่ำ ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ระบุไว้
ชัดเจนว่ำ “ไม่ว่ำจะเป็นเงินจ ำนวนเท่ำใดก็ตำม ย่อมถือว่ำเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยทั้งสิ้น” 
ดังนั้น หำก กกต. บอก กู้ยืมไม่ถึง 10 ล้ำนไม่ผิด กกต. ก ำลังจะมีปัญหำในอนำคตครับ 
 
อ้ำงอิง : https://workpointtoday.com/loan-2/ 
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21 กันยำยน 2563 

แบบนี้ก็ได้เหรอ?กู้ไม่ถึง 10 ล้านไม่ผิด กกต.สรุป 31 พรรครอด”อนาคตใหม่”โดนคนเดียว 
 

 
 

จำกกรณีนำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำพรรค
กำรเมืองจ ำนวน 32 พรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัด
หรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
2560 ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับที่มีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่? จนกลำยเป็นสำเหตุกำรส่งเรื่องไปยังศำล
รัฐธรรมนูญให้มีค ำวินิจฉัยโดยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) และมีผลให้มีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยยังมีอีก 31 
พรรคกำรเมืองที่เข้ำข่ำยเดียวกัน และกกต.ต้องวินิจฉัย ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ถ่ำยภำพหมู่
ร่วมกับผู้สมัครในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

ล่ำสุด พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 
เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนกกต.เสนอ ให้มีกำรยุติเรื่องหลังตรวจสอบค ำร้องโดยผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 31 พรรค 
(ยกเว้นพรรคอนำคตใหม่) ตั้งแต่ 2560-2562 ของ กกต. พบว่ำ กำรให้กู้ยืมเงิน หรือกำรยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำ
พรรค กรรมกำรบริหำรพรรค พรรคกำรเมือง หรือ กรรมกำรสำขำพรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ย ที่ไม่เป็นไป
ตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็นประโยชน์อ่ืนใด ตำมมำตรำ 4 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พบว่ำทุกพรรค มีกำรกู้
ยืนเงินหรือยืมเงินทดลองจ่ำยดังกล่ำว จำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคน ต่อพรรค 
ต่อปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวของทั้ง 31 พรรค ไม่
เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ซึ่งหลังนำยทะเบียนเห็นชอบก็ได้มีกำรแจ้งให้ กกต.ทรำบแล้ว โดยผลสรุปกำรกู้ยืมเงินของพรรค
กำรเมือง มีเพียงพรรคอนำคตใหม่พรรคเดียวที่ถูกยุบ และกรณีกำรวินิจฉัยของกกต.กลำยเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลโดย
ได้รับกำรวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำง 
 
อ้ำงอิง : https://www.siambusinessnews.com/28783  
  

https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%3F%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87+10+%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B+31+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E2%80%9D%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E2%80%9D%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&url=https%3A%2F%2Fwww.siambusinessnews.com%2F28783&via=%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%3F%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87+10+%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B+31+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E2%80%9D%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E2%80%9D%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&url=https%3A%2F%2Fwww.siambusinessnews.com%2F28783&via=%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://www.siambusinessnews.com/28783
https://www.siambusinessnews.com/wp-content/uploads/2019/03/r2-1.jpg
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22 ก.ย. 2563,08:12น. 

กกต.เผย ผลสอบ 31 พรรค กู้เงินไม่ผิดกฎหมาย  ไม่เหมือนอนาคตใหม่   
กกต.เผย ผลสอบ 31 พรรคกู้ยืมเงินไม่ผิดกฎหมาย เหตุ ยืมไม่ถึง 10 ล้าน ต่อคนต่อปีต่อพรรค ตามที่ศาล
รัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัย ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง 
 

 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ กกต. ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 
เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนกกต. เสนอ ให้มีกำรยุติ เรื่องหลังตรวจสอบกรณีนำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคม
องค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมืองจ ำนวน 32 พรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ใน
กิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับท่ีมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ 

ทั้งนี้ผลกำรตรวจสอบ งบกำรเงินทั้ง 31 พรรค ตั้งแต่ 2560-2562 ของกกต.พบว่ำกำรให้กู้ยืมเงินหรือกำรยืม
เงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค พรรคกำรเมือง หรือ กรรมกำรสำขำพรรค โดย ไม่คิดดอกเบี้ย
หรือคิดดอกเบี้ย ที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็นประโยชน์อ่ืนใด ตำมมำตรำ 4 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง 

อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำทุกพรรคมีกำรกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ำยดังกล่ำว จำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำร
พรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ จึง
ถือว่ำกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ซึ่งหลังนำยทะเบียนเห็นชอบก็ได้มีกำรแจ้งให้ กกต.
ทรำบแล้ว 
อ้ำงอิง : 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94

%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/133608 

 

 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/133608
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/133608
https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/09/22/news-b1412c1c46.webp
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21 กันยำยน 2563 4:21 pm 

กกต.ตรวจสอบเงินกองทุนพรรคไทรักธรรม 
 

 
 

ส านักงาน กกต. 21 ก.ย.- “ไทรักธรรม” หนาว กกต.ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินกองทุน หลังล่องหนหายจากบัญชี 
10 ล้าน อ้างเบิกเงินไปเก็บในเซฟที่พรรค หากไม่พบมีโทษ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ว่ ำ วันพรุ่งนี้ ( 22 ก.ย.) คณะกรรมกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของส ำนักงำน กกต. จะเดินทำงไปตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมืองที่พรรคไทรักธรรม 
ที่ได้รับกำรจัดสรรในปี 2563 จ ำนวน 11 ล้ำนบำท ณ ที่ท ำกำรพรรค หลังตรวจสอบพบว่ำทำงพรรคได้ถอนเงินจ ำนวน
ดังกล่ำวออกจำกบัญชีเงินกองทุน ของธนำคำรกรุงไทย ที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง จะให้ทุกพรรคกำรเมืองเปิดบัญชี
ไว้ แยกจำกบัญชีเงินพรรค และมีคณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรอนุมัติโครงกำรที่พรรคเสนอ ก็จะโอนเงินเข้ำในบัญชี
ดังกล่ำว เพ่ือให้พรรคถอนไปด ำเนินกิจกรรมตำมที่เสนอ โดยจะไปตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำวที่ทำงพรรคอ้ำง ใช้ท ำ
กิจกรรมไปเพียง 1 ล้ำนบำท เหลืออีก 10 ล้ำนบำทได้ถอนไปเก็บไว้ที่พรรคมีอยู่จริงหรือไม่ 

กรณีดังกล่ำว กกต.ตรวจพบว่ำมีกำรถอนเงิน หลังคณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรโอนเงินเข้ำไปในบัญชี เพียง 1 
วัน จึงได้เรียกเจ้ำหน้ำที่พรรคและนำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค หัวหน้ำพรรค มำชี้แจงว่ำกำรถอนเงินออกจำกบัญชีเพ่ือ
ต้องกำรน ำไปเก็บใส่ตู้เซฟไว้ที่พรรค ทำงคณะกรรมกำรจึงต้องกำรไปตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำวยังอยู่หรือไม่ อย่ำงไรก็
ตำมนำยพีระวิทย์ ได้มีหนังสือมำถึงคณะกรรมกำรฯ เพ่ือแจ้งขอเลื่อนกำรตรวจสอบเงินดังกล่ำว ทั้งที่เป็ นผู้ก ำหนดนัด
ตรวจสอบเองในวันที่ 22 กันยำยน แต่ทำงคณะกรรมกำรฯ ไม่อนุญำตให้มีกำรเลื่อน จึงจะเดินทำงไปตรวจสอบตำมที่
นัดหมำย ที่ท ำกำรพรรคในเวลำ 13.00 น. 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หำกตรวจสอบพบว่ำเงินจ ำนวน 10 ล้ำนบำทยังอยู่ ทำงคณะกรรมกำรฯ จะให้ทำงพรรคน ำ
เงินไปเข้ำบัญชี รวมทั้งให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองมีหนังสือก ำหนดให้เบิกเงินใช้ได้ตำมโครงกำร ซึ่งหำกมีกำรำน ำเงิน
เข้ำล่ำช้ำจะมีโทษปรับทำงปกครอง ตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง แต่ถ้ำหำกไม่พบเงิน 10 ล้ำนบำท จะต้องด ำเนินกำรเอำ
ผิด ต้องเรียกเงินคืนทั้งจ ำนวน ตำมมำตรำ 85 วรรคแรก ของพ.ร.ป.พรรคกำรเมือง และโทษฐำนรำยงำนเท็จ ตำม
มำตรำ 130 พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ปรับไม่เกิน 5 แสนบำท รวมทั้งด ำเนินกำรเอำผิดทำงอำญำด้วย.-ส ำนักข่ำวไทย 

อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-543875  

https://tna.mcot.net/politics-543875
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วันจันทร์ ท่ี 21 กันยำยน พ.ศ. 2563, 16.30 น. 

'ไทรักธรรม 'หนาว! กกต.ส่งทมีสอบ 
กองทุนพรรคฯพรุ่งนี้ หลังล่องหนจากบัญชี 10 ล้าน 
 

 
 

"ไทรักธรรม"หนาว! พรุ่งนี้"กกต."ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินกองทุนพรรคฯ หลังเงินล่องหนหายจากบัญชี10
ล้านบาท อ้างเบิกไปเก็บไว้ในเซฟที่พรรค ชี้หากไม่พบมีโทษปรับและผิดทางอาญาด้วย 

เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ว่ำ ในวันพรุ่งนี้ 
(22 ก.ย.) คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของส ำนักงำน กกต.จะเดินทำงไปตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนำพรรค
กำรเมือง ที่พรรคไทรักธรรม ได้รับกำรจัดสรรในปี 2563 จ ำนวน 11 ล้ำนบำท ณ ที่ท ำกำรพรรค ภำยหลังตรวจสอบ
พบว่ำทำงพรรคได้มีกำรถอนเงินจ ำนวนดังกล่ำวออกจำกบัญชีเงินกองทุนฯ ของธนำคำรกรุงไทย ที่นำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองจะให้ทุกพรรคกำรเมืองเปิดบัญชีไว้ แยกต่ำงหำกจำกบัญชีเงินพรรค  โดยเมื่อคณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำร
อนุมัติโครงกำรตำมที่พรรคเสนอก็จะโอนเงินเข้ำในบัญชีดังกล่ำว เพ่ือให้พรรคถอนไปด ำเนินกิจกรรมตำมที่เสนอ โดยจะ
ไปตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำวที่ทำงพรรคอ้ำงว่ำใช้ท ำกิจกรรมไปเพียง 1 ล้ำนบำท เหลืออีก 10 ล้ำนบำท แต่เงินจ ำนวน
ดังกล่ำวได้ถอนไปเก็บไว้ที่พรรคมีอยู่จริงหรือไม่ 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่ำวสืบเนื่องมำจำก กกต.ตรวจพบว่ำมีกำรถอนเงินหลังคณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรโอนเงินเข้ำไป
ในบัญชีเพียง 1 วัน จึงได้เรียกเจ้ำหน้ำที่พรรค และ นำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค หัวหน้ำพรรคไทรักธรรม มำชี้แจง ซึ่ง
ให้กำรว่ำ ได้ถอนเงินจ ำนวน 10 ล้ำนบำท ออกจำกบัญชี เพ่ือต้องกำรน ำไปเก็บไว้ในตู้เซฟที่พรรค ทำงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงต้องกำรไปตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำวยังอยู่ครบถ้วนหรือไม่  อย่ำงไรก็ตำม นำยพีระวิทย์ ได้มี
หนังสือมำถึงคณะกรรมกำรฯ เพ่ือแจ้งขอเลื่อนกำรตรวจสอบเงินดังกล่ำว ทั้งที่เป็นผู้ก ำหนดนัดตรวจสอบเอง  ใน
วันที่ 22 ก.ย.นี้ แต่ทำงคณะกรรมกำรฯ ไม่อนุญำตให้มีกำรเลื่อน และจะเดินทำงไปตรวจสอบตำมที่นัดหมำยในวันพรุ่งนี้
ตำมเดิม ที่ท ำกำรพรรค ในเวลำ 13.00 น. 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หำกตรวจสอบพบว่ำเงินจ ำนวน 10 ล้ำนบำท ยังมีอยู่จริง ทำงคณะกรรมกำรฯ ได้ว่ำก ำหนด
แนวทำงไว้ว่ำจะให้ทำงพรรคน ำเงินไปเข้ำบัญชี รวมทั้งให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองมีหนังสือก ำหนดให้เบิกเงินใช้ได้
ตำมโครงกำรจริงเท่ำนั้น และหำกมีกำรน ำเงินเข้ำบัญชีล่ำช้ำก็จะมีอัตรำโทษปรับทำงปกครอง ตำม พ.ร.ป.พรรค
กำรเมือง แต่ถ้ำหำกไปตรวจสอบแล้วไม่พบเงิน 10 ล้ำนบำท ก็จะต้องมีกำรด ำเนินกำรเอำผิด โดยต้องเรียกเงินคืนทั้ง
จ ำนวน ตำมมำตรำ 85 วรรคแรก ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง และโทษฐำนรำยงำนเท็จ ตำมมำตรำ 130 พ.ร.ป.พรรค
กำรเมือง ปรับไม่เกิน 5 แสนบำท รวมทั้งด ำเนินกำรเอำผิดทำงอำญำด้วย 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/519947  

https://www.naewna.com/politic/519947
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21 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 16:32 น.      

 'ไทรักธรรม' หนาว! กกต.สอบเงินกองทุนฯล่องหน 10 ล้าน อ้างถอนไปเก็บในตู้เซฟที่พรรค 
หากไม่พบมีโทษ 
   

 
 

21 ก.ย.63 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในวันพรุ่งนี้ (22 ก.ย.) คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของส ำนักงำน 
กกต. จะเดินทำงไปตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมืองที่พรรคไทรักธรรม  ได้รับกำรจัดสรรในปี 2563 จ ำนวน 
11 ล้ำนบำท ณ ที่ท ำกำรพรรค หลังตรวจสอบพบว่ำทำงพรรคได้มีกำรถอนเงินจ ำนวนดังกล่ำวออกจำกบัญชีเงินกองทุน
ของธนำคำรกรุงไทย ที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองจะให้ทุกพรรคกำรเมืองเปิดบัญชีไว้ แยกจำกบัญชีเงินพรรค และมี
คณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรอนุมัติโครงกำรที่พรรคเสนอก็จะโอนเงินเข้ำในบัญชีดังกล่ำว เพ่ือให้พรรคถอนไปด ำเนิน
กิจกรรมตำมที่เสนอ โดยจะไปตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำวที่ทำงพรรคอ้ำง ใช้ท ำกิจกรรมไปเพียง 1 ล้ำนบำท เหลืออีก 10 
ล้ำนบำทได้ถอนไปเก็บไว้ที่พรรคมีอยู่จริงหรือไม่ 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่ำว กกต.ตรวจพบว่ำมีกำรถอนเงินหลังคณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรโอนเงินเข้ำไปในบัญชี 
เพียง  1 วัน จึงได้เรียกเจ้ำหน้ำที่พรรคและนำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค หัวหน้ำพรรคไทรักธรรม มำชี้แจงว่ำกำรถอน
เงินออกจำกบัญชีเพ่ือต้องกำรน ำไปเก็บใส่ตู้เซฟไว้ที่พรรค ทำงคณะกรรมกำรจึงต้องกำรไปตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำวยังอยู่หรือไม่ 

อย่ำงไรก็ตำมนำยพีระวิทย์ ได้มีหนังสือมำถึงคณะกรรมกำรฯ เพ่ือแจ้งขอเลื่อนกำรตรวจสอบเงินดังกล่ำว ทั้งที่
เป็นผู้ก ำหนดนัดตรวจสอบเองในวันที่ 22 ก.ย. แต่ทำงคณะกรรมกำรฯไม่อนุญำตให้มีกำรเลื่อน จึงจะเดินทำงไป
ตรวจสอบตำมที่นัดหมำย ที่ท ำกำรพรรคในเวลำ 13.00 น. 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนอีกว่ำ หำกตรวจสอบพบว่ำ เงินจ ำนวน 10 ล้ำนยังอยู่ ทำงคณะกรรมกำรฯ ได้ว่ำแนวทำงที่จะ
ให้ทำงพรรคน ำเงินไปเข้ำบัญชี รวมทั้งให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองมีหนังสือก ำหนดให้เบิกเงินใช้ได้ตำมโครงกำร ซึ่ง
หำกมีกำรน ำเงินเข้ำล่ำช้ำก็จะมีโทษปรับทำงปกครอง ตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง แต่ถ้ำหำกไม่พบเงิน 10 ล้ำน ก็จะต้อง
มีกำรด ำเนินกำรเอำผิด โดยต้องเรียกเงินคืนทั้งจ ำนวน ตำมมำตรำ  85 วรรคแรก ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง และโทษ
ฐำนรำยงำนเท็จ ตำมมำตรำ 130  พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ปรับไม่เกิน 5 แสนบำท รวมทั้งด ำเนินกำรเอำผิดทำงอำญำด้วย   
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78135 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/78135
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จันทร์ที่ 21 กันยำยน 2563 เวลำ 16.50 น. 

 
 
กกต. สอบปมเงินกองทุนฯ ปี 63 พรรคไทรักธรรม 
“ไทรักธรรม”งานเข้า กกต.ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินกองทุน หลังหายจากบัญชี  10 ล้าน อ้างเบิกเงินไปเก็บใน
เซฟที่พรรค หากไม่พบเงินมีโทษ     

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่ำในวันพรุ่งนี้  ( 22 
ก.ย.)  คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ของส ำนักงำน กกต. จะเดินทำงไปตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนำพรรค
กำรเมืองที่พรรคไทรักธรรม  ได้รับกำรจัดสรรในปี 2563  จ ำนวน 11 ล้ำนบำท  ณ ที่ท ำกำรพรรค  หลังตรวจสอบ
พบว่ำทำงพรรคได้มีกำรถอนเงินจ ำนวนดังกล่ำวออกจำกบัญชีเงินกองทุน ของธนำคำรกรุงไทย ที่นำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองจะให้ทุกพรรคกำรเมืองเปิดบัญชีไว้ แยกจำกบัญชีเงินพรรค   และมีคณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรอนุมัติ
โครงกำรที่พรรคเสนอก็จะโอนเงินเข้ำในบัญชีดังกล่ำว เพ่ือให้พรรคถอนไปด ำเนินกิจกรรมตำมที่เสนอ โดยจะไป
ตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำวที่ทำงพรรคอ้ำง ใช้ท ำกิจกรรมไปเพียง 1 ล้ำนบำท เหลืออีก 10 ล้ำนบำทได้ถอนไปเก็บไว้ที่
พรรคมีอยู่จริงหรือไม ่ 

ทั้งนี้กรณีดังกล่ำว กกต.ตรวจพบว่ำมีกำรถอนเงินหลังคณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรโอนเงินเข้ำไปในบัญชี 
เพียง  1 วัน  จึงได้เรียกเจ้ำหน้ำที่พรรคและนำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค  หัวหน้ำพรรค มำชี้แจงว่ำกำรถอนเงินออก
จำกบัญชีเพ่ือต้องกำรน ำไปเก็บใส่ตู้เซฟไว้ที่พรรค ทำงคณะกรรมกำรจึงต้องกำรไปตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำวยังอยู่
หรือไม่  อย่ำงไรก็ตำมนำยพีระวิทย์ ได้มีหนังสือมำถึงคณะกรรมกำรฯ เพ่ือแจ้งขอเลื่อนกำรตรวจสอบเงินดังกล่ำว ทั้งที่
เป็นผู้ก ำหนดนัดตรวจสอบเองในวันที่ 22 ก.ย.  แต่ทำงคณะกรรมกำรฯไม่อนุญำตให้มีกำรเลื่อน  จึงจะเดินทำงไป
ตรวจสอบตำมที่นัดหมำย ที่ท ำกำรพรรคในเวลำ 13.00 น.  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หำกตรวจสอบพบว่ำ เงินจ ำนวน  10 ล้ำนบำทยังอยู่ ทำงคณะกรรมกำรฯ  ได้ว่ำแนวทำงที่
จะให้ทำงพรรคน ำเงินไปเข้ำบัญชี รวมทั้งให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองมีหนังสือก ำหนดให้เบิกเงินใช้ได้ตำมโครงกำร 
ซึ่งหำกมีกำรำน ำเงินเข้ำล่ำช้ำก็จะมีโทษปรับทำงปกครอง ตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง  แต่ถ้ำหำกไม่พบเงิน 10 ล้ำน ก็
จะต้องมีกำรด ำเนินกำรเอำผิด โดยต้องเรียกเงินคืนทั้งจ ำนวน ตำมมำตรำ   85  วรรคแรก ของ พ.ร.ป.พรรค
กำรเมือง  และโทษฐำนรำยงำนเท็จ ตำมมำตรำ 130  พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ปรับไม่เกิน 5 แสนบำท  รวมทั้งด ำเนินกำร
เอำผิดทำงอำญำด้วย 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/796682 
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วันท่ี 21 กันยำยน 2563 - 17:27 น. 

 ‘ไทรักธรรม’ ส่อหนาว กกต.ตรวจพบเงินกองทุนหายจากบัญชี 10 ล้าน 
 

 
 
‘ไทรักธรรม’ ส่อหนาว หลัง กกต.ตรวจพบเงินกองทุนหายจากบัญชี 10 ล้าน หัวหน้าพรรคแจง เบิกเงินไปเก็บไว้ใน
เซฟที่พรรค ด้าน กกต.เตรียมส่ง จนท.บุกพรรคตรวจสอบ ชี้หากไม่พบเจอโทษแน่ 

เมื่อวันที่ 21 กันยำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ว่ำในวันที่ 22 
กันยำยน ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของส ำนักงำน กกต.จะเดินทำงไปตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนำพรรค
กำรเมืองที่พรรคไทรักธรรมได้รับกำรจัดสรรในปี 2563 จ ำนวน 11 ล้ำนบำท ณ ที่ท ำกำรพรรค หลังตรวจสอบพบว่ำทำง
พรรคได้มีกำรถอนเงินจ ำนวนดังกล่ำวออกจำกบัญชีเงินกองทุนของธนำคำรกรุงไทย ที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองจะให้
ทุกพรรคกำรเมืองเปิดบัญชีไว้ แยกจำกบัญชีเงินพรรค และเมื่อคณะกรรมกำรกองทุนฯได้มีกำรอนุมัติโครงกำรที่พรรค
เสนอก็จะโอนเงินเข้ำในบัญชีดังกล่ำว เพ่ือให้พรรคถอนไปด ำเนินกิจกรรมตำมที่เสนอ โดยจะไปตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำว
ที่ทำงพรรคอ้ำงใช้ท ำกิจกรรมไปเพียง 1 ล้ำนบำท เหลืออีก 10 ล้ำนบำท ได้ถอนไปเก็บไว้ที่พรรคมีอยู่จริงหรือไม่ 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่ำว กกต.ตรวจพบว่ำมีกำรถอนเงินหลังคณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรโอนเงินเข้ำไปในบัญชี 
เพียง 1 วัน จึงได้เรียกเจ้ำหน้ำที่พรรคและนำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค หัวหน้ำพรรค มำชี้แจงว่ำกำรถอนเงินออกจำก
บัญชีเพ่ือต้องกำรน ำไปเก็บใส่ตู้เซฟไว้ที่พรรค ทำงคณะกรรมกำรจึงต้องกำรไปตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำวยังอยู่หรือไม่ 
ทั้งนี้ นำยพีระวิทย์ได้มีหนังสือมำถึงคณะกรรมกำรฯ เพ่ือแจ้งขอเลื่อนกำรตรวจสอบเงินดังกล่ำว ทั้งที่เป็นผู้ก ำหนดนัด
ตรวจสอบเองในวันที่ 22 กันยำยน แต่ทำงคณะกรรมกำรฯไม่อนุญำตให้มีกำรเลื่อน จึงจะเดินทำงไปตรวจสอบตำมที่นัด
หมำย ที่ที่ท ำกำรพรรคในเวลำ 13.00 น. 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หำกตรวจสอบพบว่ำเงินจ ำนวน 10 ล้ำนยังอยู่ ทำงคณะกรรมกำรฯจะให้ทำงพรรคน ำเงิน
ไปเข้ำบัญชี รวมทั้งให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองมีหนังสือก ำหนดให้เบิกเงินใช้ได้ตำมโครงกำร ซึ่งหำกมีกำรน ำเงินเข้ำ
ล่ำช้ำก็จะมีโทษปรับทำงปกครอง ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง แต่ถ้ำหำกไม่พบเงิน 10 ล้ำน ก็จะต้องมีกำร
ด ำเนินกำรเอำผิด โดยต้องเรียกเงินคืนทั้งจ ำนวน ตำมมำตรำ 85 วรรคแรก ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง และโทษ
ฐำนรำยงำนเท็จ ตำมมำตรำ 130 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ปรับไม่เกิน 5 แสนบำท รวมทั้งด ำเนินกำรเอำผิดทำง
อำญำด้วย 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2359361 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2359361
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/7%E0%B8%B0%E0%B9%89%E0%B8%B3.jpg
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21 กันยำยน 2563 17:57 น.    

"ไทรักธรรม" มีหนาว กกต.ตรวจสอบเงินกองทุน หลังล่องหนหายจากบัญชี 10 ล.ถ้าไม่พบ
มีโทษ 

 
 

“ไทรักธรรม” หนาว กกต.ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินกองทุน หลังล่องหนหายจากบัญชี 10ล้าน อ้างเบิกเงินไปเก็บ
ในเซฟที่พรรค หากไม่พบมีโทษ ส่อเอาผิดทางอาญา 

วันที่ 21 ก.ย.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในวันพรุ่งนี้ ( 22 ก.ย.) คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ของส ำนักงำน 
กกต. จะเดินทำงไปตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนำพรรคกำรเมืองที่พรรคไทรักธรรม ได้รับกำรจัดสรรในปี 2563 จ ำนวน 
11 ล้ำนบำท ณ ที่ท ำกำรพรรค หลังตรวจสอบพบว่ำทำงพรรคได้มีกำรถอนเงินจ ำนวนดังกล่ำวออกจำกบัญชีเงินกองทุน 
ของธนำคำรกรุงไทย ที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองจะให้ทุกพรรคกำรเมืองเปิดบัญชีไว้ แยกจำกบัญชีเงินพรรค และมี
คณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรอนุมัติโครงกำรที่พรรคเสนอก็จะโอนเงินเข้ำในบัญชีดังกล่ำว เพ่ือให้พรรคถอนไปด ำเนิน
กิจกรรมตำมที่เสนอ โดยจะไปตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำวที่ทำงพรรคอ้ำง ใช้ท ำกิจกรรมไปเพียง 1 ล้ำนบำท เหลืออีก 10 
ล้ำนบำทได้ถอนไปเก็บไว้ที่พรรคมีอยู่จริงหรือไม่ 

ทั้งนี้กรณีดังกล่ำว กกต.ตรวจพบว่ำมีกำรถอนเงินหลังคณะกรรมกำรกองทุนได้มีกำรโอนเงินเข้ำไปในบัญชี 
เพียง 1 วัน จึงได้เรียกเจ้ำหน้ำที่พรรคและนำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค หัวหน้ำพรรค มำชี้แจงว่ำกำรถอนเงินออกจำก
บัญชีเพ่ือต้องกำรน ำไปเก็บใส่ตู้เซฟไว้ที่พรรค ทำงคณะกรรมกำรจึงต้องกำรไปตรวจสอบว่ำเงินดังกล่ำวยังอยู่หรือไม่ 

อย่ำงไรก็ตำมนำยพีระวิทย์ ได้มีหนังสือมำถึงคณะกรรมกำรฯ เพ่ือแจ้งขอเลื่อนกำรตรวจสอบเงินดังกล่ำว ทั้งที่
เป็นผู้ก ำหนดนัดตรวจสอบเองในวันที่ 22 ก.ย. แต่ทำงคณะกรรมกำรฯไม่อนุญำตให้มีกำรเลื่อน จึงจะเดินทำงไป
ตรวจสอบตำมที่นัดหมำย ที่ท ำกำรพรรคในเวลำ 13.00 น. 

 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200921/f6261087bb13b17fea265446ce86521719c6c90eb850506ddd90a290f41d4dc3.jpg?itok=fUk7eY98
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ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หำกตรวจสอบพบว่ำ เงินจ ำนวน 10 ล้ำนยังอยู่ ทำงคณะกรรมกำรฯ ได้ว่ำแนวทำงที่จะให้
ทำงพรรคน ำเงินไปเข้ำบัญชี รวมทั้งให้นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองมีหนังสือก ำหนดให้เบิกเงินใช้ได้ตำมโครงกำร ซึ่งหำก
มีกำรน ำเงินเข้ำล่ำช้ำก็จะมีโทษปรับทำงปกครอง ตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง แต่ถ้ำหำกไม่พบเงิน 10 ล้ำน ก็จะต้องมี
กำรด ำเนินกำรเอำผิด โดยต้องเรียกเงินคืนทั้งจ ำนวน ตำมมำตรำ 85 วรรคแรก ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง และโทษฐำน
รำยงำนเท็จ ตำมมำตรำ 130 พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ปรับไม่เกิน 5 แสนบำท รวมทั้งด ำเนินกำรเอำผิดทำงอำญำด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/184004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/184004


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 29 

 

 
วันท่ี 21 กันยำยน 2563 - 22:08 น. 

 ‘สมชัย’ โต้ กกต. ศาล รธน. พูดชัด เงินยืมพรรคไม่ว่าจ านวนเท่าใด ไม่ชอบด้วย กม.ทั้งสิ้น 
 

 
 
‘สมชัย’ โต้กกต. ศาลรธน.พูดชัด เงินยืมพรรคไม่ว่าจ านวนเท่าใด ไม่ชอบด้วยกม.ทั้งสิ้น 

เมื่อวันที่ 21 กันยำยน นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แสดงควำมเห็นกรณี ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำย
ทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนเสนอ ให้มีกำรยุติเรื่องหลังตรวจสอบกรณีนำยศรีสุวรรณ จรรยำ 
เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของ
พรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับที่มีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ โดยผลสอบ 31 พรรคกู้ยืมเงินไม่ผิด
กฎหมำย เหตุเป็นกำรยืมไม่ถึง 10 ล้ำน ต่อคนต่อปีต่อพรรค ตำมท่ีศำลรธน.เคยวินิจฉัย จึงไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำยพรรค
กำรเมือง  

นำยสมชัย โพสต์ข้อควำมระบุว่ำ อย่ำเพิ่งเฮครับ ฟังค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ นำทีที่ 28.48 ระบุไว้ชัดเจน
ว่ำ “ไม่ว่ำจะเป็นเงินจ ำนวนเท่ำใดก็ตำม ย่อมถือว่ำเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยทั้งสิ้น ดังนั้น หำก กกต. 
บอก กู้ยืมไม่ถึง 10 ล้ำนไม่ผิด กกต. ก ำลังจะมีปัญหำในอนำคตครับ 

นำยสมชัย กล่ำวเพ่ิมเติมกับมติชนว่ำ กรณีดังกล่ำว หำกยึดตำมค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ระบุไว้ชัดเจน 
ไม่ว่ำเงินจ ำนวนเท่ำใด ก็ถือว่ำไม่ชอบด้วยกฎหมำย เหมือนกับกำรโกงเงิน 1 บำทหรือ โกงร้อยบำท ก็มีค่ำเท่ำกันคือ
ทุจริต ทั้งนี้  หำกจะยึดกำรยืมไม่ถึง 10 ล้ำน ก็มีหลักฐำนรำยงำนทำงกำรเงินของพรรคกำรเมืองที่แสดงตัวเลขชัดเจน 
ว่ำควำมจริงมีพรรคกำรเมืองใหญ่ๆ อย่ำงต่ ำสองพรรค ที่มีกำรกู้ยืมเงิน หรือเงินทดลองจ่ำยเกิน 10 ล้ำน มีหลักฐำน
รำยงำนทำงบัญชีที่พร้อมเปิดเผย ลงนำมโดยผู้ตรวจบัญชีชัดเจน ซึ่งหำกยึดตำมกำรตีควำมของกกต.ก็เข้ำข่ำยควำมผิดด้วย 

“ในขั้นนี้นำยทะเบียนรำยงำนให้กกต. รับทรำบ ขั้นตอนส ำคัญคือกกต.จะรับทรำบและเห็นชอบกับกำรตีควำม
ดังกล่ำวด้วยหรือไม่ หำกไม่เห็นชอบก็สำมำรถให้กลับไปพิจำรณำใหม่ได้ แต่อยำกย้ ำเตือนไปยังกกต.ทั้ง 7 ท่ำน ให้ท่ำน
ช่วยพิจำรณำอีกนิด เพรำะควำมผิดพลำดที่เกิดจำกกำรพิจำรณำในกรณีนี้ นำยทะเบียนกกต.ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กกต.
ทั้ง 7 ท่ำนต่ำงหำกท่ีจะต้องรับผิดชอบ ท่ำนสำมำรถสั่งให้น ำกลับไปพิจำรณำใหม่ได้” 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2359649 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2359649
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/30%E0%B9%81%E0%B9%86.jpg
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21 ก.ย. 2563-22:34 น. 

สมชัย ยกค าวินิจฉัยศาล รธน. ชี้ยืมเงินกี่บาท ก็ผิด กม. เตือน 7 กกต. ต้องรับผิดชอบ 
 

กำรเมือง  
 

อดีต กกต. ยกค าวินิจฉัยศาล รธน. ชี้ยืมเงินกี่บาท ก็ผิดกฎหมาย ยกโกง 1 บาท หรือ 100 ค่าเท่ากัน เตือน 7 กกต. 
ต้องรับผิดชอบ 

วันที่ 21 ก.ย. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แสดงควำมเห็นกรณี ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำย
ทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนเสนอ ให้มีกำรยุติเรื่องหลังตรวจสอบกรณี นายศรีสุวรรณ 
จรรยา เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมือง  มีการกู้ยืมเงินมาใช้ใน
กิจการของพรรคการเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับที่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ โดยผลสอบ 31 พรรคกู้ยืม
เงินไม่ผิดกฎหมาย เหตุเป็นการยืมไม่ถึง 10 ล้าน ต่อคนต่อปีต่อพรรค ตามที่ศาลรธน.เคยวินิจฉัย จึงไม่เข้าข่ายผิด
กฎหมายพรรคการเมือง 

นายสมชัย โพสต์ข้อควำมระบุว่า อย่าเพิ่งเฮครับ ฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นาทีที่ 28.48 ระบุไว้
ชัดเจนว่า “ไม่ว่าจะเป็นเงินจ านวนเท่าใดก็ตาม ย่อมถือว่าเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ดังนั้น หาก กกต. 
บอก กู้ยืมไม่ถึง 10 ล้านไม่ผิด กกต. ก าลังจะมีปัญหาในอนาคตครับ 

นำยสมชัย กล่ำวเพ่ิมเติมกับว่ำ กรณีดังกล่ำว หำกยึดตำมค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ระบุไว้ชัดเจน ไม่ว่ำเงิน
จ ำนวนเท่ำใด ก็ถือว่ำไม่ชอบด้วยกฎหมำย เหมือนกับการโกงเงิน 1 บาทหรือ โกงร้อยบาท ก็มีค่าเท่ากันคือทุจริต 

ทั้งนี้ หำกจะยึดกำรยืมไม่ถึง 10 ล้ำน ก็มีหลักฐำนรำยงำนทำงกำรเงินของพรรคกำรเมืองที่แสดงตัวเลขชัดเจน 
ว่ำควำมจริงมีพรรคกำรเมืองใหญ่ๆ อย่ำงต่ ำสองพรรค ที่มีกำรกู้ยืมเงิน หรือเงินทดลองจ่ำยเกิน 10 ล้ำน มีหลักฐำน
รำยงำนทำงบัญชี ลงนำมโดยผู้ตรวจบัญชีชัดเจน ซึ่งหำกยึดตำมกำรตีควำมของกกต.ก็เข้ำข่ำยควำมผิดด้วย 

 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/dd9.jpg
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“ในขั้นนี้นำยทะเบียนรำยงำนให้กกต. รับทรำบ ขั้นตอนส ำคัญคือกกต.จะรับทรำบและเห็นชอบกับกำรตีควำม
ดังกล่ำวด้วยหรือไม่ หำกไม่เห็นชอบก็สำมำรถให้กลับไปพิจำรณำใหม่ได้  แต่อยากย้ าเตือนไปยังกกต.ทั้ง 7 ท่าน ให้
ท่านช่วยพิจารณาอีกนิด เพราะความผิดพลาดที่เกิดจากการพิจารณาในกรณีนี้ นายทะเบียนกกต.ไม่ต้องรับผิดชอบ 
แต่กกต.ทั้ง 7 ท่านต่างหากที่จะต้องรับผิดชอบ ท่านสามารถสั่งให้น ากลับไปพิจารณาใหม่ได้” 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4957772 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4957772
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วันอังคำรที่ 22 กันยำยน พ.ศ.2563 

‘สมชัย’ โต้ กกต. ศาล รธน.พูดชัด เงินยืมพรรคไม่ว่าจ านวนเท่าใด ไม่ชอบด้วย กม.ทั้งสิ้น 
 

 
 

‘สมชัย’ โต้กกต. ศาลรธน.พูดชัด เงินยืมพรรคไม่ว่าจ านวนเท่าใด ไม่ชอบด้วยกม.ทั้งสิ้น 
เมื่อวันที่ 21 กันยำยน นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แสดงควำมเห็นกรณี ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำย
ทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนเสนอ ให้มีกำรยุติเรื่องหลังตรวจสอบกรณีนำยศรีสุวรรณ จรรยำ 
เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของ
พรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับที่มีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ โดยผลสอบ 31 พรรคกู้ยืมเงินไม่ผิด
กฎหมำย เหตุเป็นกำรยืมไม่ถึง 10 ล้ำน ต่อคนต่อปีต่อพรรค ตำมท่ีศำลรธน.เคยวินิจฉัย จึงไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำยพรรค
กำรเมือง  

นำยสมชัย โพสต์ข้อควำมระบุว่ำ อย่ำเพิ่งเฮครับ ฟังค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ นำทีที่ 28.48 ระบุไว้ชัดเจน
ว่ำ “ไม่ว่ำจะเป็นเงินจ ำนวนเท่ำใดก็ตำม ย่อมถือว่ำเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยทั้งสิ้น ดังนั้น หำก กกต. บอก กู้ยืมไม่
ถึง 10 ล้ำนไม่ผิด กกต. ก ำลังจะมีปัญหำในอนำคตครับ 

นำยสมชัย กล่ำวเพ่ิมเติมกับมติชนว่ำ กรณีดังกล่ำว หำกยึดตำมค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ระบุไว้ชัดเจน 
ไม่ว่ำเงินจ ำนวนเท่ำใด ก็ถือว่ำไม่ชอบด้วยกฎหมำย เหมือนกับกำรโกงเงิน 1 บำทหรือ โกงร้อยบำท ก็มีค่ำเท่ำกันคือ
ทุจริต ทั้งนี้  หำกจะยึดกำรยืมไม่ถึง 10 ล้ำน ก็มีหลักฐำนรำยงำนทำงกำรเงินของพรรคกำรเมืองที่แสดงตัวเลขชัดเจน 
ว่ำควำมจริงมีพรรคกำรเมืองใหญ่ๆ อย่ำงต่ ำสองพรรค ที่มีกำรกู้ยืมเงิน หรือเงินทดลองจ่ำยเกิน 10 ล้ำน มีหลักฐำน
รำยงำนทำงบัญชีที่พร้อมเปิดเผย ลงนำมโดยผู้ตรวจบัญชีชัดเจน ซึ่งหำกยึดตำมกำรตีควำมของกกต.ก็เข้ำข่ำยควำมผิด
ด้วย 

 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg
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“ในขั้นนี้นำยทะเบียนรำยงำนให้กกต.รับทรำบ ขั้นตอนส ำคัญคือกกต.จะรับทรำบและเห็นชอบกับกำรตีควำม
ดังกล่ำวด้วยหรือไม่ หำกไม่เห็นชอบก็สำมำรถให้กลับไปพิจำรณำใหม่ได้ แต่อยำกย้ ำเตือนไปยังกกต.ทั้ ง 7 ท่ำน ให้ท่ำน
ช่วยพิจำรณำอีกนิด เพรำะควำมผิดพลำดที่เกิดจำกกำรพิจำรณำในกรณีนี้ นำยทะเบียนกกต.ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กกต.
ทั้ง 7 ท่ำนต่ำงหำกท่ีจะต้องรับผิดชอบ ท่ำนสำมำรถสั่งให้น ำกลับไปพิจำรณำใหม่ได้” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_349537 

  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_349537
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Published on 21/09/2020 

‘สมชัย’ โต้ กกต. ศาล รธน.พูดชัด เงินยืมพรรคไม่ว่าจ านวนเท่าใด ไม่ชอบด้วย กม.ทั้งสิ้น 
 

 
เมื่อวันที่ 21 กันยำยน นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แสดงควำมเห็นกรณี ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำย
ทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนเสนอ ให้มีกำรยุติเรื่องหลังตรวจสอบกรณีนำยศรีสุวรรณ จรรยำ 
เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของ
พรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับที่มีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ โดยผลสอบ 31 พรรคกู้ยืมเงินไม่ผิด
กฎหมำย เหตุเป็นกำรยืมไม่ถึง 10 ล้ำน ต่อคนต่อปีต่อพรรค ตำมท่ีศำลรธน.เคยวินิจฉัย จึงไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำยพรรค
กำรเมือง 

นำยสมชัย โพสต์ข้อควำมระบุว่ำ อย่ำเพิ่งเฮครับ ฟังค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ นำทีที่ 28.48 ระบุไว้ชัดเจน
ว่ำ “ไม่ว่ำจะเป็นเงินจ ำนวนเท่ำใดก็ตำม ย่อมถือว่ำเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยทั้งสิ้น ดังนั้น หำก กกต. บอก กู้ยืมไม่
ถึง 10 ล้ำนไม่ผิด กกต. ก ำลังจะมีปัญหำในอนำคตครับ 

นำยสมชัย กล่ำวเพ่ิมเติมกับมติชนว่ำ กรณีดังกล่ำว หำกยึดตำมค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ระบุไว้ชัดเจน 
ไม่ว่ำเงินจ ำนวนเท่ำใด ก็ถือว่ำไม่ชอบด้วยกฎหมำย เหมือนกับกำรโกงเงิน 1 บำทหรือ โกงร้อยบำท ก็มีค่ำเท่ำกันคือ
ทุจริต ทั้งนี้  หำกจะยึดกำรยืมไม่ถึง 10 ล้ำน ก็มีหลักฐำนรำยงำนทำงกำรเงินของพรรคกำรเมืองที่แสดงตัวเลขชัดเจน 
ว่ำควำมจริงมีพรรคกำรเมืองใหญ่ๆ อย่ำงต่ ำสองพรรค ที่มีกำรกู้ยืมเงิน หรือเงินทดลองจ่ำยเกิน 10 ล้ำน มีหลักฐำน
รำยงำนทำงบัญชี ลงนำมโดยผู้ตรวจบัญชีชัดเจน ซึ่งหำกยึดตำมกำรตีควำมของกกต.ก็เข้ำข่ำยควำมผิดด้วย 

“ในขั้นนี้นำยทะเบียนรำยงำนให้กกต.รับทรำบ ขั้นตอนส ำคัญคือกกต.จะรับทรำบและเห็นชอบกับกำรตีควำม
ดังกล่ำวด้วยหรือไม่ หำกไม่เห็นชอบก็สำมำรถให้กลับไปพิจำรณำใหม่ได้ แต่อยำกย้ ำเตือนไปยังกกต.ทั้ง 7 ท่ำน ให้ท่ำน
ช่วยพิจำรณำอีกนิด เพรำะควำมผิดพลำดที่เกิดจำกกำรพิจำรณำในกรณีนี้ นำยทะเบียนกกต.ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กกต.
ทั้ง 7 ท่ำนต่ำงหำกท่ีจะต้องรับผิดชอบ ท่ำนสำมำรถสั่งให้น ำกลับไปพิจำรณำใหม่ได้” 
อ้ำงอิง :  
https://www.tidkhao.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8
%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/226141/ 

https://www.tidkhao.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/226141/
https://www.tidkhao.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/226141/
https://www.tidkhao.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/226141/
https://www.tidkhao.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/226141/
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วันอังคำร ท่ี 22 กันยำยน พ.ศ. 2563, 08.43 น. 

 ‘ศรีสุวรรณ’ เดือดพลั่ก! ค้าน กกต. ปล่อยผ ี31 พรรคการเมือง ไม่ส่งศาล รธน.วินิจฉัย 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2563 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์
ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก ระบุว่ำ อย่ำเป็นศำลเสียเอง...ตัดตอนโดยอ้ำงศำล รธน. เป็นสิ่งที่สังคมเคลือบแคลงสงสัยครับ 

“คัดค้ำน กกต.ปล่อยผี31พรรคกำรเมืองกู้ยืมเงินไม่ผิด โดยไม่ส่งศำลรธน.ชี้ขำด ถือว่ำปฏิบัติขัดรธน. ขัดกฎหมำย
พรรคกำรเมือง ม.62” 
 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/520076 

  

https://www.naewna.com/politic/520076
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22 Sep 2020 09:25 น. 

แย้ง เลขา กกต. ตัดตอน  
31 พรรคกู้เงิน จี้ ส่งศาล รธน.วินิจฉัย 
 
"ศรีสุวรรณ" แย้ง เลขากกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงิน จ่อ จี้ 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย 

22 กันยำยน 2563 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ตำมที่
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองเห็นชอบให้มีกำรยุติเรื่องกำร
ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมืองจ ำนวน 31 พรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำ
หรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พรป. ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 

เช่นเดียวกับที่มีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยอ้ำงว่ำ ทุกพรรคมีสิทธิกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำ
พรรค กรรมกำรบริหำรพรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี ตำมท่ีศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบ
พรรคอนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำรกู้ยืมเงินของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำยนั้น 

กำรอ้ำงค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค ำวินิจฉัยที่ 
5/2563 ลงวันที่ 21 ก.พ.63 ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยชัดแจ้งว่ำ “กำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมือง ต้อง
อำศัยรำยได้ของพรรคกำรเมืองซึ่งกฎหมำยก ำหนดแหล่งที่มำไว้ตำมพรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ม.62 

ดังนั้น เงินส่วนใดที่พรรคกำรเมืองน ำมำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองซึ่งมิได้มีแหล่งที่ม ำและ
วิธีกำรได้มำตำมที่กฎหมำยระบุไว้ ย่อมถือว่ำ เป็นเงินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติ ม.62 ถึงแม้ พรป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง 2560 มิได้บัญญัติห้ำมกำรกู้ยืมส ำหรับพรรคกำรเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้รับรองว่ำ ให้กระท ำได้ ประกอบ
กับพรรคกำรเมืองมีสถำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองซึ่งเป็นกฎหมำย
มหำชน และเงินกู้ยืมแม้มิได้เป็นรำยได้แต่ก็เป็นรำยรับและ เป็นเงินทำงกำรเมือง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรได้มำและ
กำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง จึงกระท ำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนดไว้เท่ำนั้น” 

ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวชี้ชัดว่ำ กำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ไม่
ปรำกฎใน ม. 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พรป. ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญก็ได้ชี้ชัดถึงขนำดนี้แล้ว แต่
เหตุใดนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองจึงรีบตัดตอน ไม่น ำควำมดังกล่ำวรำยงำนให้ กกต.เพ่ือมีมติส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ให้เสร็จสิ้นกระบวนควำมตำมครรลองของกฎหมำย เหตุใดจึงกล้ำที่จะวินิจฉัยเอำเสียเอง เช่นนี้จะถือว่ำชอบด้วย
กฎหมำยได้อย่ำงไร 
อ้ำงอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/450076?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics  

https://www.thansettakij.com/content/politics/450076?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/450076?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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22 กันยำยน 2563 09:34 น.    

'ศรีสุวรรณ 'แย้งเลขา กกต. ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อจี้ 7 กกต.ส่งศาล รธน. วินิจฉัย 
 

 
 

วันที่ 22 ก.ย.63 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ตำมที่
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบให้มีกำรยุติเรื่องกำ ร
ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมืองจ ำนวน 31 พรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำ
หรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง เช่นเดียวกับที่มีกำรยุบ
พรรคอนำคตใหม่ โดยอ้ำงว่ำ ทุกพรรคมีสิทธิกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรคฯ 
ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำร
กู้ยืมเงินของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำยนั้น 

กำรอ้ำงค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค ำวินิจฉัยที่ 
5/2563 ลงวันที่ 21 ก.พ.63 ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยชัดแจ้งว่ำ “กำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมือง ต้อง
อำศัยรำยได้ของพรรคกำรเมืองซึ่งกฎหมำยก ำหนดแหล่งที่มำไว้ตำมพรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ม.62 ดังนั้น เงิน
ส่วนใดที่พรรคกำรเมืองน ำมำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองซึ่งมิได้มีแหล่งที่มำและวิธีกำรได้มำตำมที่
กฎหมำยระบุไว้ ย่อมถือว่ำ เป็นเงินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติ ม.62 ถึงแม้ พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
มิได้บัญญัติห้ำมกำรกู้ยืมส ำหรับพรรคกำรเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้ รับรองว่ำให้กระท ำได้ ประกอบกับพรรค
กำรเมืองมีสถำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองซึ่งเป็นกฎหมำยมหำชน และ
เงินกู้ยืมแม้มิได้เป็นรำยได้แต่ก็เป็นรำยรับและ เป็นเงินทำงกำรเมือง กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรได้มำและกำรใช้จ่ำยเงิน
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง จึงกระท ำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนดไว้เท่ำนั้น” 

ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวชี้ชัดว่ำ กำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ไม่
ปรำกฎใน ม. 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พรป. ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญก็ได้ชี้ชัดถึงขนำดนี้แล้ว แต่
เหตุใดนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองจึงรีบตัดตอน ไม่น ำควำมดังกล่ำวรำยงำนให้ กกต.เพ่ือมีมติส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200922/27165aad0b3fbdbcadb5e5b1c592e0cb7a524f815634ac2f49c546016dd67f6e.jpg?itok=rH2UY9YA
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ให้เสร็จสิ้นกระบวนควำมตำมครรลองของกฎหมำย เหตุใดจึงกล้ำที่จะวินิจฉัยเอำเสียเอง เช่นนี้จะถือว่ำชอบด้วย
กฎหมำยได้อย่ำงไร 

ด้วยเหตุดังกล่ำวสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน ำเหตุผลดังกล่ำวไปยื่นให้นำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองทบทวนควำมเห็นและให้ 7 กกต.มีมติส่งกรณีเงินกู้ของ 31 พรรคกำรเมืองให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยอย่ำ
ท ำตนเป็นศำลเสียเอง ไม่เช่นนั้นอำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ได้ โดยสมำคมฯจะไปยื่นค ำร้องในวันพุธที่ 23 ก.ย.63 เวลำ 
10.00 น. ที่ส ำนักงำน กกต. ศูนย์รำชกำร อำคำร B นำยศรีสุวรรณกล่ำวในที่สุด 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/184091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/184091
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22 กันยำยน 2563 - 10:24 น 

"ศรีสุวรรณ" แย้ง "เลขา กกต." ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อจี้ 7 กกต.ส่งศาล รธน.
วินิจฉัย 
 

 

 

 

22 ก.ย. 63   นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ตำมที่
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบให้มีกำรยุติเรื่องกำร
ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมืองจ ำนวน 31 พรรคกำรเมือง มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำ
หรือนิติกรรมที่ขัดหรือยังต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง เช่นเดียวกับที่มีกำรยุบ
พรรคอนำคตใหม่ โดยอ้ำงว่ำ ทุกพรรคมีสิทธิกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรคฯ 
ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำร
กู้ยืมเงินของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำยนั้น 
 กำรอ้ำงค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค ำวินิจฉัยที่ 
5/2563 ลงวันที่ 21 ก.พ.63 ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยชัดแจ้งว่ำ “กำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมือง ต้อง
อำศัยรำยได้ของพรรคกำรเมืองซึ่งกฎหมำยก ำหนดแหล่งที่มำไว้ตำมพรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ม.62 ดังนั้น เงิน
ส่วนใดที่พรรคกำรเมืองน ำมำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองซึ่งมิได้มีแหล่งที่มำและวิธีกำรได้มำตำมที่
กฎหมำยระบุไว้ ย่อมถือว่ำ เป็นเงินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติ ม.62 ถึงแม้ พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 
มิได้บัญญัติห้ำมกำรกู้ยืมส ำหรับพรรคกำรเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้ รับรองว่ำให้กระท ำได้ ประกอบกับพรรค
กำรเมืองมีสถำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองซึ่งเป็นกฎหมำยมหำชน และ
เงินกู้ยืมแม้มิได้เป็นรำยได้แต่ก็เป็นรำยรับและ เป็นเงินทำงกำรเมือง กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรได้มำและกำรใช้จ่ำยเงิน
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง จึงกระท ำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนดไว้เท่ำนั้น” 
 ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวชี้ชัดว่ำ กำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ไม่
ปรำกฎใน ม. 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญก็ได้ชี้ชัดถึงขนำดนี้แล้ว แต่
เหตุใดนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองจึงรีบตัดตอน ไม่น ำควำมดังกล่ำวรำยงำนให้ กกต.เพ่ือมีมติส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
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ให้เสร็จสิ้นกระบวนควำมตำมครรลองของกฎหมำย เหตุใดจึงกล้ำที่จะวินิจฉัยเอำเสีย เอง เช่นนี้จะถือว่ำชอบด้วย
กฎหมำยได้อย่ำงไร 
 ด้วยเหตุดังกล่ำวสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน ำเหตุผลดังกล่ำวไปยื่นให้นำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองทบทวนควำมเห็นและให้ 7 กกต.มีมติส่งกรณีเงินกู้ของ 31 พรรคกำรเมืองให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยอย่ำ
ท ำตนเป็นศำลเสียเอง ไม่เช่นนั้นอำจเป็นกำรเลือกปฏิบัติได้ โดยสมำคมฯจะไปยื่นค ำร้องในวันพุธที่ 23 ก.ย.63 เวลำ 
10.00 น. ที่ส ำนักงำน กกต. ศูนย์รำชกำร อำคำร B นำยศรีสุวรรณกล่ำวในที่สุด 
 
อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/444023?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/444023?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/444023?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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22 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08:57 น.    

ขัดใจ! 'สุชาติ' บ่องตงอยากเห็น กกต.ติดคุก โทษฐานยุบแต่'อนาคตใหม่'ปล่อย 31 พรรครอด 
 

 
 

22 ก.ย.63-นำยสุชำติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชำติ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ กกต.บอกว่ำ 31 พรรคกำรเมือง 
กู้เงินไม่เยอะ ดังนั้นจึงไม่ผิด ผิดแค่ "พรรคอนำคตใหม่" พรรคเดียว ( บ่องตง อยำกเห็น กกต.ติดคุก ) 

ก่อนนี้พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 
เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนฯ เสนอ ให้มีกำรยุติเรื่องหลังตรวจสอบตำมค ำร้องที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคม
องค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมืองจ ำนวน 32 พรรคกำรเมืองมีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ใน
กิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อมำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.
พรรคกำรเมือง 2560 ซึ่งมีโทษยุบพรรค เช่นเดียวกับท่ีมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่  

โดยผลกำรตรวจสอบ งบกำรเงินตั้งแต่ปี 2560-2562 รวม31พรรค (ยกเว้นพรรคอนำคตใหม่) ของ กกต.พบว่ำ 
กำรให้กู้ยืมเงิน หรือกำรยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค พรรคกำรเมือง หรือกรรมกำรสำขำ
พรรค โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ ถือว่ำเป็นประโยชน์อ่ืนใด ตำมมำตรำ 4 ของ 
พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 60 และพบว่ำทุกพรรคมีกำรกู้ยืมเงิน ยืมเงินทดรองจ่ำยดังกล่ำวจำกหัวหน้ำพรรค 
กรรมกำรบริหำรพรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคนต่อพรรคต่อปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรค
อนำคตใหม่ จึงถือว่ำกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย ซึ่งหลังนำยทะเบียนเห็นชอบก็ได้มี
กำรแจ้งให้ กกต.ทรำบแล้ว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78208 
 

  

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/78208
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วันท่ี 22 กันยำยน 2563 - 10:31 น. 

 ‘ช านาญ’ ชี้ กกต.จะใช้ค าวินิจฉัย ‘ศาล รธน.’ มาเป็นกฎหมายใหม่ไม่ได้ 
 

 
 
‘ช านาญ’ ชี้ กกต.จะใช้ค าวินิจฉัย ‘ศาล รธน.’ มาเป็นกฎหมายใหม่ไม่ได้ 

เมื่อวันที่ 22 กันยำยน นำยช ำนำญ จันทร์เรือง กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวถึงกรณีที่คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลตรวจสอบงบกำรเงินของ 31 พรรคกำรเมือง โดยสรุปว่ำกำรกู้ยืมเงินทุกพรรคไม่เข้ำข่ำย
ผิดกฎหมำย เพรำะกู้ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ว่ำ กกต.คิดดีแล้วหรือ ระวังจะถูกด ำเนินคดีฐำนใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
เพรำะประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมำย (Civil Law) ที่ต้องวินิจฉัยตำมตัวบทกฎหมำยที่ผ่ำนสภำนิติบัญญัติ มิใช่ 
Judge makes laws ตำมระบบ Common Laws จริงอยู่ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญถือเป็นเสร็จเด็ดขำด มีผล
ผูกพันรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ศำล องค์กรอิสระ และหน่วยงำนของรัฐตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 211 แต่มิใช่กำรน ำ
ควำมเห็นในค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญมำถือว่ำเป็นกำรบัญญัติกฎหมำยใหม่ขึ้นมำว่ำกำรกู้ยืมเงินไม่เกิน 10 ล้ำน 
สำมำรถท ำได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2359944 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2359944
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/99C419FF-C6FA-4D18-ABA6-25F54BD80E3C.jpg
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21 กันยำยน 2563 

'ส.ส. เพื่อไทย' อัด 'มหาดไทย' ยึดอ านาจทอ้งถิ่น ท า ปชช. เสียประโยชน์ 
 

 

 
"ทัศนีย์" ส.ส.เพื่อไทย อัด "มหาดไทย" ยึดอ านาจท้องถิ่น ชี้ 10 ปีไร้เลือกตั้ง ท าประชาชนเสียประโยชน์ 

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่ำ กรณีท่ีรัฐบาลยังคงไม่
ยอมจัดให้มีการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นทั้งนายกองค์การบริหารจังหวัด และนำยกองค์กรบริหำรท้องถิ่นนำนเกือบ 10 ปี 
ส่งผลให้พี่น้องประชำชนเสียประโยชน์มำก เพรำะท้องถิ่นหลำยพื้นที่ไร้กำรพัฒนำ 

ที่ผ่ำนมำกระทรวงมหาดไทยหวงอ านาจ รวมทั้งอ้ำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือ กกต.ไม่พร้อม อ้ำงต้องรอ
กฎหมำย ทั้งๆ ที่กฎหมำยท้องถิ่นพร้อมแล้ว แต่คนที่ไม่พร้อมน่ำจะเป็น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย มำกกว่ำที่ต้องกำรรวบอ ำนำจและงบประมำณเพ่ือต้องกำรบริหำรงบประมำณเอง 

น.ส.ทัศนีย์ กล่ำวด้วยว่ำ รัฐบำลเลือกที่จะรัฐประหำรท้องถิ่นรวบอ ำนำจกำรบริหำรเอำไว้ เหมือนที่รัฐบำลเคย
ท ำกับรัฐบำลประชำธิปไตย เมื่อผู้บริหำรกระทรวงไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง จึงไม่เห็นควำมส ำคัญของประชำธิปไตย ทั้งๆ 
ที่กำรเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของประชำชน 

“รัฐบำลปล้นสิทธิในกำรเลือกผู้น ำท้องถิ่นจำกประชำชน เพรำะไม่ได้มำจำกระบบประชำธิปไตย ดังนั้นจึงไม่
เห็นควำมส ำคัญ กับกำรเลือกตั้ง ส่งผลให้ท้องถิ่นไม่ได้รับกำรพัฒนำมำ 1 ทศวรรษ น่ำเสียดำยเป็นอย่ำงยิ่ง” น.ส.ทัศนีย์ 
กล่ำว 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898749?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898749?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898749?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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 21 กันยำยน 2020 น. 

ส.ส. เชียงใหม่อัด มท.1 หวงอ านาจ 
ส.ส.เชียงใหม่ อัดมท.1หวงอ านาจ ไม่ยอมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ปล้นสิทธิในการเลือกผู้น าท้องถิ่นจากประชาชน 

 

 
 

นำงสำวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่ำวถึงกรณีที่รัฐบำลยังคงไม่ยอมจัดให้มีกำรเลือกตั้ง
ผู้น ำท้องถิ่นทั้งนำยกองค์กำรบริหำรจังหวัด และนำยกองค์กรบริหำรท้องถิ่นนำนเกือบ 10 ปี ส่งผลให้ประชำชนเสีย
ประโยชน์มำก เพรำะท้องถิ่นหลำยพ้ืนที่ไร้กำรพัฒนำ ว่ำ ที่ผ่ำนมำกระทรวงมหำดไทยหวงอ ำนำจ รวมทั้งอ้ำง
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ไม่พร้อม อ้ำงต้องรอกฎหมำย ทั้งๆที่กฎหมำยท้องถิ่นพร้อมแล้ว แต่คนทีไม่พร้อม
น่ำจะเป็น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมำกกว่ำ ที่ต้องกำรรวบอ ำนำจและงบประมำณ
เพ่ือต้องกำรบริหำรงบประมำณเอง 

ทั้งนี้ รัฐบำลเลือกที่จะรัฐประหำรท้องถิ่นรวบอ ำนำจกำรบริหำรเอำไว้ เหมือนที่รัฐบำลเคยท ำกับรัฐบำล
ประชำธิปไตย เมื่อผู้บริหำรกระทรวงไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง จึงไม่เห็นควำมส ำคัญของประชำธิปไตย ทั้งๆที่กำร
เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของประชำชน รัฐบำลปล้นสิทธิในกำรเลือกผู้น ำท้องถิ่นจำกประชำชน เพรำะไม่ได้มำ
จำกระบบประชำธิปไตย ดังนั้นจึงไม่เห็นควำมส ำคัญ กับกำรเลือกตั้ง ส่งผลให้ท้องถิ่นไม่ได้รับกำรพัฒนำมำ 1 ทศวรรษ 
น่ำเสียดำยเป็นอย่ำงยิ่ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_776928/ 
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วันท่ี 22 กันยำยน 2563 - 12:14 น. 

 “สมชัย” เปิดยอดเงินกู้ยมื-ทดลองจ่าย พบสองพรรคการเมืองใหญ่ยอดเกิน 10 ล้าน 

 

 
 
“สมชัย” เปิดยอดเงินกู้ยมื-ทดลองจ่าย พบสองพรรคการเมืองใหญ่ยอดเกิน 10 ล้าน ยัน ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า เงินกู้
เป็นรายรับทางการเมือง และรายการรายได้ที่ไม่ปรากฏใน ม.62 ของ พรป. พรรคการเมือง ไม่ว่าจะมีจ านวนเท่าใด
ล้วนเป็นความผิด 

เมื่อวันที่ 22 กันยำยน นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โพสต์ข้อควำม เปิดรำยชื่อพรรค
กำรเมือง ที่ปรำกฎรำยกำรเงินกู้ในเอกสำรงบกำรเงิน มีรำยละเอียดดังนี้ 
ศำลรัฐธรรมนูญชี้ว่ำ เงินกู้เป็นรำยรับทำงกำรเมือง และรำยกำรรำยได้ที่ไม่ปรำกฏใน ม.62 ของ พรป.พรรคกำรเมือง ไม่
ว่ำจะมีจ ำนวนเท่ำใดล้วนเป็นควำมผิด  
จำกเอกสำรงบกำรเงิน ลงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่พรรคกำรเมืองทุกพรรคน ำส่ง กกต. ภำยในเดือน พฤษภำคม 2562 
มีพรรคกำรเมอืงอีก 16 พรรค ที่ปรำกฏรำยกำรเงินกู้ในเอกสำรงบกำรเงินดังกล่ำว ดังนี้ 
1. พรรคพลังศรัทธำ มีรำยกำรเงินกู้ระยะสั้น 300,000 บำท 
2. พรรคพลังชำติไทย เงินกู้ระยะสั้น 113,988 บำท 
3. พรรคไทยธรรม เงินกู้จำกหัวหน้ำพรรค 1,000 บำท 
4. พรรครวมพลังประชำชำติไทย เงินกู้จำกบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกัน 5,000,000 บำท 
5. พรรครวมใจไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 45,697.86 บำท 
6. พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 226,000 บำท 
7. พรรคพลังไทยรักชำติ เงินกู้ยืมหัวหน้ำพรรค 85,000 บำท 
8. พรรคเมืองไทยของเรำ เงนิกู้ยืมระยะสั้น 542,750 บำท 
9. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เงินกู้ยืมระยะยำว 50,000 บำท 
10. พรรคเงินเดือนประชำชน เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร 822,183.70 บำท 
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11. พรรคไทรักธรรม เงินกู้ยืม กรรมกำรบริหำรพรรค 4,376,000 บำท 
12. พรรคพลังประชำธิปไตย เงินยืมจำกหัวหน้ำพรรค 5,584,290 บำท 
13. พรรคครูไทยเพ่ือประชำชน เงินกู้ยืม 542,125 บำท 
14. พรรคพลังท้องถิ่นไท เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,427,000 บำท 
15. พรรคประชำธิปไตยใหม่ เงินกู้ยืมระยะสั้น 4,216,600 บำท 
16. พรรคชำติพัฒนำ เงินกู้ยืม 2,000,000 บำท 
ส ำรวจงบกำรเงินปี 2561 ของบรรดำพรรคกำรเมืองต่ำงๆ พบว่ำมีถึง 16 พรรคที่ปรำกฏรำยกำรเงินยืม ดังนี้ 
1. พรรคพลังไทยรักษำชำติ เงินยืมกรรมกำร 5,765,869.33 บำท 
2. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เงินยืมทดรองจ่ำย 115,076.15 บำท 
3. พรรคเพื่อสันติ เงินยืมทดรองจ่ำยจำกกรรมกำรพรรค 335,500 บำท 
4. พรรคพลังประชำธิปไตย เงินยืมจำกหัวหน้ำพรรค 5,584,290 บำท 
5. พรรคพลังชล เงินยืมทดลองจ่ำย(สำขำ) 2,816,000 บำท 
6. พรรคพลังสหกรณ์ เงินยืมทดรองจ่ำย 1,642,361 บำท 
7. พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย เงินยืมทดรองจ่ำย 43,740 บำท 
8. พรรคพลังคนกีฬำ เงินทดรองจ่ำย-หัวหน้ำพรรค 4,145,713.12 บำท 
9. พรรคเพื่อธรรม เงินยืมทดรองจ่ำย 890,966.50 บำท 
10. พรรคเพื่อไทย เงินส ำรองจ่ำยจำกกรรมกำร 13,000,000 บำท 
11. พรรคชำติไทยพัฒนำ เงินยืมทดรอง 5,050,457 บำท 
12. พรรคอนำคตไทย เงินยืมทดรองจ่ำย 429,700 บำท 
13. พรรคภูมิใจไทย เงินทดรองจ่ำยจำกกรรมกำร 30,164,287.17 บำท 

ก่อนหน้ำนี้มีรำยงำนข่ำวจำกกกต.เผยผลสอบ 31 พรรคกำรเมือง กู้ยืมเงิน ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ถือว่ำไม่ผิด
กฎหมำย โดยอ้ำงกำรวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ  

 

อ้ำงอิง   : https://www.matichon.co.th/politics/news_2360098 
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วันท่ี 22 กันยำยน 2563 - 11:27 น 

‘ศรีสุวรรณ’ แย้งเลขา กกต. หลังตัดตอน 31 พรรคกู้เงิน ส่งศาล รธน. วินิจฉัย 

 

 
 
‘ศรีสุวรรณ’ แย้งเลขา กกต. หลังตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงิน จ่อยื่นให้ทบทวน – เรียกร้อง กกต. ส่งศาลรธน. วินิจฉัย 

เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ไทย เปิดเผยว่ำ ในวันที่ 23 กันยำยนจะเดินทำงไปยื่นหนังสือ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือให้
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ทบทวนควำมเห็น และให้ 7 กกต.มีมติส่ง
กรณีเงินกู้ของ 31 พรรคกำรเมืองให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  โดยไม่เห็นด้วยที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เห็นชอบให้มี
กำรยุติเรื่องกำรตรวจสอบว่ำพรรคกำรเมือง จ ำนวน 31 พรรค ที่มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง  เป็น
กำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ขัดต่อ มำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง   เช่นเดียวกับที่มี
กำรยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยอ้ำงว่ำ ทุกพรรคมีสิทธิกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ำยจำกหัวหน้ำพรรค  กรรมกำรบริหำร
พรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ต่อคนต่อพรรคต่อปี ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนำคตใหม่ จึงถือ
ว่ำกำรกู้ยืมเงินของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย 
นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ กำรอ้ำงค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้
ในค ำวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยชัดแจ้งว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมของ
พรรคกำรเมือง ต้องอำศัยรำยได้ของพรรคกำรเมือง ซึ่งกฎหมำยก ำหนดแหล่งที่มำไว้ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
2560 มำตรำ 62 ดังนั้น เงินส่วนใดที่พรรคกำรเมืองน ำมำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง ที่ไม่ได้มีแหล่งที่มำ
และวิธีกำรได้มำตำมที่กฎหมำยระบุไว้ ย่อมถือว่ำ เป็นเงินที่ได้มำโดยไม่ชอบ และถึงแม้ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
2560 ไม่ได้บัญญัติห้ำมกำรกู้ยืมส ำหรับพรรคกำรเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้รับรองว่ำให้กระท ำได้ ประกอบกับพรรค
กำรเมืองมีสถำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งเป็นกฎหมำยมหำชนและ
เงินกู้ยืมแม้ไม่ได้เป็นรำยได้แต่ก็เป็นรำยรับ และเป็นเงินทำงกำรเมือง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรได้มำและกำรใช้
จ่ำยเงินเพื่อด ำเนินกิจกรรทำงกำรเมือง จึงกระท ำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนดไว้เท่ำนั้น 
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“ค ำวินิจฉัยชี้ชัดว่ำ กำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรของพรรคกำรเมือง เป็นกำรกระท ำหรือนิติกรรมที่ไม่ปรำกฎใน 
มำตรำ 62 ประกอบมำตรำ 72 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญก็ได้ชี้ชัดถึงขนำดนี้แล้ว แต่เหตุใด
นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองจึงรีบตัดตอน ไม่น ำควำมดังกล่ำวรำยงำนให้ กกต.เพ่ือมีมติส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้
เสร็จสิ้นกระบวนควำมตำมครรลองของกฎหมำย เหตุใดจึงกล้ำที่จะวินิจฉัยเอำเสียเองเช่นนี้ จะถือว่ำชอบด้วยกฎหมำย
ได้อย่ำงไร” นำยศรีสุวรรณ กล่ำว 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2360029 
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วันอังคำรที่ 22 กันยำยน พ.ศ.2563 

‘ช านาญ’ ชี้ กกต.จะใช้ค าวินิจฉัย ‘ศาล รธน.’ มาเป็นกฎหมายใหม่ไม่ได้ 
 

 
 

‘ช านาญ’ ชี้ กกต.จะใช้ค าวินิจฉัย ‘ศาล รธน.’ มาเป็นกฎหมายใหม่ไม่ได้ 
เมื่อวันที่ 22 กันยำยน นำยช ำนำญ จันทร์เรือง กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวถึงกรณีที่คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลตรวจสอบงบกำรเงินของ 31 พรรคกำรเมือง โดยสรุปว่ำกำรกู้ยืมเงินทุกพรรคไม่เข้ำข่ำย
ผิดกฎหมำย เพรำะกู้ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ว่ำ กกต.คิดดีแล้วหรือ ระวังจะถูกด ำเนินคดีฐำนใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
เพรำะประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมำย (Civil Law) ที่ต้องวินิจฉัยตำมตัวบทกฎหมำยที่ผ่ำนสภำนิติบัญญัติ มิใช่ 
Judge makes laws ตำมระบบ Common Laws จริงอยู่ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญถือเป็นเสร็จเด็ดขำด มีผล
ผูกพันรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ศำล องค์กรอิสระ และหน่วยงำนของรัฐตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 211 แต่มิใช่กำรน ำ
ควำมเห็นในค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญมำถือว่ำเป็นกำรบัญญัติกฎหมำยใหม่ขึ้นมำว่ำกำรกู้ยืมเงินไม่เกิน 10 ล้ำน 
สำมำรถท ำได้ 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_349574 
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21 กันยำยน 2020 เวลำ 16:29 

วัดใจ “ส.ว.- ส.ส.ฝั่งรัฐบาล” หนุน “แก้รธน.” ลดอ านาจ “บิ๊กตู่” 

 
 

            วันที่ 23 - 24 กันยำยน ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ซึ่งประกอบด้วย “ส.ส.” และ “ส.ว.” จะประชุมเพ่ือ
พิจำรณำเรื่องด่วน “รา่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560”  ซึ่ง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พร้อมใจยื่นให้รัฐสภำพิจำรณำ 6 
เรื่องในครำวเดียว 
            แบ่งเป็น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของ “ส.ส.ร่วมรัฐบาล”1 ฉบับ  และ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ “ส.ส.ฝ่าย
ค้าน” 5 ฉบับ 
            ท ำไม? ส.ส.ฝ่ำยค้ำน ต้องยื่นมำกถึง 5 ฉบับ ทั้งที่ปรำกฎกำรณ์นี้ไม่เคยเกิดข้ึนมำก่อน? 
            เหตุผลส ำคัญ คือ การเล่นเกม ชิงไหว ชิงพริบ ทางการเมือง  
            ตำมเนื้อหำโดยสังเขป ของ 5ญัตติแก้รัฐธรรมนูญ ของฝ่ำยค้ำน สรุปได้ว่ำ  
 1.ฉบับแก้ไขมำตรำ 256 ว่ำด้วยกำรปลดล็อคเกณฑ์กำรพิจำรณำเห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญให้ง่ำยขึ้น และเพ่ิมหมวดว่ำ
ด้วยตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
            2.ฉบับยกเลิกมำตรำ 270 และมำตรำ 271 ว่ำด้วยอ ำนำจส.ว.ต่อกำรติดตำม เร่งรัด และเสนอแนะกำรปฏิรูป
ประเทศและพิจำรณำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำปฏิรูป   
            3.ฉบับ “ปิดสวิซต์ส.ว.” ที่แก้ไขมำตรำ 159 และยกเลิกมำตรำ 272 ว่ำด้วยกระบวนกำรเลือกนำยกรัฐมนตรี
ในรัฐสภำ ที่ให้อ ำนำจ “วุฒิสมำชิก” ร่วมลงมติเลือก  
            4. ฉบับยกเลิกมำตรำ 279 ว่ำด้วยกำรนิรโทษกรรมกำรกระท ำของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  
            และ 5.ฉบับว่ำด้วยกำรแก้ไขกลุ่มมำตรำที่เก่ียวกับกำรค ำนวณและได้มำซึ่ง “ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ”  
จะเห็นได้ว่ำ แต่ละร่ำงแก้ไข ล ำดับที่ 2 - 5 นั้นมี นัยยแฝง ที่เกี่ยวพันกับ “การครองอ านาจ” ของ รัฐบำล ปัจจุบัน ที่
มี  บิ๊กตู่ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรี่าการกระทรวงกลาโหม  เป็น ผู้น า 
            ตำมมุมมองของ "ฝ่ายประชาธิปไตย”  ที่แสดงต่อสำธำรณะว่ำกำรเข้ำสู่อ ำนำจของ “บิ๊กตู่”  เพราะมีกลไก
สืบทอดอ านาจ และ "ส.ว." คือหนึ่งในกลไกที่ว่า และ การจัดเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่ไม่มีพรรคไหนได้
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ส.ส.เกินคะแนนนิยมที่แท้จริง ซึ่งค านวณออกมาเป็น  “ส.ส.บัญชีรายชื่อ” ที่ถูกบิดเบือนเจตนำรมณ์ ผ่ำนกำร
ตั้งเป้ำหมำยที่สนับสนุน พรรคพลังประชารัฐ นอมินีของ “พรรคคสช.” ที่ค ำนวณให้พรรคเล็ก พรรคน้อย ที่ได้คะแนน
เสียงเลือกตั้งต่ ำกว่ำอัตรำคะแนนนิยมขั้นต่ ำที่ส.ส. 1 คนพึงมี ได้ส.ส. เพ่ือเติมเต็ม ขั้วรัฐบำล ให้ “พรรคพลังประชา
รัฐ” ซึ่งชู “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นนำยกฯ คือ พรรคแกนน ำตั้งรัฐบำล 
            ดังนั้น ต้องแก้ไข มำตรำ 272 ที่ให้อ ำนำจส.ว.ร่วมเลือกนำยกฯ และแก้ไข กลุ่มมำตรำว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งส.ส.
บัญชีรำยชื่อ และเสียงสนับสนุนของ “บิ๊กตู”่ ที่ได้เป็น “นายกฯ” สมใจนั้น เกิดจำกเสียง 250 ของส.ว. ท ำให้ต้องเสนอ
ตัด มำตรำ 272 ว่ำด้วยกำรให้อ ำนำจ “ส.ว.” เลือกนำยยกฯ  
            แต่ท ำไม ต้องจับมัด มำตรำ 159 รวมกับมำตรำ 272 เป็นร่ำงเดียวกัน เหตุผลคือ เพรำะเกมทำงกำรเมือง  ที่
ก่อนหน้ำนั้น พรรคฝ่ำยค้ำนปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยกับกำรเสนอบัญชีรำยชื่อนำยกฯ ระหว่ำงหำเสียงเลือกตั้ง 

ดังนั้นเม่ือฝ่ายค้านจับสัญญาณว่า  “ส.ว.” ต้องการตัดอ านาจตนเองเรื่องโหวตนายกฯ จะเป็นการดีที่จับ
มัดรวมกัน เพื่อให้มาตราที่ไม่ต้องการถูกรับไว้พิจารณาและยกเลิกไปในคราวเดียวกัน 
            ขณะที่ ร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไขมำตรำ 279 กับ ฉบับแก้ไขบทบัญญัติว่ำด้วยกำรติดตำม เร่งรัด งำนปฏิรูปและ
กฎหมำยปฏิรูป เพ่ือต้องกำรตัด "ส.ว.” ออกจำกกลไกพิจำรณำ "กำรปฏิรูป”  ที่เป็นเครื่องมือส ำคัญที่ใช้พยุง “รัฐบำล”  
            ดังนั้นหำก "ฝ่ายค้าน” เดินตำมยุทธศำสตร์เหมือนที่เคย คือ เสนอเป็นญัตติร่ำงแก้ไขเดียว อำจท ำให้เสียง
แตก และบำงประเด็นที่ ส.ว.ไม่เห็นด้วย อำจถูกตีตกไปทั้งหมด และควำมพยำยำมครั้งนี้ อำจเป็นควำมพยำยำมที่เสีย
ของ 
            อย่ำงไรก็ดีหำกไม่นับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญภำพใหญ่ ที่ “ฝ่ายค้าน- ฝ่ายรัฐบาล” เห็นตรงกันต่อกำรแก้มำตรำ 
256 และเพ่ิมหมวดสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ ที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนเป็นสิ่งที่ “ส.ว.-ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล” ต้องคิด
ให้หนัก ว่ำจะรับ หรือไม่รับ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ รำยมำตรำ ทั้ง 5 ฉบับ เพรำะมำตรำที่ถูกเสนอนั้นล้วนเกี่ยวพันกับ
กำร “สืบทอดอ านาจ”  
            ขณะเดียวกันกระแสสังคมยังเรียกร้อง และกดดันหนัก ต่อกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งควำมกดดันที่เกิดขึ้น หำก
ไม่คิด วิเครำะห์ให้ถ่วนถี่ อำจส่งผลกระทบถึงกำรคืนสู่เวทีผู้แทนรำษฎรได้ในสมัยหน้ำ. 
 

อ้ำงอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/special_article/16092?utm_source=category&utm_mediu
m=internal_referral&utm_campaign=special_article 
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/16092?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
https://www.nationweekend.com/content/special_article/16092?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
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"เด็กแสบ" ไม่มีน้ ายา? 
 
 
 
 

 
 
โดยปฏิบัติกำรชักเย่อ “หมุดคณะรำษฎร” ของแนวร่วมม็อบธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม เล่นเอำล่อเอำเถิดกับ

ฝ่ำยคุมเกมอ ำนำจประเทศไทย ไฮไลต์ ฉำกสถำนกำรณ์ม็อบเบิ้มๆ “19 กันยำยน” 
 ตำมท้องเรื่องที่คนดูทำงบ้ำนเกำะติดขอบจอ ลุ้นมรสุมม็อบไล่รัฐบำลที่เร้ำไปกับสภำวะฝนฟ้ำคะนอง พำยุไต้ฝุ่น
ถล่มทั่วทุกภูมิภำคของประเทศไทย ตอนจบหักมุม แค่เด็กชวนคนแก่เล่น “มอญซ่อนผ้ำ” 
 ยังไม่สะใจแฟนมวยฮำร์ดคอร์ที่รอลุ้นเกมแลกเลือด พ่อยกแม่ยก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ
และ รมว.กลำโหม รีบตีปี๊บโห่ฮำ เบิ้ลบลัฟเย้ยหยันม็อบฟันน้ ำนมไม่มีน้ ำยำ ไม่สมรำคำคุย รวบรัดตัดจบ ม็อบฟำวล์ เข้ำ
เหลี่ยม “บิ๊กตู”่ ลำกเกมยำว 
 อำกำรแบบที่ผู้น ำส่งซิกผ่ำนโทรโข่งรัฐบำล แถลงขอบคุณทุกฝ่ำยที่คุมสถำนกำรณ์ไว้ในวงจ ำกัด  แต่ลึกๆทีม 
“ทหำรเฒ่ำ” ก็คงอึดอัด หนักอกกับ “ประวัติศำสตร์หน้ำใหม่” 
 ในอำรมณ์แบบที่ม็อบนักเรียน นักศึกษำ เล่นสงครำมจิตวิทยำ ย้อนศรปฏิบัติกำรไอโอทหำร กดดันจนรัฐบำล 
ฝ่ำยควำมมั่นคง หูตำตื่น ต้องระดมก ำลังต ำรวจ 79 กองร้อย กว่ำ 9,000 นำยจำกท่ัวประเทศ 
 ปิดเส้นทำงรอบสนำมหลวง บล็อกถนนรำชด ำเนิน ล็อกสะพำนผ่ำนฟ้ำ ปิดสะพำนมัฆวำนฯ ขนแท่งแบริเออร์
เป็นก ำแพง ล้อมด้วยรั้วลวดหนำม 2–3 ชั้น สกัดเส้นทำงไปท ำเนียบรัฐบำล 
 สะท้อนอำกำรผวำ ขบวนอำรักขำ “บิ๊กตู่” ทุ่มสรรพก ำลัง รับมือพลังม็อบนักเรียน นักศึกษำ บุกโค่นกระดำน
รัฐบำล มุ่งคุ้มกัน “จุดศูนย์กลำงอ ำนำจ 3 ป.” เป็นหลัก ไม่นึกว่ำม็อบจะหักมุม มุ่งหน้ำไปท ำเนียบองคมนตรี 
 ม็อบเด็กแสบ ยั่วให้รัฐบำล “หงำยไพ่” เปิดไต๋แผนควำมมั่นคง อีกทำงหนึ่งก็หลอกล่อให้นักกำรเมืองเผยไต๋ 
ตำมฟอร์มพรรคก้ำวไกล ทีม “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” กับ “ช่อ” พรรณิกำร์ วำนิช เปิดหน้ำไปโผล่อยู่กลำงวงม็อบ แสดง
ตัวเป็นแนวร่วมชัดๆ 
 ตอกย้ ำคณะก้ำวหน้ำ ทีม “ก้ำวไกล” คือแนวร่วมตัวจริงเด็กรุ่นใหม่ ต่ำงกับพรรคเพ่ือไทยที่ผลุบๆโผล่ๆ เล่นบท 
“ไอ้ห้อย–ไอ้โหน” ปฏิบัติกำรโชว์ภำพหล่อๆ สวยๆส่งทีม ส.ส.ไปตั้งเต็นท์ประกบ นัยว่ำคุ้มกันไม่ให้รัฐละเมิดมวลชน แต่
พอถึงเวลำเข้ำด้ำยเข้ำเข็ม เต็นท์เพ่ือไทยถอนก่อนเด็กตอกหมุด 
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 ตำมเสียงแว่วๆ “เจ๊” สั่งห้ำมเปรี้ยว ก ำชับ ส.ส.ตัวจี๊ดในสังกัด สั่งพวกห้ำวเป้ง อย่ำโผล่หน้ำแหลมไปในวงม็อบ
ให้หน่วยข่ำวกรองจดชื่อ แม้แต่ “เซลฟี่” โชว์เท่ในโซเชียลฯ แหยงลูกหมั่นไส้ เสียวติดเงี่ยงคดียุบพรรคยี่ห้อเพ่ือไทยเน้น
แทงกั๊ก ถ้ำเด็กรุ่นใหม่บุกแล้วบวกก็ “ฉวย” ทันที แต่ถ้ำม็อบท ำเสียวก็ “ชิ่ง” ทันควัน 
 ตำมฟอร์ม “นักเลือกตั้งอำชีพ” ตัวจริงเสียงจริงแต่นั่นก็ไม่ส ำคัญอะไร เพรำะยุคนี้ทีมดูไบเชื่อมเด็กรุ่นใหม่ไม่ติด
อยู่แล้ว 
 ทั้งหมดทั้งปวง ว่ำกันตำมแนวโน้มเกมยำวๆเทียบมำตรฐำนกับม็อบพันธมิตร ม็อบ นปช. ม็อบ กปปส. มวลชน
เด็กรุ่นใหม่ยังไม่ได้ท ำลำยทรัพย์สินทำงรำชกำร ไม่ได้ท ำให้บ้ำนเมืองเสียหำย กำรชุมนุมอยู่ภำยใต้รัฐธรรมนูญ “โดยสงบ 
ปรำศจำกอำวุธ” 
 ยกระดับม็อบปัญญำชน อยู่บนกติกำสำกล ท่ำมกลำงสำยตำสื่อต่ำงประเทศหลำยส ำนักเฝ้ำติดตำม โฟกัส
กระบวนกำรขับเคลื่อนมวลชนคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยตื่นตำตื่นใจกับปรำกฏกำรณ์คลื่นพลัง “ประชำธิปไตยฟัน
น้ ำนม” 
 แน่นอน โดยน้ ำหนัก “ควำมชอบธรรม” ของม็อบ 19 กันยำยน ย่อมส่งต่อพลังไปถึงไฟต์เดิมพัน “ของจริง” 
วันที่ 24 ตุลำคม ม็อบนัดปักหลักหน้ำสภำ ณ ห้วงเวลำที่ประชุมรัฐสภำพิจำรณำแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 สลับไม้ เป็นคิวของทีม “ประชำชนปลดแอก” เป็นฝ่ำยถือธงน ำปฏิบัติกำรย้ ำข้อเรียกร้องที่ตรงกันของแนวร่วม
ม็อบรุ่นใหม่ 2 ข้อชัดๆ รัฐบำล “บิ๊กตู”่ ต้องลำออก ตั้ง ส.ส.ร.ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ 
 ภำยใต้โจทย์โคตรยำกของ “บิ๊กตู่” ต้องผจญมหำวิกฤติเศรษฐกิจโควิด เผชิญภำวะกำรเมืองติดเชื้อไวรัสเน่ำ 
มำตรฐำนทีมควำมม่ันคงปกป้องได้แค่ฐำนอ ำนำจ 3 ป. ภูมิคุ้มกันตกวูบ ส่อตำมเกมเด็กแสบไม่ทัน. 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1934431 
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ฉำกผ่ำนที่ 1 หรือลึกกว่ำนี้! อย่ำงที่ว่ำกันแหละครับ...เหรียญมี 2 ด้ำน แม้จะอยู่ในรูปทรงเดียวกัน แต่ก็มีควำม

ต่ำงกันในตัวเป็น “สมดุล” ที่อยู่ร่วมกันได้ ว่ำไปแล้วกำรชุมนุมด้วยผู้คนนับแสน ที่ท้องสนำมหลวงระหว่ำงวันที่ 19-20 
ก.ย.63 จะออกหัวออกก้อยไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ 
 บทสรุปกลับเป็นไปอย่ำงรำบรื่นไม่มีเลือดตกยำงออก อย่ำงที่หวั่นๆกันตั้งแต่เริ่มต้น จนสลำยตัวแยกย้ำยกันไป 
มีเพียงแค่กำรแสดงสัญลักษณ์ เพ่ือให้รับรู้ถึงควำมต้องกำร และที่นึกว่ำจะเปิดฉำกด้วยอะไรที่เรียกเบิ้มๆ  ก็แค่สะกิดนิด
เกำหน่อยเท่ำนั้น! เหมือนมีมนตรำอะไรสักอย่ำง ที่ท ำให้ทุกอย่ำงคลี่คลำยไปในทำงที่ดี 
 สุดท้ำยก็มีกำรนัดหมำยเรียกระดมกันในขั้นต่อไป เริ่มที่สภำในวันที่ 24 ก.ย.63 เนื่องจำกจะมีกำรประชุม เพ่ือ
พิจำรณำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ก ำหนดให้ระเบียบวำระไว้แล้วระหว่ำง 23-24 ก.ย.ก่อนที่สภำจะปิดสมัยประชุมอีกนัด
ก็คือ วันที่ 14 ต.ค.63 อันเป็นไทม์ไลน์ล่วงหน้ำ 
 ก่อนที่จะถึงจุดนี้ ตัวแทนกลุ่มผู้น ำชุมนุมได้ยื่นถวำยฎีกำ ผ่ำนทำงผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล ซึ่งมีข้อเรียกร้อง
ดังต่อไปนี้ 
 1.ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และกลุ่มเครือข่ำยผลประโยชน์ที่ถูกแต่งตั้งมำโดยคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ เพื่อธ ำรงไว้ซึ่งอ ำนำจของระบบเผด็จกำรลำออกท้ังหมด 
 2.ให้มีกำรร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่โดยจะต้องมีกำรตั้ง ส.ส.ร.ที่มำจำกกำรเลือกตั้งทั้งหมดและต้องร่ำงใหม่ทุกหมวด 
ทุกมำตรำโดยเฉพำะหมวดพระมหำกษัตริย์ 
 3.ปฏิรูปสถำบันกษัตริย์ตำมแนวทำงที่แนวร่วมธรรมศำสตร์และกำรชุมนุมได้เรียกร้อง 10 ข้อ 

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีข้อใดมีเนื้อหำล้มล้ำงสถำบันกษัตริย์หำกแต่เป็นไปเพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันกษัตริย์และ
เป็นทำงออกของวิกฤติศรัทธำที่ก ำลังเกิดขึ้น แม้สำระที่กล่ำวมำแล้วมิได้เสนอทั้งหมด แต่น ำสำระส ำคัญที่น ำมำบอก
กล่ำวเพ่ือให้ได้รับรู้กันเท่ำนั้น 

ข้อสังเกตอย่ำงหนึ่งก็คือ ก่อนที่จะมียื่นข้อเรียกร้องดังกล่ำวทั้งบรรดำแกนน ำผู้ชุมนุมได้แสดงออกเพ่ือ
เตรียมกำรในลักษณะว่ำจะเดินทำงไปยื่นที่ท ำเนียบรัฐบำล แต่ว่ำกันจนจบที่บริเวณท้องสนำมหลวงนั่นแหละ...ไม่ได้ยก
ขบวนไปที่ท ำเนียบแต่อย่ำงใด ทั้งๆท่ีรัฐบำลได้ให้เจ้ำหน้ำที่เตรียมแนวป้องกันเอำไว้เป็นอย่ำงดี 
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 พูดง่ำยๆว่ำใครก็ตำมไม่สำมำรถเล็ดรอดเข้ำไปได้ ที่สัมพันธ์กันระหว่ำงรอยต่อนี้คือทรงโปรดเกล้ำฯแต่งตั้ง
โยกย้ำยนำยทหำรประจ ำปีทั้ง 3 เหล่ำทัพออกมำก่อนหน้ำนี้เพียงแค่วันเดียว 
 ย้อนกลับไปอีกนิดคือโปรดเกล้ำฯให้ พล.อ.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดี
กรมรำชทัณฑ์ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำรในวันที่ 30 ก.ย.63 พร้อมกัน โอนย้ำยและแต่งตั้งให้เป็นรองเลขำธิกำร
พระรำชวังมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.63 เป็นต้นไป เป็นกำรโยกย้ำยก่อนหลำยวัน 
 นั่นเท่ำกับว่ำจำกนี้ไปแม่ทัพนำยกองทั้งหลำยต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชำคนใหม่ทั้ง 3 เหล่ำทัพที่พูดกันว่ำหรือ
ที่มีข่ำวท ำนองจะมีกำรรัฐประหำรเกิดขึ้นจึงมิน่ำจะใช่ แต่ข้อเสนอให้นำยกฯและกลุ่มเครือข่ำยผลประโยชน์ “ลำออก” 
นั้นน่ำสนใจกว่ำมำก? 

“สายล่อฟ้า” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1934067 
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 ‘วุฒิสภา’ กุมชะตารัฐธรรมนูญ เผด็จการเสียงข้างน้อย 
 

 
 

กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกจำกจะมีม็อบนอกสภำมำบีบ 'ส.ว.' ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเช่นกัน 
หลังจำกผ่ำนพ้นกำรเมืองนอกสภำที่เพ่ิงพักยกไปเมื่อไม่นำนมำนี้ ทีนี้ถึงคิวกำรเมืองในสภำกันบ้ำง ซึ่งเป็นสัปดำห์

สุดท้ำยของสมัยประชุมสภำ แน่นอนว่ำทุกฝ่ำยต่ำงจับตำไปที่กำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำท่ีจะมีกำรพิจำรณำร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญจ านวน 6 ฉบับ โดยเป็นที่ทรำบกันดีว่ำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญจ ำนวนครึ่งโหลนั้นครอบคลุมสำระส ำคัญเกี่ยวกับ
การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ การยกเลิกการให้วุฒิสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ 
ระบบการเลือกตั้งส.ส. 

อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยชี้ขำดของกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่เสียงในสภำ เพรำะทั้งรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนต่ำง
เห็นด้วยกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยทั้งสิ้น แต่อยู่ที่เสียงของส.ว. 

อย่ำงที่ทรำบกันดีว่ำรัฐธรรมนูญเขียนล็อคคอให้ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่ำนรัฐสภำได้จะต้องมีเสียงส.ว.เห็นชอบ
ด้วยจ ำนวน 1ใน3 หรือประมำณ 83 คนจำกส.ว.ทั้งหมด 250 คน แม้ว่ำท่ำทีของส.ว.บำงคนจะประกำศชัดเจนว่ำเห็นด้วยกับ
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ยังมีส.ว.อีกจ ำนวนไม่น้อยส่วนใหญ่เป็นอดีตนำยทหำรและอดีตสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ยัง
สงวนท่ำทีและมีแนวโน้มว่ำจะไม่เห็นด้วยกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญพอสมควร 

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย คือ กำรหักวุฒิสภำกลำงสภำด้วยกำรตัดอ ำนำจไม่ให้ส.ว.เลือกนำยกฯ หรือ กำรยกเลิกระบบ
คะแนน 1ใน3 ในกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมองว่ำเป็นกำรบีบวุฒิสภำมำกจนเกินไป ทั้งๆที่อ ำนำจเป็นของ
วุฒิสภำอยู่เดิม ประกอบกับมีสถำนกำรณ์นอกสภำที่เริ่มปรำกฎกระบวนกำรพำดพิงสถำบันในทำงลบ ยิ่งท ำให้ส.ว.กลุ่มนี้ไม่
ไว้วำงใจว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะท ำให้บำนปลำยหรือไม่ 

เมื่อเป็นเช่นนี้สถานการณ์ในสภายิ่งตึงเครียดมากขึ้นไปอีก โดยวิปรัฐบาลประเมินว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จ านวน 6 ฉบับจะผ่านวาระที่ 1 ไม่เกิน 3 ฉบับ โดยฉบับที่น่าจะผ่านรัฐสภาแน่นอน คือ การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ส่วน
เรื่องปิดสวิตซ์ส.ว.อาจไปไม่รอดและตกม้าตายกลางสภา 

ในแง่หนึ่งวิปรัฐบำลก็อยำกปิดสวิตซ์ส.ว.เช่นกัน เพรำะที่ผ่ำนมำกำรมีส.ว.รูปแบบพิเศษเช่นนี้ ท ำให้รัฐบำลและ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ตกเป็นเป้ำนิ่งทำงกำรเมืองมำร่วมปี จึงคิดว่ำถึงเวลำที่ควรจะปลดล็อคเงื่อนไขนี้
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ตำมที่ฝ่ำยค้ำนเสนอ โดยเชื่อว่ำเมื่อมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งเป็นแบบบัตรสองใบแล้วจะท ำให้
กลับมำเป็นรัฐบำลอีกครั้ง เพรำะอย่ำงน้อยอ ำนำจรัฐส่วนใหญ่ยังอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของนำยกฯ 

แต่วิปรัฐบำลไปโหวตเห็นด้วยกับกำรปิดสวิตซ์ส.ว.เช่นนั้น อำจท ำให้สถำนกำรณ์เลวร้ำยลงไปอีก จนท ำให้มีเสียงส.ว.
ไม่พอที่จะสนับสนุนกำรตั้งส.ส.ร. ดังนั้น วิปรัฐบำลเองอำจจะหำทำงด้วยกันเสนอทำงเลือกให้วุฒิสภำช่วยตัดสินใจ คือ การ
ให้หลักประกันว่าวิปรัฐบาลจะโหวตคว่ าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านและวางหลักประกันว่าส.ว.ชุดนี้จะอยู่ใน
ต าแหน่งหน้าที่จนครบ 5 ปี ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 วางเอาไว้ แต่อาจจะจ าเป็นต้องขอแก้ไขอ านาจของส.ว.ในส่วน
ของการเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อลดแรงกดดันจากนอกสภา 

ด้วยภำยใต้เงื่อนไขแบบนี้ เมื่อวิปรัฐบำลได้ไปประสำนงำนกับวุฒิสภำที่แบ่งออกเป็นถึง 3 ก๊กแล้ว จะเข้ำใจถึง
สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือรัฐบำลและองคำพยพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเดินหน้ำไป 

ดังนั้น กำรประชุมรัฐสภำในสัปดำห์นี้จะเป็นหมุดหมำยที่จะชี้ให้เห็นว่ำกำรเมืองไทยจะได้ไปต่อ หรือต้องสะดุดหยุด
ลงจนถึงขั้นมีอ ำนำจนอกระบบเข้ำมำกวำดล้ำงทั้งหมด 

 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/16104?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politics 
 
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/16104?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/16104?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 58 

 

 
อังคำรที่ 22 กันยำยน 2563 เวลำ 10.00 น. 

ขบเหลี่ยมซ่อนเกมแก้ รธน. 
 
 
 
 
 

 
 
เห็นได้ชัดว่ำพรรค “เพ่ือไทย”แก้เกมที่ตกเป็นรองพรรค “ก้ำวไกล”  ตอกย้ ำให้เห็นว่ำทั้งสองพรรคก ำลังท ำ

สงครำมภำยในพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน เพ่ือชิงมวลชนที่ก ำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ 
 จบไปเรียบร้อยแล้วส ำหรับกำรชุมนุมของกลุ่มมวลชนคนรุ่นใหม่ในนำมกลุ่ม  “แนวร่วมธรรมศำสตร์และกำร
ชุมนุม” คิวต่อไปเปิดตลำดแก้ไขรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มส่งสัญญำณว่ำจะยังไม่มีกำรปิดสวิตซ์ส.ว.ตำมมำตรำ 272 เพ่ือ
ยกเลิกอ ำนำจกำรโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรีในวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ 
 ทว่ำกำรชุมนุมของกลุ่มนักศึกษำครั้งนี้เป็นแค่กำรเผำหัว เพ่ือทดสอบแสนยำนุ ภำพ กระตุกขวัญ “ผู้มี
อ ำนำจ” ในรัฐบำล ยังไม่ใช่ของจริงเปิดไพ่เทจนหมดหน้ำตัก แต่ช็อตส ำคัญน่ำจะโยงไปกับกำรประชุมร่วมรัฐสภำวำระ
แรก  ขั้นรับหลักกำร ญัตติพิจำรณำร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมำกกว่ำ หำกมีกำรเบี้ยวข้อเรียกร้องของมวลชน
นักศึกษำ 
 ตำมเหลี่ยม หำก“ส.ว.ลำกตั้ง” สับขำหลอกปล่อยของผ่ำน “กลุ่ม 60 ส.ว.” สนับสนุนให้ปิดสวิตซ์ส.ว. ตัด
อ ำนำจเลือกนำยกรัฐมนตรี แต่พอถึงเวลำเอำเข้ำจริงอำจชิ่งหนีไม่เอำด้วยเป็นไปได้หรือไม่ ถึงเวลำนั้นมีแนวโน้มอำจ
ออกไปปิดสวิตซ์ส.ว.กันนอกสภำ 
 แน่นอนว่ำเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญฝ่ำยค้ำนได้ทีขี่กระแสนักศึกษำ เห็นได้จำก “ตัวจี๊ด”อย่ำง “อนุสรณ์ เอ่ียม
สะอำด” โฆษกพรรคเพ่ือไทย ออกโรงขู่ว่ำ “ถ้ำรัฐบำลคิดจะเบี้ยวข้อเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษำ และประชำชนคนรุ่นใหม่ระวังจะจบไม่สวย รัฐบำลต้องตัดสินใจเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ควรท ำตัวเป็นเจ้ำของ
ส.ว.” 

ขณะที่ฟำกส.ว.อย่ำง “วันชัย สอนศิริ”  สมำชิกวุฒิสภำ ออกมำระบุว่ำ “กลุ่ม 84 ส.ว.มีกำรพูดคุยกันจนได้
ข้อสรุปที่ชัดเจน คือ ถ้ำไม่ยอมให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.
กลำโหม จะมีปัญหำทั้งภำยในรัฐบำลเองและภำยนอกรัฐบำล อำจถึงข้ันรัฐบำลอยู่ได้หรือไม่ได้ ห่วงว่ำวันที่ 24 ก.ย.จะมี
อุบัติเหตุภำยในหรือนอกสภำ จนถึงขั้นไม่ได้โหวตกันหรือไม่” 
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 ทว่ำปมแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้เห็นกำรขบเหลี่ยมแบบมีชั้นเชิงล้ ำลึกของสองพรรคกำรเมือง 
ระหว่ำงพรรค “เพ่ือไทย” และพรรค “ก้ำวไกล” เล่นเกมสับขำหลอกชิงไหวชิงพริบทำงกำรเมืองมำกกว่ำเนื้อหำสำระใน
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 ประเมินได้จำกพรรค “ก้ำวไกล” ไม่ร่วมลงชื่อในญัตติที่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนยื่นแก่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร แต่
ต้องกำรยื่นร่ำงของตัวเอง ที่อยำกให้แก้ไขมำตรำ 272 ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือปิดสวิตซ์ ส.ว.แม้ว่ำเสียงในมือจะไม่
ถึง 98 คนแต่กลับยืนยันที่จะยื่น เพ่ือต้องกำรฉีกหน้ำพรรคเพื่อไทยหรือไม่ 
 ในมุมพรรค “เพ่ือไทย” เดินเกมใหม่ยื่นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 4 ร่ำง คือ 1.ยกเลิกอ ำนำจส.ว.โหวตเลือก
นำยกฯ 2.แก้ไขมำตรำ 270 ยกเลิกอ ำนำจส.ว.ในกำรปฏิรูปประเทศ 3.ยกเลิกมำตรำ 279 ที่ท ำให้ประกำศและค ำสั่ง
ของคสช.อยู่เหนือบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และ4.แก้ไขระบบเลือกตั้ง 
 เห็นได้ชัดว่ำพรรค “เพ่ือไทย”แก้เกมที่ตกเป็นรองพรรค “ก้ำวไกล”  ตอกย้ ำให้เห็นว่ำทั้งสองพรรคก ำลังท ำ
สงครำมภำยในพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน เพ่ือชิงมวลชนที่ก ำลังเคลื่อนไหวอยู่ ในขณะนี้ หรือที่แท้จริงแล้วมีบำงพรรคที่ไม่
ต้องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆแต่ต้องกำรแค่กระแสม็อบหรือไม่ 
 ไม่น่ำแปลกใจที่พรรคก้ำวไกลไม่แตะต้องสิ่งนี้ หรือจะพอใจกับระบบเลือกตั้งสูตรพิสดำร ซึ่งแตกต่ำงกับพรรค
เพ่ือไทย จำกนี้คงต้องจับตำทั้งเกมในสภำและเกมนอกสภำ ในคิวบังคับไม่ให้ “ผู้น ำประเทศ” เดินผิดคิวเข้ำสู่แดนสังหำร
พิฆำต. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/796635 
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