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ข่าวประจ าวันที่ 25 กันยายน 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 44/2563 การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
รายละเอียดรายการ

บัญชีที่เก่ียวข้อง                           
กับการกู้ยืมเงินของ

พรรคการเมือง 
 

ส านักข่าวไทย
ออนไลน์ 
บ้านเมืองออนไลน์ 
 
 
คมชัดลึกออนไลน์ 
 
ข่าวสดออนไลน์ 
 
 
เนชั่นออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 

กกต. แจงเหตุพรรคการเมืองรอดคดี 
กู้เงิน 
กกต. ยกเหตุเอกสารในเว็บหาย จนท.
สับเพร่า ยุติสอบ"การเงิน-กู้ยืม" 32 
พรรคการเมือง 
กกต. แจงเหตุตีตก 31 พรรคการเมือง
กู้เงินไม่ผิด 
การเมือง - โต้แก้ตัวเลขเงินกู้พรรค-
ช่วยรบ. กกต.ออกแถลงแจงวุ่น-แค่
เอกสารสลับหน้า 
กกต. เคาะยุติสอบเงินกู้ยืม 32 พรรคการเมือง 
กกต .แจงยิบยุ ติ สอบงบการ เ งิ น  
“32 พรรค” 

8 
 

10 
 
 

12 
 

14 
 
 

15 
 

17 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา 

กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง 
19 

2 มติชนออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต 20 
3 Spring news ออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขต 21 
4 MGR ออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง 22 
5 สยามรฐัออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. 23 
6 THAI PBS ออนไลน์ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต 24 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง 25 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 Bright tv ออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษา กกต.แบ่งเขตเลอืกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต 26 
9 แนวหน้าออนไลน์ รัฐบาลปิดเกม! มติท่วมท้นตั้ง กมธ.เลื่อนโหวตแก้ รธน.-ฝ่ายค้านวอล์คเอ้าท์ 27 
10 สยามรัฐออนไลน์ มติรัฐสภา 432:255  ตั้ง กมธ.ศึกษา รธน. ยื้อออกไปอีก 1 เดือน 29 
11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ มติรัฐสภามัดมือชก ! ตั้ง กมธ.ศึกษาก่อนรับหลักการแก้ รธน.1 เดือน 31 
12 แนวหน้าออนไลน์ 'สมชัย' วิเคราะห์ปรากฏการณ์ 23-24 ก.ย. ชี้มีแนวโน้มเป็นตุลาอาถรรพ์ 32 
13 สยามรัฐออนไลน์ 'สมชัย' ฟันธง ตุลาอาถรรพ์อีกครั้ง 33 
14 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ คุณหญิงสุดารัตน์ จวกรฐับาล-ส.ว.ไม่จริงใจแก้ไข รธน. 34 
15 สยามรฐัออนไลน์ 'หญิงหน่อย' ชี ้เกมตีรวน รบ.-สว.ไม่จริงใจแก้ รธน. 35 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ'มั่นใจไร้ปัญหาฝ่ายค้านไม่ร่วมนั่ง กมธฯ  36 
17 แนวหน้าออนไลน์ ‘วิษณ’ุชี้ไร้ปัญหาฝ่ายค้านไม่ร่วม กมธ. ศึกษา รธน.เล็งหยิบร่างไอลอว์ถก 37 
18 ส านกัข่าวไทยออนไลน์ วิษณุ ชี้ไม่มีปัญหา ฝ่ายค้านไม่เข้าร่วม กมธ. 38 
19 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กมธ.ศึกษาร่าง รธน.ประชุมนัดแรก 30 ก.ย. 40 
20 เดลนิิวส์ออนไลน์ ภท.ย้ าต้องแก้ รธน. พร้อมโหวตรับหลังตั้ง กมธ.วสิามัญศึกษา 30 วัน 41 
21 ส านกัข่าวไทยออนไลน์ ภท.ย้ าต้องแก้ รธน. 42 
22 สยามรฐัออนไลน์ "รยุศด์" ชี ้มติตั้งกมธ.พิจารณาร่างแก้ไข รธน.สะท้อนสภาฯ 43 
23 สยามรฐัออนไลน์ “ชัยวุฒิ” แจง ตั้ง กมธ.ศึกษา เหตุไม่อยากให้ รธน.ตก หลัง ส.ว.ไม่ยกมือให้ 44 
24 มติชนออนไลน์ ด่วน! จ าคุก”วฒันา” -“เสี่ยเปี๋ยง” คดีบ้านเอ้ืออาทร คนละ 50 ปี 45 
25 แนวหน้าออนไลน์ ด่วน! 'วัฒนา เมืองสุข'อ่วม ศาลฎีกาฯสั่งพิพากษาจ าคุก 99 ป ี 47 
26 ไทยรฐัออนไลน์ ศาลพิพากษา วัฒนา เมืองสุข "ทุจริตบ้านเอ้ืออาทร" จ าคุก 99 ปี 49 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรฐัออนไลน์ จุดพลิกผันการเมือง 51 
2 ไทยรฐัออนไลน์ ยังคอนโทรลเกมไหว? 53 
3 ไทยรฐัออนไลน์ ไม่แก้รัฐธรรมนูญประเทศไทยถอยหลังแน่ 55 
4 มติชนออนไลน์ เป็นไปตามแผน เยาวชนปลดแอก กลยุทธ์ล่อ ส.ส. และ ส.ว.ลง ‘หลุม’ 57 
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วันที่ 25 กันยายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดักาญจนบรุ ี
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วันที่ 25 กันยายน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง  4 
และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวอรพิน อาชีวะสุข 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกรการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ตรัง 
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วันที่ 25 กันยายน 2563 นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากร
อ าเภอส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา 
 นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง น.ส.ธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ
กรรมการการเลือกตั้ง 6 และคณะ ร่วมพิธีเปิด โดยมีนายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดระนอง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระนอง 
ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ไอเฟลอินน์ ระนอง อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรอ าเภอส าหรับ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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วันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย  
อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง น.ส.ธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการ 
การเลือกตั้ง 6 และคณะ พร้อมด้วยนายสัญญา แก้วอนันต์  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดระนอง และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระนอง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ ศาลากลาง 
จังหวัดระนอง 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุรว่มกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัระนอง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

 

                                             
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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24 กันยายน 2563 4:37 pm 

กกต. แจงเหตุพรรคการเมืองรอดคดีกู้เงิน 
 

 
 

ส านักงานกกต. 24 ก.ย.-กกต.ชี้แจงเหตุยุติสอบงบการเงิน 32 พรรคการเมือง ยึดค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็น
หลัก “ภท.- ปชท.-พท.” รอด เพราะเป็นยอดหนี้คงค้างที่กู้ยืมตั้งแต่ปี 55 ไม่เกิน 10 ล้านต่อคนต่อปี ส่วนอกสาร
สลับหน้า พลาดจากขั้นตอนจัดไฟล์ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสารชี้แจงกรณียุติเรื่ องการตรวจสอบงบการเงินของ 32 
พรรคการเมือง รวมพรรคอนาคตใหม่ ที่กู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการของพรรคการเมือง ว่า การแสดงความคิดเห็นเรื่อง
ดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย การด าเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมืองและ
ส านักงานกกต. ซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง
ตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าสถานะของเงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้ของพรรค
การเมืองตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 60 มาตรา 62 แต่เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมือง 
การด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง จึงกระท าได้ภายในขอบเขตที่
กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น ซึ่งการให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า หรือการ
ท าให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือเป็นการได้เงินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ที่โดยปกติต้อง
จ่าย ถือเป็นประโยชน์อ่ืนใดตามมาตรา 4 ของกฎหมายเดียวกัน และต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 
45 วรรคสอง และภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการบริจาค และการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพ.ร.ป.
ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 66 และ 72 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น มาตรา 66 ของพ.ร.ป.พรรค
การเมืองก าหนดไม่ให้พรรคการเมืองรับบริจาคฯ มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี และมาตรา 72 ก าหนดให้การ
รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 66 ไม่ว่าจะจ านวนเท่าใดก็
ตาม ถือเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งการตรวจสอบงบการเงินของทุกพรรคการเมือง นับแต่พ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมือง 60 มีผลบังคับใช้ พบว่ามี 3 พรรคการเมืองที่งบการเงินประจ าปี 2561 กู้ยืมเงินเกินกว่า 10 ล้าน
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บาท คือพรรคภูมิใจไทย 30 ล้านบาท พรรคประชากรไทย 12 ล้านบาทและพรรคเพ่ือไทย 13 ล้านบาท แต่เป็นกรณีที่
พรรคทั้งหมดกู้ยืมมาตั้งแต่ปี 2555 และยังไม่ได้ใช้เงินคืน จึงเป็นยอดหนี้คงค้างไว้ในงบการเงินปี 2561 และในแต่ละปี
เป็นยอดเงินกู้ยืมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี จึงไม่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา 62 และมาตรา 72 ของ พ.ร.ป.
พรรคการเมือง 

ส าหรับกรณีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องงบการเงินของพรรคการเมืองประจ าปี 2561 ที่ลง
ประกาศในเว็บไซด์ของส านักงานกกต.ไปแล้วจ านวน 79 พรรค รวม 609 หน้า ภายหลังตรวจสอบพบว่ามีเอกสารบันทึก
ข้อความเกี่ยวกับรายงานการรับบริจาคเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดลงประกาศไปด้วย ซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่
เกี่ยวข้องกับงบการเงินของพรรคการเมือง จึงน าเอกสารดังกล่าวออกจากเว็บไซด์ของส านักงานกกต. ท าให้เอกสารงบ
การเงินของพรรคการเมืองเหลือจ านวน 608 หน้า ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซด์กกต. 

ส่วนกรณีเอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองสลับหน้ากัน เนื่องจากขั้นตอนจัดท าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของ
พรรคการเมืองเพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซด์กกต. มีเอกสารจ านวนมาก จึงต้องแยกเอกสารเป็น 13 ชุดเพ่ือสแกน และเกิด
ความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ป็นไปตามล าดับของชุดเอกสาร ท าให้ไฟล์สลับหน้ากัน เป็น
เหตุให้เอกสารงบการเงินของ 9 พรรคการเมือง คือ พรรคเพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรครักษ์
ผืนป่าประเทศไทย(พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย) พรรคพลังประชาธิปไตย พรรคพลเมืองไทย(พรรคพลังพลเมือง
ไทย) พรรคไทยธรรม พรรคพลังปวงชนไทยและพรรคพลังสังคมเรียงล าดับไม่ต่อเนื่องกัน แต่เอกสารงบการเงินของ
พรรคการเมืองทั้ง 79 พรรคที่กกต.เผยแพร่ยังมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่แต่ละพรรคจัดส่งมา 

ทั้งนี้ งบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ รับรองและต้องน าเข้าท่ีประชุม
ใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติและหัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง ก่อนจัดส่ง
ให้นายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายงานการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและระบบบัญชีของ
พรรคการเมือง จึงไม่มีผู้ใดแก้ไขงบการเงินของพรรคการเมืองที่ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองให้ผิดไปจากงบการเงิน
ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่พรรคได้ อย่างไรก็ตาม กกต.จะแก้ไขล าดับเอกสารงบการเงินของพรรคการเมือง
ที่สลับหน้ากันให้ถูกต้องต่อไป.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-546674 

  

https://tna.mcot.net/politics-546674
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วันพฤหัสบดี ท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.30 น.  

กกต. ยกเหตุเอกสารในเว็บหาย จนท.สับเพร่า ยุติสอบ"การเงิน-กู้ยืม" 32 พรรคการเมือง 
 
  

 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ส านักงานกกต.ได้ชี้แจงกรณียุติเรื่องการตรวจสอบงบการเงินของ 32 พรรคการเมือง 

(รวมพรรคอนาคตใหม่) ที่มีการกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการของพรรคการเมือง ว่า การแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวยังมี
ความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งการด าเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมืองและส านักงาน
กกต. ซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของ 32 พรรคการเมือง เป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับการกู้ยืม
เงินของพรรคการเมืองตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 ก.พ. 63 ว่าสถานะของเงินกู้ยืมไม่ถือเป็น
รายได้ของพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง 60 มาตรา 62 แต่เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมือง การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงกระท าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย
ก าหนดไว้เท่านั้น ซึ่งการให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า หรือการท าให้หนี้
ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลง หรือเป็นการได้เงิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ที่โดยปกติต้องจ่าย ถือ
เป็นประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 4 ของกฎหมายเดียวกัน และต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 วรรค
สอง และภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการบริจาค และการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามพ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมืองมาตรา 66 และ 72 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้นมาตรา 66 ของพ.ร.ป.พรรค
การเมืองก าหนดไม่ให้พรรคการเมืองรับบริจาคฯมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อคนต่อปีและมาตรา 72 ก าหนดให้การ
รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 66 ไม่ว่าจะจ านวนเท่าใดก็
ตามถือเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่ง ในการตรวจสอบงบการเงินของทุกพรรคการเมืองนับแต่พ.ร.ป.
ว่าด้วยพรรคการเมือง 60 มีผลบังคับใช้แล้ว พบว่ามี 3 พรรคการเมืองที่มีงบการเงินประจ าปี 61 กู้ยืมเงินเกินกว่า 10 
ล้านบาท คือพรรคภูมิใจไทย 30 ล้านบาท พรรคประชากรไทย 12 ล้านบาทและพรรคเพ่ือไทย 13 ล้านบาท แต่เป็น
กรณีท่ีพรรคทั้งหมดกู้ยืมมาตั้งแต่ปี 2555และยังไม่มีการใช้เงินคืน จึงเป็นยอดหนี้คงค้างไว้ในงบการเงินปี 61 และในแต่
ละปีเป็นยอดเงินกู้ยืมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี จึงไม่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา 62 และมาตรา 72 ของพ.ร.ป.
พรรคการเมือง 
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ส่วนกรณีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องงบการเงินของพรรคการเมืองประจ าปี 2561 ที่ได้ลง
ประกาศในเว็บไซด์ของส านักงานกกต.ไปแล้วจ านวน 79 พรรครวม 609 หน้า ภายหลังตรวจสอบพบว่ามีเอกสารบันทึก
ข้อความเกี่ยวกับรายงานการรับบริจาคเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดลงประกาศไปด้วย ซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่
เกี่ยวข้องกับงบการเงินของพรรคการเมืองแต่อย่างใด จึงได้น าเอกสารดังกล่าวออกจากเว็บไซด์ของส านักงานกกต. ท าให้
เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองเหลือจ านวน 608 หน้า ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซด์กกต 

ส าหรับที่เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองสลับหน้ากันเนื่องจากในขั้นตอนจัดท าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของ
พรรคการเมืองดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซด์กกต. มีเอกสารจ านวนมาก จึงต้องแยกเอกสารเป็น 13 ชุดเพ่ือสแกน 
โดยในขั้นตอนน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามล าดับของชุดเอกสารดังกล่าวท าให้ไฟล์
เอกสารสลับหน้ากัน เป็นเหตุให้เอกสารงบการเงินของ 9 พรรคการเมือง คือ พรรคเพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย พรรค
ประชาธิปไตยใหม่ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ( พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย) พรรคพลังประชาธิปไตย พรรค
พลเมืองไทย( พรรคพลังพลเมืองไทย) พรรคไทยธรรม พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคพลังสังคม เรียงล าดับไม่
ต่อเนื่องกัน แต่เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองทั้ง 79 พรรคที่กกต.เผยแพร่ยังมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่แต่
พรรคได้จัดส่งมา ซึ่งงบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองและต้องน าเข้า
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติและหัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้อง ร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง
ก่อนจัดส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งต้องสอดคล้องกับรายงานการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและระบบบัญชี
ของพรรคการเมืองจึงไม่มีผู้ใดจะไปแก้ไขงบการเงินของพรรคการเมืองที่ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองให้ผิดไปจาก
งบการเงินที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่พรรคได้ ซึ่งเอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองที่มีการสลับหน้ากันทาง
กกต.จะด าเนินการแก้ไขล าดับเอกสารให้ถูกต้องต่อไป 
 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/207050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/207050
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24 กันยายน 2563 - 18:41 น. 

กกต. แจงเหตุตีตก 31 พรรคการเมืองกู้เงินไม่ผิด  
 

 
 
กกต.ชี้แจงเหตุตีตก 31 พรรคการเมืองกู้เงินไม่ผิด ยึดค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลัก "ภท.- ปชท.-พท." รอด 
เพราะเป็นยอดหนี้คงค้างที่กู้ยืมตั้งแต่ปี 55 ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี ส่วนเอกสารงบการเงินสลับหน้าพลาด
จากขั้นตอนจัดไฟล์ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ออกเอกสารชี้แจงกรณียุติเรื่องการตรวจสอบงบการเงินของ 31
พรรคการเมืองที่กู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการของพรรคการเมือง (ยกเว้นกรณีพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบ) ว่า การแสดงความ
คิดเห็นเรื่องดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย การด าเนินการของนายทะเบียนพรรค
การเมืองและส านักงานกกต. ซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของ
พรรคการเมืองตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าสถานะของเงินกู้ยืมไม่ถือเป็น
รายได้ของพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 60 มาตรา 62 แต่เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมือง 

การด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง จึงกระท าได้ภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น ซึ่งการให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า 
หรือการท าให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือเป็นการได้เงินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ที่โดย
ปกติต้องจ่าย ถือเป็นประโยชน์อ่ืนใดตามมาตรา 4 ของกฎหมายเดียวกัน และต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 45 วรรคสอง และภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการบริจาค และการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 66 และ 72 
ทั้ งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น มาตรา 66 ของพ.ร.ป.พรรค
การเมืองก าหนดไม่ให้พรรคการเมืองรับบริจาคฯ มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี และมาตรา 72 ก าหนดให้
การรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรรู้ว่ าได้มาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 66 ไม่ว่าจะจ านวน
เท่าใดก็ตามถือเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้นซึ่งการตรวจสอบงบการเงินของทุกพรรคการเมือง นับ
แต่พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 60 มีผลบังคับใช้ พบว่ามี 3 พรรคการเมืองที่งบการเงินประจ าปี 2561 กู้ยืมเงินเกินกว่า 
10 ล้านบาท คือ พรรคภูมิใจไทย 30 ล้านบาท พรรคประชากรไทย 12 ล้านบาทและพรรคเพ่ือไทย 13 ล้านบาท แต่
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เป็นกรณีที่พรรคทั้งหมดกู้ยืมมาตั้งแต่ปี 2555 และยังไม่ได้ใช้เงินคืน จึงเป็นยอดหนี้คงค้างไว้ในงบการเงินปี 2561 และ
ในแต่ละปีเป็นยอดเงินกู้ยืมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี จึงไม่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา 62 และมาตรา 72 ของ 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง 

ส าหรับกรณีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องงบการเงินของพรรคการเมืองประจ าปี 2561 ที่ลง
ประกาศในเว็บไซด์ของส านักงานกกต.ไปแล้วจ านวน 79 พรรค รวม 609 หน้า ภายหลังตรวจสอบพบว่ามีเอกสารบันทึก
ข้อความเกี่ยวกับรายงานการรับบริจาคเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดลงประกาศไปด้วย ซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่
เกี่ยวข้องกับงบการเงินของพรรคการเมือง จึงน าเอกสารดังกล่าวออกจากเว็บไซด์ของส านักงานกกต. ท าให้เอกสารงบ
การเงินของพรรคการเมืองเหลือจ านวน 608 หน้า ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซด์กกต. 

 ทั้งนี้งบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ รับรองและต้องน าเข้าท่ีประชุม
ใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติและหัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมืองก่อนจัดส่ง
ให้นายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายงานการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและระบบบัญชีของ
พรรคการเมือง จึงไม่มีผู้ใดแก้ไขงบการเงินของพรรคการเมืองที่ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองให้ผิดไปจากงบการเงิน
ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่พรรคได้  

อย่างไรก็ตาม กกต. ยอมรับว่า เอกสารงบฯการเงินของพรรคการเมืองสลับหน้าจริงโดยเกิดจากความผิดพลาด
ในขั้นตอนจัดไฟล์  ซ่ึงกกต.จะแก้ไขล าดับเอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองที่สลับหน้ากันให้ถูกต้องต่อไป 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/444274?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/444274?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/444274?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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25 ก.ย. 2563-10:27 น. 

การเมือง - โต้แก้ตัวเลขเงินกู้พรรค-ช่วยรบ. กกต.ออกแถลงแจงวุ่น-แคเ่อกสารสลับหน้า 
 

 
 

วันที่ 24 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นชอบไม่ต้องสอบ 31 พรรค ที่ถูก
ร้องมีงบเงินกู้ยืม ทดรองจ่าย จนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยเปรียบเทียบกรณีพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจากปัญหา
กู้ยิมเงิน พร้อมตั้งข้อสังเกตมีการแก้ตัวเลขงบการเงินของพรรครัฐบาลพรรคหนึ่ง เพื่อซ่อนตัวเลขเงินยืมไม่ให้
ตรวจสอบได้นั้น 

ส านักงานกกต.ได้เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจง ตามข่าวนายทะเบียนฯตรวจสอบงบการเงินของ 32 พรรค 
ที่กู้ยืมเงินมาใช้แล้วไม่เป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.พรรคการเมืองนั้น คลาดเคลื่อนไม่ตรงข้อเท็จจริงและข้อกฎหม าย 
ขอชี้แจง 1.ศาลรัฐธรรมนูญวางแนวทางการกู้ยืมเงินตามค าวินิจฉัยที่ 5/63 เงินกู้ยืมมิใช่รายได้ แต่เป็นรายรับ 
การให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดไม่เป็นไปตามปกติถือเป็นประโยชน์อื่นใด และห้ามรับบริจาคเกินกว่า 
10 ล้านบาท 2.การตรวจสอบงบการเงินของทุกพรรค พบมี 3 พรรคกู้ยืมเงินเกิน 10 ล้านบาท ได้แก่ ภูมิใจไทย 
30 ล้านบาท ประชากรไทย 12 ล้านบาท เพ่ือไทย 13 ล้านบาท กู้ยืมตั้งแต่ปี 2555 ยังไม่ใช้คืน แต่ละปียอดกู้ยืม
ไม่เกิน 10 ล้านบาท จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.พรรคการเมือง 3.ประกาศนายทะเบียนฯ เรื่องงบการเงินของ
พรรคการเมืองปี 2561 ที่ลงเว็บไซต์กกต. 79 พรรค 609 หน้า มีเอกสารเกี่ยวกับการรายงานการรับบริจาคเกิน
เวลากฎหมายก าหนด จึงน าออกจากเว็บไซต ท าให้เอกสารงบการเงินเหลือ 608 หน้า 4.เอกสารงบการเงินของ
พรรคสลับหน้ากัน การจัดท าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มีเอกสารจ านวนมากจึงแยกเป็น 13 ชุด เพื่อสแกน ขั้นตอนการ
น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไฟล์เอกสารสลับหน้ากัน เป็นเหตุให้เอกสารงบการเงินของ 9 พรรค เพื่อไทย ภูมิใจ
ไทย ประชาธิปไตยใหม่ รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พลังประชาธิปไตย พลเมืองไทย ไทยธรรม พลังปวงชนไทย และ
พลังสังคม เรียงล าดับไม่ต่อเนื่องกัน แต่เอกสาร 79 พรรค ที่เผยแพร่ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 

ทั้งนี้ งบการเงินของพรรคการเมืองต้องให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรอง และน าเข้าที่
ประชุมใหญ่พรรคเพื่ออนุมัติ หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกต้องรับรองความถูกต้อง ก่อนส่งนายทะเบียนฯ ซึ่งต้อง
สอดคล้องรายงานการประชุมใหญ่และระบบบัญชีของพรรค จึงไม่มีผู้ใดไปแก้ไขได้ ส่วนเอกสารงบการเงินของ
พรรคที่สลับหน้ากัน ส านักงานกกต. จะแก้ไขให้ถูกต่อไป  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4982731  

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4982731
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg
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24 ก.ย. 2563 

กกต. เคาะยุติสอบเงินกู้ยืม 32 พรรคการเมือง 
 

 
 
กกต.ออกเอกสารแจงยุติสอบงบการเงิน 32 พรรคการเมือง ชี้เหตุพรรค "ภท.- ปชท.-พท." รอด เพราะเป็นยอดหนี้
คงค้างที่กู้ยืมตั้งแต่ปี 55 และไม่เกิน10ล้านต่อคนต่อปี อ้างเอกสารในเว็บหาย เพราะจนท.สะเพร่าใส่เอกสารเกิน
เรียงล าดับเอกสารสลับหน้า 

(24 กันยายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง โดยในเอกสารระบุว่าพรรค
การเมืองที่กู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการของพรรคการเมืองทั้ง 32 พรรค ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 72  

โดยส านักงาน กกต. ได้ชี้แจง ดังนี้ 1. การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวทางเกี่ยวกับ
การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5 / 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 
สถานะของเงินกู้ยืม / เงินกู้ยืมไม่ใช่เป็นรายได้ของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบการจะธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 62 แต่เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมืองการด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการ
ใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงกระท าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น  รายรับถือเป็น
ประโยชน์อันใดตามกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง / การให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิด
ดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าหรือการท าให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือเป็นการได้เงินหรือ
ประโยชน์อันใดที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายซึ่งโดยปกติต้องจ่ายย่อมถือว่าเป็นประโยชน์อันใดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตราสี่และต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 วรรค
สอง และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริจาคและการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 66 และมาตรา 72 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด / ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 66 ก าหนดห้ามีให้พรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี นอกจากนี้มาตรา 72 ก าหนดให้การรับบริจาคเงินทรัพย์สิน
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หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 มาตรา 66 ไม่ว่าจากจ านวนเท่าใดก็ตามย่อมถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายทั้งสิ้น 

2. ในการตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองนับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับแล้วพบว่าพรรคการเมืองจ านวน 3 พรรคการเมือง ที่มีงบการเงิน
ประจ าปี 2561 ปรากฏรายการกู้ยืมเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย มียอดเงินกู้ยืมจ านวน 30 ล้านบาท 
/ พรรคประชากรไทยมียอดเงินกู้ยืมจ านวน 12 ล้านบาท และพรรคเพ่ือไทยมียอดกู้เงินยืมจ านวน 13 ล้านบาท เป็น
กรณีท่ีพรรคการเมืองกู้ยืมเงินมาตั้งแต่ปี 2555 และยังไม่มีการใช้เงินคืนซึ่งเป็นยอดที่ค้างไว้ในงบการเงินประจ าปี 2561 
ซึ่งในแต่ละปีเป็นยอดเงินกู้ยืมเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อคนต่อปี จึงไม่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพพ.ศ. 2560 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 72 

3. กรณีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องงบการเงินของพรรคการเมืองประจ าปี 2561 ซึ่งได้ลงประกาศ
ไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วจ านวน 79 พรรคการเมืองรวม 609 หน้า ซึ่งภายหลังได้
ตรวจสอบพบว่ามีเอกสารบันทึกข้อความเกี่ยวกับการรายงานการรับบริจาคเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดลงประกาศ
ไปด้วย ซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของพรรคการเมืองแต่อย่างใด จึงน าเอกสารบันทึกข้อความเกี่ยวกับ
การรายงานการรับบริจาคออกจากเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท าให้เอกสารงบการเงินของพรรค
การเมืองเหลือจ านวน 608 หน้า ทั้งนี้สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

4. เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองมีการสลับหน้ากัน เนื่องจากในขั้นตอนการจัดท าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์งบ
การเงินของพรรคการเมืองเพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเอกสารจ านวนมาก จึง
ต้องใช้กสารเป็น 13 ชุด เพื่อสแกนเอกสารโดยในขั้นตอนการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไป
ตามล าดับของชุดเอกสาร ทั้งนี้เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองที่มีการสลับหน้ากันส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378797389?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/450384 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thebangkokinsight.com/441527/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378797389?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378797389?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/450384
https://www.thebangkokinsight.com/441527/
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หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่25 กันยายน 2563 
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24 กันยายน 2563 - 20:10 น. 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขต
เลือกตั้ง 

 
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง 

24 กันยายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ความว่า อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ 
1. พระนคร 2. ดุสิต 3. หนองจอก 4. บางรัก 5. บางเขน 6. บางกะปิ 7. ปทุมวัน 8. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 9. พระโขนง 
10. มี นบุ รี  11. ลาดกระบั ง  12. ยานนาว า  13. สั ม พันธว งศ์  14. พญา ไท  15. ธนบุ รี  16. บางกอก ใหญ่ 
 17. ห้วยขวาง 18. คลองสาน 19. ตลิ่งชัน 20. บางกอกน้อย 21. บางขุนเทียน 22. ภาษีเจริญ 23. หนองแขม 
 24. ราษฎร์บูรณะ 25. บางพลัด 26. ดินแดง 27. บึงกุ่ม 28. สาทร 29. บางซื่อ 30. จตุจักร 31. บางคอแหลม  
32. ประเวศ 33. คลองเตย 34. สวนหลวง 35. จอมทอง 36. ดอนเมือง 37. ราชเทวี 38. ลาดพร้าว 39. วัฒนา  
40. บางแค 41. หลักสี่ 42. สายไหม 43. คันนายาว 44. สะพานสูง 45. วังทองหลาง 46. คลองสามวา 47. บางนา 48. 
ทวีวัฒนา 49. ทุ่งครุ 50. บางบอน 
  ส าหรับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้ ให้ถือว่ามีพ้ืนที่อยู่ในเขต เลือกตั้ง
เดียวกับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา 
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 
อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
อ้างอิง :  https://www.komchadluek.net/news/politic/444284 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/444284
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วันท่ี 24 กันยายน 2563 - 22:05 น. 

ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขตเลอืกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต 
 

 
 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่ง
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ความว่า อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ 
1.พระนคร 2.ดุสิต 3.หนองจอก 4.บางรัก 5.บางเขน 6.บางกะปิ 7.ปทุมวัน 8.ป้อมปราบศัตรูพ่าย 9.พระโขนง 10.มีน
บุรี 11.ลาดกระบัง 12.ยานนาวา 13.สัมพันธวงศ์ 14.พญาไท 15.ธนบุรี 16.บางกอกใหญ่ 17.ห้วยขวาง 18.คลองสาน 
19.ตลิ่งชัน 20.บางกอกน้อย 21.บางขุนเทียน 22.ภาษีเจริญ 23.หนองแขม 24.ราษฎร์บูรณะ 25.บางพลัด 26.ดินแดง 
27.บึงกุ่ม 28.สาทร 29.บางซื่อ 30.จตุจักร 31.บางคอแหลม 32.ประเวศ 33.คลองเตย 34.สวนหลวง 35.จอมทอง 36.
ดอนเมือง 37.ราชเทวี 38.ลาดพร้าว 39.วัฒนา 40.บางแค 41.หลักสี่ 42.สายไหม 43.คันนายาว 44.สะพานสูง 45.วัง
ทองหลาง 46.คลองสามวา 47.บางนา 48.ทวีวัฒนา 49.ทุ่งครุ 50.บางบอน 

ส าหรับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งข้ึนใหม่หลังประกาศนี้ ให้ถือว่ามีพื้นที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง
เดียวกับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมท่ีแยกออกมา 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2364926 

 

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0001.PDF
https://www.matichon.co.th/politics/news_2364926
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1-1.jpg
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24 ก.ย. 2563 เวลา 22:20 น. 

ราชกิจจาฯ ประกาศ แบ่งเขตเลอืกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขต 
 

 
 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ความว่า อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ออกเป็น 50 เขตเลือกตัง้ โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ 
1. พระนคร 2. ดุสิต 3. หนองจอก 4. บางรัก 5. บางเขน 6. บางกะปิ 7. ปทุมวัน 8. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 9. พระโขนง 
10. มี นบุ รี  11. ล าดกระบั ง  12. ย านนาว า  13. สั ม พัน ธ ว งศ์  14. พญา ไท  15. ธนบุ รี  16. บา งกอก ใ ห ญ่   
17. ห้วยขวาง 18. คลองสาน 19. ตลิ่งชัน 20. บางกอกน้อย 21. บางขุนเทียน 22. ภาษีเจริญ 23. หนองแขม  
24. ราษฎร์บูรณะ 25. บางพลัด  26. ดินแดง 27. บึงกุ่ม 28. สาทร  29. บางซื่อ 30. จตุจักร 31. บางคอแหลม  
32. ประเวศ 33. คลองเตย 34. สวนหลวง 35. จอมทอง 36. ดอนเมือง 37. ราชเทวี 38. ลาดพร้าว 39. วัฒนา  
40. บางแค 41. หลักสี่ 42. สายไหม 43. คันนายาว 44. สะพานสูง 45. วังทองหลาง 46. คลองสามวา 47. บางนา 48. 
ทวีวัฒนา 49. ทุ่งครุ 50. บางบ่อ 

ส าหรับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้ ให้ถือว่ามีพ้ืนที่อยู่ในเขตเลือกตั้ ง
เดียวกับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา 
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 
อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.springnews.co.th/politics/800501 

https://www.springnews.co.th/politics/800501
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24 ก.ย. 2563 23:54    

ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง 
 

 
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ 

วันนี้ (24 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ความว่า อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ 
1. พระนคร  2. ดุสิ ต  3. หนองจอก  4. บางรั ก  5. บาง เขน  6. บางกะปิ  7. ปทุมวัน  8. ป้อมปราบศัตรู พ่ าย  
9. พระโขนง 10. มีนบุรี 11. ลาดกระบัง 12. ยานนาวา 13. สัมพันธวงศ์ 14. พญาไท 15. ธนบุรี 16. บางกอกใหญ่ 17. 
ห้วยขวาง 18. คลองสาน 19. ตลิ่งชัน 20. บางกอกน้อย 21. บางขุนเทียน 22. ภาษีเจริญ 23. หนองแขม 24. ราษฎร์
บูรณะ 25. บางพลัด 26. ดินแดง 27. บึงกุ่ม 28. สาทร 29. บางซื่อ 30.  จตุจักร 31. บางคอแหลม 32. ประเวศ 33. 
คลองเตย 34. สวนหลวง 35. จอมทอง 36. ดอนเมือง 37. ราชเทวี 38. ลาดพร้าว 39. วัฒนา 40. บางแค 41. หลักสี่ 
42. สายไหม 43. คันนายาว 44. สะพานสูง 45. วังทองหลาง 46. คลองสามวา 47. บางนา 48. ทวีวัฒนา 49. ทุ่งครุ 
50. บางบอน  

ส าหรับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้ ให้ถือว่ามีพ้ืนที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง
เดียวกับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000098152 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000098152
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24 กันยายน 2563 23:55 น.    

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม.และสมาชิกสภา อบจ. 
48 จังหวัด 

 
 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รวม 49 ฉบับ 
รายละเอียดดังนี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/184898 
 
  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp
https://siamrath.co.th/n/184898
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200924/c70b0b2301aa5eefc30a8c2be09c7d026b83a65345edaeab0353ff821cf6e5d7.jpeg?itok=yMPyj9l2
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 05:48 | 25 กันยายน 2563  

กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต 
 

 
 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง แต่ละเขตมี
สมาชิกเลือกตั้ง 1 คน 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  การแบ่ง
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ความว่า อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ 
1.พระนคร 2.ดุสิต 3.หนองจอก 4.บางรัก 5.บางเขน 6.บางกะปิ 7.ปทุมวัน 8.ป้อมปราบศัตรูพ่าย 9.พระโขนง 10.มีน
บุรี 11.ลาดกระบัง 12.ยานนาวา 13.สัมพันธวงศ์ 14.พญาไท 15.ธนบุรี 16.บางกอกใหญ่ 17.ห้วยขวาง 18.คลองสาน 
19.ตลิ่งชัน 20.บางกอกน้อย 21.บางขุนเทียน 22.ภาษีเจริญ 23.หนองแขม 24.ราษฎร์บูรณะ 25.บางพลัด 26.ดินแดง 
27.บึงกุ่ม 28.สาทร 29.บางซื่อ 30.จตุจักร 31.บางคอแหลม 32.ประเวศ 33.คลองเตย 34.สวนหลวง 35.จอมทอง 36.
ดอนเมือง 37.ราชเทวี 38.ลาดพร้าว 39.วัฒนา 40.บางแค 41.หลักสี่ 42.สายไหม 43.คันนายาว 44.สะพานสูง 45.วัง
ทองหลาง 46.คลองสามวา 47.บางนา 48.ทวีวัฒนา 49.ทุ่งครุ 50.บางบอน 
ส าหรับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้ ให้ถือว่ามีพ้ืนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกับต าบล
หรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา 
 

อ้างอิง : HTTPS://NEWS.THAIPBS.OR.TH/CONTENT/296822 

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0001.PDF
https://news.thaipbs.or.th/content/296822
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24 กันยายน 2563 

ประกาศแบ่งเขตเลอืกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลอืกตั้ง 
 

 
 

 
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการ เลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ความว่า อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ 
1. พระนคร  2. ดุสิ ต  3. หนองจอก  4. บางรั ก  5. บาง เขน  6. บางกะปิ  7. ปทุมวัน  8. ป้อมปราบศัตรู พ่ าย  
9. พระโขนง 10. มีนบุรี 11. ลาดกระบัง 12. ยานนาวา 13. สัมพันธวงศ์ 14. พญาไท 15. ธนบุรี 16. บางกอกใหญ่ 17. 
ห้วยขวาง  18. คลองสาน  19. ตลิ่ งชัน  20. บางกอกน้อย  21. บางขุนเทียน  22. ภาษี เจริญ  23. หนองแขม  
24. ราษฎร์บูรณะ 25. บางพลัด  26. ดินแดง 27. บึงกุ่ม 28. สาทร  29. บางซื่อ 30. จตุจักร 31. บางคอแหลม  
32. ประเวศ 33. คลองเตย 34. สวนหลวง 35. จอมทอง 36. ดอนเมือง 37. ราชเทวี 38. ลาดพร้าว 39. วัฒนา  
40. บางแค 41. หลักสี่ 42. สายไหม43. คันนายาว 44. สะพานสูง 45. วังทองหลาง 46. คลองสามวา 47. บางนา 48. 
ทวีวัฒนา 49. ทุ่งครุ 50. บางบอน 

ส าหรับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้ ให้ถือว่ามีพ้ืนที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง
เดียวกับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา 
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899439?utm_source=slide_relate&utm_medium=inte
rnal_referral 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899439?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899439?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
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25 ก.ย. 2020การเมือง  

ราชกิจจานุเบกษา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต 
 

 
 

วานนี้ 24 กย. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ความว่า อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา ไม่แจ้งในโพสต์ปรับ 10,000 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง 
โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้  
1.พระนคร 2.ดุสิต 3.หนองจอก 4.บางรัก 5.บางเขน 6.บางกะปิ 7.ปทุมวัน 8.ป้อมปราบศัตรูพ่าย 9.พระโขนง 10.มีน
บุรี 11.ลาดกระบัง 12.ยานนาวา 13.สัมพันธวงศ์ 14.พญาไท 15.ธนบุรี 16.บางกอกใหญ่ 17.ห้วยขวาง 18.คลองสาน 
19.ตลิ่งชัน 20.บางกอกน้อย 21.บางขุนเทียน 22.ภาษีเจริญ 23.หนองแขม 24.ราษฎร์บูรณะ 25.บางพลัด 26.ดินแดง 
27.บึงกุ่ม 28.สาทร 29.บางซื่อ 30.จตุจักร 31.บางคอแหลม 32.ประเวศ 33.คลองเตย 34.สวนหลวง 35.จอมทอง 36.
ดอนเมือง 37.ราชเทวี 38.ลาดพร้าว 39.วัฒนา 40.บางแค 41.หลักสี่ 42.สายไหม 43.คันนายาว 44.สะพานสูง 45.วัง
ทองหลาง 46.คลองสามวา 47.บางนา 48.ทวีวัฒนา 49.ทุ่งครุ 50.บางบอน 
ส าหรับต าบลหรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้ ให้ถือว่ามีพ้ืนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกับต าบล
หรือแขวง หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/gazette-election 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
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%99/133792 
 

 

 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/gazette-election
https://www.brighttv.co.th/news/politics/gazette-election
https://www.brighttv.co.th/news/politics/gazette-election
https://www.brighttv.co.th/news/social/gazette-sell-online
https://www.brighttv.co.th/news/politics/gazette-election
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%99/133792
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%99/133792
https://www.brighttv.co.th/news/politics/gazette-election
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วันพฤหัสบดี ท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 20.12 น. 

รัฐบาลปิดเกม! มติท่วมท้นตั้ง กมธ.เลื่อนโหวตแก้ รธน.-ฝ่ายค้านวอล์คเอ้าท์ 
 

 
 

“วิปรัฐบาล”ลุยไฟ โหวตตั้งกมธ.ยื้อแก้รธน. ด้าน“รังสิมันต์”ข้องใจ ผิดรธน.มีรมต.ร่วมโหวตด้วย ด้านชวนสั่ง
ปิด ประชุมสมัยประชุมขอสมาชิกอย่าติดโควิด 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63  เวลา 20.00 น. ภายหลังจากฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และส.ว.ได้พักการประชุมเพ่ือหารือกัน
เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกลับมาเปิดประชุมกันอีกครั้ง โดยนายชัยวุฒิ ธมาคณานุสรณ์ ส.ส.สิงห์บุรี พรรคพลังประชารัฐ 
แจ้งผลการหารือว่า ขอให้เดินตามญัตติที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เสนอไว้คือ ให้ลง
มติว่าจะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตาม
ข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา ข้อ 121 วรรค 3 

จากนั้นนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ถ้าจะประวิงเวลาออกไปอีก 1เดือน 
พรรคก้าวไกลคงร่วมสังฆกรรมกับกระบวนการนี้ไม่ได้ 

ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยยินดีหากจะต้องใช้เวลาทบทวนศึกษาร่วมกันทั้ง 3ฝ่ายอีกครั้ง ขอ
สนับสนุนญัตติให้ศึกษารัฐธรรมนูญเพิ่มเติมตามท่ีนายไพบูลย์เสนอ 

จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา สั่งให้ที่ประชุมเตรียมลงมติตั้งกรรมาธิการฯ หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมลงมติ
เห็นชอบให้ตั้งกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน 432 ต่อ 255 เสียง งดออกเสียง 28 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 พร้อมทั้งตั้ง
กรรมาธิการฯ จ านวน 45 คน ประกอบด้วย ส.ว. 15 คน และส.ส.30 คน ก าหนดเวลาพิจารณาภายใน 30 วัน 

โดยแบ่งสัดส่วนดังนี้ พรรคเพ่ือไทยและพรรคพลังประชารัฐ พรรคละ 8 คน พรรคภูมิใจไทย 4 คน พรรค
ประชาธิปัตย์และพรรคก้าวไกล 3 คน พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
อย่างละ 1คน แต่ปรากฏว่า พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ และพรรคเศรษฐกิจใหม่ 
ประกาศถอนตัวไม่ขอร่วมเป็นกมธ.ศึกษารัฐธรรมนูญ ท าให้เหลือกรรมาธิการฯ ชุดดังกล่าวเพียง 31 คน  

ขณะที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ไม่อาจร่วมเป็นกมธ.ฯและไม่ขอตั้งกมธ.ไม่อยู่ร่วมสังฆ
กรรม และวอล์คเอ้าท์ออกจากห้องประชุม 
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ส่วนนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ขอตั้งข้อสังเกตว่า การลงมติตั้งกรรมาธิการฯ 
ถูกต้องหรือไม่ ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 163 หรือไม่ เนื่องจากมีรัฐมนตรีร่วมลงมติด้วย ซึ่งไม่สามารถท าได้ เพราะเป็นการ
ประชุมร่วมรัฐสภา ไม่ใช่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม นายชวนชี้แจงว่า ถ้าคิดว่าผิดกฎหมายให้ไปร้อง
ศาลรัฐธรรมนูญเลย 

กระทั่งเวลา 20.30 น.นายชวนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนเตรียมตัวที่จะมาโหวตญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกัน 
แต่เพ่ิงมาทราบในช่วงค่ าว่าจะมีการตั้งกรรมาธิการฯ การที่มีสมาชิกบางคนห่วงว่าถูกหลอกนั้น คงไม่ต้องกลัว เพราะถ้า
ถูกหลอก ตนก็ถูกหลอกด้วย และระหว่างปิดสมัยประชุมขอให้สมาชิกระวังตัว อย่าไปติดโควิด-19 ก่อนที่จะให้เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรอ่านพระราชโองการปิดสมัยการประชุม จากนั้นจึงสั่งปิดประชุมในเวลา 20.35 น.  

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/520815 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/520815
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24 กันยายน 2563 20:36 น.    

มติรัฐสภา 432:255  ตั้ง กมธ.ศึกษา รธน. ยื้อออกไปอีก 1 เดือน "ฝ่ายค้าน"วอล์คเอาท์ ไม่
ร่วมสังฆกรรม 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 24 ก.ย.63ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 
ท าหน้าที่ประธานในการประชุม หลังจากพักประชุมเวลา 19.25 น. 
ต่อมาเวลา 19.46 น.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นหารือว่า ท่านประธานเวลา 10 
นาทีแล้ว ท่านชวน กล่าวว่า ตนก็รออยู่เหมือนกัน  
จากนั้นนายวิโรจน์ กล่าวว่า มีประชาชนร้อนใจอยากรู้จะลงมติหรือไม่ ได้ปีนรั้วแล้วตกลงมา ตนขอไปดูได้หรือไม่ นาย
ชวน กล่าวว่า ตอนนี้น าตัวส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาลแล้ว ไม่ต้องห่วง  
ต่อมาเวลา 19.56 น.ได้เปิดประชุมต่อ โดยใช้เวลาพักประชุม 30 นาที จากนั้นนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เลขานุการวิป
รัฐบาล ระบุว่า เห็นด้วยตั้งกรรมาธิการศึกษารัฐธรรมนูญ 
นายวิโรจน์ กล่าวว่า  กรรมาธิการประวิงเวลาหนึ่งเดือนแล้วจะโหวตคว่ าใช่หรือไม่ พรรคก้าวไกลคงร่วมสังฆกรรมกับ
การแก้ไขอีก 8-9 เดือนไม่ได้ 
ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจ สนับสนุนตั้งกรรมาธิการ 
นายเรวัต วิศรุตเวช พรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ท่านก าลังเล่นเกมในสภา และนอกสภาถึงทางตัน   อาจจะเกิดความ
รุนแรงเกินคาดเดาได้ 
จากนั้นนายชวน ได้สรุป เสนอตั้งกรรมาธิการ ตามข้อบังคับที่121 วรรค  3  ท าให้นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.พรรค
เพ่ือไทย ประท้วงว่าประธานท าผิดข้อบังคับ แต่นายชวนไม่สนใจสั่งลงมติ ว่าจะตั้งกรรมาธิการหรือไม่ 
ผลปรากฎการลงมติเห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน  432 ต่อ 255 งดออกเสีบง  28 ไม่ลงคะแนน  1 
จากนั้นเสนอตั้งกมธ.45 คน  ประกอบด้วย วุฒิสภา 15 พรรคเพื่อไทย 8 พรรคพลงัประชารัฐ 8 ภูมิใจไทย 4 ก้าวไกล 3 
ประชาธิปัตย์ 3 เสรีรวมไทย 1 เศรษฐกิจใหม่ 1 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200924/fb82169d7963977e03e4ac148cffa9ee06f3e2bdcb4e17a5e4417494a1c20162.jpg?itok=2lgLfxJZ
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ขณะที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย ไม่ร่วมและไม่ตั้งกรรมาธิการ และไม่อยู่ ร่วม
สังฆกรรมด้วย เมื่อพูดเสร็จส.ส.พรรคเพื่อไทยได้พากันเดินออกจากห้องประชุมทันที 
ขณะที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า เป็นการท าผิดกฎหมาย   นายชวน กล่าวว่า ขอให้ไป
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ร่วมเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการ และพากันเดินออกจากห้องประชุมทันที  
ต่อมาประธานในที่ประชุมได้สั่งปิดประชุมเม่ือเวลา 20.35 น. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/184873 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/184873
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วันท่ี 24 ก.ย. 2563 เวลา 20:42 น. 

มติรัฐสภามัดมือชก !  
ตั้ง กมธ.ศึกษาก่อนรับหลักการแก้ รธน.1 เดือน 
 

ที่ประชุมรัฐสภา 432 ต่อ 255 เสียง ตั้งกมธ.45คนศึกษาการแก้ไขรธน.ใน1เดือน ฝ่ายค้านคว่ าบาตรไม่ร่วมสังฆ
กรรม พร้อมปิดสมัยประชุมสภา 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 20.10 การประชุมในญัตติร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หลังจากสั่งพักประชุม 10 นาที เพ่ือให้สมาชิกหากันในประเด็นที่ก าลัง
ถกกันว่าจะตั้งคณะกรรมาธิการหรือไม่ 

เมื่อเริ่มการประชุมนายชวนได้สั่งให้มีการลงมติว่าจะเห็นควรตั้งคณะกรรมาธิการก่อนหรือไม่ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่
ด้วยเสียง 432 เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 255 เสียงไม่ลงคะแนน 1 เสียง สรุปไม่มีการลงมติในวันนี้ ตั้งกมธ.45 คนศึกษา 1 
เดือน อย่างไรก็ตามก่อนหน้าจะมีการลงมติได้มีสมาชิกฝ่ายค้านอภิปรายทักท้วงว่าหากมีการตั้งคณะกรรมาธิการเท่ากับ
เป็นการเบี้ยวข้อตกลงตามท่ีวิป 3 ฝ่ายได้ตกลงกันไว้ 

ส าหรับ กมธ.วิสามัญศึกษาฯ 45 คน แบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภา 15 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 คน พรรคเพ่ือ
ไทย 8 คน พรรคภูมิใจไทย 4 พรรคก้าวไกล 3 พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 
1 พรรคประชาชาติ 1 พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1  
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/633896 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-527120 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/797376 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/444286?utm_source=homepage&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84
%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/444286?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/633896
https://www.prachachat.net/politics/news-527120
https://www.dailynews.co.th/politics/797376
https://www.komchadluek.net/news/politic/444286?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/news/politic/444286?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/news/politic/444286?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/news/politic/444286?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/444286?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563, 08.27 น. 

'สมชัย' วิเคราะห์ปรากฏการณ์ 23-24 ก.ย. ชี้เดือนหน้ามีแนวโน้มเป็นตุลาอาถรรพ์ 
 

 
 

25 กันยายน 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัว 
มีเนื้อหาดังนี้ 

ปรากฎการณ์ 23-24 กันยายน บอกอะไรเราหลายอย่าง  
1.  ค าอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นขุนศึก และผู้เกาะติดกับผู้มีอ านาจ สะท้อนถึง มุมมองทัศนคติที่เอาตัวเอง

เป็นศูนย์กลาง ต้องมีข้าเท่านั้น ชาติถึงอยู่รอด คนอ่ืนล้วนไม่รอบคอบ คิดไม่เป็น ประชาชนนั้นไว้วางใจไม่ได้ ไม่กล้าให้
ประชาชนเลือกคนของเขามาร่างรัฐธรรมนูญเอง 

2. การตัดสินใจไม่ลงมติ และตั้งกรรมาธิการศึกษาอีก 1 เดือน ด้านหนึ่งอาจมองว่าเป็นการยื้อเวลา แต่มองให้ลึก 
คือความขลาดกลัวและเริ่มหวาดผวากับพลังความไม่พอใจของสังคมภายนอก พูดแบบชาวบ้านว่า ปากเก่งตอนอภิปราย 
แต่ถึงเวลา ไม่กล้าลงมติ 

3. การชุมนุมของประชาชน สามารถระดมคนในเวลารวดเร็วและผู้น า สามารถควบคุมฝูงชนได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่ง
มองย้อนกลับไปในอดีต หากมีผู้น าที่ไม่ถนอมรักประชาชน ยุให้ประชาชนขัดขวางการเดินทางกลับ ของ ส.ส. ส.ว.  หรือยุ
ให้บุกเข้าไปในสภา  ภาพความรุนแรงวุ่นวายต่างๆคงเกิดขึ้นและเป็นบาดแผลของสังคมอีกครั้ง 

4.  จากนี้ไป เมื่อช่องทางในสภาถูกปิด ลมเย็นที่พอช่วยคลายความร้อนก็สิ้น ตุลาคมปีนี้ จึงมีแนวโน้มเป็นตุลา
อาถรรพ์อีกครั้ง โทษใครไม่ได้ครับ เพราะบุญท ามาเท่านี้   
สมชัย ศรีสุทธิยากร 
01.0 น. 25 กันยายน 2563 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/520841 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/520841
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25 กันยายน 2563 10:11 น.  

'สมชัย' ฟันธง ตลุาอาถรรพ์อีกครั้ง 
 

 
 

นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร ระบุว่า... 
ปรากฎการณ์ 23-24 กันยายน บอกอะไรเราหลายอย่าง 
1. ค าอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นขุนศึก และผู้เกาะติดกับผู้มีอ านาจ สะท้อนถึง มุมมองทัศนคติที่เอาตัวเองเป็น
ศูนย์กลาง ต้องมีข้าเท่านั้น ชาติถึงอยู่รอด คนอ่ืนล้วนไม่รอบคอบ คิดไม่เป็น ประชาชนนั้นไว้วางใจไม่ได้ ไม่กล้าให้
ประชาชนเลือกคนของเขามาร่างรัฐธรรมนูญเอง 
2. การตัดสินใจไม่ลงมติ และตั้งกรรมาธิการศึกษาอีก 1 เดือน ด้านหนึ่งอาจมองว่าเป็นการยื้อเวลา แต่มองให้ลึก คือ
ความขลาดกลัวและเริ่มหวาดผวากับพลังความไม่พอใจของสังคมภายนอก พูดแบบชาวบ้านว่า ปากเก่งตอนอภิปราย 
แต่ถึงเวลา ไม่กล้าลงมติ 
3. การชุมนุมของประชาชน สามารถระดมคนในเวลารวดเร็วและผู้น า สามารถควบคุมฝูงชนได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งมอง
ย้อนกลับไปในอดีต หากมีผู้น าที่ไม่ถนอมรักประชาชน ยุให้ประชาชนขัดขวางการเดินทางกลับ ของ ส.ส. ส.ว. หรือยุให้
บุกเข้าไปในสภา ภาพความรุนแรงวุ่นวายต่างๆคงเกิดข้ึนและเป็นบาดแผลของสังคมอีกครั้ง 
4. จากนี้ไป เมื่อช่องทางในสภาถูกปิด ลมเย็นที่พอช่วยคลายความร้อนก็สิ้น ตุลาคมปีนี้ จึงมีแนวโน้มเป็นตุลาอาถรรพ์
อีกครั้ง โทษใครไม่ได้ครับ เพราะบุญท ามาเท่านี้ 
สมชัย ศรีสุทธิยากร 
01.00 น. 25 กันยายน 2563 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/184940 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/184940
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200925/4b546ce543dfbed617107330d73a33f40f6b12774ea6d9ce709126a3097687b7.jpg?itok=Dc7jYFUu
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วันท่ี 24 ก.ย. 2563 เวลา 21:28 น. 

คุณหญิงสุดารัตน์ จวกรัฐบาล-ส.ว.ไม่จริงใจแก้ไข รธน. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
คุณหญิงสุดารัตน์ ชี้ สภาไม่เป็นความหวัง รัฐบาล สว. ขาดความจริงใจ หลังมีมติตั้งกมธ.ศึกษาการแก้ไขรธน. 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังที่ประชุม
รัฐสภามีมติตั้งกมธ.45คนศึกษาการแก้ไขรธน.ใน1เดือนว่า 

อาการเสียงแตก ตีรวนไปมา ต่อรองผลประโยชน์ จนต้องพักการประชุมเพ่ือดีลใหม่ก็ดี การตั้งกรรมาธิการเพ่ือ
ประวิงเวลาก็ดี ? พิสูจน์ว่า ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ขาดความจริงใจที่จะแก้ไข รธน.? 
แทนที่ สภาฯ จะเป็นเวทีหาทางออกอย่างสันติให้กับประเทศ กลับยิ่งท าให้ประชาชนรู้สึกว่า #สภาไม่เป็นความหวัง 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/633899 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.posttoday.com/politic/news/633899
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25 กันยายน 2563 06:23 น.    

'หญิงหน่อย' ชี้ เกมตีรวน รบ.-สว.ไม่จริงใจแก ้รธน. ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าสภาไมเ่ป็น
ความหวัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กชื่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ
ราพันธุ์ Sudarat Keyuraphanระบุว่า... 
 อาการเสียงแตก ตีรวนไปมา ต่อรองผลประโยชน์ จนต้องพักการประชุมเพ่ือดีลใหม่ก็ดี การตั้งกรรมาธิการเพ่ือ
ประวิงเวลาก็ดี  แทนที่ สภาฯ จะเป็นเวทีหาทางออก ละ ส.ว. ขาดความจริงใจที่จะแก้ไข รธน.พิสูจน์ว่า ฝ่ายรัฐบาล แ

สภาไม่เป็นความหวัง #อย่างสันติให้กับประเทศ กลับยิ่งท าให้ประชาชนรู้สึกว่า  
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/184904 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/184904
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200925/d0e845151d9ed23f085a98751700baea714c97ca42a45a95c34369556c189d4e.jpg?itok=E79a9C6z
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25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:59 น.    

'วิษณุ'มั่นใจไร้ปัญหาฝ่ายค้านไม่ร่วมนั่ง  
กมธฯ อ้างเป็นโอกาสดีให้หยิบร่างไอลอว์ไปถกได้ 
 

 
25 ก.ย.63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุม รัฐสภามี
มติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาญัตติร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ 30 วัน ว่า เมื่อ 
กมธ.ศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ก็น าเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาว่ากมธ.มีความเห็นอย่างไร จากนั้นสามารถลง
มติกันเลยได้ ส่วนที่ฝ่ายค้านไม่ร่วมเป็นกมธ.ด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไร เคยเกิดกรณีเช่นนี้มาแล้วหลายครั้ง และการ
ที่ตั้ง กมธ.ขึ้นมา จะได้น าประเด็นที่สงสัยในช่วง 2 วันที่ผ่านมามาพูดคุย และถือเป็นโอกาสดีร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของไอลอว์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อ จะสามารถให้ กมธ.พิจารณาด้วยก็ได้ เสร็จแล้วทั้งหมดจะ
ไปว่ากันเมื่อตอนเปิดสภา   
ผู้สื่อข่าวถามว่า มี ส.ว.ระบุว่าการตั้ง กมธ.ออกไป 30 วัน เพ่ือต้องการรอให้รัฐบาลส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้า

ไป นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลไม่เคยพูดคุย ไม่รู้ว่าใครพูด และไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร เขาอาจจะเดา ซึ่งโอกาสเป็นไปได้ก็มี 
แต่ยืนยันรัฐบาลไม่เคยพูด ทั้งนี้ คนจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้คือ คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน 5 
หมื่นคน คนที่พูดคงพยายามพูดถึงหลักการ   

เมื่อถามว่า หากคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปยังรัฐสภา ต้องใช้เวลานานหรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ไม่นาน จะช้าเพียงการจัดท าร่างหากรัฐบาลคิดจะท า แต่ตนยังไม่เคยได้ยิน ซึ่งจะใช้เวลาระหว่างปิดสมัยประชุม 
และสามารถยื่นเมื่อเปิดสมัยประชุมเดือน พ.ย.ได้ถ้ารัฐบาลจะเสนอ แต่ยืนยันตนยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ ทั้งนี้ นายวิษณุ 
ได้ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า เรื่องนี้ใครเป็นพูด ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับไปว่า ส.ว.พูดกัน นายวิษณุ จึงกล่าวว่า คง เป็นการหารือ 
เขาคงอยากเห็น แต่จะเห็นหรือไม่นั้นไม่ทราบ 

เมื่อถามว่า หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ท าให้รัฐบาลถูกมองว่าไม่มีความจริงใจในการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ ไม่มีใครมอง มีแต่สื่อมอง เรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือเกี่ยว ตอน
ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 มีคนอภิปรายว่าหากรัฐธรรมนูญผ่าน รัฐบาลอย่ามาเอาหน้า 
เพราะรัฐบาลไม่ได้ท าอะไรเลย เมื่อมีการตั้ง กมธ.แล้วจะไปดึงรัฐบาลเข้ามาท าไม และที่รัฐบาลไม่เสนอร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพราะพรรคร่วมรัฐบาลเขาตกลงกันว่าจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐบาลก็เห็นด้วยกับการแก้ แต่
ประเด็นต่างๆ ของพรรคร่วมรัฐบาลอาจไม่ตรงกัน จึงท าให้ยากที่จะท าให้เป็นร่างของรัฐบาล จึงใช้ร่างกลางของพรรค
ร่วมรัฐบาล และให้ ส.ส.ร.เป็นผู้คิดวิธีการ    

เมื่อถามว่า บางฝ่ายมองว่า กรณีที่เกิดขึ้นจะท าให้การเมืองนอกสภาแรงขึ้น นายวิษณุ กล่าวว่า จะมองอะไรให้
รุนแรง ตนไม่มอง ส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญจะเป็นประเด็นหลักให้เขาเคลื่อนไหวในเดือน ต.ค.หรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78573  

https://www.thaipost.net/main/detail/78573
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วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563, 11.11 น. 

 ‘วิษณ’ุชี้ไร้ปัญหาฝ่ายค้านไม่ร่วม กมธ. ศึกษา รธน.เล็งหยิบร่างไอลอว์ถก 
 

 
“วิษณุ” ชี้ ไร้ปัญหา ฝ่ายค้านไม่ร่วมนั่ง กมธ. ศึกษา รธน.  ระบุ เป็นโอกาสดี ให้หยิบร่างไอลอว์ไปถกได้ ปัด 

รัฐบาลไม่จริงใจ 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้

สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมรัฐสภามีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาญัตติร่างรัฐธรรมนูญ
ทั้ง 6 ฉบับ 30 วันว่า เมื่อ กมธ.ศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ก็น าเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาว่า หาก กมธ. มีความเห็น
อย่างไร จากนั้นก็สามารถลงมติกันเลยได้ ส่วนที่ฝ่ายค้านไม่ร่วมเป็น กมธ. ด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งเคยเกิดกรณีเช่นนี้
มาแล้วหลายครั้ง และการที่ตั้ง กมธ. ขึ้นมา จะได้น าประเด็นที่สงสัยในช่วง 2 วันที่ผ่านมา น ามาพูดคุย และถือเป็น
โอกาสดีที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อ จะสามารถให้ กมธ.พิจารณาด้วยก็ได้ เสร็จ
แล้วทั้งหมดก็จะไปว่ากันเม่ือตอนเปิดสภา 

 ผู้สื่อข่าวถามว่า มี ส.ว.ระบุว่า การตั้ง กมธ. มาศึกษา 30 วัน ก็เพ่ือต้องการรอให้รัฐบาลส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับของรัฐบาลเข้าไป นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลไม่เคยพูดคุย ไม่รู้ว่า ใครพูด และไม่รู้ว่า แปลว่าอะไร เขาอาจจะเดา 
ซึ่งโอกาสเป็นไปได้ก็มี แต่ยืนยันรัฐบาลไม่เคยพูด ทั้งนี้ คนจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้คือ คณะรัฐมนตรี สมาชิก
รัฐสภา และประชาชน 5 หมื่นคน คนที่พูดคงพยายามพูดถึงหลักการ 

เมื่อถามว่า หากคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปยังรัฐสภา ต้องใช้เวลานานหรือไม่ นายวิษณุ กล่าว
ว่า ไม่นาน จะช้าเพียงการจัดท าร่างหากรัฐบาลคิดจะท า แต่ตนยังไม่เคยได้ยิน ซึ่งจะใช้เวลาระหว่างปิดสมัยประชุม และ
สามารถยื่นเมื่อเปิดสมัยประชุมเดือน พ.ย.ได้ถ้ารัฐบาลจะเสนอ แต่ยืนยันตนยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ ทั้งนี้ นายวิษณุ ได้
ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า เรื่องนี้ใครเป็นพูด ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับไปว่า ส.ว.พูดกัน นายวิษณุ จึงกล่าวว่า คงเป็นการหารือ เขา
คงอยากเห็น แต่จะเห็นหรือไม่นั้นไม่ทราบ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/520864 
 
 

https://www.naewna.com/politic/520864
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25 กันยายน 2563 11:32 am 

วิษณุ ช้ีไม่มีปัญหา ฝ่ายค้านไม่เข้าร่วม กมธ. 
 

 
 

ท าเนียบฯ 25 ก.ย.- “วิษณุ” ระบุฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมคณะกรรมาธิการฯ ไม่มีปัญหาในอนาคต เคยเกิดมาแล้วหลายครั้ง 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภา เลื่อนการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

พร้อมเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาเพ่ิมเติม โดยมีกรอบระยะเวลา 30 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 
121 วรรค3 ก่อนจะน ากลับมาลงมติใหม่ในสมัยประชุมหน้า (1พ.ย.63) ว่า ขั้นตอนต่อไปจะน าผลประชุมมาแจ้งต่อที่
ประชุมสภา ว่าคณะกรรมาธิการมีความเห็นอย่างไร และไม่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ สามารถลงมติได้ ส่วนที่ฝ่ายค้านไม่
เข้าร่วมคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว นายวิษณุ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในอนาคต เพราะเคยเกิดมาแล้วหลายครั้ง 

ต่อข้อถามว่าส.ว.ระบุว่าการยื้อเวลาไปอีก 30 วันนั้นต้องการให้รัฐบาลส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปร่วมรับฟัง
ความเห็นด้วย รัฐบาลมีการพูดคุยกันแล้วหรือไม่ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไม่เคยพูดคุย ตนไม่แน่ใจว่าใครเป็น
คนพูดเช่นนั้น และหมายความว่าอย่างไร ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นาย
วิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว หากรัฐบาลประสงค์ที่จะท าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ต้องหารือกันในพรรคร่วม
รัฐบาลในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพรรคเห็นไม่ตรงกัน และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะท าร่างของรัฐบาลได้ยาก เพราะฉะนั้นจึง
ต้องใช้ร่างกลางของพรรคร่วมรัฐบาล โดยให้ ส.ส.ร.ไปคิดวิธีการ 

ต่อข้อถามว่าจุดเปลี่ยนที่ท าให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมมาศึกษา เป็นเพราะมีความสุ่มเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ 
ตามที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นกังวลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ให้คณะกรรมาธิการ
ร่วมได้พิจารณาก่อน เพราะประเด็นที่ยังติดใจ และอภิปรายกัน ก็เอาไปพูดกันในนั้น และเป็นโอกาสดี ที่ร่างของภาค
ประชาชน iLaw ก็จะเข้าไปคุยกันในคณะกรรมาธิการชุดนี้ด้วย 
เมื่อถามว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ iLaw มีหลักการคล้ายกับร่างแก้ไขเพ่ิมเติม 6 ฉบับก่อนหน้านี้ จะท าให้ไม่ได้รับการ
พิจารณาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะข้อบังคับข้อ 41 มีข้อยกเว้นว่าญัตติที่เสนอไปแล้วในสมัย
ประชุมเดียวกันตกไป จะเสนอไม่ได้อีกในสมัยประชุมนั้น เว้นแต่ญัตติที่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือญัตติที่ประธานรัฐสภาจะ
อนุญาต ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
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นายวิษณุ กล่าวว่า การตั้งกรรมาธิการร่วม คงไม่ใช่เทคนิคของสภา เพราะเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่ ตั้งแต่มีการ
พิจารณาจัดท าข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งรัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว ก็มีการเขียนในลักษณะนี้มาทุกยุคสมัย 
และแนวทางปฏิบัติก็มีการใช้กันส าหรับร่างพระราชบัญญัติ และก็มีการใช้มาแล้วหลายครั้ง 

นายวิษณุ ยังปฏิเสธแสดงความคิดเห็นกรณีที่ ส.ว. และนักวิชาการบางกลุ่ม ประเมินการเมืองนอกสภารุนแรง
ขึ้น ว่า “ผมไม่มอง” และไม่ทราบ ไม่มีความเห็นเรื่องที่มีการนัดชุมนุมในเดือนหน้า .- ส านักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-547162 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/797448 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2365199 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/520864 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/633919 
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25 กันยายน 2563 11:43 am 

กมธ.ศึกษาร่าง รธน.ประชุมนัดแรก 30 ก.ย. 
 

 
 

กรุงเทพฯ 25 ก.ย.- “วิรัช” เผย กมธ.ศึกษาร่างแก้ไข รธน. ประชุมนัดแรก 30 ก.ย. เร่งหาจุดร่วมตามกรอบเวลา 
30 วัน ไม่หว่ันเพิ่มอุณหภูมิทางการเมือง 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า จะมีการ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ นัดแรก ในวันพุธที่ 30 กันยายนนี้ เวลา 
10.00 น. ที่รัฐสภา และรู้สึกเสียดายที่ฝ่ายค้านไม่ได้เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการฯ เพราะจะเป็นโอกาสดีที่จะได้ท าความ
เข้าใจกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับ ส.ส.ฝ่ายค้าน ในบางประเด็น เพราะคณะกรรมาธิการชุดนี้จะมาร่วมกันดูในส่วนที่มี
ความเห็นร่วมกัน หรืออะไรที่ไม่เหมือนกัน ในร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอทั้ง 6 ฉบับ เพ่ือปรับจูนให้
ตรงกัน โดยใช้เหตุและผล 

ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า การตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ไม่ได้เป็นการซื้อเวลา แต่เป็นการหาจุดร่วมกั น ไม่
กังวลว่าจะส่งผลต่ออุณหภูมิทางการเมือง ซึ่งจะเร่งพิจารณาหาข้อยุติให้ได้ภายใน 1 เดือน ตามกรอบเวลา เมื่อเปิดสมัย
ประชุมมา ก็พร้อมที่จะน าเข้าสภาฯ พิจารณาได้ทันที 

“อย่าไปคิดว่าเป็นอุณหภูมิทางการเมืองเลย ถ้าเผื่อการน าม็อบออกมาแล้วบอกว่าเป็นอุณหภูมิ ถ้าเป็นม็อบแบบ
ประชาชนจริง ๆ  ก็อีกแบบหนึ่ง แล้วถ้าเกิดวันหนึ่ง คนที่ไม่เห็นด้วยไม่ให้แก้ ออกมาจะท าอย่างไร “นายวิรัช กล่าว  

ต่อข้อถามว่า มีรายงานว่า ส.ว.ไม่ขัดข้อง หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 แต่ไม่เห็นด้วยกับการมีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ นายวิรัช กล่าวว่า เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพูดคุยกันในคณะกรรมาธิการฯ ส่วนไหนที่เกินเลยไป ก็ต้องปรับ 
หากปรับแก้ไม่มาก แต่หากแก้ไขมาก จนส่งผลให้เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของร่างฯ ก็อาจจะต้องพูดคุยกัน หาข้อยุติว่า
จะท าอย่างไร ยื่นใหม่หรือไม่.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-547193 

 

 

https://tna.mcot.net/politics-547193
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ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 11.21 น. 

ภท.ย้ าต้องแก ้รธน. พร้อมโหวตรับหลังตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา 30 วัน 
ภูมิใจไทยย้ าต้องแก้รัฐธรรมนูญ เปิดช่องตั้งส.ส.ร. “อนุทิน” ลั่นเป็นเอกสิทธิส.ส. ไม่ขอผูกพันมติวิปรัฐบาล พร้อม
โหวตรับหลักการหลังตั้งกมธ.วิสามัญศึกษา 30 วัน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย (ภท.) กล่าวว่า ก่อนการลงมติตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่าน
มา ทางส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้ร่วมหารือกันและมีข้อสรุปว่าไม่ว่าผลการศึกษาจะออกมาอย่างไร เมื่อร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ กลับเข้ามาสู่การประชุมร่วมรัฐสภาในสมัยประชุมหน้า ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทุกคนจะลงมติรับหลักการร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ได้ร่วมลงชื่อเสนอ ซึ่งมีสาระส าคัญคือการแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือให้มีการตั้ง
ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2   

“ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะไม่เห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราร่วมลงชื่อเสนอเอง เมื่อวานนี้ ส.ส.พรรคภูมิใจ
ไทยลงมติด้วยความไม่สบายใจ เนื่องจากไม่ได้รับทราบมาก่อนว่าจะมีแนวทางเช่นนี้ แต่มีค าอธิบายว่าเป็นแนวทางสาย
กลางที่จะน าไปสู่เป้าหมายคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามท่ีประชาชนต้องการได้ เราถอยถึงท่ีสุดแล้ว ระยะเวลา 30 วันที่
กมธ.วิสามัญจะท าการศึกษา พรรคภูมิใจไทยขอยืนยันหลักการให้มีการแก้ไขมาตรา 256 และจะไม่ถอยอีกแล้ว“ นาย
อนุทิน กล่าว 

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนได้มอบให้นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย แจ้งต่อคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ว่าการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ไม่ใช่เรื่อง
ของฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน เพราะฉะนั้นส.ส.พรรคภูมิใจไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอ โดยไม่ผูกพันกับมติของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล เราต้องเชื่อมั่นร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ร่วมลงชื่อเสนอเอง เราต้องไม่บิดเบือนเจตนารมณ์ของตัวเราเอง และต้องรับฟังข้อเรียกร้องของ
ประชาชน นี่คือจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/797449  

https://www.dailynews.co.th/politics/797449
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25 กันยายน 2563 11:47 am 

ภท.ย้ าต้องแก้ รธน. 
 
 

 
กรุงเทพฯ 25 ก.ย.-หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ย้ าต้องแก้รัฐธรรมนูญ เปิดช่องตั้ง ส.ส.ร. 
“อนุทิน” ลั่นเป็นเอกสิทธิ ส.ส. ไม่ขอผูกพันมติวิปรัฐบาล พร้อมโหวตรับหลักการ หลังตั้ง กมธ.ศึกษา 30 วัน 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย กล่าวว่า ก่อนการลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อวานนี้ (24 ก.ย.) ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 
ได้ร่วมหารือกันและมีข้อสรุปว่า ไม่ว่าผลการศึกษาจะออกมาอย่างไร เมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับเข้ามาสู่การประชุม
รว่มรัฐสภาในสมัยประชุมหน้า ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทุกคนจะลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สมาชิกพรรคภูมิใจ
ไทยได้ร่วมลงชื่อเสนอ ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ การแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 

“ไม่มีเหตุผลใด ๆ เลยที่เราจะไม่เห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราร่วมลงชื่อเสนอเอง เมื่อวานนี้ ส.ส.พรรค
ภูมิใจไทยลงมติด้วยความไม่สบายใจ เนื่องจากไม่ได้รับทราบมาก่อนว่าจะมีแนวทางเช่นนี้ แต่มีค าอธิบายว่าเป็นแนวทาง
สายกลางที่จะน าไปสู่เป้าหมายคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่ประชาชนต้องการได้ และเมื่อวานนี้ เราถอยถึงที่สุดแล้ว 
ระยะเวลา 30 วันที่คณะกรรมาธิการฯ จะท าการศึกษา พรรคภูมิใจไทยขอยืนยันหลักการให้มีการแก้ไขมาตรา 256 
และจะไม่ถอยอีกแล้ว” นายอนุทิน กล่าว 

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวอีกว่า ได้มอบให้นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย แจ้งต่อ
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลว่าการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเอกสิทธิของ ส.ส.ในฐานะสมาชิก
รัฐสภา ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายรัฐบาล หรือ ฝ่ายค้าน เพราะฉะนั้น ส.ส.พรรคภูมิใจไทยขอสงวนสิทธิที่จะลงมติรับหลักการ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เสนอ โดยไม่ผูกพันกับมติของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 

“เราต้องเชื่อมั่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราร่วมลงชื่อเสนอเอง เราต้องไม่บิดเบือนเจตนารมณ์ของตัวเราเอง และ
เราต้องรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน นี่คือจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” นายอนุทิน กล่าว.-
ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-547202 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/520869 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/633917 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/78577 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-547202
https://www.naewna.com/politic/520869
https://www.posttoday.com/politic/news/633917
https://www.thaipost.net/main/detail/78577
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25 กันยายน 2563 13:01 น.    

"รยุศด์" ชี ้มติตั้งกมธ.พิจารณาร่างแก้ไข รธน.สะท้อนสภาฯ ยังเล่นเกมการเมอืง 
 

 
"รยุศด์" ชี้ มติตั้งกมธ.พิจารณาร่างแก้ไขรธน.สะท้อนสภาฯ ยังเล่นเกมการเมือง ถามส.ว.มองเห็นกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. นายรยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวว่า การประชุมร่วมของรัฐสภาที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ ไม่ได้มีการลงมติรับ-ไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้แต่ฉบับเดียว โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรค
รัฐบาล และ ส.ว.จับมือ กันลงมติ 432 ต่อ 255 เสียง ให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน
รับหลักการนั้น นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงยุทธวิธีของฝ่ายผู้ถืออ านาจที่ต้องการยื้อเวลาออกไป ยังแสดงให้เห็นว่าเป็น
ยุคสมัยที่สภาฯ ยังคงเล่นเกมการเมือง ไม่อาจเป็นที่พ่ึงของพ่ีน้องประชาชาชนได้ ท่าน ส.ว. ทั้งหลายยังคงท าหน้าที่ได้
อย่างคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะมี ส.ว.บางส่วนตอบรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาก่อนหน้านี้ก็ตาม 

นายรยุศด์ กล่าวอีกว่า วันนี้น่าจะถึงเวลาพิสูจน์แล้วว่าที่ผ่านมา ส.ว.ยังคงมีตรรกะวิธีคิด และความเชื่อเช่นเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งตนไม่แน่ใจและอยากตั้งค าถามว่าพวกท่านมองเห็นกระแสการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยหรือไม่ 
เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสังคมต่างมองเห็นตรงกันว่า รัฐธรรมนูญฉบับที่ก าลังบังคับใช้อยู่ ไม่มีความเป็น
ประชาธิปไตยเอาเสียเลย หากเราอยากเห็นประเทศพัฒนา ประชาชนอยู่ดีกินดี การเมืองมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพ กุญแจดอกแรกที่ส าคัญที่สุดคือเราต้องมีกฎหมายที่เสรีและเป็นธรรม 

“ดังนั้น ผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยต้องช่วยกันตั้งค าถามดัง ๆ กับเหล่าบรรดา ส.ว. และนักการเมืองมืออาชีพ
ทั้งหลายว่า พวกท่านยังคงมีคุณค่า และประโยชน์กับสังคมไทย คุ้มค่าเงินเดือนภาษีประชาชนอีกต่อไปหรือไม่ เพราะ
เกียรติภูมิ และหัวใจของนักการเมืองคือการรับใช้ประชาชาชนและประเทศชาติ ไม่ใช่รับใช้ระบบอ านาจนิยม หรือ
ระบอบเผด็จการ หรือว่าพวกท่านคิดเห็นเป็นประการอ่ืน” นายรยุศด์ กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/184991 

 

 

https://siamrath.co.th/n/184991
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200925/14fd6a09c89a3d8bd3461f46528b46666df4ea3989a464f827189703fce46189.jpg?itok=OA2zLfId
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25 กันยายน 2563 12:59 น.    

 “ชัยวุฒ”ิ แจง ตั้ง กมธ.ศึกษา เหตุไม่อยากให้ รธน.ตก หลัง ส.ว.ไม่ยกมือให้ 
  

 
 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และเลขานุการวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่
ประชุมรัฐสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาญัตติร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ว่า เหตุที่วิป
รัฐบาลต้องตัดสินใจแต่งตั้ง กมธ.ขึ้นมาศึกษา ไม่ได้เพราะต้องการซื้อเวลา แต่เราอยากแก้รัฐธรรมนูญ โดยจากการ
ประเมินสถานการณ์การอภิปรายของ ส.ว.เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ไม่มี ส.ว.คนใดเห็นด้วยกับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเลย หากมี
การลงมติเลยน่าจะได้เสียงจาก ส.ว.ไม่ถึง 84 เสียง และไม่น่าจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา ท าให้ญัตติ
แก้ไขรัฐธรรมนูญตกไป ทั้งนี้ มี ส.ว. หลายท่านแสดงความเห็นว่า ยินดีจะให้ความเห็นชอบเห็นกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ส.ส. มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร 
ดังนั้น ประธานวิปรัฐบาล และวิป ส.ว.จึงมีการพูดคุยกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เพราะพวกเราไม่อยากให้ญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญตกไป จึงได้ข้อสรุปว่าอยากให้มีการพูดคุยท าความเข้าใจกันก่อน และดูว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็น
อะไร จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรบ้าง ดังนั้นทางออกทางเดียวคือตั้ง กมธ.ขึ้นมาศึกษาก่อนรับหลักการ 
เนื่องจากข้อบังคับการประชุมรัฐสภาได้เปิดช่องเอาไว้ให้ ซึ่งท าได้เฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น กฎหมา ย
ทั่วไปไม่มี เพราะรู้ว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องท่ีหาข้อสรุปร่วมกันยาก 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/184989 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/184989
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200925/c2ef50eee3a3568be40b76cf8cd049d0a232192714b63f334e5942b865c43c93.jpeg?itok=Yr8PmvYu
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วันท่ี 24 กันยายน 2563 - 14:19 น. 

ด่วน! จ าคุก”วัฒนา” -“เสี่ยเป๋ียง” คดีบ้านเอื้ออาทร คนละ 50 ปี 
 

 
 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สนามหลวง องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน อ่านค า
พิพากษา คดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ หมายเลขด า อม.42/2561 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์
ยื่นฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข อายุ 62 ปี อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยุครัฐบาลทักษิณ 2 
สมาชิกพรรคเพ่ือไทย, นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และอดีตประธานอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการปี 2548-2549, นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ 
จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่ , 
นายอริสมันต์ หรือกี้ร์ พงษ์เรืองรอง อายุ 56 ปี อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย และกลุ่มเอกชน รวม 14 ราย 
เป็นจ าเลย 

ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือ
หามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, เป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157, ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือให้กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2502 มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระท าผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91 

พิพากษาจ าคุกนายวัฒนาความผิดม.148 จ านวน 11 กระทง กระทงละ 9 ปี รวม 99 ปี แต่คงจ าคุกจริง 50 ปี 
นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง มีความผิด 11 กระทง กระทงละ 6 ปี 66 ปีจ าคุกจริง 50 ปี ส่วนนายอริสมันต์ หรือกี้ร์ โดน
กระทงเดียว คุก 4 ปี 

คดีนี้เริ่มมีการพิจารณาไต่สวนพยานในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่ปี 2562 
เรื่อยมา จนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2563 ขณะที่จ าเลยที่ 6-7, 10-12 หลบหนีคดี ศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว 

ส าหรับรายชื่อจ าเลยทั้ง 14 ราย ประกอบด้วย 1.นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พม., 2.นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ 
อดีตบอร์ด กคช. และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 2548-19 ก.ย. 2549, 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/S__82280460-1-scaled.jpg
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3.นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีต ผอ.ฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, 4.
นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่, 5.น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง ลูกน้องคนสนิทเสี่ยเปี๋ยง, 6.น.ส.
กรองทอง วงศ์แก้ว พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด , 7.น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา พนักงาน บจก.เพรซิ
เดนท์ฯ, 8.บริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด โดยนายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน, 9.
บริษัท ซิลเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เฉน หยู อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด) โดยนางพิมพ์วรา รัชต์ธนโรจน์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน, 10.นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง หรือก้ีร์ อดีต 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย, 11.บริษัท พาสทิญ่าไทย จ ากัด, 12.บริษัท นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย , 13.บริษัท พรินซิพเทค ไทย จ ากัด ประกอบกิจการรับเหมา
ก่อสร้าง และ 14.น.ส.สุภาวิดา คงสุข กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน บริษัท ไทยเฉนหยูฯ 

อย่างไรก็ตาม แม้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว คดียังไม่
ถึงที่สุด คู่ความสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้ง เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 ให้สิทธิคู่ความในการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2363649 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.27 น. 

ด่วน! 'วัฒนา เมืองสุข'อ่วม ศาลฎีกาฯสั่งพิพากษาจ าคุก 99 ปี คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร 
 

 
 

วันที่ 24 กันยายน 2563  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ่านค าพิพากษาคดีทุจริต
โครงการบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ หมายเลขด า อม.42/2561 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา 
เมืองสุข อายุ 62 ปี อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาชิกพรรคเพ่ือไทย, นายมานะ วงศ์
พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการปี 2548–
2549, นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้าง
ที่พักอาศัย, นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่ , นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง อายุ 56 ปี 
อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย และกลุ่มเอกชน รวม 14 ราย เป็นจ าเลย 

ในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือหา
มาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, เป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157, ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือให้กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2502 มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระท าผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91 

คดีนี้เริ่มมีการพิจารณาไต่สวนพยานในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่ปี 2562 
เรื่อยมา จนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2563 ขณะที่จ าเลยที่ 6-7, 10-12 หลบหนีคดี ศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว 

ส าหรับรายชื่อจ าเลยทั้ง 14 ราย ประกอบด้วย 1.นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พม., 2.นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีต
บอร์ด กคช. และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 2548 – 19 ก.ย. 2549, 3. 
นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีต ผอ.ฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, 4.
นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่, 5.น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง ลูกน้องคนสนิทเสี่ยเปี๋ยง, 6.น.ส.
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กรองทอง วงศ์แก้ว พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด, 7.น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์
ฯ 

8.บริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด โดยนายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน , 9.
บริษัท ซิลเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เฉน หยู อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด) โดยนางพิมพ์วรา รัชต์ธนโรจน์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน, 10.นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง หรือก้ีร์ อดีต 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย, 11.บริษัท พาสทิญ่าไทย จ ากัด, 12.บริษัท นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย , 13.บริษัท พรินซิพเทค ไทย จ ากัด ประกอบกิจการรับเหมา
ก่อสร้าง และ 14.น.ส.สุภาวิดา คงสุข กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน บริษัท ไทยเฉนหยูฯ 

ล่าสุดเวลา 14.20 น. ศาลมีค าพิพากษา ตัดสินจ าคุกนายวัฒนา ตามกฎหมายอาญา มาตรา 148 กระทงละ 9 ปี 
รวม 11 กระทง จ านวน 99 ปี แต่ให้จ าคุกจริง 50 ปี ปรับ 1,323 ล้าน ช าระภายใน 30 วัน หากไม่ช าระยึดทรัพย์ ส่วน
นายอริสมันต์ โดน 1 กระทง จ าคุก 4 ปี แต่คดียังไม่ถึงที่สุด โดยคู่ความสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้ง ภายใน 30 วัน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/520658 

  

https://www.naewna.com/politic/520658
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24 ก.ย. 2563 14:40 น. 

ศาลพิพากษา วัฒนา เมืองสุข "ทุจริตบ้านเอื้ออาทร" จ าคุก 99 ปี 
 

 
 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีค าพิพากษาในคดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ืออาทร เม่ือปี 2548 
ให้จ าคุก "วัฒนา เมืองสุข" อดีตรมว.พัฒนาสังคมฯ 99 ปี เสี่ยเปี๋ยง 66 ปี อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง 4 ปี  

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.ย. ศาลนัดฟังค า
พิพากษา คดี อม.42/61 หรือคดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ืออาทร มีอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 1. นายวัฒนา เมืองสุข 
อดีต รมว.พม. 2. นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตบอร์ด กคช. และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
ระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 2548 – 19 ก.ย. 2549 3. นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีต ผอ.ฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จ ากัด 
(มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย 4. นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าว 5. น.ส.รัตนา 
แซ่เฮ้ง ลูกน้องคนสนิทเสี่ยเปี๋ยง 6. น.ส.กรองทอง วงศ์แก้ว พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด 7. น.ส.
รุ่งเรือง ขุนปัญญา พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์ฯ 8. บริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด โดยนายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ 
กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน 9. บริษัท ซิลเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เฉน หยู อินเตอร์เนชั่น
แนลคอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด) โดยนางพิมพ์วรา รัชต์ธนโรจน์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน 10. นาย
อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง หรือกี้ร์ อดีตนักร้องนักแต่งเพลง อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย 11. บริษัท พาสทิญ่าไทย จ ากัด 
12. บริษัท นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 13. บริษัท 
พรินซิพเทค ไทย จ ากัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และ 14. น.ส.สุภาวิดา คงสุข กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน 
บริษัท ไทย เฉน หยูฯ 

ในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือ
หามาให้ซึ่งทรัพย์สิน ตามป.อาญา มาตรา 148, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157, และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6, 11 ในฐานะเป็นตัวการและผู้สนับสนุน จ าเลยที่ 6-7 และ 10-12 หลบหนี ศาล
ออกหมายจับปรับนายประกัน  
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ทั้งนี้ นายวัฒนา ได้เดินทางมาพร้อมกับ น.ส.วีรดา เมืองสุข ลูกสาว ให้สัมภาษณ์ก่อนฟังค าพิพากษาว่า ตน
พร้อมฟังค าพิพากษา สู้มา 14 ปีก็รอวันนี้ รัฐประหาร 2 ครั้งได้มา 10 คดี คดีนี้เป็นคดีสุดท้าย เกิดจากรัฐประหาร 2549 
จนกระท่ัง 2557 คดีไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไร ตนมีความมั่นใจ และไม่เคยคิดหลบหนี 

ต่อมา ศาลได้มีค าพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามฟ้อง จ าคุก นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรมว.พัฒนาสังคม เป็น
เวลา 99 ปี (กฎหมายก าหนดให้รับโทษจ าคุกสูงสุดไม่เกิน 50 ปี) นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรองษ์ จ าคุก 4 ปี นายอภิชาติ 
หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร จ าคุก 66 ปี 

อย่างไรก็ตาม แม้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว คดียังไม่
ถึงที่สุด คู่ความสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีก เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 ให้สิทธิคู่ความในการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา ได้ภายใน 30 วัน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1936208 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/797267 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/78481 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/633856 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-526906 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.thansettakij.com/content/politics/450388?utm_source=homepage_hilight&utm_medium
=internal_referral 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/207034 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/184750 
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https://www.posttoday.com/politic/news/633856
https://www.prachachat.net/politics/news-526906
https://www.thansettakij.com/content/politics/450388?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/politics/450388?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
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25 ก.ย. 2563 05:15 น. 

จุดพลิกผันการเมือง 

 
 

คู่ขนานกันมา “ในสภา-นอกสภา” ยังไม่นับโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจที่ยืนระยะอยู่ในปัจจุบัน แต่ที่ท าท่าจะ
หนักหนากว่าก็คือปัญหาการเมือง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

แม้การชุมนุมจะเบาลงตั้งแต่ 19-20 ก.ย.63 ที่ผ่านมา แต่นั่นเป็นเพียงช่วงเปลี่ยนผ่านจากขั้นที่ 1 ไปสู่ขั้น
ต่อๆไป การแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่น าไปสู่การปะทุเอาได้ง่ายๆ แม้จะเข้าสู่วงจรสภาที่จะไปว่ากัน  
แต่ก็มีแรงตีขนาบจากภายนอก เพราะนอกจากมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วยังมีความแตกต่างในประเด็นที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระย่อยลงไป 
ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เข้าสู่สภามี 6 ญัตติ 
1.ร่างแก้ไขของพรรคร่วมรัฐบาลสาระก็คือการแก้ไข ม.256 ตั้ง ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้ง 150 คน รัฐสภา
เลือก 20 คน ที่ประชุมอธิการบดี 10 คน ผู้มีประสบการณ์ทางกฎหมาย 10 คน และนิสิตนักศึกษา 10 คน 
2.ร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยแก้ไข ม.256 ตั้ง ส.ส.ร.200 คน มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 
3.พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เสนอ 4 ญัตติ แยกย่อยลงไปคือยกเลิก ม.270-ม.271 ยกเลิก ม.279 แก้ไข ม.159 ยกเลิก ม.272 
และแก้ไข ม.91-92-94 ยกเลิก ม.93-101 (4) และ 105(3) 

หากผ่านรัฐสภาเห็นชอบไปได้ทั้ง 6 ญัตติ ก็จะท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทะลุผ่านไปได้ทั้งหมดคือแก้ไขทั้งฉบับ
หรือเขียนกันใหม่ทั้งหมด ปัญหาความเห็นต่างคงอยู่ในแนวนี้แหละ ฝ่ายรัฐบาลคงยืนตามแนวที่ระบุเอาไว้ในญัตติที่
พรรคร่วมรัฐบาลเสนอไป อยู่ที่ว่าวุฒิสภาจะเอาด้วยหรือไม่ แต่มาถึงขั้นนี้แล้วเชื่อว่าจะต้องไปในทิศทางเดียวกันแม้จะมี
ความรู้สึกของ ส.ว. บางส่วนที่เห็นว่าไม่ควรจะต้องมีการแก้ไข ที่ส าคัญก็คือจบเกมวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง และยงัไม่
รู้ว่าหลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากสามารถด าเนินการต่อไปจะมีวุฒิสภาอีกหรือไม่ก็ยังคาดเดาไม่ได้แต่ที่แน่ๆ ท่วงท านอง
คงไม่ใช่ลักษณะจาก สนช. มาสู่ 250 ส.ว. 

หากพิจารณาจากเสียงสนับสนุนแล้วถ้ารัฐบาลจับมือกับ ส.ว.และสนับสนุนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลโอกาสที่จะ
ผ่านไปได้มีอยู่สูง อีกทั้งพรรคเพ่ือไทยจะหันมาสนับสนุนก็เป็นไปได้ เพราะ 2 ญัตติของเพ่ือไทยและรัฐบาลนั้นค่อนข้าง
จะใกล้เคียงกันเพียงแต่ของเพ่ือไทยก าหนดให้มี ส.ส.ร. 200 คน ที่ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ที่เหมือนกันก็คือไม่ให้
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แตะหมวดที่ 1 และ 2 ต้องไม่ลืมว่าก่อนที่เพ่ือไทยจะเสนอญัตติพรรคก้าวไกลได้ร่วมลงชื่อด้วย แต่มาถอนชื่อภายหลัง 
เพราะไม่เห็นด้วยที่ห้ามแตะในหมวดที่พวกเขาต้องการให้มีการแก้ไขจนท าให้เกิดปัญหาไม่ลงรอยกัน  ล าพังพรรคก้าว
ไกลไม่สามารถที่จะเสนอญัตติเองได้เนื่องจากเสียงไม่พอ เพ่ือไทยจึงหาทางออกเพ่ือให้พรรคฝ่ายค้านจับมือเดินหน้ากัน
ต่อไปได้ จึงเสนอให้ยื่นญัตติเพ่ิมเติมอีก 4 ฉบับ เพ่ือสนองความต้องการของพรรคก้าวไกล และยังสามารถแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ครอบจักรวาล เพราะที่เสนอไปนั้นขับเคลื่อนไปได้ทุกมิติแต่เนื่องจากมีประสบการณ์โชกโชนในทาง
การเมืองมุ่งหวังไปสู่ผลส าเร็จ  แต่ “เกมนอกสภา” จะมีบทบาทและแรงกดดันอย่างแยกไม่ออก. 

“สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1936065 
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25 ก.ย. 2563 05:15 น. 

ยังคอนโทรลเกมไหว? 

 
 

บทสรุปคดีร้อนคดีแรงมาอีกหนึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ่านค าพิพากษา 
จ าคุก นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยุครัฐบาลทักษิณ  2 ในคดีทุจริต
โครงการบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ ด้วยความผิด 11 กระทง กระทงละ 9 ปี รวม 99 ปีแต่คงจ าคุกจริง 50 ปี
ตามกฎหมาย พร้อมอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ 

ใกล้ฉากจบเส้นทางการเมืองของจอมจี๊ด “เสี่ยไก–่วัฒนา” คู่ปรับตลอดกาลของรัฐบาลตั้งแต่ยุค คสช. ถึงแม้ยัง
มีขั้นตอนการต่อสู้คดีอีกเฮือก หลังประกันตัวออกไป ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายใน 30 วัน แต่
ประเมินแล้ว “เสี่ยไก่” และพวกมีโอกาสสูงจะต้องจบที่เรือนจ า รวมทั้งบิ๊กเนมที่พ่วงคุกไปด้วยอย่าง “อริสมันต์ พงษ์
เรืองรอง” อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย ที่หลบหนีคดีก่อเหตุปิดล้อมล้มประชุมอาเซียนที่พัทยา คิวนี้โดนโทษจ าคุกไปอีก 
4 ปี และศาลออกหมายจับ เช่นเดียวกับ “เสี่ยเปี๋ยง” นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่ ที่อยู่ระหว่าง
ถูกคุมขังคดีจ าน าข้าว รอบนี้โดนโทษความผิด 11 กระทง กระทงละ 6 ปี รวม 66 ปี จ าคุกจริง 50 ปี นอนคุกกันยาวเลย 
คดีดังของอดีตรัฐมนตรีถึงบทสรุปในจังหวะสถานการณ์การเมืองเริ่มไต่ดีกรีร้อน แล้วก็ไม่ใช่แค่คดีของคนการเมือง แต่
เริ่มมีสัญญาณไล่กวาดจับด าเนินคดี แจ้งความฟ้องร้อง ใส่ชนักขบวนม็อบนักเรียน นิสิต นักศึกษา สตาร์ตเกมเล่นงานหัว
ขบวนม็อบเด็กกันแล้ว เช่นเดียวกัน ตามสัญญาณแรงจัด “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” รมว.ดีอีเอส หอบหลักฐานเข้าแจ้ง
ความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ด าเนินคดีต่อผู้
โพสต์ข้อความลงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ทั้งหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ยุยงปลุกปั่น ผิดกฎหมายคอมฯไล่บี้ทั้งเฟซบุ๊ก ยูทูบ 
ไลน์ ทวิตเตอร์ ให้ร่วมมือปิดกั้นข้อมูลละเมิดกฎหมายไทย ใช้ยุทธการตีโต้ รุกคืนเหมือนกัน 

 ในห้วงศูนย์อ านาจสั่นคลอน โดนเขย่าจากแรงรุกไล่ของม็อบเด็ก เล่นของแรงสลับดอกกับไล่บี้รัฐบาล ชูธงข้อ
เรียกร้อง 3 ข้อ 2 จุดยืน และ 1 ความฝัน ล่าสุด นัดชุมนุมเรียกร้องคิวแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปีกมวลชนกลุ่มไอลอว์เดินหน้า
บี้เสนอร่างแก้ไข ตามซ้ าด้วยแนวร่วม เครือข่าย กลุ่มเยาวชน–ประชาชนปลดแอก บุกสภาฯกดดัน ส.ส.–ส.ว.ท าตามข้อ
เรียกร้อง จังหวะร้อนของเด็ก คนรุ่นใหม่เขย่าหนัก กระเพ่ือมทั้งโครงสร้างประเทศไทย 

ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะออกมาทิศทางใด แรงขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่ก็คงไม่หยุด โดยเฉพาะหากตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอีก ก็เท่ากับจุดชนวนยั่วม็อบ บ้านเมืองในก ามือของ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม และชาวคณะรับหน้าเสื่อ จะรับ–รุกอย่างไร ในภาวะที่หลายปม
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ร้อนประเดประดังทุกด้าน ม็อบเด็กรุกไล่สถานการณ์โรคระบาดยังต้องคุม เศรษฐกิจแม้สัญญาณดีขึ้น แต่กูรูผู้รู้ล้วน
แล้วแต่ฟันธง ซึมยาวอีก 2–3 ปี 

ในภาวะขับเคลื่อนแก้ปัญหาติดกึกติดกักใน “ห้วงเปลี่ยนผ่าน” กลไกมือไม้ยังไม่ถึงขั้นเกียร์ว่าง แต่ก็ผ่อนคันเร่ง
กันไปแบบสังเกตได้ เอาเฉพาะ “ขุนคลัง” เก้าอ้ีว่างมาแรมเดือน ตามทาบทามมือบริหาร ชื่อโผล่มาหลายรายก็ยังต้อง
ตามจีบซ้ าก็ยังไม่ลงตัว กระทั่งขุดคนเก่า “ออมสิน ชีวะพฤกษ์” อดีต รมช.คมนาคม ก็ยังมีอยู่ในลิสต์ “ส ารอง” ระดับ
ผู้น าเริ่มไม่ขลัง เครดิตความเชื่อมั่นสะเทือน กระทั่งหาคนร่วมทัพยากเย็นแสนเข็ญ 

ขณะที่ห้วงรัฐบาลโดนกระหน่ ากระหนาบทุกทิศ ขณะสัญญาณบ้านเมืองไม่ชัด แต่เป็นอะไรที่ “บิ๊กตู่” ก็น่าจะ
เริ่มประเมินออกอะไรๆ เริ่มไม่อยู่ในก ามือเหมือนเดิม คุมเกม คอนโทรลไม่ได้ทั้งหมด กระทั่ง ส.ว.ที่ร่วมคณะลุงลุง ท า
คลอดมาเองกับมือ ลูกยึกยักคิวแก้รัฐธรรมนูญร่วม 60 ราย ก่อนกลับเข้าแถวเข้าแนว แต่ก็สะท้อนให้เห็น 
ผู้น าไม่ใช่ “ผู้กดปุ่ม” เองได้ทั้งหมดเหมือนเดิม ในรูปเกมซับซ้อนซ่อนเงื่อนเป็นอะไรที่ “บิ๊กตู่” ต้องประคองตัวบน
กระดานอ านาจไม่ให้เครดิตพร่องไปกว่านี้ หากช้ าหนักก็ไม่มีอะไรรับประกันจะไม่ถูกปลิดทิ้ง. 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1936572 
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ไม่แก้รัฐธรรมนูญประเทศไทยถอยหลังแน่ 
 

 
 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้ จะมีวุฒิสมาชิก 1 ใน 3 หรือ 84 คน ร่วมโหวต แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
2560 ที่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอ โดยเฉพาะ มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้แก้ไขในรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ง่ายขึ้น แม้
จะมี ส.ส. ส.ว. บางคนกลัวจะแก้ไข มาตรา 272 ตัดอ านาจ ส.ว. แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี แต่ผมคิดว่าน่าจะมี ส.ว.เกิน 84 
คน จาก 250 คน ที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองมากกว่าบุญคุณส่วนตัว 

หวังว่าวันนี้ สิ่งที่ผมคาดหวังไว้จะเป็นจริง เพ่ืออนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทย  คุณวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี
รายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะวิปรัฐบาลที่เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
256 ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยไม่แก้หมวด 1 และหมวด 2 เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ให้เหตุผลว่า เมื่อ
รัฐธรรมนูญใช้ไประยะหนึ่ง แต่มีปัญหาไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาการ
กระจายอ านาจ ปัญหาด้านสิทธิเสรีภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ แต่ด้วยบทบัญญัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพ่ิมเติมยุ่งยาก จึงควรแก้ไขมาตรา 256 ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ยุ่งยากเหมือนปัจจุบัน และ ควรบัญญัติให้มีการ
จัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมี สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น (ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ควรจะรู้สึกส านึกผิด ที่พวกท่านได้ท าร้าย
ชาติบ้านเมืองด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ขึ้นมา อย่างที่ คุณวิรัช รัตนเศรษฐ อภิปราย) 

คุณสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ผู้น าฝ่ายค้าน ก็อภิปรายถึง เหตุผลการขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ิมหมวด 15/1 ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ในปัจจุบันเป็นเรื่องยาก ขั้นรับหลักการต้อง
ใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ 2 สภา และ ต้องมี ส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ส่วน วาระ 3 ต้องมี 
ส.ส.เห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุกพรรค และ ส.ว. 1 ใน 3 และ ต้องมีการออกเสียงประชามติ ท าให้ไม่อาจ
แก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ได้ ซึ่งขัดกับหลักการทั่วไปในยามที่ประเทศต้องการแก้ไขให้ทันสถานการณ์ 

ผมเห็นด้วยกับทุกฝ่ายที่เสนอแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ คสช. ฉบับนี้ เพราะ เป็นตัวถ่วงความเจริญ
ของประเทศ อย่างที่ คุณวิรัช รัตนเศรษฐ วิปรัฐบาลแถลง ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน การกระจายอ านาจ สิทธิเสรีภาพ รัฐธรรมนูญแบบนี้ ส่งผลให้คนไทยเหลื่อมล้ าในทุกด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
รายได้ การศึกษา อย่างที่ สภาพัฒน์ รายงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไปเมื่อวันจันทร์ 

การประชุมรัฐสภาวันแรก คุณไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ  ที่พยายามคัดค้านการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ขอใช้สิทธิ์ เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ให้ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความ หลังจากที่ ฝ่ายกฎหมายรัฐสภาตีตกไปแล้ว งานนี้ คุณชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธาน
รัฐสภา เลยจัดให้เต็มแม็กซ์ด้วย “มีดโกนอาบน้ าผึ้ง” กรีดหน้ากลางรัฐสภา 

“เลขาธิการสภาผู้แทนฯได้พิจารณากรณีนี้เป็นพิเศษ มีการเรียกประชุมฝ่ายกฎหมายทั้งหมดและมีข้อสรุปว่า 
ลงชื่อในฉบับเดียวกันไม่ได้ แต่ทั้ง 4 ฉบับเป็นคนละฉบับ หลักการและเหตุผลต่างกัน ไม่มีกฎหมายใดห้ามไว้ ที่ขอให้ยื่น
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องเดิมที่เคยตัดสินไว้แล้ว ไม่จ าเป็นต้องส่งซ้ าใหม่ กรณีญัตติค าร้องของนายไพบูลย์ ยังขัดต่อ
รัฐธรรมนูญมาตรา 156 เนื่องจากไม่มีบัญญัติไว้ตามอ านาจหน้าที่ จึงไม่รับเป็นญัตติ แม้ฝ่ายกฎหมายจะไม่เก่งช านาญ 
แต่ก็เชื่อว่าน่าจะอ่านกฎหมายทั่วๆ ไปได้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เมื่อไตร่ตรองดูแล้ว ผมจึง
ไม่ได้บรรจุวาระ” ขอคารวะหนึ่งจอก 

แม้ไม่รู้อนาคต แต่ผมหวังล่วงหน้าว่า รัฐสภาชุดนี้จะลงมติเห็นชอบให้แก้ไขมาตรา 256 เพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
2560 ได้ง่ายขึ้น เพ่ืออนาคตที่ดีกว่านี้ของประเทศไทยของเรา. 

“ลม เปลี่ยนทิศ” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1936100 
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วันท่ี 25 กันยายน 2563 - 07:49 น. 

เป็นไปตามแผน เยาวชนปลดแอก กลยุทธ์ล่อ ส.ส. และ ส.ว.ลง ‘หลุม’ 
 

 
 
เป็นไปตามแผน เยาวชนปลดแอก กลยุทธ์ล่อ ส.ส. และ ส.ว.ลง ‘หลุม’ 

ทุกอย่างเดินไปตาม ‘แผน’ อัน ‘เยาวชนปลดแอก’ ก าหนดเอาไว้เป็นยุทธศาสตร์การเมืองครบถ้วน 
พลันที่ชูประเด็น ‘รัฐธรรมนูญ’ ขึ้นสูงเด่น ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุ วรรณ ล้วนเผย
แสดงตัวตนออกมาครบถ้วน อ่านได้จาก 250 ส.ว.อ่านได้จากพรรคพลังประชารัฐ ส.ว.อย่าง นายเสรี สุวรรณภานนท์ 
ส.ว.อย่าง นายกล้านรงค์ จันทิก ส.ว.อย่าง นายสมชาย แสวงการ ล่อนจ้อน คนเหล่านี้สังกัดอยู่กับ ‘ระบอบ’ อะไร รับรู้
กันอยู่แล้ว ส.ส.อย่าง นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.อย่าง นายวีระกร ค าประ กอบ ส.ส.อย่าง นายสิระ ปัทมาคม ส.ส.อย่าง 
นายชัยวุฒิ ชัยคมานุ สรณ์ สังกัดอยู่กับ ‘มุ้งใด’ รับรู้กันอยู่แล้ว พลันที่มีการเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม
ศึกษาร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทุกคนก็ร้อง ‘ฮ้อ’ โดยพร้อมเพรียงกัน 
อ่านเกมออกว่าเป็นแผนหนึ่งของการเตะถ่วง หน่วงเวลา 

การที่การร่วมมือระหว่าง ส.ว.กับพรรคร่วมรัฐบาลสามารถก าชัยชนะเหนือเสียงของพรรคฝ่ายค้านร่วมอาจ
สร้างรอยยิ้มให้กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แต่ทุกอย่างก็เสมือนกับกลยุทธ์ในการ ‘ซื้อ
เวลา’ เพ่ือยึดการลงมติออกไปอย่างน้อยก็อีก 1 เดือน ค าถามท่ีตามมาก็คือ เป็นชัยชนะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นการรุกในทางการเมืองตามยุทธวิธีของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จริงละหรือ เพราะภายในชัยชนะที่ได้มานี้ก็
น าไปสู่การเปลือยตัวตนไม่ว่าจะเป็น ส.ว. ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.อย่างล่อนจ้อน  ที่อ่อนไหวและแหลมคมอย่างยิ่งในทาง
การเมืองก็เนื่องจากว่า กลยุทธ์ซื้อเวลาครั้งนี้มิได้เป็นการล่อนจ้อน ณ เบื้องหน้าพรรคฝ่ายค้านร่วมเท่านั้น หากแต่
ล่อนจ้อน ณ เบื้องหน้าประชาชน ทุกอย่างเป็นไปตามแผน เป็นไปตามพิมพ์เขียวทางการเมืองของ ‘เยาวชนปลดแอก’ 
ครบถ้วนทุกประการ 

ปฏิบัติการของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ปฏิบัติการของ ส.ว.อันเป็นสิ่งตกค้างของคสช. ก าลังจะกลายเป็นปัจจัย
อันแหลมคมอย่างเป็นพิเศษในทางการเมือง หล่อเลี้ยงให้กับการเคลื่อนไหวของ ‘เยาวชนปลดแอก’ ท าให้สถานการณ์
เดือนตุลาคม 2563 หวนกลับไปเหมือนกับสถานการณ์เดือนตุลาคม 2516 โดยอัตโนมัติ ความร้อนแรงของเดือนตุลาคม
ได้เริ่มขึ้น ณ บัดเดี๋ยวนั้น 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2365049 
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