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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 1 เมษายน 2563 
 
ข่าว กกต./ข่าวผู้บริหาร กกต. ให้สมัภาษณ ์ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 
2 
3 

MGR ออนไลน์ 
ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 
แนวหน้ำออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เปิดเผยว่ำ 
กำรประชุม กกต.วันนี้ได้พิจำรณำกรณีพรรคกำรเมืองมีหนังสือหำรือ                 
ถึงควำมเป็นไปได้ที่จะเลื่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของพรรค 
ตำมที่มำตรำ 37 มำตรำ 43 และมำตรำ 61 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง 2560 ที่ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องจัดประชุมใหญ่               
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรับรองรำยงำนกำรด ำเนินกิจกำรของ                   
พรรคกำรเมืองประจ ำปี และรับรองงบกำรเงินของพรรคที่ต้องจัดท ำ
ภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี โดยเห็นว่ำเพ่ือควำมละเอียดรอบคอบ 
เพรำะเป็นเรื่องส ำคัญ ที่ประชุม กกต.จึงมีค ำสั่งให้น ำเรื่องดังกล่ำว                
เข้ำหำรือในที่ปรึกษำกฎหมำยโดยด่วน ซึ่งส ำนักงำนก็จะเร่งประสำน
เพ่ือให้ที่ปรึกษำกฎหมำยประชุมพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวภำยในสัปดำห์นี้ 

4 
5 
6 

4 คมชัดลึกออนไลน์ ยังไม่ได้ค ำตอบ เลื่อน-ไม่เลื่อน ประชุมใหญ่พรรคกำรเมือง 7 

5 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. โยนฝ่ำย ก.ม.ดูประชุมใหญ่พรรค 8 

6 ไทยพีบีเอสออนไลน์ มติ กกต. ปมประชุมพรรคกำรเมือง 9 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “พรรคกล้ำ” ยื่นรำยชื่อสมำชิก 500 คน เพ่ือจัดตั้งพรรคแลว้ 11 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ รองหัวหนำ้ ปชป. เสนอยำแรง 'ล็อกดำวน์ประเทศไทย' 14 วนั 12 

3 แนวหน้ำออนไลน์ 'ก้ำวไกล' โหยหำ 'อนำคตใหม่' ร ำลึก 1 ปี 'ธนำธร'  14 
4 แนวหน้ำออนไลน์ อุทธรณ์แก้ยกโทษจ ำคุก 'ชญำดำ วิภัติภูมิประเทศ' อดีต ส.ก. จงใจยื่น

หนี้สินเท็จ 
17 

5 คมชัดลึออนไลน์ “ชญำดำ” รอดคุก เหลือแค่โทษปรับ คดีปกปิดหนีส้ิน 20 

6 ไทยพีบีเอสออนไลน์ พิพำกษำแก้ยกโทษจ ำคุก 'เมีย ส.ส.เพ่ือไทย' คดีบัญชีทรัพย์สิน 23 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

7 MGR ออนไลน์ คณะวินิจฉัยอุทธรณ์แก้โทษไม่จ ำคุก 1 เดือน แต่ตัดสิทธิกำรเมือง 5 ปี 25 

8 สยำมรัฐออนไลน์ พิพำกษำแก้ยกโทษจ ำคุกและกำรรอลงอำญำ "ชญำดำ" 28 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ วิเครำะห์กำรเมือง : ไวรสัจุดเปลี่ยนอ ำนำจ 31 

2 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณำธิกำร : รื้องบใหม่รับมือโควิด 33 
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ข่าวอ้างอิง 
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31 มี.ค. 2563 17:50    

ยังสรุปไม่ได้ กกต.ยังไม่เคาะให้เลื่อนประชมุใหญ่พรรค ขอหารือที่ปรึกษา กม. 

 

 

 

 

 

 

เลขาธิการ กกต.เผยยังไม่มีข้อสรุปเลื่อนประชุมใหญ่พรรค เพื่อความรอบคอบขอหารือที่ปรึกษากฎหมาย 

วันนี้ (31 มี.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ กำรประชุม 

กกต.วันนี้ได้พิจำรณำกรณีพรรคกำรเมืองมีหนังสือหำรือถึงควำมเป็นไปได้ที่จะเลื่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของ

พรรค ตำมที่มำตรำ 37 มำตรำ 43 และมำตรำ 61 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ที่ก ำหนดให้พรรคกำรเมือง

ต้องจัดประชุมใหญ่อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรับรองรำยงำนกำรด ำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมืองประจ ำปี และรับรอง

งบกำรเงินของพรรคที่ต้องจัดท ำภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี โดยเห็นว่ำเพ่ือควำมละเอียดรอบคอบ เพรำะเป็นเรื่อง

ส ำคัญ ที่ประชุม กกต.จึงมีค ำสั่งให้น ำเรื่องดังกล่ำวเข้ำหำรือในที่ปรึกษำกฎหมำยโดยด่วน ซึ่งส ำนักงำนก็จะเร่งประสำน

เพ่ือให้ที่ปรึกษำกฎหมำยประชุมพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวภำยในสัปดำห์นี้ 

 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000033022 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000033022
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31 มี.ค. 2020 17:20:42 

กกต.มอบที่ปรึกษา กม.พิจารณาเรื่องเลื่อนประชุมพรรคการเมอืง 

     

 

 

 

 

 

   

กกต. 31 มี.ค.-พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ กำรประชุม

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในวันนี้ (31 มี.ค.) ได้พิจำรณำกรณีพรรคกำรเมืองมีหนังสือหำรือถึงควำมเป็นไปได้ที่จะเลื่อน

กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของพรรค ตำมที่มำตรำ 37 มำตรำ 43 และมำตรำ 61 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 

2560 ที่ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องจัดประชุมใหญ่อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรับรองรำยงำนกำรด ำเนินกิจกำรของ

พรรคกำรเมืองประจ ำปี และรับรองงบกำรเงินของพรรคที่ต้องจัดท ำภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี เพ่ือควำมละเอียด

รอบคอบและเป็นเรื่องส ำคัญ ที่ประชุมฯ จึงมีค ำสั่งให้น ำเรื่องดังกล่ำว เข้ำหำรือในที่ปรึกษำกฎหมำยโดยด่วน    

 

อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e83197ae3f8e40aef425af3 
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วันอังคำร ที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563, 19.07 น. 

เลขา กกต. มอบที่ปรึกษากม.พิจารณาศึกษาขยายเลื่อนประชุมพรรคการเมือง 

 

  

 

 

 

   

 

เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เปิดเผยว่ำ กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในวันนี้ได้พิจำรณำกรณีพรรคกำรเมืองมี
หนังสือหำรือถึงควำมเป็นไปได้ที่จะเลื่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของพรรค ตำมที่มำตรำ 37 มำตรำ 43 และ
มำตรำ 61 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ที่ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องจัดประชุมใหญ่อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือรับรองรำยงำนกำรด ำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมืองประจ ำปี และรับรองงบกำรเงินของพรรคที่ต้องจัดท ำภำยใน
เดือนเมษำยนของทุกปี เพ่ือควำมละเอียดรอบคอบและเป็นเรื่องส ำคัญ ที่ประชุมจึงมีค ำสั่งให้น ำเรื่องดังกล่ำวเข้ำหำรือ
ในที่ปรึกษำกฎหมำยโดยด่วน ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ระบุว่ำ จะเร่งประสำนเพื่อให้ที่ปรึกษำกฎหมำยประชุมพิจำรณำเรื่อง
ดังกล่ำวภำยในสัปดำห์นี้ 

 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/483181 
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31 มีนำคม 2563 - 20:41 น. 

 

 

 

ยังไม่ได้ค าตอบ เลือ่น-ไม่เลือ่น ประชุมใหญ่พรรคการเมือง 

ยังไม่ได้ค าตอบ เลื่อน-ไม่เลื่อน ประชุมใหญ่พรรคการรเมือง กกต.เร่งทีมที่ปรึกษา ท าความเห็นประเด็นข้อกฎหมาย 
  กกต.เร่งทีมที่ปรึกษำ ท ำควำมเห็นประเด็นข้อกฎหมำย ปมเลื่อนกำรประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมือง หนีโควิด-
19 ท ำได้หรือไม่ ต้องชัดเจนก่อน 16 เม.ย.นี้ 
            เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีวำระพิจำรณำ
เรื่องที่พรรคกำรเมืองสอบถำมถึงกำรปฏิบัติของพรรคกำรเมือง ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง หรือกฎหมำยพรรคกำรเมือง มำตรำ 43 ที่ก ำหนดหัวหน้ำพรรคกำรเมืองต้องจัดประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติรำยงำน
กำรด ำเนินกิจกำรทำงกำรเมือง  
               และมำตรำ 61 ก ำหนดให้หัวหน้ำพรรคประชุมเสนองบกำรเงิน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่
ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองเพ่ืออนุมัติภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี แต่ขณะนี้ประเทศไทยยังมีสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด-19 อีกท้ังรัฐบำลยังประกำศใช้พ.ร.ก.สถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้วย  
               ผู้สื่อข่ำวรำยงำนด้วยว่ำ ส ำนักงำน กกต.ได้ท ำควำมเห็นว่ำ สำมำรถน ำมำเรื่องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโควิด-19 มำอ้ำงอิง ถึงเหตุผลที่ไม่สำมำรถจัดกำรประชุมและให้เลื่อนออกไป ตำมกฎหมำยพรรคกำรเมือง 
มำตรำ 91(4) ที่ก ำหนดว่ำ พรรคกำรเมืองย่อมสิ้นสภำพเมื่อไม่มีกำรประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองหรือไม่มีกำรด ำเนิน
กิจกรรมใดทำงกำรเมืองเป็นระยะเวลำติดต่อกัน 1 ปีโดยไม่ได้มีเหตุอันจะอ้ำงได้ตำมกฏหมำย  
               ทั้งนี้ กกต.มีมติให้คณะกรรมกำรปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยของ กกต. ที่มี นำยบุญส่ง น้อยโสภณ เป็นกรรมกำร 
ได้ท ำควำมเห็นเพ่ิมเติม ในประเด็นข้อกฎหมำย , อ ำนำจหน้ำที่ของ กกต. รวมถึงควำมจ ำเป็นต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
ส่งมำยัง กกต.ภำยในสัปดำห์นี้ เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของ กกต. 
                ส ำหรับข้อซักถำมเรื่องกำรจัดประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองตำมกฏหมำย จะครบก ำหนดกรอบ 30 วัน ที่ 
กกต.จะตอบข้อซักถำมตำมอ ำนำจหน้ำที่มำตรำ 23 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วย กกต. ในวันที่ 16 เม.ย.นี้ 
 
อ้ำงอิง :  https://www.komchadluek.net/news/politic/425629 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/425629
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1 เม.ย. 2563 05:01 น. 

กกต. โยนฝ่าย ก.ม.ดูประชุมใหญ่พรรค 

เมื่อเวลำ 13.30 น. ที่ส ำนักงำน กกต. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต.เป็นประธำนกำรประชุม

พิจำรณำกรณีพรรคกำรเมืองมีหนังสือหำรือถึงควำมเป็นไปได้ที่จะเลื่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของพรรคตำมที่

มำตรำ 37 มำตรำ 43 และมำตรำ 61 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ก ำหนดให้พรรค

กำรเมืองต้องจัดประชุมใหญ่อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรับรองรำยงำนกำรด ำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมืองประจ ำปีและ

รับรองงบกำรเงินของพรรคที่ต้องจัดท ำภำยในเดือน เม.ย.ของทุกปีออกไปโดยไม่ผิดกฎหมำย เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภำยหลังกำรประชุม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะ กกต. เปิดเผยว่ำ ที่ประชุม กกต.มี

ค ำสั่งให้น ำเรื่องดังกล่ำวเข้ำหำรือในที่ปรึกษำกฎหมำยโดยด่วนภำยในสัปดำห์นี้ เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมส ำคัญต้อง

พิจำรณำโดยละเอียดรอบคอบ ก่อนท ำควำมเห็นส่งกลับมำให้ กกต. 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กรณีดังกล่ำวพรรคกำรเมืองส่งหนังสือมำสอบถำม กกต. ถึงเรื่องกำรจัดประชุมใหญ่ของ

พรรคกำรเมืองตำมกฎหมำย โดยจะครบก ำหนดกรอบ 30 วัน ที่ กกต.จะตอบข้อซักถำมตำมอ ำนำจหน้ำที่มำตรำ 23 

ของ พ.ร.บ.ว่ำด้วย กกต.ในวันที่ 16 เม.ย. 

 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1809351 
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17:40 |  31 มีนำคม 2563 |  42  

มติ กกต. ปมประชุมพรรคการเมือง 

  

 

 

  

 

 

กกต.มีมติ ให้ที่ปรึกษา กกต. ท าความเห็นในข้อกฎหมายเพิ่มเติมส่งมายัง กกต.โดยเร็ว เรื่องปมปัญหาการประชุม

ของพรรคการเมือง ว่าสามารถอ้างอิงกฎหมายตามมาตรา 91(4) ของกฏหมายพรรคการเมืองท าได้หรือไม่ อ้างเหตุ

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID -19  

วันนี้ (31 มี.ค.2563) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้มีวำระเรื่องกำร

ปฏิบัติของพรรคกำรเมือง ในกำรประชุมใหญ่ของพรรค ที่กฎหมำยให้ก ำหนดให้แต่ละพรรคประชุมอย่ำงน้อย 1 ครั้ง

ภำยในเดือน เม.ย.ของทุกปี ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง หรือกฎหมำยพรรค

กำรเมือง มำตรำ 43 ที่ก ำหนดหัวหน้ำพรรคกำรเมืองต้องจัดประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติรำยงำนกำรด ำเนินกิจกำรทำง

กำรเมือง และมำตรำ 61 ก ำหนดให้หัวหน้ำพรรคประชุมเสนองบกำรเงิน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่

ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองเพ่ืออนุมัติภำยในเดือน เม.ย.ของทุกปี แต่ขณะนี้ประเทศไทยยังคงเกิดวิกฤตสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID -19 อีกท้ังรัฐบำลยังประกำศใช้กฎหมำยพิเศษ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น 

ซึ่งในข้อปัญหำประเด็นนี้มีข้อเสนอของส ำนักงำน กกต.ได้ท ำควำมเห็นว่ำ สำมำรถน ำมำเรื่องสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของไวรัส COVID -19 มำอ้ำงอิง ถึงเหตุผลที่ไม่จัดกำรประชุมได้และให้เลื่อนออกไปตำมกฎหมำยพรรค

กำรเมือง มำตรำ 91(4) ที่ก ำหนดว่ำ พรรคกำรเมืองย่อมสิ้นสภำพเมื่อไม่มีกำรประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองหรือไม่มี

กำรด ำเนินกิจกรรมใดทำงกำรเมืองเป็นระยะเวลำติดต่อกัน 1 ปีโดยไม่ได้มีเหตุอันจะอ้ำงได้ตำมกฏหมำย 
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ทั้งนี้ กกต.มีมติให้คณะกรรมกำรปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยของ กกต.ที่มีนำยบุญส่ง น้อยโสภณ รวมถึงศำสตรำจำรย์

สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นคณะกรรมกำรด้วยนั้น ได้ท ำควำมเห็นเพ่ืมเติมส่งมำยัง กกต.โดยเร็วภำยในสัปดำห์นี้ ในประเด็น

ข้อกฎหมำย ,อ ำนำจหน้ำที่ของ กกต., รวมถึงควำมจ ำเป็นต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน มำประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจ

ของ กกต. เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กกต.เป็นไปตำมกฎหมำยและเกิดควำมรอบคอบที่สุด 

ซึ่งก่อนหน้ำนี้มีพรรคกำรเมืองส่งหนังสือมำถำม กกต. ถึงเรื่องกำรจัดประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองตำมกฏหมำย โดย

จะครบก ำหนดกรอบ 30 วัน ที่ กกต.จะตอบข้อซักถำมตำมอ ำนำจหน้ำที่มำตรำ 23 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วย กกต. ในวันที่ 

16 เม.ย.นี้ 

ทั้งนี้ตำมกฏหมำยพรรคกำรเมืองมำตรำ 106 ระบุไว้ว่ำหัวหน้ำพรรคกำรเมือง นำยทะเบียนสมำชิก หรือ

เหรัญญิกพรรคกำรเมืองไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 43 วรรคหนึ่งหรือวรรคสำม รวมถึงมำตรำ 61 ต้องโทษปรับไม่เกิน 

50,000 บำท และปรับอีกวันละ 1,000 บำทตลอดระยะเวลำที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 

อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/290484 
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“พรรคกลา้” ยืน่รายช่ือสมาชิก 500 คน เพื่อจดัตั้งพรรคแลว้ 
การเมือง        1 เม.ย. 2020 11:13:39 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนกกต.1 เม.ย.-นำยทะเบียนพรรคกล้ำน ำรำยชื่อสมำชิกพรรค 500 ชื่อ พร้อมรำยงำนกำรประชุมพรรคยื่นกกต. 

ขอจดีรับรองกำรตั้งพรรค 

  นำยณัฐนันท์ กัลยำศิริ นำยทะเบียนพรรคกล้ำ ได้น ำรำยชื่อสมำชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจ ำนวน 500 รำยชื่อ ค ำ
ร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสำรเกี่ยวกับกำรรับเงินทุนประเดิม รำยงำนกำรประชุมพรรคเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2563 
รำยละเอียดข้อบังคับพรรค  เข้ำยื่นต่อกกต.เพ่ือจดตั้งพรรคกล้ำ   

  นำยณัฐนันท์ กล่ำวว่ำ จ ำนวนรำยชื่อสมำชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และที่มำยื่นเรื่องในวันนี้
(1 เม.ย.) เพรำะไม่ได้รีบเร่งอะไร เป็นกำรยื่นตำมขั้นตอนของกฎหมำย เมื่อมีกำรประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่ำ 
500 คน และที่ประชุมมีมติเลือกหัวหน้ำพรรคและคณะกรรมกำรบริหำรพรรคแล้ว จึงน ำมำยื่นต่อนำยทะเบียนพรรค
กำรเมือง เชื่อว่ำเอกสำรที่ยื่นจะครบถ้วนและนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองคงใช้เวลำไม่นำนในกำรพิจำรณำให้กำร
รับรอง.-ส ำนักข่ำวไทย        

อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e8414f3e3f8e40af842ab99 

 

 

https://www.mcot.net/category/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.mcot.net/viewtna/5e8414f3e3f8e40af842ab99
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31 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13:59 น.       

รองหัวหน้า ปชป. เสนอยาแรง 'ล็อกดาวน์ประเทศไทย' 
14 วัน ห้ามออกจากบา้น 24 ชั่วโมง ท าไดเ้ตรียมร้องไชโย 

 

 

    

   
 
 
 
31 มี.ค.63-นำยสำมำรถ รำชพลสิทธิ์ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ  ได้ติดตำม

สถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 มำอย่ำงต่อเนื่องทุกวัน พบว่ำจ ำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันยังสูงหรือยังน่ำเป็นห่วงอยู่ 
กล่ำวคือยังหำจุดที่เส้นกรำฟจะลดลงไม่พบ แม้ว่ำรัฐบำลได้ขอควำมร่วมมือให้ทุกคนใช้มำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม 
(Social Distancing) มำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้วก็ตำม แต่ดูเหมือนว่ำยังมีคนบำงส่วนไม่ให้ควำมร่วมมือ พยำยำมหำช่อง
โหว่ของมำตรกำรดังกล่ำวมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองดังที่ได้รับทรำบกันอยู่ ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่ำ มำตรกำรกำรขอ
ควำมร่วมมือจะใช้ไม่ได้ผลกับคนไทยบำงส่วน สอดคล้องกับส ำนวนไทยที่กล่ำวว่ำ “ท ำได้ตำมใจคือไทยแท”้ 
ด้วยเหตุนี้ จึงถึงเวลำแล้วที่รัฐบำลจะต้องใช้ “ยำแรง” ผมขอเสนอให้รัฐบำลประกำศใช้มำตรกำร “ล็อกดำวน์ประเทศ
ไทย” เป็นระยะเวลำ 14 วันในระยะแรก ในช่วงเวลำดังกล่ำวรัฐบำลจะต้องประเมินผลกระทบของกำรใช้มำตรกำรล็อก
ดำวน์ แล้วปรับแก้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งอำจจ ำเป็นต้องขยำยเวลำกำร “ล็อกดำวน์” ออกไปก็ได้ 

หลักกำรใหญ่ๆ ของมำตรกำร “ล็อกดำวน์” นั้น รัฐบำลจะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำร ส่วนรำยละเอียดปลีกย่อยให้
ท้องถิ่นรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำบำงจังหวัดหรือบำงพ้ืนที่ก็ได้
ด ำเนินกำรอยู่แล้ว มำกบ้ำงน้อยบ้ำง ทั้งนี้ หลักกำรใหญ่ที่รัฐบำลจะต้องด ำเนินกำร เช่น 
1. ประกำศห้ำมประชำชนทั้งประเทศออกนอกบ้ำนตลอด 24 ชั่วโมง และห้ำมเคลื่อนย้ำยข้ำมเขตจังหวัดอ ำเภอและ
ประเทศด้วย หรือกล่ำวได้ว่ำ “คนในห้ำมออก คนนอกห้ำมเข้ำ” 2. ส ำหรับร้ำนค้ำโดยเฉพำะร้ำนอำหำร ร้ำนขำยยำ 
เครื่องอุปโภคบริโภคให้เปิดเป็นห้วงเวลำตำมควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ แต่ต้องประกำศให้ประชำชนในพ้ืนที่นั้น
ทรำบเวลำเปิด-ปิดโดยทั่วกันอย่ำงชัดเจน 3. หำกประชำชนมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกจำกบ้ำน จะต้องได้รับ
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อนุญำตเป็นกำรเฉพำะ 4. ในกรณีที่ประชำชนไม่ปฏิบัติตำมให้ลงโทษทันที และประกำศให้สังคมทรำบโดยทั่วกัน 5. 
เพ่ือที่จะช่วยประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกโรคระบำดร้ำยแรงนี้ ผมขอเสนอให้รัฐบำลปรับโยกงบประมำณปี 2563 ที่
ก ำลังใช้กันอยู่ และปรับงบประมำณปี 2564 ที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่มำช่วยเหลือประชำชนให้มีกินมีใช้อย่ำงเพียงพอตำม
ควำมเหมำะสม รวมทั้งดูแลบริษัทห้ำงร้ำนให้สำมำรถอยู่ได้ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง โดยอำจให้เงินช่วยเหลือบริษัทห้ำงร้ำน
ฟรีแต่มีเงื่อนไข เช่น ไม่ปลดพนักงำนออก เป็นต้น หรืออำจให้บริษัทห้ำงร้ำนกู้เงินดอกเบี้ยต่ ำ เป็นต้น 
หำกท ำได้เช่นนี้ ผมมั่นใจว่ำเรำจะสำมำรถช่วยกันลดจ ำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลงได้อย่ำงแน่นอน นั่นหมำยควำมว่ำเรำ
ช่วยกันดึงเส้นกรำฟให้ลดลงได้ ถึงวันนั้นเรำจะได้เปล่งเสียง “ไชโย” พร้อมกันทั่วประเทศ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/61578 
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31 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 16:52 น.       

'ก้าวไกล' โหยหา 'อนาคตใหม'่ ร าลึก 1 ปี 'ธนาธร' ประกาศก้องลงนามค าประกาศสัตยาบัน 

 

 

 

    

 

31 มี.ค.63-เพจ อนาคตใหม่ - Future Forward โพสต์ข้อความระบุว่า ครบรอบ 1 ปี ลงนามสัตยาบัน "อนาคต
ใหม่" 54 ส.ส. ยังยึดม่ันอุดมการณ์สานต่อภารกิจกับ "พรรคก้าวไกล”  

"มีทำงเลือกที่จะหยิบเงิน 10 ล้ำนแล้วหันหลังให้เพ่ือนเรำในห้องนี้และจำกไป หรือปฏิเสธมันแล้วอยู่กับทุกคน ร่วมกัน
ยืนยันว่ำ อนำคตที่อยำกเห็น คือสิ่งที่จะร่วมกันสร้ำงขึ้นมำผ่ำนพรรคกำรเมืองที่เข้มแข็ง ผ่ำนพรรคกำรเมืองที่ยึดโยงกับ
สมำชิก ยึดโยงกับประชำชน” 

 วันนี้ เมื่อ 1 ปีที่แล้ว ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประกำศก้องด้วยประโยคข้ำงต้น ท่ำมกลำงกว่ำ 500 ชีวิต ไม่ว่ำจะ
เป็นว่ำที่ ส.ส. ของอดีตพรรคอนำคตใหม่ คณะท ำงำนจังหวัด และเจ้ำหน้ำที่พรรค ซึ่งมำรวมตัวกัน เป็นสักขีพยำนในกำร
ลงนำม "ค ำประกำศสัตยำบัน" 

ย้อนกลับไปเหตุกำรณ์ในวันนั้น เพ่ิงผ่ำนพ้นกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 
2562 ได้เพียงรำว 1 สัปดำห์ ขณะที่หน้ำข่ำวก ำลังสะพัดด้วยเรื่องสูตรกำรค ำนวนคะแนนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) อันพิลึกพิลั่น ข่ำวกำรจับมือจับขั้วเตรียมตั้งรัฐบำล และข่ำวกำรซื้อตัว ส.ส. ซึ่งมีรำคำค่ำงวดเป็นตัวเลขถึง 8 
หลัก พรรคอนำคตใหม่ได้จัดงำนสัมมนำว่ำที่ ส.ส. ของพรรค 88 ชีวิต ซึ่งล้วนแต่เป็นคนหน้ำใหม่ทั้งหมด 

กิจกรรมดังกล่ำวของพรรคอนำคตใหม่ มีกำรเชิญคุณอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธำนรั ฐสภำ และอดีต
ประธำนสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ บรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ "สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรกับกำรต่อสู้เพ่ือประชำธิปไตย" 
กิจกรรมเวิร์คช็อปกำรเข้ำสู่สภำผู้แทนรำษฎรในหัวข้อ "ต้องกำรท ำอะไรเมื่อได้เป็น ส.ส." กำรเตรียมตัวเป็น ส.ส. ข้อควร
ปฏิบัติ และสิ่งที่ต้องท ำตำมที่รัฐธรรมนูญและกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญก ำหนด ก่อนจะมีไฮไลท์ส ำคัญคือกิจกรรม
ส ำคัญอย่ำงกำรลงนำม "ค ำประกำศสัตยำบัน" 
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ท่ำมกลำงสักขีพยำนกว่ำ 500 ชีวิต ธนำธรเป็นผู้อ่ำนค ำประกำศสัตยำบันด้วยน้ ำเสียงหนักแน่นว่ำ "ด้วยข้ำพเจ้ำตำม
รำยชื่อท้ำยค ำประกำศนี้ เป็นสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ และได้รับกำรเลือกตั้งให้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในกำร
เลือกตั้งทั่้วไปเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 ขอให้สัตย์ปฏิญำณในกำรปฏิบัติหน้ำที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ดังนี้ 

1.จะสนับสนุนและผลักดันบุคคลที่สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ตำมมติของพรรคอนำคตใหม่ และจะไม่
เสนอชื่อหรือให้ควำมเห็นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรีอย่ำงเด็ดขำด เพ่ือยุติกำรสืบทอดอ ำนำจ
ของ คสช. 

 2.จะสนับสนุนและผลักดันกำรลบล้ำงผลพวงรัฐประหำรของ คสช. 3.จะสนับสนุนและผลักดันให้มีกำรปฏิรูป
กองทัพให้สอดคล้องกับหลักกำรประชำธิปไตย 4.จะยึดมั่นในอุดมกำรณ์ของพรรคอนำคตใหม่ทุกประกำร 5.จะต่อสู้
ร่วมกันจนกว่ำจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่อ ำนำจสูงสุดเป็นของประชำชนอย่ำงแท้จริง" 

. จบข้อควำมตำมสัตยำบัน จำกนั้นเข้ำสู่กำรประกำศรำยชื่อว่ำ ส.ส. พรรคอนำคตใหม่ ทั้ง 88 คน ทีละคนๆ ก้ำว
ขึ้นมำบนเวทีเพ่ือลงนำม โดยมีเสียงปรบมือจำกผู้คนที่มำร่วมงำนดังกระหึ่มมอบให้กับทุกคน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 1.ธนำธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ 2.ปิยบุตร แสงกกนกกุล 3.วรรณวิภำ ไม้สน 4.พิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ 5.กุลธิดำ รุ่งเรืองเกียรติ 6.พงศกร รอด
ชมภู 7.พรรณนิกำร์ วำนิช 8.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 9.ธัญญ์วำริน สุขะพิสิษฐ์ 10.พิจำรณ์ เชำว์พัฒนวงศ์ 11.เจนวิทย์ 
ไกรสินธุ์ 12.สุรชัย ศรีสำรคำม 13.ช ำนำญ จันทร์เรือง 14.อภิชำติ ศิริสุนทร 15.ศิริกัญญำ ตันสกุล 16.รังสิมันต์ โรม 17.
เยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ 18.จำรุวรรณ ศรัณย์เกตุ 19.วินท์ สุธีรชัย 20.ไกลก้อง ไวทยกำร 

21.สุเทพ อู่อ้น 22.ปริญญำ ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ 23.ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ 24.ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 25.คำรม พลพรกลำง 
26.สมชำย ฝั่งชลจิตร 27.วำโย อัศวรุ่งเรือง 28.ค ำพอง เทพำค ำ 29.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 30.สุพิศำล ภักดีนฤนำท 31.
นิรำมำน สุไลมำน 32.นิติพล ผิวเหมำะ 33.วิโรจน์ ลักขณำอดิศร 34.วิรัช พันธุมะผล 35.ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 
36.วรภพ วิริยะโรจน์ 37.กัญจน์พงศ์ จงสุทธนำมณี 38.เบญจำ แสงจันทร์ 39.ชวลิต เลำหอุดมพันธ์ 40.ณัฐวุฒิ บัวประ
ทุม 

41.ทวีศักดิ์ ทักษิณ 42.ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ 43.สุรวำท ทองบุ 44.องค์กำร ชัยบุตร 45.ส ำลี รักสุทธี 46.เกษมสันต์ มี
ทิพย์ 47.ธีรัจชัย พันธุมำศ 48.สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล 49.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ 50.จุลพันธ์ โนนศรีชัย 51.มำนพ คีรี
ภูวดล 52.สหัสชัย อนันตเมฆ 53.บุญรวี ยมจินดำ 54.เทวฤทธิ์ นิกรเทศ 55.วัสพงศ์ วิทูรเมธำ 56.อิสรำวดี ยะอิน 57.
สำธิต ปิติวรำ 58.สำวิตรี สันติพิริยพร 59.วรรณวรี ตะล่อมสิน 60.มณฑล โพธิ์คำย 

61.สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ 62.เท่ำพิภพ ลิ้มจิตรกร 63.โชติพิพัฒน์ เตชะโสภนมณี 64.ทศพร ทองศิริ 65.ณัฐชำ บุญไชย
อินสวัสดิ์ 66.จิรวัฒน์ อรัณยกำนนท์ 67.ณัฐพงษ์ เรืองปัญญำวุฒิ 68.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยำ 69.จุมพิตำ จันทร
ขจร 70.อนำวิล รัตนสถำพร 71.วุฒินันท์ บุญชู 72.ทองแดง เบ็ญจะปัก 73.สมัคร ป้องวงษ์ 74.ฐิตินันท์ แสงนำค 75.ฐน
ภัทร กิตติวงศำ 76.จำรึก ศรีอ่อน 77.ญำณธิชำ บัวเผื่อน 78.กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ 79.จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ 80.ขวัญเลิศ 
พำนิชมำท 81.จรัส คุ้มไข่น้ ำ 82.กวินนำถ ตำคีย์ 83.ศักดินัย นุ่มหนู 84.เอกภพ เพียรพิเศษ 85.พีรเดช ค ำสมุทร 86.ปดิ
พัทธ์ สันติภำดำ 87.เอกกำร ซื่อทรงธรรม 88.กฤติเดช สันติวชิระกุล 
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แต่อย่ำงที่ทรำบกันดีในเวลำต่อมำว่ำ สูตรกำรค ำนวน ส.ส.อันสุดแสนพิสดำรของ กกต. ก็ได้ท ำให้พรรคอนำคตใหม่มี
จ ำนวน ส.ส. 81 คน และต่อมำ ธนำธรก็ถูกศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้พ้นสภำพกำรเป็น ส.ส. ขณะที่ จุมพิตำ จันทร
ขจร ส.ส. เขต 5 จังหวัดนครปฐม ลำออกเนื่องจำกต้องเข้ำรับกำรรักษำตัว อย่ำงไรก็ตำมพรรคมี ส.ส. เพ่ิมอีก 1 คนคือ 
ศรีนวล บุญลือ จำกกำรเลือกตั้งซ่อม เขต 8 จ.เชียงใหม่ โดยกำรเลือกตั้งครั้งนั้น พลพรรคอนำคตใหม่ได้ทุ่มเทสรรพ
ก ำลังต่ำงๆ ไปช่วยหำเสียง จนท ำให้ศรีนวลได้คะแนนถล่มทลำยมำกท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 

อย่ำงไรก็ตำม ในเดือนธันวำคม 2562 ที่ประชุมวิสำมัญของพรรค มีมติขับออก 4 ส.ส. ซึ่งไม่เคำรพในมติที่ประชุม ส.ส. 
ขัดต่ออุดมกำรณ์ของพรรค และนโยบำยของพรรคตำมที่หำเสียงไว้กับประชำชน และยังกระท ำกำรดังกล่ำวต่อเนื่อง
หลำยครั้ง โดย 4 ส.ส. กล่ำวได้แก่ 1.ศรีนวล บุญลือ ส.ส. เชียงใหม่ ที่เพ่ิงชนะกำรเลือกตั้งซ่อม ต่อมำย้ำยไปอยู่พรรค
ภูมิใจไทย 2.จำรึก ศรีอ่อน ส.ส. จันทบุรี ต่อมำย้ำยไปอยู่พรรคพลังท้องถิ่นไทย 3.ฐนภัทร กิตติวงศำ ส.ส. จันทบุรี ต่อมำ
ย้ำยไปอยู่พรรคพลังประชำรัฐ และ 4.กวินนำท ตำคีย์ ส.ส. ชลบุรี ต่อมำย้ำยไปอยู่พรรคพลังท้องถิ่นไทย 

21 มีนำคม วันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยและตัดสิทธิ์กรรมกำรบริหำรนั้น พรรคอนำคตใหม่ มี ส.ส. ทั้งหมด 76 คน 
โดยแบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต 26 คน และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 50 คน ทั้งนี้ เมื่อค ำวินิจฉัยออกมำดังกล่ำว ท ำให้ ส.ส. 11 
คนที่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคต้องสิ้นสภำพกำรเป็น ส.ส. ด้วย ท ำให้จ ำนวน ส.ส. อดีตพรรคอนำคตใหม่ ณ วันนั้น มี
จ ำนวน 65 คน ซึ่งแผนกำรที่เตรียมรับมือไว้ก็คือ กำรย้ำยไปสมัครเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองใหม่ทั้งหมดด้วยกัน 

แต่กระนั้นกลับไม่เป็นอย่ำงที่คำด เมื่ออยู่ในสภำวะสุญญำกำศ ส.ส. ไม่มีพรรคสังกัด ท ำให้มีพรรคกำรเมืองต่ำงๆ เข้ำมำ
ติดต่อทำบทำม ดังที่เรียกกันว่ำ "งูเห่ำ" อย่ำงต่อเนื่อง จนในที่สุด ส.ส. 11 คน ตัดสินใจ "ไม่ไปต่อ" โดยได้ย้ำยไปสังกัด
พรรคกำรเมืองอ่ืน ดังนี้ 

พรรคภูมิใจไทย 11 คน ได้แก่ 1.วิรัช พันธุมะผล ส.ส. บัญชีรำยชื่อ 2.ส ำลี รักสุทธี ส.ส. บัญชีรำยชื่อ 3.ฐิตินันท์ แสงนำค 
ส.ส. ขอนแก่น 4.เอกกำร ซื่อทรงธรรม ส.ส. แพร่ 5.กฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส. แพร่ 6.กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส. 
ฉะเชิงเทรำ 7.มณฑล โพธิ์คำย ส.ส. กรุงเทพฯ 8.โชติพิพัฒน์ เตชะโสภนมณี ส.ส. กรุงเทพฯ และ 9.อนำวิล รัตนสถำพร 
ส.ส. ปทุมธำนี 

พรรคชำติพัฒนำ 1 คน ได้แก่ สมัคร ป้องวงษ์ ส.ส. สมุทรสำคร และพรรคชำติไทยพัฒนำอีก 1 คน ได้แก่ จุลพันธ์ โนน
ศรีชัย ส.ส. บัญชีรำยชื่อ 

สรุป ส.ส. อดีตพรรคอนำคตใหม่ที่ย้ำยไปสู่พรรคกำรเมืองใหม่ด้วยกัน คือ "พรรคก้ำวไกล" มีจ ำนวนทั้งสิ้น 54 คน  เป็น 
54 คนที่ ยึดมั่นอุดมกำรณ์ และพร้อมร่วมกันสำนต่อภำรกิจดังที่ได้ลงนำมในสัตยำบันไว้ เพรำะตรำบใดที่ภำรกิจ 5 ข้อ
นั้น ยังไม่ส ำเร็จ ต้องเดินหน้ำไปต่อ ดังที่ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรค เคยกล่ำวไว้ในวันดังกล่ำวว่ำ "กำรลง
ชื่อในค ำประกำศสัตยำบัน แม้จะไม่มีผลบังคับทำงกฎหมำย แต่จะเป็นหมุดหมำยใหม่ว่ำเรำเริ่มต้นท ำงำนกำรเมืองด้วย
อุดมกำรณ์ ด้วยควำมหวัง เรำจะไม่ทรยศพ่ีน้องประชำชนที่ให้ควำมไว้วำงใจพรรคอนำคตใหม่ เรำจะท ำงำนเพ่ือพ่ีน้อง
ประชำชนทุกคน แม้ว่ำท่ำนจะเลือกหรือไม่ได้เลือกเรำก็ตำม". 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/61599 

https://www.thaipost.net/main/detail/61599
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วันอังคำร ที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563, 17.11 น. 

อุทธรณ์แก้ยกโทษจ าคุก 'ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ' อดีต ส.ก. จงใจย่ืนหน้ีสินเท็จ ชญาดา  วิ
ภัติภูมิประเทศ พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เมียพลภูมิ จ าคุก แบนการเมือง ศาลฎีกาฯ  

 

 

 

  

 

 

คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำพิพำกษำแก้ ยกโทษจ ำคุกและกำรรอลงอำญำ"ชญำดำ วิภัติ ภูมิประเทศ" 

อดีตส.ก.จงใจยื่นหนี้สินเท็จปี54-57 คงโทษปรับ4พัน-ตัดสิทธิกำรเมือง5ปีนับจำกปี57 ชี้อุทธรณ์บำงส่วนฟังขึ้น เทียบ

หนี้สินจงใจปิดน้อยหลักแสน 

  เมื่อเวลำ 11.00 น.วันที่ 31 มีนำคม 2563 ที่ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
สนำมหลวง ศำลได้อ่ำนค ำพิพำกษำชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำคดีหมำยเลขด ำ อม.อธ.4/2562 ซึ่ง 
นำงชญำดำ วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) ผู้ถูกกล่ำวหำ ซึ่งเป็นภรรยำของ นำยพลภูมิ วิภัติ
ภูมิประเทศ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพ่ือไทย ได้ยื่นอุทธรณ์ผลค ำพิพำกษำ ที่ ถูกศำลฎีกำฯ ตัดสินเมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 
พิพำกษำห้ำมนำงชญำดำ ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งเป็นวันที่นำงชญำดำ พ้นจำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว และโทษจ ำคุก 1 เดือน ให้รอกำรลงโทษไว้             
1 ปี 
  คดีนี้ สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศำลฎีกำฯ
วินิจฉัย กรณีกล่ำวหำนำงชญำดำ อดีต ส.ก.จงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ ช่วงกำรยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินฯ เมื่ อเข้ำรับต ำแหน่งและพ้นต ำแหน่ง ส.ก.โดยมี
พฤติกำรณ์อันควรเชื่อได้ว่ำ นำงชญำดำ มีเจตนำไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น จึงขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำ
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2561 มำตรำ 81 , 167 
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ต่อมำศำลฎีกำฯ พิพำกษำพ้นต ำแหน่งดังกล่ำวเมื่อวันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินฯ 
หลังเข้ำรับต ำแหน่งวันที่ 23 ก.ย.54 ไม่ได้แสดงรำยกำรเงินฝำกธนำคำร 2 บัญชี จ ำนวน 7,908.40 บำท และ 167,200 
บำท , รำยกำรเบิกเงินเกินบัญชี 1 รำยกำร ยอดหนี้คงเหลือ 40,922.09 บำท และกำรยื่นแสดงบัญชีหลังพ้นจำก
ต ำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ก.ย.57 ไม่ได้แสดงรำยกำรเงินฝำกธนำคำร 3 บัญชี จ ำนวน 5,324.34 บำท , จ ำนวน 10,000 
บำท และจ ำนวน 15,696.74 บำท ตำมล ำดับ กับรำยกำรเบิกเงินเกินบัญชี 2 รำยกำรยอดหนี้คงเหลือ 166,684.74 
บำท และ 17,986.94 บำท 

โดยศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง จึงพิพำกษำ ห้ำมนำงชญำดำผู้ถูกกล่ำวหำด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งเป็นวันที่ 
นำงชญำดำ พ้นจำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 มำตรำ 
34 วรรคสอง และให้จ ำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บำทด้วย ตำม มำตรำ 119 ฐำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชี
แสดงรำยกำรทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช.ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จฯ โดยผู้ถูกกล่ำวหำให้กำรรับสำรภำพ เป็นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจ ำคุกเป็นเวลำ 1 เดือน และปรับ 4,000 บำท แต่ไม่ปรำกฏว่ำนำงชญำดำ เคยรับโทษมำ
ก่อน จึงให้รอกำรลงโทษไว้ 1 ปี 
 ต่อมำ นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำตำมกฎหมำยใหม่ องค์คะนะ
วินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้ำงมำก พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ กำรที่จะถือว่ำจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วย
ข้อควำมอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ.2542 มำตรำ 119 ต้องเป็นกำรกระท ำ โดยรู้ส ำนึกถึงผลเสียหำยที่จะเกิดจำกกำรกระท ำของตน กรณีนี้คือท ำให้
เสียหำยแก่กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน อันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมำย 
เมื่อทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำ ไม่ได้แสดงในบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน มีถึง 5 รำยกำร แต่ละบัญชี
มีกำรเคลื่อนไหว มีเงินเข้ำบัญชีและมีกำรหักช ำระหนี้เงินกู้ มีกำรน ำเช็คเข้ำบัญชีหลังจำกเปิดบัญชีกับ มีเงินคงเหลือใน
บัญชี แม้บัญชีดังกล่ำวจ ำนวน 4 บัญชี จะเป็นบัญชีของคู่สมรส นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ก็มีหน้ำที่ต้องแสดงในบัญชี
รำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ส ำหรับหนี้บัตรเครดิตของคู่สมรสที่มียอดหนี้ค้ำงช ำระรวมกันเป็นจ ำนวนที่สูง และมีกำร
ผ่อนช ำระบำงส่วน คู่สมรสทรำบว่ำมียอดหนี้ค้ำงช ำระ ผู้ถูกกล่ำวหำก็มีหน้ำที่ต้องแสดงในบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สิน
และหนี้สินเช่นกัน 

ส่วนข้อที่นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ อ้ำงว่ำเข้ำใจว่ำ ยอดใช้จ่ำยบัตรเครดิตไม่ใช่หนี้เงินกู้ และไม่ใช่สัญญำกู้กับ
ธนำคำรจึงไม่จ ำต้องแสดงนั้น เป็นเพียงควำมเข้ำใจเองฝ่ำยเดียว ประกอบกับผู้ถูกกล่ำวหำให้กำรรับสำรภำพ ข้อเท็จจริง
จึงฟังได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบต่อ ป.ป.ช.ผู้ร้อง โดยปกปิด
ข้อเที่จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ กรณีพ้นจำกต ำแหน่ง ส.ก. 
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ส่วนที่ผู้ถูกกล่ำวหำ อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถำนเบำโดยยกโทษจ ำคุกที่รอกำรลงโทษ ให้คงไว้แต่เพียงโทษปรับ
สถำนเดียวนั้น องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้ำงมำก เห็นว่ำทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำแสดงต่อ ป.ป.ช.ผู้ร้อง มี
จ ำนวนมำก เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำจงใจไม่แสดงต่อผู้ร้องเป็นจ ำนวนเล็กน้อย อีกท้ังเป็น
ของคู่สมรสเป็นส่วนมำก พฤติกำรณ์ดังกล่ำวจึงมีเหตุสมควรลงโทษสถำนเบำ อุทธรณ์ของนำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำฟัง
ขึ้นบำงส่วน 

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงพิพำกษำแก้เป็นว่ำให้ยกโทษจ ำคุก ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ (ป.อ.) มำตรำ 55 
(ถ้ำโทษจ ำคุกที่ผู้กระท ำควำมผิดจะต้องรับมีก ำหนดระยะเวลำเพียง 3 เดือน หรือน้อยกว่ำ และมีโทษปรับด้วย ศำลจะ
ก ำหนดโทษจ ำคุกให้น้อยลง หรือจะยกโทษจ ำคุกเสีย คงให้ปรับแต่อย่ำงเดียวก็ได้) 

นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำลฎีกำฯ คือ ยังห้ำมนำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งเป็นวันที่นำงชญำดำพ้น
จำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว และคงโทษปรับ 4,000 บำท ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มำตรำ 119 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/483140 
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31 มีนำคม 2563 - 17:21 น. 

ชญาดา รอดคุก เหลอืแค่โทษปรับ คดีปกปิดหนี้สิน 

 

 

 

 

พิพากษาแก้ ยกโทษจ าคุก เหลือแค่โทษปรับ-ตัดสิทธิการเมือง ชญาดา อดีต ส.ก.จงใจยื่นหนี้สินเท็จปี 54-57 

               คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่ คดีอำญำนักกำรเมือง เสียงข้ำงมำก พิพำกษำแก้ยกโทษจ ำคุก-รอลง
อำญำ "ชญำดำ" อดีต ส.ก.จงใจยื่นหนี้สินเท็จปี 54-57 คงโทษปรับ 4 พัน-ตัดสิทธิกำรเมือง 5 ปีนับจำกปี 57 ชี้ อุทธรณ์
บำงส่วนฟังขึ้น เทียบหนี้สินจงใจปิดน้อยหลักแสน  

               วันที่ 31 มี.ค.2563 - ที่ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สนำมหลวง เมื่อเวลำ 
11.00 น. ศำลได้อ่ำนค ำพิพำกษำชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำโดยคณะวินิจฉัยอุทธรณ์ 9 คนที่รับเลือก
โดยที่ประชุมใหญ่ฯ ในคดีหมำยเลขด ำ อม.อธ.4/2562 

               ซึ่งนำงชญำดำ วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) ผู้ถูกกล่ำวหำ ซึ่งเป็นภรรยำของ
นำยพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพ่ือไทย ได้ยื่นอุทธรณ์ผลค ำพิพำกษำ ที่ถูกศำลฎีกำแผนกคดีอำญำ
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองตัดสินเมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 พิพำกษำ ห้ำมนำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งเป็นวันที่นำงชญำดำพ้น
จำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว และโทษจ ำคุก 1 เดือนในส่วนอำญำ ให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด 1 ปี  

               โดยคดีนี้ สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้
ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองวินิจฉัย กรณีกล่ำวหำนำงชญำดำ อดีต ส.ก. กรณีกล่ำวหำจงใจ
ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ ในช่วงกำรยื่นบัญชีแสดง
ทรัพย์สินฯ เมื่อเข้ำรับต ำแหน่งและพ้นต ำแหน่ง ส.ก. โดยมีพฤติกำรณ์อันควรเชื่อได้ว่ำ "นำงชญำดำ" ผู้คัดค้ำน มีเจตนำ
ไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น จึงขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิกำรด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองใดๆ ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2561 มำตรำ 81, 167  
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               ซึ่งศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง มีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 ภำยหลัง
นำงชญำดำ อดีต ส.ก. ผู้ถูกกล่ำวหำ ให้กำรรับสำรภำพน มีเจตนำไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีที่ได้รับ
เลือกตั้งให้เป็น ส.ก. เมื่อวันที่ 23 ส.ค.54 และพ้นต ำแหน่งดังกล่ำวเมื่อวันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำร
ทรัพย์สินฯ หลังเข้ำรับต ำแหน่งวันที่ 23 ก.ย.54 ไม่ได้แสดงรำยกำรเงินฝำกธนำคำร 2 บัญชี จ ำนวน 7,908.40 บำท 
และ 167,200 บำท , รำยกำรเบิกเงินเกินบัญชี 1 รำยกำร ยอดหนี้คงเหลือ 40,922.09 บำท  

               และกำรยื่นแสดงบัญชีหลังพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ก.ย.57 ไม่ได้แสดงรำยกำรเงินฝำกธนำคำร 3 บัญชี 
จ ำนวน 5,324.34 บำท , จ ำนวน 10,000 บำท และจ ำนวน 15,696.74 บำท ตำมล ำดับ กับรำยกำรเบิกเงินเกินบัญชี 2 
รำยกำรยอดหนี้คงเหลือ 166,684.74 บำท และ 17,986.94 บำท  

               โดยศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง จึงพิพำกษำ ห้ำมนำงชญำดำผู้ถูกกล่ำวหำ
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งเป็นวันที่ 
"นำงชญำดำ" พ้นจำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 
มำตรำ 34 วรรคสอง และให้จ ำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บำทด้วย ตำม มำตรำ 119 ฐำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจงใจยื่น
บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จฯ โดยผู้ถูกกล่ำวหำให้กำรรับสำรภำพ เป็นประโยชน์
ต่อกำรพิจำรณำจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจ ำคุกเป็นเวลำ 1 เดือนและปรับ 4,000 บำท แต่ไม่ปรำกฏว่ำนำงชญำดำ เคยรับ
โทษจ ำคุกมำก่อน จึงให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด 1 ปี  

               ต่อมำ นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำตำมกฎหมำยใหม่                
ขณะที่ องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้ำงมำก พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ กำรที่จะถือว่ำจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สิน
และหนี้สิน ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 มำตรำ 119 ต้องเป็นกำรกระท ำ โดยรู้ส ำนึกถึงผลเสียหำยที่จะเกิดจำกกำรกระท ำของ
ตน กรณีนี้คือท ำให้เสียหำยแก่กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน อันเป็น
วัตถุประสงค์ของกฎหมำย  

               เมื่อทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำ ไม่ได้แสดงในบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน มีถึง 5 
รำยกำรแต่ละบัญชีมีกำรเคลื่อนไหว มีเงินเข้ำบัญชีและมีกำรหักช ำระหนี้เงินกู้ มีกำรน ำเช็คเข้ำบัญชีหลังจำกเปิดบัญชี
กับ มีเงินคงเหลือในบัญชี แม้บัญชีดังกล่ำวจ ำนวน 4 บัญชีจะเป็นบัญชีของคู่สมรส นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ก็มีหน้ำที่
ต้องแสดงในบัญชีรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ส ำหรับหนี้บัตรเครดิตของคู่สมรสที่มียอดหนี้ค้ำงช ำระรวมกันเป็นจ ำนวน
ที่สูง และมีกำรผ่อนช ำระบำงส่วน คู่สมรสทรำบว่ำมียอดหนี้ค้ำงช ำระ ผู้ถูกกล่ำวหำก็มีหน้ำที่ต้องแสดงในบัญชีแสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินเช่นกัน  

               ส่วนข้อที่นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ อ้ำงว่ำเข้ำใจว่ำ ยอดใช้จ่ำยบัตรเครดิตไม่ใช่หนี้เงินกู้ และไม่ใช่สัญญำกู้
กับธนำคำรจึงไม่จ ำต้องแสดงนั้น เป็นเพียงควำมเข้ำใจของผู้ถูกกล่ำวหำเองฝ่ำยเดียว ประกอบกับผู้ถูกกล่ำวหำให้กำรรับ
สำรภำพ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบต่อ 
ป.ป.ช.ผู้ร้อง โดยปกปิดข้อเที่จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ กรณีพ้นจำกต ำแหน่ง ส.ก.  
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               ส่วนที่ผู้ถูกกล่ำวหำ อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถำนเบำโดยยกโทษจ ำคุกที่รอกำรลงโทษ ให้คงไว้แต่เพียงโทษ
ปรับสถำนเดียวนั้น องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้ำงมำก เห็นว่ำทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำแสดงต่อ ป.ป.ช.ผู้
ร้อง มีจ ำนวนมำก เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำจงใจไม่แสดงต่อผู้ร้องเป็นจ ำนวนเล็กน้อย อีก
ทั้งเป็นของคู่สมรสเป็นส่วนมำก พฤติกำรณ์ดังกล่ำวจึงมีเหตุสมควรลงโทษสถำนเบำ อุทธรณ์ของนำงชญำดำ ผู้ถูก
กล่ำวหำฟังข้ึนบำงส่วน  

               องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงพิพำกษำแก้เป็นว่ำให้ยกโทษจ ำคุก ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ (ป.อ.) มำตรำ 
55 (ถ้ำโทษจ ำคุกที่ผู้กระท ำควำมผิดจะต้องรับมีก ำหนดระยะเวลำเพียง 3 เดือนหรือน้อยกว่ำ และมีโทษปรับด้วย ศำล
จะก ำหนดโทษจ ำคุกให้น้อยลง หรือจะยกโทษจ ำคุกเสีย คงให้ปรับแต่อย่ำงเดียวก็ได้)  

               นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง คือ 
ยังห้ำมนำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งเป็นวันที่นำงชญำดำพ้นจำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว และคงโทษปรับ 4,000 บำท ตำม 
พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรำ 119 

 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/425585 
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31 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 17:30 น.   

 

 
พิพากษาแก้ยกโทษจ าคุก 'เมีย ส.ส.เพื่อไทย' คดีบัญชีทรัพย์สินคงโทษปรับ 

4 พัน-ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี 
31 มี.ค.63-ที่ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สนำมหลวง ศำลอ่ำนค ำพิพำกษำชั้น

วินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ โดยคณะวินิจฉัยอุทธรณ์ 9 คนที่รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ฯ ในคดีหมำยเลข
ด ำ อม.อธ.4/2562 ที่นำงชญำดำ วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) ผู้ถูกกล่ำวหำ ซึ่งเป็นภรรยำ
ของนำยพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพ่ือไทย ได้ยื่นอุทธรณ์ผลค ำพิพำกษำ ที่ถูกศำลฎีกำแผนก
คดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองพิพำกษำเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2562 ห้ำมนำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันที่
นำงชญำดำพ้นจำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว และโทษจ ำคุก 1 เดือนในส่วนอำญำ ให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด 1 ปี 
  คดีนี้ สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศำลฎี กำ
แผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองวินิจฉัย กรณีกล่ำวหำนำงชญำดำ อดีต ส.ก. จงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ ในช่วงกำรยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินฯ เมื่อเข้ำรับ
ต ำแหน่งและพ้นต ำแหน่ง ส.ก. โดยมีพฤติกำรณ์อันควรเชื่อได้ว่ำ นำงชญำดำมีเจตนำไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือ
หนี้สินนั้น จึงขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตำม พ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2561 มำตรำ 81, 167 

ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง มีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2562 ภำยหลัง
นำงชญำดำให้กำรรับสำรภำพ มีเจตนำไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีท่ีได้รับเลือกตั้งให้เป็น ส.ก. เมื่อวันที่ 
23 ส.ค. 2554 และพ้นต ำแหน่งดังกล่ำวเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2557 ซึ่งกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินฯ หลังเข้ำรับ
ต ำแหน่งวันที่ 23 ก.ย. 2554 ไม่ได้แสดงรำยกำรเงินฝำกธนำคำร 2 บัญชี จ ำนวน 7,908.40 บำท และ 167,200 บำท 
รำยกำรเบิกเงินเกินบัญชี 1 รำยกำร ยอดหนี้คงเหลือ 40,922.09 บำท และกำรยื่นแสดงบัญชีหลังพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ
วันที่ 26 ก.ย. 2557 ไม่ได้แสดงรำยกำรเงินฝำกธนำคำร 3 บัญชี จ ำนวน 5,324.34 บำท, จ ำนวน 10,000 บำท และ
จ ำนวน 15,696.74 บำท ตำมล ำดับ กับรำยกำรเบิกเงินเกินบัญชี 2 รำยกำรยอดหนี้คงเหลือ 166,684.74 บำท และ 
17,986.94 บำท 
ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง จึงพิพำกษำ ห้ำมนำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันที่นำงชญำดำพ้น
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จำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 มำตรำ 34 วรรคสอง 
และให้จ ำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บำทด้วย ตำม มำตรำ 119 ฐำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำร
ทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จฯ โดยผู้ถูกกล่ำวหำให้กำรรับสำรภำพ เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำจึง
ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจ ำคุกเป็นเวลำ 1 เดือน ปรับ 4,000 บำท แต่ไม่ปรำกฏว่ำนำงชญำดำ เคยรับโทษจ ำคุกมำก่อน จึงให้
รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด 1 ปี 

ต่อมำ นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำตำมกฎหมำยใหม่องค์คณะวินิจฉัย
อุทธรณ์เสียงข้ำงมำก พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ กำรที่จะถือว่ำจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน  ด้วยข้อควำม
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 
มำตรำ 119 ต้องเป็นกำรกระท ำโดยรู้ส ำนึกถึงผลเสียหำยที่จะเกิดจำกกำรกระท ำของตน กรณีนี้คือท ำให้เสียหำยแก่กำร
ตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน อันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมำย 
เมื่อทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้แสดงในบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน มีถึง 5 รำยกำร แต่ละบัญชี
มีกำรเคลื่อนไหว มีเงินเข้ำบัญชีและมีกำรหักช ำระหนี้เงินกู้ มีกำรน ำเช็คเข้ำบัญชีหลังจำกเปิดบัญชีกับมีเงินคงเหลือใน
บัญชี แม้บัญชีดังกล่ำวจ ำนวน 4 บัญชีจะเป็นบัญชีของคู่สมรส นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ก็มีหน้ำที่ต้องแสดงในบัญชี
รำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ส ำหรับหนี้บัตรเครดิตของคู่สมรสที่มียอดหนี้ค้ำงช ำระรวมกันเป็นจ ำนวนที่สูง และมีกำร
ผ่อนช ำระบำงส่วน คู่สมรสทรำบว่ำมียอดหนี้ค้ำงช ำระ ผู้ถูกกล่ำวหำก็มีหน้ำที่ต้องแสดงในบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สิน
และหนี้สินเช่นกัน 

ส่วนข้อที่นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ อ้ำงว่ำเข้ำใจว่ำยอดใช้จ่ำยบัตรเครดิตไม่ใช่หนี้เงินกู้ และไม่ใช่สัญญำกู้กับ
ธนำคำรจึงไม่จ ำต้องแสดงนั้น เป็นเพียงควำมเข้ำใจของผู้ถูกกล่ำวหำเองฝ่ำยเดียว ประกอบกับผู้ถูกกล่ำวหำให้กำรรับ
สำรภำพ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบต่อ 
ป.ป.ช.ผู้ร้อง โดยปกปิดข้อเที่จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ กรณีพ้นจำกต ำแหน่ง ส.ก. 

ส่วนที่ผู้ถูกกล่ำวหำ อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถำนเบำ โดยยกโทษจ ำคุกที่รอกำรลงโทษ ให้คงไว้แต่เพียงโทษปรับ
สถำนเดียวนั้น องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้ำงมำก เห็นว่ำ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำแสดงต่อ ป.ป.ช.ผู้ร้อง 
มีจ ำนวนมำก เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำจงใจไม่แสดงต่อผู้ร้องเป็นจ ำนวนเล็กน้อย อีกทั้ง
เป็นของคู่สมรสเป็นส่วนมำก พฤติกำรณ์ดังกล่ำวจึงมีเหตุสมควรลงโทษสถำนเบำ อุทธรณ์ของนำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำฟังขึ้น
บำงส่วน พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้ยกโทษจ ำคุก ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ (ป.อ.) มำตรำ 55 (ถ้ำโทษจ ำคุกที่ผู้กระท ำ
ควำมผิดจะต้องรับมีก ำหนดระยะเวลำเพียง 3 เดือนหรือน้อยกว่ำ และมีโทษปรับด้วย ศำลจะก ำหนดโทษจ ำคุกให้
น้อยลง หรือจะยกโทษจ ำคุกเสีย คงให้ปรับแต่อย่ำงเดียวก็ได้)นอกจำกท่ีแก้ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำลฎีกำแผนก
คดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง คือ ยังห้ำมนำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรง
ต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันที่นำงชญำดำพ้นจำกต ำแหน่ง
สุดท้ำยมำแล้ว และคงโทษปรับ 4,000 บำท ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรำ 119. 
 
อ้ำงถึง : https://www.thaipost.net/main/detail/61606 
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31 มี.ค. 2563 18:42    

 

 

คณะวินิจฉัยอุทธรณ์แก้โทษไม่จ าคุก 1 เดือน แต่ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี ปรับเงิน 4 พัน “ชญา
ดา” เมีย “พลภูมิ” ส.ส.เพื่อไทย แจ้งหนี้สินเท็จ 

  คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่ คดีอาญานักการเมือง พิพากษาแก้ยกโทษจ าคุก 1 เดือน รอลงอาญา 

“ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ” อดีต ส.ก.จงใจยื่นหนี้สินเท็จ คงเหลือโทษปรับ 4,000 บาท-ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี นับ

จากปี 57 ชี้อุทธรณ์บางส่วนฟังขึ้น หนี้สินที่ปกปิดจ านวนไม่มาก แค่หลักแสน  

 วันนี้ (31 มี.ค.) เมื่อเวลำ 11.00 น.ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สนำมหลวง ศำล

ได้อ่ำนค ำพิพำกษำชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำโดยคณะวินิจฉัยอุทธรณ์ 9 คน ที่รับเลือกโดยที่ประชุม

ใหญ่ฯ ในคดีหมำยเลขด ำ อม.อธ.4/2562 

 ที่มี นำงชญำดำ วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) ผู้ถูกกล่ำวหำ ซึ่งเป็นภรรยำของ นำย

พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย ได้ยื่นอุทธรณ์ผลค ำพิพำกษำ ที่ถูกศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรง

ต ำแหน่งทำงกำรเมืองพิพำกษำเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2562 ให้จ ำคุก 1 เดือน แต่ให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด 1 ปี และห้ำม

ไม่ให้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2557 ซึ่ง

เป็นวันที่นำงชญำดำพ้นจำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว  

 คดีนี้ สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศำลฎีกำ

แผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองวินิจฉัย กรณีกล่ำวหำนำงชญำดำ อดีต ส.ก. กรณีกล่ำวหำจงใจยื่นบัญชี

แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ ในช่วงกำรยื่นบัญชีแสดง

ทรัพย์สินฯ เมื่อเข้ำรับต ำแหน่งและพ้นต ำแหน่ง ส.ก. โดยมีพฤติกำรณ์อันควรเชื่อได้ว่ำ “นำงชญำดำ” ผู้คัดค้ำน มีเจตนำ

ไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น จึงขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตำม พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 มำตรำ 81, 167 
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 ซึ่งศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง มีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2562 ภำยหลัง 

นำงชญำดำ อดีต ส.ก. ผู้ถูกกล่ำวหำ ที่ให้กำรรับสำรภำพ มีเจตนำไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินกรณีที่ได้รับ

เลือกตั้งให้เป็น ส.ก. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2554 และพ้นต ำแหน่งดังกล่ำวเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2557 ซึ่งกำรยื่นบัญชีแสดง

รำยกำรทรัพย์สินฯ หลังเข้ำรับต ำแหน่งวันที่ 23 ก.ย. 2554 ไม่ได้แสดงรำยกำรเงินฝำกธนำคำร 2 บัญชี จ ำนวน 

7,908.40 บำท และ 167,200 บำท, รำยกำรเบิกเงินเกินบัญชี 1 รำยกำร ยอดหนี้คงเหลือ 40,922.09 บำท  และ

กำรยื่นแสดงบัญชีหลังพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2557 ไม่ได้แสดงรำยกำรเงินฝำกธนำคำร 3 บัญชี จ ำนวน 

5,324.34 บำท, จ ำนวน 10,000 บำท และ จ ำนวน 15,696.74 บำท ตำมล ำดับ กับรำยกำรเบิกเงินเกินบัญชี 2 รำยกำร

ยอดหนี้คงเหลือ 166,684.74 บำท และ 17,986.94 บำท 

 โดยศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง พิพำกษำให้จ ำคุกนำงชญำดำ 2 เดือน ปรับ 

8,000 บำทด้วย ตำม มำตรำ 119 ฐำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. ด้วย

ข้อควำมอันเป็นเท็จฯ ผู้ถูกกล่ำวหำให้กำรรับสำรภำพ เป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจ ำคุกเป็นเวลำ 1 

เดือนและปรับ 4,000 บำท แต่ไม่ปรำกฏว่ำ นำงชญำดำ เคยรับโทษจ ำคุกมำก่อน จึงให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด 1 ปี 

และห้ำมไม่ให้นำงชญำดำผู้ถูกกล่ำวหำด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันที่พ้นจำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว ตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 34 วรรคสอง ต่อมำ นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์

ต่อที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำตำมกฎหมำยใหม่  

 ทั้งนี้ องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้ำงมำก พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ กำรที่จะถือว่ำจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำร

ทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ ตำม พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 119 ต้องเป็นกำรกระท ำ โดยรู้ส ำนึกถึงผล

เสียหำยที่จะเกิดจำกกำรกระท ำของตน กรณีนี้คือท ำให้เสียหำยแก่กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมมีอยู่จริงของ

ทรัพย์สินและหนี้สิน อันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมำย 

 เมื่อทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำ ไม่ได้แสดงในบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน มีถึง 5 รำยกำรแต่

ละบัญชีมีกำรเคลื่อนไหว มีเงินเข้ำบัญชีและมีกำรหักช ำระหนี้เงินกู้ มีกำรน ำเช็คเข้ำบัญชีหลังจำกเปิดบัญชี และมีเงิน

คงเหลือในบัญชี แม้บัญชีดังกล่ำวจ ำนวน 4 บัญชี จะเป็นบัญชีของคู่สมรส นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำก็มีหน้ำที่ต้องแสดง

ในบัญชีรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ส ำหรับหนี้บัตรเครดิตของคู่สมรสที่มียอดหนี้ค้ำงช ำระรวมกันเป็นจ ำนวนที่สูง และ

มีกำรผ่อนช ำระบำงส่วน ซึ่งคู่สมรสทรำบว่ำมียอดหนี้ค้ำงช ำระ ผู้ถูกกล่ำวหำก็มีหน้ำที่ต้องแสดงบัญชีรำยกำรทรัพย์สิน

และหนี้สินเช่นกัน  

ส่วนข้อที่ นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ อ้ำงว่ำ เข้ำใจว่ำ ยอดใช้จ่ำยบัตรเครดิตไม่ใช่หนี้เงินกู้ และไม่ใช่สัญญำกู้กับธนำคำร

จึงไม่จ ำต้องแสดงนั้น เป็นเพียงควำมเข้ำใจของผู้ถูกกล่ำวหำเองฝ่ำยเดียว ประกอบกับผู้ถูกกล่ำวหำให้กำรรับสำรภำพ 
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ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบต่อ ป.ป.ช.ผู้ร้อง 

โดยปกปิดข้อเที่จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ กรณีพ้นจำกต ำแหน่ง ส.ก. 

 ส่วนที่ผู้ถูกกล่ำวหำ อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถำนเบำและยกโทษจ ำคุกที่รอกำรลงโทษ ให้คงไว้แต่เพียงโทษปรับ

สถำนเดียวนั้น องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้ำงมำก เห็นว่ำทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำได้แสดงต่อ ป.ป.ช.ผู้ร้อง 

มีจ ำนวนมำก เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำจงใจไม่แสดงต่อผู้ร้องเป็นจ ำนวนเล็กน้อย อีกทั้ง

เป็นของคู่สมรสเป็นส่วนมำกพฤติกำรณ์ดังกล่ำวจึงมีเหตุสมควรลงโทษสถำนเบำ อุทธรณ์ของนำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ

ฟังขึ้นบำงส่วน 

 องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงพิพำกษำแก้เป็นว่ำให้ยกโทษจ ำคุก ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ (ป.อ.) มำตรำ 55 

(ถ้ำโทษจ ำคุกที่ผู้กระท ำควำมผิดจะต้องรับมีก ำหนดระยะเวลำเพียง 3 เดือนหรือน้อยกว่ำ และมีโทษปรับด้วย ศำลจะ

ก ำหนดโทษจ ำคุกให้น้อยลง หรือจะยกโทษจ ำคุกเสีย คงให้ปรับแต่อย่ำงเดียวก็ได้) 

 นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง คือ ห้ำม

ไม่ให้นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.2557 ซึ่งเป็นวันที่นำงชญำดำพ้นจำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว และคงโทษปรับ 4,000 บำท ตำม 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรำ 119 

 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9630000033049 
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31 มีนำคม 2563 18:52 น.   

 

 

พิพากษาแก้ยกโทษจ าคุกและการรอลงอาญา"ชญาดา" 

  คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่ คดีอาญานักการเมือง เสียงข้างมาก พิพากษาแก้ยกโทษจ าคุกและการรอลง

อาญา "ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ" อดีต ส.ก.จงใจยื่นหนี้สินเท็จปี 54-57 คงโทษปรับ 4 พัน-ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี

นับจากปี 57 ชี้ อุทธรณ์บางส่วนฟังขึ้น เทียบหนี้สินจงใจปิดน้อยหลักแสน  

  31 มี.ค.63 - ที่ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สนำมหลวง เมื่อเวลำ 11.00 น. ศำล
ได้อ่ำนค ำพิพำกษำชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำโดยคณะวินิจฉัยอุทธรณ์ 9 คนที่รับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญ่ฯ ในคดีหมำยเลขด ำ อม.อธ.4/2562 ซึ่งนำงชญำดำ วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) ผู้ถูก
กล่ำวหำ ซึ่งเป็นภรรยำของนำยพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพ่ือไทย ได้ยื่นอุทธรณ์ผลค ำพิพำกษำ ที่ถูก
ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองอตัดสินเมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 พิพำกษำ ห้ำมนำงชญำดำ ผู้ถูก
กล่ำวหำ ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่ง
เป็นวันที่นำงชญำดำพ้นจำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว และโทษจ ำคุก 1 เดือนในส่วนอำญำ ให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด 1 ป ี

โดยคดีนี้ สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป .ป.ช.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศำล

ฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองวินิจฉัย กรณีกล่ำวหำนำงชญำดำ อดีต ส.ก. กรณีกล่ำวหำจงใจยื่น

บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ ในช่วงกำรยื่นบัญชีแสดง

ทรัพย์สินฯ เมื่อเข้ำรับต ำแหน่งและพ้นต ำแหน่ง ส.ก. โดยมีพฤติกำรณ์อันควรเชื่อได้ว่ำ “นำงชญำดำ” ผู้คัดค้ำน มีเจตนำ

ไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น จึงขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วย

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2561 มำตรำ 81, 167 ซึ่งศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง

กำรเมือง มีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 ภำยหลังนำงชญำดำ อดีต ส.ก. ผู้ถูกกล่ำวหำ ให้กำรรับสำรภำพน มีเจตนำ

ไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน 
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กรณีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็น ส.ก. เมื่อวันที่ 23 ส.ค.54 และพ้นต ำแหน่งดังกล่ำวเมื่อวันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งกำรยื่น

บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินฯ หลังเข้ำรับต ำแหน่งวันที่ 23 ก.ย.54 ไม่ได้แสดงรำยกำรเงินฝำกธนำคำร 2 บัญชี จ ำนวน 

7,908.40 บำท และ 167,200 บำท , รำยกำรเบิกเงินเกินบัญชี 1 รำยกำร ยอดหนี้คงเหลือ 40,922.09 บำท และกำร

ยื่นแสดงบัญชีหลังพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ก.ย.57 ไม่ได้แสดงรำยกำรเงินฝำกธนำคำร 3 บัญชี จ ำนวน 5,324.34 

บำท , จ ำนวน 10,000 บำท และจ ำนวน 15,696.74 บำท ตำมล ำดับ กับรำยกำรเบิกเงินเกินบัญชี 2 รำยกำรยอดหนี้

คงเหลือ 166,684.74 บำท และ 17,986.94 บำท 

โดยศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง จึงพิพำกษำ ห้ำมนำงชญำดำผู้ถูกกล่ำวหำด ำรง

ต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งเป็นวันที่ 

“นำงชญำดำ” พ้นจำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 

มำตรำ 34 วรรคสอง และให้จ ำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บำทด้วย ตำม มำตรำ 119 ฐำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจงใจยื่น

บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จฯ โดยผู้ถูกกล่ำวหำให้กำรรับสำรภำพ เป็นประโยชน์

ต่อกำรพิจำรณำจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจ ำคุกเป็นเวลำ 1 เดือนและปรับ 4,000 บำท แต่ไม่ปรำกฏว่ำนำงชญำดำ เคยรับ

โทษจ ำคุกมำก่อน จึงให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด 1 ปี 

ต่อมำ นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำตำมกฎหมำยใหม่ ขณะที่ องค์คะ

นะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้ำงมำก พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ กำรที่จะถือว่ำจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน 

ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริต พ.ศ.2542 มำตรำ 119 ต้องเป็นกำรกระท ำ โดยรู้ส ำนึกถึงผลเสียหำยที่จะเกิดจำกกำรกระท ำของตน กรณีนี้ คือ

ท ำให้เสียหำยแก่กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน อันเป็นวัตถุประสงค์ของ

กฎหมำย 

เมื่อทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำ ไม่ได้แสดงในบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน มีถึง 5 รำยกำรแต่

ละบัญชีมีกำรเคลื่อนไหว มีเงินเข้ำบัญชีและมีกำรหักช ำระหนี้เงินกู้ มีกำรน ำเช็คเข้ำบัญชีหลังจำกเปิดบัญชีกับ มีเงิน

คงเหลือในบัญชี แม้บัญชีดังกล่ำวจ ำนวน 4 บัญชีจะเป็นบัญชีของคู่สมรส นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ก็มีหน้ำที่ต้องแสดง

ในบัญชีรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ส ำหรับหนี้บัตรเครดิตของคู่สมรสที่มียอดหนี้ค้ำงช ำระรวมกันเป็นจ ำนวนที่สูง และ

มีกำรผ่อนช ำระบำงส่วน คู่สมรสทรำบว่ำมียอดหนี้ค้ำงช ำระ ผู้ถูกกล่ำวหำก็มีหน้ำที่ต้องแสดงในบัญชีแสดงรำยกำร

ทรัพย์สินและหนี้สินเช่นกัน  

ส่วนข้อที่นำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ อ้ำงว่ำเข้ำใจว่ำ ยอดใช้จ่ำยบัตรเครดิตไม่ใช่หนี้เงินกู้ และไม่ใช่สัญญำกู้กับธนำคำรจึง

ไม่จ ำต้องแสดงนั้น เป็นเพียงควำมเข้ำใจของผู้ถูกกล่ำวหำเองฝ่ำยเดียว ประกอบกับผู้ถูกกล่ำวหำให้กำรรับสำรภำพ 
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ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสำรประกอบต่อ ป.ป.ช.ผู้ร้อง 

โดยปกปิดข้อเที่จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ กรณีพ้นจำกต ำแหน่ง ส.ก. 

ส่วนที่ผู้ถูกกล่ำวหำ อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถำนเบำโดยยกโทษจ ำคุกที่รอกำรลงโทษ ให้คงไว้แต่เพียงโทษปรับ

สถำนเดียวนั้น องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้ำงมำก เห็นว่ำทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำแสดงต่อ ป.ป.ช.ผู้ร้อง มี

จ ำนวนมำก เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่ำวหำจงใจไม่แสดงต่อผู้ร้องเป็นจ ำนวนเล็กน้อย อีกท้ังเป็น

ของคู่สมรสเป็นส่วนมำก พฤติกำรณ์ดังกล่ำวจึงมีเหตุสมควรลงโทษสถำนเบำ อุทธรณ์ของนำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำฟัง

ขึ้นบำงส่วน 

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงพิพำกษำแก้เป็นว่ำให้ยกโทษจ ำคุก ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ (ป.อ.) มำตรำ 55 

(ถ้ำโทษจ ำคุกที่ผู้กระท ำควำมผิดจะต้องรับมีก ำหนดระยะเวลำเพียง 3 เดือนหรือน้อยกว่ำ และมีโทษปรับด้วย ศำลจะ

ก ำหนดโทษจ ำคุกให้น้อยลง หรือจะยกโทษจ ำคุกเสีย คงให้ปรับแต่อย่ำงเดียวก็ได้)นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมค ำ

พิพำกษำของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง คือ ยังห้ำมนำงชญำดำ ผู้ถูกกล่ำวหำ ด ำรง

ต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง เป็นเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งเป็นวันที่

นำงชญำดำพ้นจำกต ำแหน่งสุดท้ำยมำแล้ว และคงโทษปรับ 4,000 บำท ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต มำตรำ 119 

 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/143435 
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1 เม.ย. 2563 05:01 น. 

วิเคราะห์การเมอืง : ไวรัสจุดเปลี่ยนอ านาจ 

 

 

 

 

 

สงครามกับศัตรูที่มองไม่เห็น ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไป 

ในสถำนกำรณ์ล่ำสุดที่รัฐบำลต้องขอควำมร่วมมือไม่ให้สื่อมวลชนมำปักหลักเฝ้ำท ำข่ำวประชุม ครม.ที่ท ำเนียบ
รัฐบำล หลังจำกเจ้ำหน้ำที่กระทรวงสำธำรณสุขที่ท ำหน้ำที่ประสำนศูนย์ ศบค.ติดเชื้อโควิด–19 เล่นเอำหนำวๆร้อนๆ
เสียบวำบกันทั้งบิ๊กรัฐบำล ข้ำรำชกำร นักข่ำวตัวเล็กตัวน้อย กับควำมเสี่ยงที่ต้องรับสภำพกันตำมภำรกิจหน้ำที่  

แต่นั่นไม่ใช่ส ำหรับพวกไม่มีหน้ำที่ แต่เสนอหน้ำออกมำปฏิบัติกำร “เอพริลฟูลเดย์” กันทุกวัน ประเภทที่กุข่ำว
ปั่นกระแส รัฐบำลถังแตก ต้องกู้ไอเอ็มเอฟมำกู้สถำนกำรณ์เศรษฐกิจพังพำบจำกโควิด–19 ท ำให้นำยสมคิด จำตุศรี
พิทักษ์ รองนำยกฯ กับนำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง ต้องเสียสมำธิในกำรวำงแผนรับมือวิกฤติยำมหน้ำสิ่วหน้ำขวำน 
มำนั่งแก้ข่ำว ยืนยัน  

รัฐบำลไม่จ ำเป็นต้องกู้ไอเอ็มเอฟแต่อย่ำงใด เพรำะไทยมีเงินส ำรองสูงถึง 280 ,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เกินดุล
บัญชีเดินสะพัดสูง ดูแลตัวเองได้สบำยๆ ขอร้องพวก “ตีนรำน้ ำ” ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ อย่ำพูดเรื่องไม่เป็นควำมจริง
ในช่วงเวลำแบบนี้ 

เป็นอะไรที่กำรันตีโดยสถำนกำรณ์ เชื้อชั่วกำรเมืองเน่ำๆของไทยยังอำละวำดตีคู่กับเชื้อโรคร้ำย ก ำเริบแม้ใน
ยำมประเทศชำติก ำลังเผชิญควำมเป็นควำมตำย แต่ยังดีที่อำกำรติดเชื้อโควิด-19 ของรัฐบำลเริ่มฟ้ืน ตั้งหลักติดแล้วตำม
แนวโน้มสถำนกำรณ์เมื่อ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม งัด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด–19 นั่งแท่นผู้อ ำนวยกำรศูนย์เฉพำะกิจโควิด–19 “เวนคืน” อ ำนำจกำรสั่งกำร
รัฐมนตรีกระทรวงต่ำงๆมำไว้ในมือ 

 ปฏิวัติเงียบ “รัฐบำลผสมร้อยพ่อพันแม่” ผลที่เห็นชัดเจนอันดับแรกคือนำยกรัฐมนตรีกล้ำหักดิบ มอบให้ทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชำญเป็นหน่วยน ำรบกับไวรัสมรณะ โดยฝ่ำยกำรเมืองถอยมำเป็นกองหนุน รัฐบำลท ำหน้ำที่สนับสนุน
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ยุทธศำสตร์ของทีมแพทย์ในทุกมิติ ในอำรมณ์ที่สังคมเริ่มรู้สึกว่ำ พล.อ.ประยุทธ์คนเดิมกลับมำ เป็น “บิ๊กตู่” ในฐำนะ
อดีตหัวหน้ำ คสช. ที่กุมควำมเบ็ดเสร็จ ในห้วงสถำนกำรณ์พิเศษ ตัดสินใจเด็ดขำดแบบผู้น ำทหำร คุมกำรท ำงำนอย่ำง
บูรณำกำร มีทิศทำง 

 ดึงควำมหวัง กระตุกควำมม่ันใจของประชำชนกลับคืน แม้แต่ “ขำประจ ำ” อย่ำงนำยธีรยุทธ บุญมี นักวิชำกำร
คนดัง ก็ยังยอมรับว่ำ ผู้น ำรัฐบำลเดินมำถูกทำง ในยุทธศำสตร์กำรรับมือกับไวรัสโควิด–19 ที่ให้แพทย์เป็นผู้น ำควำมคิด 
ตำมมำตรกำรสกัดโรคร้ำยที่ก ำลังเกิดผล และจ ำเป็นต้องยกระดับเข้มข้นขึ้น นั่นเท่ำกับตอกย้ ำยุทธกำร “ล็อกดำวน์” 
ภำยใต้ “ยำแรง” พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯเป็นหนทำงน ำคนไทยทั้งประเทศลุ้นรอดจำกวิกฤติไวรัสมรณะ ไม่หำยนะหนักเหมือน
อิตำลี สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกำ ที่เจ็บตำยกันเป็นเบือ 

 ถึงจุดนี้ ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่เชื่อมั่นผู้น ำอย่ำง “บิ๊กตู่” พร้อมเดินตำมทีมแพทย์ฝ่ำสงครำมไวรัสโควิด–19 
กระแสหลอมรวมพลัง “เรำจะรอดไปด้วยกัน” แม้แต่ “แอมเนสตี้” ประเทศไทย ออกแถลงกำรณ์กระตุกเตือนรัฐบำลใช้
อ ำนำจ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ป้องกันโควิด–19 อย่ำงระมัดระวังไม่ให้ละเมิดสิทธิของประชำชน ต้องมีสิทธิวิพำกษ์วิจำรณ์แนว
ทำงกำรท ำงำนของรัฐบำลได้ โดยไม่อ้ำงเป็น fake news เอำผิดฐำนปล่อยข่ำวปลอม 

 ยังโดนคนรุมด่ำซะงอมพระรำม โทษฐำนผิดคิว นำทีเป็นนำทีตำย ประชำชนก ำลังกลัวไวรัสมรณะกันตัวสั่น 
องค์กรเอกชนยังมีอำรมณ์ “ตีกิน” หวงสิทธิมนุษยชนในห้วงควำมเป็นควำมตำย ตำมสภำพกำรณ์ “absolute power” 
แบบ “บิ๊กตู่” เรียกกระแสควำมเชื่อมั่นได้มำกกว่ำโดยเฉพำะเมื่อเทียบกับสภำพของรัฐบำลผสมแตกเป็นอำณำจักรใคร
อำณำจักรมัน “ตัวถ่วง” รอบเอวผู้น ำ มำกกว่ำ “ตัวช่วย” ที่ใช้งำนจริงนับหัวได้ 

 นั่นไม่ส ำคัญเท่ำกระแสคนหมดศรัทธำกับรัฐบำลผสมนักเลือกตั้งอำชีพยิ่งอยู่ภำยใต้ภำรกิจที่ต้องรีบเตรียมฟ้ืนฟู
ประเทศหลังสงครำมไวรัสล้ำงโลก โดยเฉพำะในมิติทำงเศรษฐกิจที่ตัวเลขติดลบ ต้องออกแรงลำกเข็นกันขนำนใหญ่ 
กำรเมืองเน่ำๆจะเป็นตัวถ่วงไม่ได้ ต้องลุ้นไข้โควิด–19 จุดเปลี่ยนอ ำนำจทีม “บิ๊กตู”่. 

ทีมข่าวการเมือง 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1809304 
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            บทบรรณาธกิาร : รื้องบใหม่รับมอืโควิด 

ตำมปกติวิสัยของนักกำรเมืองไทย ฝ่ำยค้ำนมักจะค้ำนเกือบทุกอย่ำงที่รัฐบำลพูดหรือท ำ แต่อำจเนื่องจำก
อิทธิฤทธิ์ของโควิด-19 ท ำให้ฝ่ำยค้ำนไม่คัดค้ำนกำรกู้เงินของรัฐบำลเป็นครั้งแรกในประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย แม้
รัฐบำลอำจจะกู้ถึงกว่ำ 2 แสนล้ำนบำท เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ในช่วง 2-3 เดือนข้ำงหน้ำ เพ่ือให้คนต่ำงจังหวัดมี
งำนท ำยำมวิกฤติ 
 แม้รัฐบำลจะยังไม่ยืนยันจะกู้จริงหรือไม่ แต่ น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภำษณ์
นักข่ำวว่ำ ถ้ำหำกจ ำเป็นจริงๆก็สำมำรถกู้ได้ แต่อยำกให้ใช้เงินในกระเป๋ำตัวเองก่อนดีกว่ำหรือไม่ รัฐบำลมีงบกลำงที่กัน
ไว้ใช้ในยำมฉุกเฉินเหลืออยู่พอสมควร หำกบวกเข้ำกับหลำยโครงกำรที่ชะลอได้ จะได้ตัวเลข เกือบ 2 แสนล้ำนบำท 
 รองหัวหน้ำพรรคก้ำวไกลศิริกัญญำ ตันสกุล กล่ำวว่ำ กำรกู้เงิน 2 แสนล้ำนบำท สอดคล้องกับนโยบำยพรรค
ก้ำวไกล เพรำะขณะนี้ไม่มีงบประมำณมำกพอที่จะพยุงเศรษฐกิจให้ผ่ำนพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้ งบกลำงของงบประมำณ 
2563 จ ำนวน 5.2 แสนล้ำนบำท ถูกโครงกำรต่ำงๆ จองไว้เกือบหมดแล้ว เช่น ค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร 
 แต่ยังมีงบส่วนหนึ่งที่เรียกว่ำ “เงินส ำรองฉุกเฉินจ ำเป็น” 9.6 หมื่นล้ำนบำท แต่รัฐบำลใช้จ่ำยไปแล้วถึง 9.4 
หมื่นล้ำนบำท และยังดึงไปใช้ซื้อยำและเวชภัณฑ์จำกจีนอีก 1.5 พันล้ำนบำท งบนี้จึงแทบไม่มีอะไรเหลือ จึงอำจต้องกู้ 
แต่ก่อนที่จะกู้อยำกขอให้รัฐบำลตัดค่ำใช้จ่ำย และงบประมำณที่ไม่จ ำเป็น จำกนั้นจึงออก พ.ร.บ. งบประมำณกลำงปี 
ข้อเรียกร้องให้ตัดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็น และจัดท ำงบประมำณใหม่เป็นแนวคิดท่ีใกล้เคียงกับข้อเสนอของนำยกรณ์ จำติก
วณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ และนำยสมหมำย ภำษี อดีตรัฐมนตรีคลัง นำยกรณ์เสนอให้ทุกหน่วยงำนลดงบรำยจ่ำย 2563 
ลงอย่ำงน้อย 10% จะได้วงเงิน 3.3 แสนล้ำนบำท น ำไปไว้ที่ส่วนกลำง เพ่ือใช้เยียวยำปัญหำโควิด-19 โดยตรง 
 ส่วนอดีตรัฐมนตรีคลังสมหมำย เขียนบทควำมลงหนังสือพิมพ์มติชน เสนอรำยละเอียดไว้มำก ให้ทุกหน่วยงำน
ตัดส่วนเกินที่เป็นไขมันที่ไม่จ ำเป็น อย่ำงต่ ำ หน่วยงำนละ 10% รวมเป็น 3.3 แสนล้ำนบำท และน ำไปจัดสรรเพื่อสู้ภัยโค
วิด-19 ส่วนงบประมำณรำยจ่ำยปี 2564 ต้องมียอดขำดดุลและจัดวงเงินกู้อย่ำงน้อย 8 แสนล้ำนบำท และเพ่ิมงบลงทุน 
 แม้จะเป็นข้อเสนอจำกฝ่ำยค้ำน แต่ล้วนแต่น่ำรับฟัง ล้วนแต่เสนอด้วยเจตนำดี มุ่งหวังให้ประเทศรอดพ้นจำก
ภัยพิบัติ ทั้งภัยโรคระบำดและภัยเศรษฐกิจ สิ่งที่ฝ่ำยค้ำนเห็นตรงกับรัฐบำลก็คือ งบปี 2563 ไม่พอใช้จ่ำยแน่นอน ฝ่ำย
ค้ำนเสนอให้รื้อเสียใหม่ บำงคนเสนอให้ปรับแม่พิมพ์งบประมำณใหม่ ถ้ำยังแบบเดิมๆจะมีแต่พังกับพัง 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1808903 
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