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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 15 มกราคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที่ ข่าว สนง.กกต.  

เลขที่ 
เรื่อง หน้า 

1 3/2563 การตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง 8 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ “ชวน” โยน กกต.ชี้ขาดสถานะ 4 ส.ส.งูเห่า อนค. คาดอีก 1-2 วันชัดเจน 10 
2 ส านักข่าวอิสรา คุ้ยเจออีก 7 พรรคเล็ก! แจ้งหนี้สินมีเงินกู้ยืม-ทดรองจ่าย? ยอดรวม 15 พรรค 11 
3 ส านักข่าวอิสรา ‘ปิยบุตร’แจงปม อนค.กู้เงิน-จี้ กกต.ต้องมีบรรทัดฐานให้ชัด 14 
4 ส านักข่าวอิสรา ซ้ ารอยอนาคตใหม่ ! ‘ศรีสุวรรณ’ลุยร้อง กกต.สอบ 16 พรรคการเมืองปมกู้เงิน 16 
5 ไทยรัฐออนไลน์ "สมชัย" เปิดชื่อ 18 พรรคการเมือง กู้เงินเหมือนพรรคอนาคตใหม่ 17 
6 ข่าวสดออนไลน์ ใกล้ครบก าหนด! ‘ศรีนวล’ ยังเข้าภูมิใจไทยไม่ได้ โร่พบ กกต.  19 
7 คมชัดลึกออนไลน์ สมชัย จี้ กกต. มีมาตรฐานสอบเงินกู้พรรคการเมือง 21 
8 ไบรท์ทูเดย์ออนไลน์ โดนกันถ้วนหน้า ! “ศรีสุวรรณ” จ่อยื่น กกต.สอบ 16 พรรคการเมืองกู้เงิน 23 
9 ไทยรัฐออนไลน์ "สมชัย" เปิดชื่อ 18 พรรคการเมือง กู้เงินเหมือนพรรคอนาคตใหม่ 24 
10 ช่อง 7 ออนไลน์ สมชัย จี้ กกต.สอบ 17 พรรคกู้เงินแบบเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ 26 
11 ช่อง 7 ออนไลน์ จี้ กกต.แจง 18 พรรคกู้เงินท าไม อนค.ผิดพรรคเดียว 28 
12 คมชัดลึกออนไลน์ สมชัย จี้ กกต. มีมาตรฐานสอบเงินกู้พรรคการเมือง 29 
13 ข่าวสดออนไลน์ สมชัยเปิดหลักฐานพบ 6 พรรคร่วมรัฐบาลแจ้ง กกต. “กู้เงิน” ด้วย 31 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สมชัย' โชว์งบการเงิน 18 พรรคการเมือง กู้ยืมเงิน 34 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชัย'เปิดรายชื่อ18 พรรคการเมืองกู้เงิน ไร้เงาพรรคใหญ่ 36 
16 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ชพน.โต้“สมชัย” กู้เงิน 2 ล้าน ตามก.ม.เก่า 38 
17 สยามรัฐออนไลน์ "ชาติพัฒนา" แจงปมเงินกู้ยืม 2 ล้านเกิดข้ึนก่อน "รธน.-พรป.พรรค 39 
18 แนวหน้าออนไลน์ ชาติไทยพัฒนาร่อนแถลงการณ์ โต้'สมชัย'ลั่นพรรคไม่เคยกู้เงิน 40 
19 แนวหน้าออนไลน์ "ศรีนวล" ถกกกต.สถานะ ส.ส. หวั่นอนค.ยื้อขับพ้นสมาชิก 41 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

  
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 คมชัดลึกออนไลน์ ศรีนวลดอดพบ กกต. หาทางออกสถานะ ส.ส. 43 
21 แนวหน้าออนไลน์ เช็คสถานการณ์‘งูเห่าอนค.’!‘ศรีนวล’ควงบิ๊ก ภท.ดอดถก กกต.ปม

สถานะ ‘กวินนาถ-จารึก’ส่อชื่อซ้ าซ้อน 
45 

22 แนวหน้าออนไลน์ ผู้ตรวจฯ รับค าร้อง 'ศรีนวล' ส่งศาล รธน.ปม 'อนค.' ไม่แจ้งมติ 47 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอาแล้ว! ผู้ตรวจการแผ่นดินรับค าร้อง'ศรีนวล'ส่งศาลรธน.ไต่สวน

อนาคตใหม่เล่นเกมตุกติก 
48 

24 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้ตรวจฯรับค าร้อง 'ศรีนวล' แล้ว 49 
25 สยามรัฐออนไลน์ "ผู้ตรวจการฯ" รับค าร้อง "ศรีนวล" หลังถูก "อนค." ขับพ้นพรรค  50 
26 ไทยรัฐออนไลน์ "ปิยบุตร" ย้ า กกต. ไม่เคลียร์ ปมเอกสารหลุด กลับแต่ป้องแต่ตนเอง 51 
27 แนวหน้าออนไลน์ ตายยกเข่ง ! ‘ศรีสุวรรณ’จ่อยื่น‘กกต.’ตรวจสอบ16พรรคการเมืองกู้เงิน 53 
28 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” จ่อยื่น กกต.สอบ 16 พรรคกู้เงิน 54 

  
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ กรณ์ จาติกวณชิ ไม่ใช่คนสดุท้าย โบกมือ อ าลาจาก “ประชาธปิัตย์” 55 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ย าใหญ่ “ใส่ไข”่ นายกฯ ประยุทธ์ 56 
3 ไทยรัฐออนไลน์ เบาเกินไป 60 
4 The 101 ออนไลน์ หาค าตอบในหลุมด าการเลือกตั้ง 62 กับ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ 61 
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วันที่ 15 มกราคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายพร้อมสร้างขวัญก าลังใจ

ให้กับคณะท างานและทีมนักกีฬาฟุตบอลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนท าการแข่งขันนัดแรกกับทีม

กีฬาฟุตบอลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรตามรัฐธรรมนูญประจ าปี 2563 น าโดย นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 

 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ใหก้ าลงัใจ... “ทมีฟตุบอล กกต.” แขง่ขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธ์องคก์รอสิระฯ 

15 ม.ค. 2563 
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วันที่ 15 มกราคม 2563 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง และนายธัชสกล พรหมจมาศ          ที่
ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายการแข่งขันเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับคณะท างานและ          ทีม
นักกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญประจ าปี 2563 ก่อนท าการ
แข่งขันนัดแรก ระหว่างทีมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าโดย นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการประจ าส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง กับทีมส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ใหก้ าลงัใจ... “ทมีฟตุบอล กกต.” แขง่ขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธ์องคก์รอสิระฯ 

15 ม.ค. 2563 
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14 มกราคม 2563 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายการแข่งขันเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับคณะท างานและทีมนักกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ประจ าปี 2563 ก่อนท าการแข่งขันนัดแรก ระหว่างทีมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  น าโดย นายวีระ ยี่แพร 
ผู้ตรวจการประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม                  
ความเป็นพลเมือง กับทีมส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการ                   
การเลือกตั้ง ชั้น 8 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ใหก้ าลงัใจ... “ทมีฟตุบอล กกต.” แขง่ขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธ์องคก์รอสิระฯ 

14 ม.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 15 มกราคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ 
"นิวส์ท็อก ตัวจริงเสียงจริง" โดยมีนายนพรัฐ พรวนสุข บรรณาธิการการเมือง รายการ news talk ตัวจริงเสียงจริง 
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม NEWS 1 เป็นผู้ด าเนินรายการ ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการเลขาธิการคณะกรรมการ          
การเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
สมัภาษณพ์เิศษรายการ "นวิส์ทอ็ก ตวัจรงิเสยีงจรงิ" 

15 ม.ค. 2563 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 16 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
16 มกราคม 

2563 

10.00 น. จังหวัดปราจีนบุรี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 16 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
16 มกราคม 

2563 

09.00 น. 
 

13.00 น. 
 
 

13.30 น. 

สนามกีฬาประชานิเวศน์ 
 

อาคารสุขประพฤติ 
 
 
 

ห้อง 502 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล 

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญฯ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี นายกฤช เอ้ือวงศ์ และ
นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศลารสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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“ชวน” โยน กกต.ชี้ขาดสถานะ 4 ส.ส.งเูห่า อนค. คาดอีก 1-2 วันชัดเจน 
เผยแพร่: 15 ม.ค. 2563 10:55   ปรับปรุง: 15 ม.ค. 2563 11:22   โดย: ผู้จัดการออนไลน ์

 

 
 

“ชวน" โยน กกต.ชี้ขาดสถานะ 4 ส.ส.ถูกพรรคอนาคตใหม่ขับออก คาดเร็วๆ นี้จะมีความชัดเจน ยอมรับ “กรณ์” 
ลาจาก ปชป.ท าพรรคสูญเสียคนเก่ง 
  วันนี้ (15 ม.ค.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้ง 4 คนที่
ถูกขับออกจากพรรคและมีปัญหาในการหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่ยังไม่แจ้งมติขับออกจาก
พรรคเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ตอนนี้รอให้สภารายงานเรื่องนี้เข้ามา โดยติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ซึ่งที่จริง
แล้วความเป็น ส.ส.ขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างไรก็ตาม ถ้าเรื่องมาถึงสภาก็จะดูแล
เรื่องนี้ให้ 

“เข้าใจว่า 1 ถึง 2 วันนี้ทางสภาจะรายงานเรื่องสถานภาพของ ส.ส.ทั้ง 4 คน” นายชวนกล่าว 
เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังท้องถิ่นไทยังไม่รับ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ดังกล่าว 
เพราะพรรคอนาคตใหม่ยังมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับองค์ประชุมไม่ครบในการมีมติให้ขับออกจาก
พรรค นายชวนกล่าวว่า เข้าใจว่าพรรคที่จะรับ ส.ส.ทั้ง 4 คนก าลังรอหนังสือการพ้นสมาชิกพรรคจากอีกพรรคการเมือง
หนึ่งอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ต้องถามพรรคการเมืองที่จะรับ ส.ส.ทั้ง 4 คนว่าสาเหตุคืออะไร อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยังไม่เคย
เกิดข้ึนมาก่อน ดังนั้น ต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับ ส.ส.ที่ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นายชวนกล่าวถึงกรณีนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมลาออกจากพรรคว่าต้องรอให้
นายกรณ์แถลงความชัดเจนก่อน เมื่อถามย้ าว่าพรรคประชาธิปัตย์ก าลังประสบปัญหา ภายหลังมีสมาชิกพรรคหลายคน
ลาออก นายชวนกล่าวว่า ถ้าคนที่ลาออกไปเป็นคนเก่งมีความสามารถ พรรคก็มีความสูญเสีย 
 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9630000004438  

 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000004438
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คุ้ยเจออีก 7 พรรคเล็ก! แจ้งหนี้สินมีเงินกู้ยืม-ทดรองจ่าย? ยอดรวม 15 พรรค  

เขียนวันที ่ 

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13:15 น. 

เปิดอีก 7 พรรคเล็ก มี 6 พรรคอยู่ฝ่าย รบ. แจ้งมีหนี้สินเป็นเงินกู้ยืม-เงินทดรองจ่าย ‘พลัง
ท้องถิ่นไท’ 1.4 ล้าน ‘ไทยรักธรรม’ 4.3 ล้าน ‘เพื่อธรรม’ ก่อนลดบทบาทมีด้วย 8.9 แสน
บาท - ยอดรวมพุ่ง 15 พรรค 
 

 

 
 
 
 
 
ส านักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานแล้วว่า มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 8 พรรค (รวมพรรคอนาคตใหม่) ที่
แจ้งมีหนี้สินเป็นเงินกู้ยืม หรือเงินทดรองจ่าย จากกรรมการบริหารพรรค หรือบุคคลอ่ืน ได้แก่ พรรคเพ่ือไทย พรรค
ภูมิใจไทย พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคพลังชล และพรรคไทยรักษาชาติ (อ่านประกอบ : 
ไม่ใช่แค่ อนค.! เปิดอีก 7 พรรคกู้ยืมเงิน กก.บริหารฯหลักสิบล.-ใช้เป็นเงินทดรองจ่าย?) 
ส านักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารรายงานงบการเงินของพรรคการเมืองประจ าปี 2561 ที่ต้องแจ้ง
ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พบว่า มีพรรคการเมืองอีกอย่างน้อย 2 พรรค ที่อยู่ฝ่ายรัฐบาล แจ้งว่ามี
หนี้สินเป็นเงินกู้ยืม ได้แก่ 
  1.พรรครักษ์ผืนป่าแห่งประเทศไทย แจ้งหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของหนี้สินว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทด
รองจ่าย เป็นเงินยืมจากบุคคลสกุล ศิริพัฒนานุกูลชัย แต่มิได้ระบุชื่อ ต าแหน่งประธานสาขาพรรครักษ์ผืนป่าแห่ง
ประเทศไทย ล าดับที่ 3 จ.เชียงราย จ านวนหนี้ 5,900 บาท นายสันติ เฟ่ืองกระแสร์ ต าแหน่งประธานสาขาพรรคฯ 
ล าดับที่ 4 จ.อุดรธานี จ านวนหนี้ 16,000 บาท และนายวีระพล สุทธิพรพลางกูร ต าแหน่งเหรัญญิกพรรคฯ ส านักงาน
ใหญ่ จ านวนหนี้ 21,840 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ภายในพรรค 
  2.พรรคประชาภิวัฒน์ แจ้งหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของหนี้สินว่า มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
โดยเป็นเงินยืมทดรองจ่าย วงเงิน 746,015 บาท  

 

http://www.isranews.org/
https://www.isranews.org/isranews/84444-isranews-84444.html
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3.พรรคไทรักธรรม (เคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก่อน กกต.ค านวณคะแนนใหม่ท าให้นายพีระวิทย์ เรื่องลือดล

ภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรมและ ส.ส. เพียงหนึ่งเดียวของพรรค หลุดออกจาก ส.ส.) แจ้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในส่วนของหนี้สินว่า มีเงินกู้ยืม-กรรมการบริหารพรรค ในปี 2561 จ านวนหนี้ 4,376,000 บาท ส่วนในปี 2560 จ านวน 
432,000 บาท รวม 2 ปีเป็นเงิน 4,808,000 บาท 
  4.พรรคประชาธิปไตยใหม่ แจ้งหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของหนี้สินว่า มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
กรรมการของพรรคฯ เพ่ือมาเป็นทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยไม่มีหลักประกันและข้อตกลงในเรื่องดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใด นอกจากนี้ยังไม่ได้ก าหนดวันที่ต้องช าระคืนที่แน่นอน อย่างไรก็ดีไม่พบว่าในเอกสารที่แจ้งต่อ กกต. มี
การระบุยอดเงินไว้จ านวนเท่าใด 
  5.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แจ้งหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของหนี้สินว่า มีเจ้าหนี้เงินกู้ยืม ในปี 
2561 วงเงิน 542,125 บาท และในปี 2560 วงเงิน 242,125 บาท รวม 2 ปีเป็นเงิน 784,250 บาท โดยแจ้งเฉพาะในปี 
2561 ว่า เป็นเงินที่ท าสัญญากู้ยืมมาจากนายปรีดา บุญเพลิง (หัวหน้าพรรค) จ านวน 501,125 บาท และนายสุพจน์ สี
สุข จ านวน 41,000 บาท 
  6.พรรคพลังท้องถิ่นไท แจ้งหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของหนี้สินว่า มีเงินกู้ยืมระยะสั้น ในปี 2561 
วงเงิน 1,427,000 บาท ในปี 2560 วงเงิน 277,000 บาท รวม 2 ปีเป็นเงิน 1,740,000 บาท โดยระบุว่า พรรคฯได้กู้ยืม
เงินจากกรรมการบริหารพรรคเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในพรรค โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เงินกู้ยืม
ดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน และก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 

ส่วนพรรคการเมืองชื่อดังที่ไม่ได้เข้าไปในสภา เช่น พรรคเพื่อธรรม ที่มีสื่อหลายส านักรายงานอ้างก่อนหน้านี้ว่า
เป็นหนึ่งในพรรค ‘ตระกูลเพ่ือ’ ตามยุทธศาสตร์ ‘แตกแบงก์พันเป็นแบงก์ร้อย’ แจ้งหมายเหตุงบการเงินในส่วนของ

หนี้สินว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดลองจ่าย จ านวน 890,966 บาท  
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  เท่ากับว่า จนถึงขณะนี้มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 15 พรรค ที่แจ้งว่ามีหนี้สินเป็นเงินกู้ยืม หรือเงินทดรอง
จ่าย จากกรรมการบริหารพรรค หรือบุคคลอ่ืน  
  อนึ่ง เมื่อช่วงเช้า วันที่ 14 ม.ค. 2563 เว็บไซต์ ไทยโพสต์ออนไลน์ รายงานอ้างค าให้สัมภาษณ์นายนิกร จ านง 
ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ถึงกรณีนี้ว่า ตนเองได้ท าหน้าที่บริหารพรรคมากว่า 20 ปี ในฐานะผู้อ านวยการพรรค 
ตั้งแต่สมัยเป็นพรรคชาติไทยมาจนถึงชาติไทยพัฒนา ผ่านการการปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองมา หลายฉบับ แต่
ก็ไม่เคยเห็นการกู้ยืมเงินของพรรคชาติไทยและพรรคชาติไทยพัฒนามาก่อน ซึ่งเนื่องจากทางพรรคเห็นว่าการกู้ยืมเงินมา
ใช้ในกิจการพรรคนั้นโดยหลักการและเจตนารมณ์ของการตั้งพรรคการเมืองนั้นไม่น่าจะกระท าได้ ดังนั้นแม้ว่าผู้บริหาร
ของพรรคในอดีตจะมีฐานะการเงินดีพอที่จะให้กู้เงินเพ่ือมาใช้ในการบริหารพรรคและใช้จ่ายในการเลือกตั้งอย่าง
เพียงพอก็ตาม แต่ทั้งพรรคชาติไทยและ พรรคชาติไทยพัฒนาก็มิได้เคยด าเนินการดังกล่าวแต่อย่างใดเลย พรรคหา
รายได้โดยการขอรับบริจาคเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคตามที่กฎหมายพรรคการเมืองก าหนดและจัดระดมทุน
ในช่วงที่มีการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายก็ตามที ด้วยเห็นว่าสอดคล้องทั้งหลักการของ
พรรคการเมือง ซึ่งเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 
(อ้างอิงข้อมูลจาก ไทยโพสต์ออนไลน์) 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews/84471-isranews-84471.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54504
https://www.isranews.org/isranews/84471-isranews-84471.html
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 ‘ปิยบุตร’แจงปม อนค.กู้เงิน-จี้ กกต.ต้องมีบรรทัดฐานให้ชัด  

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 12:30 น. 
  

 
จากกรณีพรรคอนาคตใหม่เผยแพร่เอกสารลับของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) กรณีกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 191.2 ล้านบาท โดย
ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนฯ เห็นว่า ควรยกค าร้อง ต่อมาส านักงาน กกต. เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีนี้ว่า 
การด าเนินการดังกล่าวท าตามอ านาจหน้าที่ตามขั้นตอน และความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนฯไม่ผูกพัน
คณะกรรมการ กกต. ในการวินิจฉัยชี้ขาด คณะกรรมการ กกต. จึงมีมติส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 72 นั้น (อ่านประกอบ : 
ท าตามขั้นตอน! กกต.แจงปมเอกสารลับยกค าร้องคดี อนค.กู้เงิน-สั่งสอบคนปล่อยหลุด) 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวชี้แจงถึง
กรณีนี้ว่า เอกสารจาก กกต. ไม่มีการปฏิเสธว่า เป็นเอกสารหลุด หรือเอกสารปลอม แม้ กกต. ไม่ได้ยืนยัน แต่หากอ่าน
จากเนื้อหาที่ชี้แจงที่บอกว่า เอกสารชิ้นนี้หลุดออกมาได้อย่างไร และยังขู่อีกว่าจะด าเนินตามกฎหมายกับผู้ปล่อยเอกสาร
ชุดนี้ นั่นแสดงให้เห็นว่า เอกสารชุดนี้เป็นของจริง เพราะถ้าไม่ใช่ของจริง คงจะปฏิเสธมาอย่างชัดเจนแล้ว แต่แทนที่ 
กกต.จะพยายามชี้แจงให้สาธารณชนนั้นคลายความสงสัย กกต.กลับเลือกท่ีจะปกป้องตัวเอง ด้วยการไปตามหาว่า
เอกสารชิ้นนี้เผยแพร่ออกมาได้อย่างไร ใครเป็นคนเผยแพร่ แถมยังขู่ในทางกฎหมายอีกด้วย แทนที่จะตระหนักว่า การ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนนั้นมีปัญหาอย่างไร ท าให้คนใน กกต.เองนั้น ยังเกิดอาการที่ทนไม่ได้กับความไม่เป็นธรรมที่เกิดข้ึน 
คือแทนที่จะไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ กลับเลือกที่จะปกป้องตัวเอง 
นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า พรรคอนาคตใหม่ในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้ถูกร้องไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรค ในกรณีการกู้เงิน หากมองตามหลักกระบวนพิจารณาที่เป็นธรรมแล้ว พรรคอนาคตใหม่
ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยหรือว่า กระบวนพิจารณาของ กกต.ท าอะไรกันอยู่ ไม่มีสิทธิ์รู้เลยหรือว่า ในท้ายที่สุดเรื่องนี้ได้ยกค า
ร้องไปแล้ว ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ พรรคอนาคตใหม่ไม่มีสิทธิ์รู้เลยหรือว่า มาตรา 72 ที่ไปร้องยุบ
พรรค โผล่ออกมาในช่วงไหนเวลาใด 

https://www.isranews.org/isranews-news/84346-israaw-84346.html
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"หลักกระบวนพิจารณาท่ีถูกต้องนั้น จะต้องพิจารณาโดยให้โอกาสคู่ความ ในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
เต็มที่ กระบวนการที่พิจารณาต่างๆ จ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยให้คู่ความได้รับรู้ นี่คือหลักประกันเบื้องต้นของการพิจารณา
ความ ต้องไม่ลืมว่า กกต. นั้นคือองค์กรอิสระไม่ใช่นักร้อง ที่เอาข่าวสารต่าง ๆ ตัดแปะแล้วไปยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
ฉะนั้น กระบวนการพิจารณาความจ าเป็นจะต้องประกันสิทธิ์ให้แก่คู่ความด้วย" นายปิยบุตร กล่าว 
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า จากเอกสารแถลงข่าวของ กกต. ตนมีข้อสังเกตอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ ข้อสังเกต
ประการแรก 1.กกต.อธิบายชัดเจนว่า เรื่องนี้ออกเป็น 2 ช่องทาง วิ่งคนละเลน ช่องทางแรกคือ การด าเนินคดีอาญาตาม
มาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ ช่อง ทางที่สองคือการด าเนินการยุบพรรคตามมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.พรรค
การเมืองฯ ซึ่ง กกต. อาจลืมไปว่าได้เรียกตน นายธนาธรและเหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ ไปสอบสวนในฐานะพยานของ
ช่องทางแรก แต่ค าร้องที่ยุบพรรคในมาตรา 72 กกต. กลับเอาค าให้การของพยานในกระบวนการตามมาตรา 66 มาใช้ 
แบบนี้คือเรื่องเดียวกันใช่หรือไม่ ซึ่งหากเป็นคนละเรื่อง กกต. จะต้องเรียกตน หรือนายธนาธร ไปชี้แจงกรณีความผิด
ตามมาตรา 72 ด้วย 

“ข้อสังเกตประการที่ 2 ในกระบวนการพิจารณาในชั้น กกต. เขียนไว้ชัดเจนว่า การด าเนินคดีจะต้องมีการตั้ง
ข้อกล่าวหาเสียก่อน ซึ่งผมและคุณธนาธร ไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาใด ๆ ทั้งสิ้น และพ่ึงมาทราบจากเอกสารที่หลุดมาว่า 
กรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 13 ได้พิจารณาท่ีเรียบร้อยแล้ว และยกค าร้องด้วยมติเอกฉันท์ แล้ว นั่นแสดงให้
เห็นว่าเรื่องได้ด าเนินการไปตามปกติ แล้วมีการยกค าร้องเกิดข้ึน แต่เหตุใด กกต.ถึงไม่ยอมหยุด และพยายามที่จะ
ด าเนินเรื่องต่อไป พฤติกรรมแบบนี้ พรรคอนาคตใหม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งค าถามว่า การด าเนินการพิจารณาของ กกต.นั้น ตั้ง
ธงไว้ก่อนใช่หรือไม่ เมื่อด าเนินการแล้วไม่ตรงตามธงเลยหาช่อง โดยใช้ช่องมาตรา 72 “ นายปิยบุตร กล่าว 
@แฉทุกพรรคมีการกู้เงิน ถ้าผิดต้องระบุให้ชัด 

นายปิยบุตร กล่าวว่า ในคดีหุ้นสื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด ของนายธนาธร เราได้ต่อสู่ประเด็นหนึ่งว่า 
กระบวนการพิจารณาของ กกต.มีการข้ามขั้นตอน และในท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลประการต้น ๆ ในการ
วินิจฉัยว่า กระบวนการพิจารณาของ กกต.นั้นถูกต้อง ครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่า ในเมื่อเอกสารหลุดมาถึง
ขนาดนี้แล้ว ต้องติดตามดูว่าในท้ายที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญจะรับรองกระบวนพิจารณาของ กกต.อีกหรือไม่ 
นายปิยบุตร กล่าวด้วยว่า ไม่ใช่มีแค่พรรคอนาคตใหม่แค่พรรคเดียวที่มีการกู้เงิน แต่ยังมีพรรคอื่น ๆ ที่กู้เงินด้วย กรณี
การกู้เงินของพรรคการเมืองต่าง ๆ ในท้ายที่สุดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับแต่อย่างใด เพราะการกู้เงินนั้นต้องอยู่ใน
งบการเงิน ซึ่งต้องเผยแพร่ในที่สาธารณะในทุกๆปีงบประมาณอยู่แล้ว เมื่องบการเงินเปิดออกมา ทุกท่านจะเห็นว่ามีการ
กู้เงินกันหลายพรรค และที่ส าคัญการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่นั้น มีความชัดเจนเพราะมีสัญญากู้เงินอย่างถูกต้อง มี
การคิดดอกเบี้ย และมีการช าระคืนไปบางส่วนแล้ว ในขณะที่การกู้เงินของพรรคอ่ืน ๆ นั้นระบุเพียงแค่ยอดเงินกู้เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ตนไม่อยากลากพรรคอื่นมาเพียงเพราะพรรคอนาคตใหม่โดนคดี เพราะสิ่งส าคัญคือ การน าเรื่องกู้เงินซึ่ง
เป็นเรื่องที่ไม่ผิดนี้มาด าเนินคดี ต้องยุติ หรือหากจะไม่ให้กู้เงิน วันหน้าก็ต้องเขียนไว้ให้ชัด  
ส านักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ตามเอกสารรายงานงบการเงินของพรรคการเมืองประจ าปี 
2561 อย่างน้อย 82 พรรคที่แจ้งต่อ กกต. พบว่ามีอีกอย่างน้อย 8 พรรค (รวมพรรคอนาคตใหม่) ที่แจ้งว่า มีหนี้สินเป็น
เงินกู้ยืม หรือเงินทดรองจ่าย จากกรรมการบริหารพรรค หรือบุคคลอ่ืน  
อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews/84468-isranews-84468.html 

http://www.isranews.org/
https://www.isranews.org/isranews/84468-isranews-84468.html
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ซ้ ารอยอนาคตใหม ่! ‘ศรีสุวรรณ’ลุยร้อง กกต.สอบ 16 พรรคการเมืองปมกู้เงิน  

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 15:28 น. 
 
 ‘ศรีสุวรรณ’ ลุยร้องเรียน กกต. สอบปมพรรคการเมืองกู้ยืมเงิน ซ้ ารอย ‘อนาคตใหม่’ – ข้อมูล ‘อิศรา’ เจออย่าง
น้อย 15 พรรค ฝ่าย รบ. 10 พรรค ฝ่ายค้าน 2 พรรค ไม่ได้เข้าสภา 3 พรรค 

 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 10.00 น. จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบ 16 พรรคการเมือง กรณีกู้ยืมเงิน ที่ศูนย์ราชการอาคาร B 
ส านักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ในรายงานงบการเงินของพรรคการเมืองประจ าปี 2561 มีพรรค
การเมืองอย่างน้อย 15 พรรค ที่แจ้งมีหนี้สินเป็นเงินกู้ยืม หรือเงินทดรองจ่าย กับคณะกรรมการบริหารพรรค หรือบุคคล
อ่ืน โดยมีพรรคฝ่ายรัฐบาล 10 พรรค ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคชาติไทยพัฒนา 
พรรคชาติพัฒนา พรรคประชาภิวัฒน์ พรรครักษ์ผืนป่าแห่งประเทศไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคครูไทยเพ่ือ
ประชาชน พรรคพลังท้องถิ่นไท และพรรคไทรักธรรม (ปัจจุบันหัวหน้าพรรคพ้นสภาพ ส.ส. เนื่องจากการค านวณ
คะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่) ส่วนพรรคฝ่ายค้าน 2 พรรค ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่  
ส่วนพรรคการเมืองที่ไม่ได้เข้าสภา 3 พรรค ได้แก่ พรรคไทยรักษาชาติ (ถูกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค) พรรคพลังธรรม 
และพรรคพลังชล เป็นต้น (อ่านประกอบ : ไม่ใช่แค่ อนค.! เปิดอีก 7 พรรคกู้ยืมเงิน กก.บริหารฯหลักสิบล.-ใช้เป็น
เงินทดรองจ่าย?, คุ้ยเจออีก 7 พรรคเล็ก! แจ้งหนี้สินมีเงินกู้ยืม-ทดรองจ่าย? ยอดรวม 15 พรรค) 
ส าหรับการตรวจสอบการกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองดังกล่าว เกิดข้ึนภายหลัง กกต. มีมติส่งค าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค วงเงิน 191.2 ล้านบาท โดยศาลให้ชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน  
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews/84473-isranews-84473.html 
 

http://www.isranews.org/
https://www.isranews.org/isranews/84444-isranews-84444.html
https://www.isranews.org/isranews/84444-isranews-84444.html
https://www.isranews.org/isranews/84471-isranews-84471.html
https://www.isranews.org/isranews/84473-isranews-84473.html
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"สมชัย" เปิดชื่อ 18 พรรคการเมือง กู้เงินเหมือนพรรคอนาคตใหม่  
ไทยรัฐออนไลน์14 ม.ค. 2563 15:34 น. 

 
สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. โพสต์เฟซฯ สมชัย ศรีสุทธิยากร เปิดรายชื่อ 18 พรรคการเมือง กู้เงินเหมือน

พรรคอนาคตใหม่ ชี้ หากบอกว่าผิด นายทะเบียนพรรคการเมือง และ 5 ใน 7 กกต.ต้องรับผิดชอบ   
พรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้จริงหรือ (ตอนที่ 2) 

ผมค้างไว้เมื่อวานว่า หากจะยึด พ.ร.ป.พรรคการเมืองใหม่ แล้วบอกว่าพรรคการเมืองไม่สามารถกู้ยืมเงินเพ่ือ
น ามาใช้ในกิจกรรมทางการเมืองได้ตามตรรกะการลงมติของ กกต.ชุดปัจจุบัน 
พรรคไหนกู้ถือว่าผิด ก.ม. ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ต้องตัดสิทธิ์การเมือง ต้องโทษอาญาจ าคุก 
จะกู้ 1,000 บาท 1 ล้าน หรือกู้ 100 ล้าน แปลว่ากู้เหมือนกัน เหมือนลอกข้อสอบจะข้อเดียวหรือสิบข้อ จับได้ก็ต้อง
ปรับตกไม่มีข้อยกเว้น 

ถามว่า นอกจากพรรคอนาคตใหม่ยังมีพรรคการเมืองอ่ืนกู้ยืมเงินอีกหรือไม่ 
จากเอกสารงบการเงิน ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่พรรคการเมืองทุกพรรคน าส่ง กกต. ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
มีพรรคการเมืองถึง 18 พรรค (รวมอนาคตใหม่) ที่ปรากฏรายการเงินกู้ในเอกสารงบการเงินดังกล่าว 
1. พรรคพลังศรัทธา มีรายการเงินกู้ระยะสั้น 300,000 บาท 
2. พรรคพลังชาติไทย เงินกู้ระยะสั้น 113,988 บาท 
3. พรรคไทยธรรม เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 1,000 บาท 
4. พรรครวมพลังประชาชาติไทย เงินกู้จากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 5,000,000 บาท 
5. พรรครวมใจไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 45,697.86 บาท 
6. พรรคอนาคตใหม่ เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 161,200,000 บาท 
7. พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 226,000 บาท 
 

https://www.facebook.com/Somchai.Srisutthiyakorn/?epa=SEARCH_BOX
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8. พรรคพลังไทยรักชาติ เงินกู้ยืมหัวหน้าพรรค 85,000 บาท 
9. พรรคเมืองไทยของเรา เงินกู้ยืมระยะสั้น 542,750 บาท 
10. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เงินกู้ยืมระยะยาว 50,000 บาท 
11. พรรคเงินเดือนประชาชน เงินกู้ยืมจากกรรมการ 822,183.70 บาท 
12. พรรคไทรักธรรม เงินกู้ยืม กรรมการบริหารพรรค 4,376,000 บาท 
13. พรรคพลังประชาธิปไตย เงินยืมจากหัวหน้าพรรค 5,584,290 บาท 
14. พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน เงินกู้ยืม 542,125 บาท 
15. พรรคพลังท้องถิ่นไท เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,427,000 บาท 
16. พรรคไทยรักษาชาติ เงินยืมจากหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค 1,738,868.92 บาท 
17. พรรคประชาธิปไตยใหม่ เงินกู้ยืมระยะสั้น 4,216,600 บาท 
18. พรรคชาติพัฒนา เงินกู้ยืม 2,000,000 บาท 
ทั้งหมดนี้ถือเป็น "ความปรากฏ" ที่นายทะเบียนต้องรับรู้ และหากพบว่าเป็นความผิดต้องชงเรื่องต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพ่ือมีมติด าเนินการ 

เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 4 พรรค กู้เงิน "ปรากฏ" ในเอกสารงบการเงินปี 2556 
และเหตุการณ์ที่มีพรรคอีก 17 พรรค "ปรากฏ" ในเอกสารงบการเงินปี 2561 นั้น มีนายทะเบียนพรรคการเมืองคนละ
คนหากการกู้ทั้งสองเหตุการณ์เป็นความผิด และมีการปล่อยปละละเลย นายทะเบียนต้องรับผิดชอบเป็นอันดับแรก 
และกรรมการการเลือกตั้งอาจต้องร่วมรับผิดในฐานะไม่ก ากับดูแลงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยกฎหมาย 
แต่หากบอกว่า ไม่ผิด 
กรณีชงเรื่อง เงินกู้อนาคตใหม่ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของนายทะเบียนพรรคการเมือง และ กกต. 5 ใน 7 ที่
ลงมติส่งฟ้องยุบพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญ คงต้องรับผิดชอบต่อมติที่ตนเองลงด้วยครับ 
หมายเหตุ 

ปี 2557 นายทะเบียนพรรคการเมือง ชื่อ ศุภชัย สมเจริญ ปัจจุบันเป็น รองประธานวุฒิสภา 
ปี 2562 นายทะเบียนชื่อ จรุงวิทย์ ภุมมา ปัจจุบันเป็นเลขาธิการ กกต. และส ารองสมาชิกวุฒิสภาอันดับที่ 8 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1747120 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1747120
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ใกล้ครบก าหนด! ‘ศรีนวล’ ยังเข้าภูมิใจไทยไม่ได้ โร่พบ กกต.  
หลังอนาคตใหม่นิง่ 
วันที่ 14 มกราคม 2563 - 18:10 น.  

 
 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.
เชียงใหม่ (ไร้สังกัดพรรค) พร้อมด้วยนายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรค 
รวม 5 คน เดินทางมาพบนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. เพ่ือติดตามกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องขอให้นาย
ทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบ กรณีที่ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. และที่ประชุม
กรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคอนาคตใหม่ วันที่ 17 ธ.ค. มีมติขับ 4 ส.ส.ซึ่งรวมถึงนางศรีนวล ออกจากการเป็น
สมาชิกพรรค 

เนื่องจากหลังพรรคมีมติไม่ได้มีหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้ไม่สามารถน าไปเป็นหลักฐาน
เพ่ือยื่นสมัครเป็นสมาชิกพรรคอ่ืนได้ภายใน 30 วันตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 101 (9) เพ่ือไม่ให้สิ้นสมาชิกภาพเป็นส.ส. 
โดยก าหนดระยะเวลา 30 วันที่ต้องหาพรรคการเมืองใหม่จะครบในวันที่ 16 ม.ค.นี้ ซึ่งหลังหารือราว 30 นาทีทั้งหมดได้
หลบสื่อออกจากส านักงานกกต.ไป 

นางศรีนวล ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า ตอนนี้ยังไม่ขอตอบเรื่องการจะไปสังกัดพรรคการเมือง เพราะก าลัง
เคลียร์งานศพพ่ออยู่ ส่วนระยะเวลา 30 วันที่ต้องสังกัดพรรคเมืองใหม่จะครบในวันที่ 16 ม.ค.ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร 
ด้านนายศุภชัย กล่าวว่า เรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยคงท าอะไรมากไม่ได้ เพราะจนถึงขณะนี้พรรคอนาคตใหม่ก็ยังเฉยอยู่ ซึ่ง
พรรคไม่ได้มีปัญหาว่าไม่ต้อนรับนางศรีนวล ดังนั้นคงต้องเป็นเรื่องที่ทางสภาจะต้องมีการสอบถามกับทางพรรคอนาคต
ใหม่เพ่ือให้ยืนยันสถานะของนางศรีนวล เรื่องนี้จึงต้องใช้เวลา แต่ควรจะมีความชัดเจนภายในวันนี้พรุ่งนี้ 
อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า การที่พรรคอนาคตใหม่มีมติขับ 4 ส.ส. กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าต้องมีการรายงานต่อ
นายทะเบียนพรรคการเมือง แต่ประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมืองมีการก าหนดให้ทุกพรรคการเมืองต้องแจ้งการ
เพ่ิมลดของจ านวนสมาชิกพรรคทุก 3 เดือน ดังนั้นจ านวนส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ลดลงจะต้องปรากฏในรายงานดังกล่าว 

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/222d-1-2.jpg
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ซึ่งในส่วนไตรมาสสุดท้ายของปี 62 คือตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 62 จะครบก าหนดต้องรายงานต่อนายทะเบียนพรรค
การเมืองในวันพรุ่งนี้ (15 ม.ค.) ซึ่งพบว่าพรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ได้แจ้งรายงานดังกล่าวมายังส านักงานกกต. 
ขณะเดียวกันการเพ่ิมขึ้นของสมาชิกพรรคการเมืองที่หาก 4 ส.ส.ที่ถูกขับมีการไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ โดยหากไป
ยื่นสมัครในเดือนม.ค. 63 นี้ ยอดการเพ่ิมขึ้นของสมาชิกพรรคก็จะไปปรากฏในรายงานการเพ่ิมลดของจ านวนสมาชิก
พรรคในไตรมาสแรกของปี 63 คือระหว่าง 1 ม.ค.-31 มี.ค. 63 ที่จะต้องมีการแจ้งมายังส านักงา นกกต.ภายใน 15 เม.ย. 63 

นอกจากนี้มีรายงานว่าพรรคพลังท้องถิ่นไทย ได้มีการแจ้งการเพ่ิมลดของจ านวนสมาชิกพรรคช่วงไตรมาส
สุดท้ายปี 62 มายังส านักงานกกต. แล้ว และมีการแจ้งชื่อและหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทยของ 
2 ใน 4 ส.ส.ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ขับพ้นพรรค คือ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี สมัครในวันที่ 25 ธ.ค. 62 และนาย
จารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี สมัครในวันที่ 26 ธ.ค.62 
ซึ่งทางนายทะเบียนพรรคการเมืองก าลังพิจารณาว่าการด าเนินการดังกล่าวจะเข้าข่ายบุคคลทั้งสองเป็ นสมาชิกพรรค
ซ้ าซ้อนเกินกว่า 1 พรรคการเมืองหรือไม่และนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องลบชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็น
สมาชิกทั้งสองพรรคการเมืองตามมาตรา 26 วรรคสอง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่
ปรากฏหลักฐานหนังสือยืนยันจากพรรคอนาคตใหม่ไปถึงส.ส.ทั้ง 4 คนว่าพรรคมีมติขับพ้นสมาชิกพรรคแล้ว 

 ผวา ! พ้นสส. ศรีนวล ร้องผู้ตรวจการฯ ส่งศาลรธน.คุ้มครอง หว่ันหาพรรคใหม่ไม่ทัน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3389697 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3360344
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3389697
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สมชัย จ้ี กกต. มีมาตรฐานสอบเงินกู้พรรคการเมือง  
14 มกราคม 2563 - 16:56 น.  

 
"สมชัย" จี้ "กกต." มีมาตรฐานสอบเงินกู้พรรคการเมือง ปัดตอบไม่ท าละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่ บอกมีอีก 17 พรรคจ่อเปิดชื่อหลัง 
กกต.ชัดเจนเร่ืองปมเงินกู้แล้ว  
 
          เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภา
หลังจากที่โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ เปิดเผยรายชื่อ 18 พรรคการเมือง ที่กู้ยืมเงินเพ่ือใช้กิจกรรมทางการเมือง 
หลังจากพบเอกสารที่เกี่ยวข้องในเอกสารงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่พรรคการเมืองน าส่ง กกต. ในเดือน
พฤษภาคม 2562 ซึ่งเรียกร้องให้นายทะเบียนพรรคการเมือง คือ เลขาธิการ กกต. น าเสนอเรื่องให้ กกต.ชุดใหญ่
พิจารณา ว่า เลขาธิการ กกต.ต้องน าเรื่องเข้าสู่กกต.ให้พิจารณา บนมาตรฐานเดียวกันกับที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบ
พรรคอนาคตใหม ่
           ส่วนกรณีที่กกต. หรือนายทะเบียนไม่ด าเนินการและหลายฝ่ายมองว่าถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่นั้น ตนไม่ขอ
ชี้น าประเด็นดังกล่าว แต่ยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมกกต.หากถือว่า
เงินกู ้คือ เงินที่เข้าข่ายได้รับผลประโยชน์ซึ่งมาโดยมิชอบตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
           "หากตีความว่าเงินกู้ได้มาโดยมิชอบ ต่อให้กู้ 1 บาท หรือ 10 บาท หรือ ชี้แจงไม่ได้หรือมองว่าเงินกู้คือเงินที่
ได้มาผิดจริง ได้มาไม่บริสุทธิ์ต้องถือว่าเป็นเงินสีเทา เทียบเท่ากับเงินบ่อน เงินค่าขอหนีภาษี ที่เข้าข่ายผิดมาตรา 72 ของ
กฎหมาย 
           นายสมชัย กล่าวด้วยว่า นอกจาก 18 พรรคการเมืองที่เผยแพร่ไปแล้วนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีอีก 17 
พรรคการเมืองที่ระบุตามเอกสารงบการเงินว่ากู้ยืม ซี่งบางพรรคกู้ยืมเงินมากถึง 30 ล้านบาท โดยไม่มีดอกเบี้ย มีการใช้
เงินคืนตามก าหนดของสัญญา ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการครอบง าพรรคการเมืองโดยบุคคล ซึ่งอีก 17 รายชื่อนั้น ตนจะ
เผยแพร่หลังจาก กกต. มีความชัดเจนเรื่องเงินกู้แล้ว    
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        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับ รายชื่อ 18 พรรคการเมืองที่โพสต์ผ่านแฟนเพจนายสมชาย ประกอบด้วย 1.พรรคพลัง
ศรัทธา มีรายการเงินกู้ระยะสั้น 300,000 บาท  2.พรรคพลังชาติไทย เงินกู้ระยะสั้น 113,988 บาท 3.พรรคไทยธรรม 
เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 1,000 บาท 4.พรรครวมพลังประชาชาติไทย เงินกู้จากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 5,000,000 
บาท 5.พรรครวมใจไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 45,697.86 บาท 6.พรรคอนาคตใหม่ เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 161,200,000 บาท 
           7.พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 226,000 บาท 8.พรรคพลังไทยรักชาติ เงินกู้ยืมหัวหน้าพรรค 
85,000 บาท 9.พรรคเมืองไทยของเรา เงินกู้ยืมระยะสั้น 542,750 บาท 10.พรรคเพ่ือชีวิตใหม่ เงินกู้ยืมระยะยาว 
50,000 บาท 11.พรรคเงินเดือนประชาชน เงินกู้ยืมจากกรรมการ 822,183.70 บาท 12.พรรคไทรักธรรม เงินกู้ยืม 
กรรมการบริหารพรรค 4,376,000 บาท 
           13.พรรคพลังประชาธิปไตย เงินยืมจากหัวหน้าพรรค 5,584,290 บาท 14.พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน เงินกู้ยืม 
542,125 บาท 15.พรรคพลังท้องถิ่นไท เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,427,000 บาท 16.พรรคไทยรักษาชาติ เงินยืมจากหัวหน้า
พรรค คณะกรรมการบริหารพรรค 1,738,868.92 บาท 17.พรรคประชาธิปไตยใหม่ เงินกู้ยืมระยะสั้น 4,216,600 บาท 
และ 18.พรรคชาติพัฒนา เงินกู้ยืม 2,000,000 บาท 
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ข้อความ
ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ในวันที่ 15 ม.ค. เวลา 10.00 น. จะเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้
ตรวจสอบการกู้ยืมเงินของ 17 พรรคการเมือง ขณะที่ตลอดท้ังวันนี้ ส านักงาน กกต.ยังไม่มีการชี้แจงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล
การกู้ยืมเงินของ 17 พรรคการเมืองที่นายสมชัยน าข้อมูลออกมาเผยแพร่ 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/410464
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โดนกันถ้วนหน้า ! “ศรีสุวรรณ” จ่อยื่น กกต.สอบ 16 พรรคการเมืองกู้เงิน 
มกราคม 14, 2020การเมือง, ข่าว  

 
 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 

เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า วันที่ 15 ม.ค. 63 เวลา 10.00 น. ศรีสุวรรณจ่อยื่น กกต. ตรวจสอบ 16 พรรค
การเมือง ณ ศูนย์ราชการอาคาร B 

ทั้งนี้ ยังไม่ได้ระบุเพิ่มเติมแต่อย่างใดว่า 16 พรรคการเมืองที่นายศรีสุวรรณกล่าวอ้างถึง ประกอบไปด้วยพรรค
การเมืองใดบ้าง 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/political-parties-borrow-money 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/political-parties-borrow-money
https://www.brighttv.co.th/news/politics/political-parties-borrow-money
https://www.brighttv.co.th/news/politics/political-parties-borrow-money
https://www.brighttv.co.th/category/news
https://www.brighttv.co.th/news/politics/political-parties-borrow-money
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ไทยรัฐออนไลน์14 ม.ค. 2563 15:34 น. 

"สมชัย" เปิดชือ่ 18 พรรคการเมือง กู้เงิน
เหมือนพรรคอนาคตใหม่  

สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. โพสต์เฟซฯ สมชัย ศรีสุทธิยากร เปิดรายชื่อ 18 พรรคการเมือง กู้เงินเหมือน
พรรคอนาคตใหม่ ชี้ หากบอกว่าผิด นายทะเบียนพรรคการเมือง และ 5 ใน 7 กกต.ต้องรับผิดชอบ   
ผมค้างไว้เมื่อวานว่า หากจะยึด พ.ร.ป.พรรคการเมืองใหม่ แล้วบอกว่าพรรคการเมืองไม่สามารถกู้ยืมเงินเพ่ือน ามาใช้ใน
กิจกรรมทางการเมืองได้ตามตรรกะการลงมติของ กกต.ชุดปัจจุบัน 
พรรคไหนกู้ถือว่าผิด ก.ม. ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ต้องตัดสิทธิ์การเมือง ต้องโทษอาญาจ าคุก 
จะกู้ 1,000 บาท 1 ล้าน หรือกู้ 100 ล้าน แปลว่ากู้เหมือนกัน เหมือนลอกข้อสอบจะข้อเดียวหรือสิบข้อ จับได้ก็ต้อง
ปรับตกไม่มีข้อยกเว้น 

ถามว่า นอกจากพรรคอนาคตใหม่ยังมีพรรคการเมืองอ่ืนกู้ยืมเงินอีกหรือไม่ 
จากเอกสารงบการเงิน ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่พรรคการเมืองทุกพรรคน าส่ง กกต. ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
มีพรรคการเมืองถึง 18 พรรค (รวมอนาคตใหม่) ที่ปรากฏรายการเงินกู้ในเอกสารงบการเงินดังกล่าว\ 
1. พรรคพลังศรัทธา มีรายการเงินกู้ระยะสั้น 300,000 บาท 
2. พรรคพลังชาติไทย เงินกู้ระยะสั้น 113,988 บาท 
3. พรรคไทยธรรม เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 1,000 บาท 
4. พรรครวมพลังประชาชาติไทย เงินกู้จากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 5,000,000 บาท 
5. พรรครวมใจไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 45,697.86 บาท 
6. พรรคอนาคตใหม่ เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 161,200,000 บาท 
7. พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 226,000 บาท 
8. พรรคพลังไทยรักชาติ เงินกู้ยืมหัวหน้าพรรค 85,000 บาท 
9. พรรคเมืองไทยของเรา เงินกู้ยืมระยะสั้น 542,750 บาท 
10. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เงินกู้ยืมระยะยาว 50,000 บาท 
11. พรรคเงินเดือนประชาชน เงินกู้ยืมจากกรรมการ 822,183.70 บาท 
12. พรรคไทรักธรรม เงินกู้ยืม กรรมการบริหารพรรค 4,376,000 บาท 
13. พรรคพลังประชาธิปไตย เงินยืมจากหัวหน้าพรรค 5,584,290 บาท 
14. พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน เงินกู้ยืม 542,125 บาท 
15. พรรคพลังท้องถิ่นไท เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,427,000 บาท 
 
 

https://www.facebook.com/Somchai.Srisutthiyakorn/?epa=SEARCH_BOX
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16. พรรคไทยรักษาชาติ เงินยืมจากหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค 1,738,868.92 บาท 
17. พรรคประชาธิปไตยใหม่ เงินกู้ยืมระยะสั้น 4,216,600 บาท 
18. พรรคชาติพัฒนา เงินกู้ยืม 2,000,000 บาท 
ทั้งหมดนี้ถือเป็น "ความปรากฏ" ที่นายทะเบียนต้องรับรู้ และหากพบว่าเป็นความผิดต้องชงเรื่องต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพ่ือมีมติด าเนินการ 
เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 4 พรรค กู้เงิน "ปรากฏ" ในเอกสารงบการเงินปี 2556 และ
เหตุการณ์ที่มีพรรคอีก 17 พรรค "ปรากฏ" ในเอกสารงบการเงินปี 2561 นั้น มีนายทะเบียนพรรคการเมืองคนละคน 
หากการกู้ทั้งสองเหตุการณ์เป็นความผิด และมีการปล่อยปละละเลย นายทะเบียนต้องรับผิดชอบเป็นอันดับแรก  และ
กรรมการการเลือกตั้งอาจต้องร่วมรับผิดในฐานะไม่ก ากับดูแลงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยกฎหมาย 
แต่หากบอกว่า ไม่ผิดกรณีชงเรื่อง เงินกู้อนาคตใหม่ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของนายทะเบียนพรรคการเมือง 
และ กกต. 5 ใน 7 ที่ลงมติส่งฟ้องยุบพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญ คงต้องรับผิดชอบต่อมติที่ตนเองลงด้วยครับ 
หมายเหตุ 
ปี 2557 นายทะเบียนพรรคการเมือง ชื่อ ศุภชัย สมเจริญ ปัจจุบันเป็น รองประธานวุฒิสภา 
ปี 2562 นายทะเบียนชื่อ จรุงวิทย์ ภุมมา ปัจจุบันเป็นเลขาธิการ กกต. และส ารองสมาชิกวุฒิสภาอันดับที่ 8 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1747120 
ส านักข่าวไลน์ทูเดย์ 
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A1%E0
%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8
%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-WQEWoQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1747120
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-WQEWoQ
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-WQEWoQ
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https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-WQEWoQ
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สมชัย จี้ กกต.สอบ 17 พรรคกู้เงินแบบเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
     นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวว่า รายการเงินกู้ปรากฏอยู่ในหมวดหนี้สินของ
พรรคการเมือง ไม่ใช่รายได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแบบนี้ตลอด ถ้าไปเปิดดูเอกสารงบการเงินของพรรคการเมือง
ต่างๆ ที่ส่งให้กับ กกต. ไม่ว่าจะปีไหน ก็มีปรากฏรายการเงินกู้ในหมวดหนี้สิน ดังนั้นเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองสามารถ
กู้ยืมเงินได้ จนกระท่ังตีความหมายว่าเงินกู้เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏในรายการของรายได้ ดังนั้นการกู้เงิน กู้ไม่ได้ จนไปตีความ
ว่าการกู้เงินไม่สามารถท าได้ ขัดกฎหมายตามมาตรา 72 ของกฎหมายพรรคการเมือง ว่าเป็นการได้มาซึ่งผลประโยชน์
อ่ืนใดโดยมิชอบงเมื่อได้ตรวจสอบย้อนหลังไปปี 2561 เมื่อพรรคการเมืองท าบัญชีเสร็จต้องให้ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต
รับรอง และน าเข้าที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในเดือนเมษายนของปีถัดไปหรือปี 2562 และเม่ือผ่านที่ประชุม
ใหญ่แล้วก็ต้องส่งให้ภายใน 30 วัน เท่ากับว่า กกต.จะได้เอกสารจากทุกพรรคการเมืองภายในเดือนพฤษภาคมปี 2562 
และต้องเอางบการเงินไปประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนั้นข้อมูลที่เอาออกมาเปิดเผยจึงไม่ได้มีความพิเศษอะไร 
ไม่ได้เป็นความลับ ทุกคนสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ กกต. 
     เอกสารมีทั้งหมด 609 หน้า โดยนายจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.เป็นผู้เซ็นรับรองในฐานะนายทะเบียนพรรค
การเมือง เท่ากับว่าสิ่งที่ประกาศนี้ กกต.รับทราบแล้ว ดังนั้นถ้าจะมองว่าเงินกู้เป็นเงินที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็นเงินที่
เป็นผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาโดยมิชอบ ต้องถือว่านายทะเบียนพรรคการเมืองรู้เรื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้ว ว่ามี
ถึง 18 พรรคการเมืองที่มีการกู้ยืมเงิน ซึ่งนายทะเบียนต้องน าข้อมูลทั้งหมดน าเสนอต่อ กกต.เพ่ือให้มีมติอย่างใดอย่าง
หนึ่งว่าผิดหรือไม่ผิด 
     หากนายทะเบียนบอกว่าผิด จะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ด าเนินการยุบพรรคเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ จึงตั้ง
ข้อสังเกตว่าการที่นายทะเบียนรู้อยู่แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ก็ถือว่านานพอสมควรจึงต้องมีการชี้แจงว่าเหตุใด จึง
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ด าเนินคดีพรรคอนาคตใหม่เพียงพรรคเดียว ถ้าจะให้ถูกต้องครบถ้วนก็ต้องด าเนินคดีกับ ทุกพรรคที่มีเงินกู้เหมือนกัน
เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนที่ด าเนินการล่าช้า กกต.ต้องไปก ากับนายทะเบียนพรรคการเมืองเอาเอง 
ตนไม่ขอชี้น าว่า จะเข้าข่ายว่า กกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ขอให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ก่อน ไม่ขอชี้น าในประเด็น
นี้ แต่ย้ าว่าเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ต้องรายงานต่อที่ประชุม กกต. หากถือว่าเงินกู้เป็นรายการที่เข้า
ข่ายผลประโยชน์อื่นใดซ่ึงได้มาโดยไม่ชอบ โดยเอาหลักเกณฑ์มาตรา 72 ของกฎหมายพรรคการเมืองมาเป็นตัวตั้ง 
ส่วนเรื่อง วงเงินเกิน 10 ล้านบาทที่เป็นปัญหา เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกัน หากตีความว่าเป็นผลประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมาโดยมิ
ชอบตามหลักเกณฑ์มาตรา 72 กฎหมายพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเงิน 1 บาท 10 บาทหรือเท่าใดก็แล้วแต่ หาก
ความหมายของมาตรานี้ ถ้าเงินกู้เข้าข่ายผิดจริง เงินที่มีที่มานอกเหนือจากนั้น เพียงแค่บาทเดียวหากน าไปสนับสนุน
พรรคการเมืองโดยที่รู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบก็ถือว่าเข้าข่ายผิดตามมาตรา 72 ของกฎหมายพรรคการเมืองทั้งหมด 
จึงไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงเงิน มีหลายคนพยายามเชื่อมโยงว่าต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน เพราะ
เป็นเรื่องการบริจาคเงินเข้าพรรคการเมืองได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท แต่ประเด็นนี้ตกไปแล้ว เพราะไม่ได้ตีความว่าเงินกู้เป็น
เงินบริจาค แต่ไปตีความว่าเป็นผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
     ส่วนจะต้องไปน าสืบเกี่ยวกับที่มาของเงินกู้ มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากตีความตามหลักการในอดีต เงินกู้
ไม่ได้ผิด แต่ถ้าตีความว่าเงินกู้ผิดตามมาตรา 72 ของกฎหมายพรรคการเมือง แปลว่าเงินที่มีการกู้มาก็ต้องผิดตามไปด้วย 
ไม่เกี่ยวกับวงเงิน และหากไปน าสืบว่าที่มาของเงินกู้ไม่บริสุทธิ์ก็ถือว่าผิดอีกคดี  ทั้งกรณีเงินกู้ซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นเงินสีเทา 
     จากการสืบค้นข้อมูลงบการเงินพบว่า นอกจาก 18 พรรคการเมือง ที่ระบุมีเงินกูแ้ล้ว แต่ยังมีอีก 17 พรรคการเมือง
ที่ระบุว่าเป็นเงินยืม ซึ่งเทียบแล้ว ถือว่าเงินยืมผิดมากกว่า เพราะเงินกู้มีสัญญามีดอกเบี้ยมีการใช้คืนตามก าหนด แต่เงิน
ยืมมีพรรคการเมืองบางพรรควงเงินถึง 30 ล้านบาทโดยไม่มีดอกเบี้ยและก าหนดใช้คืน หากมองว่าเป็นการครอบง า
พรรคการเมืองโดยบุคคล ประเด็นเงินยืมก็ถือเป็นประเด็นที่ส าคัญ และหลังจากนี้จะออกมาเปิดเผยข้อมูลต่อไปว่ามี
พรรคการเมืองใดบ้าง แต่ไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ และพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งจะออกมาเปิดเผยข้อมูล
เพ่ิมเติมหลังจากได้ความชัดเจนจาก กกต.กรณีเงินกู้แล้ว 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/388068 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/388068
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จี้ กกต.แจง 18 พรรคกู้เงินท าไม อนค.ผดิพรรคเดียว 
จี้ กกต.แจง 18 พรรคกู้เงินท าไม อนค.ผิดพรรคเดียว 

โดยผู้ที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน คือ อดีต กกต.สมชัย ศรีสุทธิยากร ที่โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า 
เพ่ิงท าการบ้าน อ่านงบการเงินของพรรคการเมืองต่างๆ เสร็จ สรุปมีถึง 18 พรรคการเมืองที่มีการกู้เงินในเอกสารงบ
การเงินปี 2561 ซึ่งมีพรรคร่วมรัฐบาลรวมอยู่ด้วย อาทิ รวมพลังประชาชาติไทย ชาติไทยพัฒนา และชาติพัฒนา พร้อม
ตั้งค าถามถึง พันต ารวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ท าไมไม่ส่งเรื่องยุบ
พรรคการเมืองเหล่านี้ เหมือนที่มีการชงเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ 
"นิกร" ยัน ชาติไทยพัฒนาไม่เคยกู้เงิน ปิยบุตรถล่ม กกต.รอบ 2 ตั้งธงยุบ อนค. 

หลังมีการเปิดประเด็นเรื่องนี้ นายนิกร จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ยืนยันเหมือนที่เคยแถลงเมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคมปีที่แล้วว่า พรรคไม่เคยกู้เงิน แต่เป็นเงินทดรองจ่าย ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ทางรูปบัญชีสะสมมาหลายปี โดย
พรรคหารายได้จากการระดมทุนตามกฎหมาย 

ขณะเดียวกันวันนี้นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ก็เปิดแถลงข่าวถล่ม กกต.อีกรอบ โดย
ตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการพิจารณาเสนอยุบพรรคจากกรณีเงินกู้ 191 ล้านว่ามีความไม่โปร่งใส ตั้งธงจัดการอนาคต
ใหม่  เ ป ลี่ ย นข้ อห าจ า กท า ผิ ด ต าม ม าต ร า  66 เ ป็ น ม าต ร า  72 ทั้ ง ที่ อ นุ ก ร ร มก า ร เ สน อ ไ ม่ ยุ บ พ ร ร ค 
โดยช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุม กกต. จึงต้องจับตาว่าจะมีค าชี้แจงอะไรออกมาหลังการประชุมหรือไม่  
รัฐบาลไม่กังวลปมอภิปรายไม่ไว้วางใจ บอกรู้โจทย์ล่วงหน้าแล้ว 

การยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านวันที่ 20 มกราคมนั้น เรื่องนี้แกนน ารัฐบาลอย่าง พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม 2 รองนายกรัฐมนตรี ไม่หนักใจ พร้อมชี้แจงทุกประเด็น เพราะพอรู้
เนื้อหาที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายแล้ว และม่ันใจรัฐบาลไม่ได้ท าผิดกฎหมายด้วย 
พลเอกประวิตร ยังพูดถึงกรณีนายเทพไท เสนพงศ์ จากพรรคประชาธิปัตย์  ระบุนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางความ
ขัดแย้ง โดยขอให้พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไปพูดคุยกับนายเทพไทเอง 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/387989 
ส านักข่าว PPTV :  
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%99/1176
99   
https://thestandard.co/somchai-politics-140463/ 

https://news.ch7.com/detail/387989
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%99/117699
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%99/117699
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%99/117699
https://thestandard.co/somchai-politics-140463/
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14 มกราคม 2563 - 16:56 น.  

สมชัย จี้ กกต. มมีาตรฐานสอบเงินกู้พรรคการเมือง  
 

 
"สมชัย" จี้ "กกต." มีมาตรฐานสอบเงินกู้พรรคการเมือง ปัดตอบไม่ท าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ บอกมีอีก 17 พรรคจ่อเปิด
ชื่อหลัง กกต.ชัดเจนเรื่องปมเงินกู้แล้ว  

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภา
หลังจากที่โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ เปิดเผยรายชื่อ 18 พรรคการเมือง ที่กู้ยืมเงินเพ่ือใช้กิจกรรมทางการเมือง 
หลังจากพบเอกสารที่เกี่ยวข้องในเอกสารงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่พรรคการเมืองน าส่ง กกต. ในเดือน
พฤษภาคม 2562 ซึ่งเรียกร้องให้นายทะเบียนพรรคการเมือง คือ เลขาธิการ กกต.  น าเสนอเรื่องให้ กกต.ชุดใหญ่
พิจารณา ว่า เลขาธิการ กกต.ต้องน าเรื่องเข้าสู่กกต.ให้พิจารณา บนมาตรฐานเดียวกันกับที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบ
พรรคอนาคตใหม ่

  ส่วนกรณีที่กกต. หรือนายทะเบียนไม่ด าเนินการและหลายฝ่ายมองว่าถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่นั้น  ตนไม่ขอ
ชี้น าประเด็นดังกล่าว แต่ยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมกกต.หากถือว่า
เงินกู ้คือ เงินที่เข้าข่ายได้รับผลประโยชน์ซึ่งมาโดยมิชอบตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   
          "หากตีความว่าเงินกู้ได้มาโดยมิชอบ ต่อให้กู้ 1 บาท หรือ 10 บาท หรือ ชี้แจงไม่ได้หรือมองว่าเงินกู้คือเงินที่
ได้มาผิดจริง ได้มาไม่บริสุทธิ์ต้องถือว่าเป็นเงินสีเทา เทียบเท่ากับเงินบ่อน เงินค่าขอหนีภาษี ที่เข้าข่ายผิดมาตรา 72 ของ
กฎหมาย  
          นายสมชัย กล่าวด้วยว่า นอกจาก 18 พรรคการเมืองที่เผยแพร่ไปแล้วนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีอีก 17 
พรรคการเมืองที่ระบุตามเอกสารงบการเงินว่ากู้ยืม ซี่งบางพรรคกู้ยืมเงินมากถึง 30 ล้านบาท โดยไม่มีดอกเบี้ย มีการใช้
เงินคืนตามก าหนดของสัญญา ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการครอบง าพรรคการเมืองโดยบุคคล ซึ่งอีก 17 รายชื่อนั้น ตนจะ
เผยแพร่หลังจาก กกต. มีความชัดเจนเรื่องเงินกู้แล้ว     
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับ รายชื่อ 18 พรรคการเมืองที่โพสต์ผ่านแฟนเพจนายสมชาย ประกอบด้วย 1.พรรคพลัง
ศรัทธา มีรายการเงินกู้ระยะสั้น 300,000 บาท  2.พรรคพลังชาติไทย เงินกู้ระยะสั้น 113,988 บาท 3.พรรคไทยธรรม 
เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 1,000 บาท 4.พรรครวมพลังประชาชาติไทย เงินกู้จากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน  5,000,000 
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บาท 5.พรรครวมใจไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 45,697.86 บาท 6.พรรคอนาคตใหม่ เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 161,200,000 
บาท  
          7.พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 226,000 บาท 8.พรรคพลังไทยรักชาติ เงินกู้ยืมหัวหน้าพรรค 
85,000 บาท 9.พรรคเมืองไทยของเรา เงินกู้ยืมระยะสั้น 542,750 บาท 10.พรรคเพ่ือชีวิตใหม่ เงินกู้ยืมระยะยาว 
50,000 บาท 11.พรรคเงินเดือนประชาชน เงินกู้ยืมจากกรรมการ 822,183.70 บาท 12.พรรคไทรักธรรม เงินกู้ยืม 
กรรมการบริหารพรรค 4,376,000 บาท 
           13.พรรคพลังประชาธิปไตย เงินยืมจากหัวหน้าพรรค 5,584,290 บาท 14.พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน เงินกู้ยืม 
542,125 บาท 15.พรรคพลังท้องถิ่นไท เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,427,000 บาท 16.พรรคไทยรักษาชาติ เงินยืมจากหัวหน้า
พรรค คณะกรรมการบริหารพรรค 1,738,868.92 บาท 17.พรรคประชาธิปไตยใหม่ เงินกู้ยืมระยะสั้น 4,216,600 บาท 
และ 18.พรรคชาติพัฒนา เงินกู้ยืม 2,000,000 บาท 
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ข้อความ
ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ในวันที่ 15 ม.ค. เวลา 10.00 น. จะเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้
ตรวจสอบการกู้ยืมเงินของ 17 พรรคการเมือง ขณะที่ตลอดท้ังวันนี้ ส านักงาน กกต.ยังไม่มีการชี้แจงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล
การกู้ยืมเงินของ 17 พรรคการเมืองที่นายสมชัยน าข้อมูลออกมาเผยแพร่ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410464 
ส านักข่าวไลน์ทูเดย์ :  
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A1%E0
%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8
%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-WQEWoQ 
https://www.dailynews.co.th/politics/751781 
https://www.komchadluek.net/news/politic/410464 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/410464
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-WQEWoQ
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-WQEWoQ
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-WQEWoQ
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-WQEWoQ
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-WQEWoQ
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-WQEWoQ
https://www.dailynews.co.th/politics/751781
https://www.komchadluek.net/news/politic/410464
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วันที่ 14 มกราคม 2563 - 13:58 น.  

สมชัยเปิดหลักฐานพบ 6 พรรคร่วมรัฐบาลแจ้ง กกต. “กู้เงิน” ด้วย 

 
 

อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบงบการเงินของ 80 พรรคการเมือง นอกจากพรรคอนาคตใหม่ ยังพบอีก 6 
พรรคร่วมรัฐบาลท าสัญญากู้เงิน 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. และรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์
และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามี 18 
พรรคการเมืองเคย “กู้เงิน” เพ่ือใช้ท ากิจกรรมทางการเมือง  
ข้อมูลชุดนี้ นายสมชัยระบุว่าได้จากการตรวจสอบเอกสารงบการเงินปี 2561 จ านวน 609 หน้า ที่พรรคการเมืองต่าง ๆ 
รวม 81 พรรค แจ้งต่อ กกต. เมื่อ พ.ค. 2562 โดยปรากฏรายการกู้เงินตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 161.2 ล้านบาท ซึ่งมีการ
ท าสัญญากู้เงินระยะสั้นและระยะยาว 
นอกจากพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ที่ก าลังเผชิญกับคดียุบพรรคจากกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ปล่อย
เงินกู้ให้พรรคตัวเอง 191.2 ล้านบาท ยังมีพรรคร่วมรัฐบาลอีก 6 พรรคที่แจ้ง กกต. ว่าเป็นลูกหนี้ของกรรมการบริหาร 
(กก.บห.) หรือบุคคลภายนอก ประกอบด้วย พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) พรรคพลัง
ท้องถิ่นไทย และ ” พรรคจิ๋ว” อีก 3 พรรค 

เปิดรายชื่อ 18 พรรคแจ้ง กกต. มีสัญญา “กู้เงิน” 

พรรค ยอดเงินกู้ตามสัญญา 

พรรคอนาคตใหม่*  161.2 ล้านบาท 

พรรคพลังประชาธิปไตย 5.58 ล้านบาท 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย* 5 ล้านบาท 

พรรคไทรักธรรม  4.37 ล้านบาท 

พรรคประชาธิปไตยใหม่* 4.21 ล้านบาท 
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พรรคชาติพัฒนา* 2 ล้านบาท 

พรรคไทยรักษาชาติ  1.73 ล้านบาท 

พรรคพลังท้องถิ่นไท*  1.42 ล้านบาท 

พรรคเงินเดือนประชาชน  8.22 แสนบาท 

พรรคเมืองไทยของเรา  5.42 แสนบาท 

พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน*  5.42 แสนบาท 

พรรคพลังศรัทธา  3 แสนบาท 

พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย  2.26 แสนบาท 

พรรคพลังชาติไทย*  1.13 แสนบาท 

พรรคพลังไทยรักชาติ  8.5 หมื่นบาท 

พรรคเพื่อชีวิตใหม่  5 หมื่นบาท 

พรรครวมใจไทย  4.56 หมื่นบาท 

พรรคไทยธรรม  1,000 บาท 

ที่มา : นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. รวบรวมจากเอกสารงบการเงินลงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ที่พรรคการเมืองแจ้ง
ต่อ กกต. ทั้งนี้มีอยู่ 7 พรรคที่มีท่ีนั่งในสภาปัจจุบัน (มีเครื่องหมาย *) 
เขาตั้งค าถามว่า เอกสารงบการเงินนี้เป็นหลักฐานว่า “ความปรากฏ” แก่สายตาของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ 
กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2562 “ถ้านายทะเบียนพรรคการเมือง และ กกต. คิดว่า
เรื่องนี้เป็นความผิด ท าไมถึงไม่ด าเนินการแบบเดียวกับกรณี อนค. อย่างนี้ถือว่าปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
หรือไม”่ และ “หากคุณแม่นหลักการก็ต้องแม่นกับทุกพรรค ไม่ใช่แม่นกับพรรคการเมืองเดียว” 
นอกจากรายการ “เงินกู้” นายสมชัยบอกว่ายังมีอีกหลายพรรคการเมืองแจ้งรายการ “เงินยืม” และ “เงินยืมทดรอง
จ่าย” จาก กก.บห. อาทิ พรรคเพื่อไทย, พรรคภูมิใจไทย, พรรคชาติไทยพัฒนา ฯลฯ ซึ่งนายสมชัยชี้ว่าทั้ง “เงินกู”้ และ 
“เงินยืม” ไม่อยู่ในหมวดรายได้ของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 จึงมีสถานะเป็น “หนี้สิน” แต่ความแตกต่างในทางกฎหมายคือ “เงินกู้” ต้องมีสัญญา มีก าหนด
ระยะเวลาช าระคืนชัดเจน และมีดอกเบี้ย ส่วน “เงินยืม” ไม่ต้องระบุอะไร ยืมมาเฉย ๆ  
ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ อนค. แสดงความไม่เห็นด้วยหากจะมีการเอาผิดอีก 17 พรรคการเมืองที่มีการ 
“กู้เงิน” มาด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
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“มันไม่ใช่ว่าอนาคตใหม่โดน แล้วทุกพรรคต้องโดน เพราะสิ่งส าคัญคือการน าเรื่องการกู้เงินซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย
มาด าเนินคด ีต้องยุติ หรือหากจะไม่ให้พรรคกู้เงิน วันหน้าก็ต้องเขียนกติกาไว้ให้ชัด” นายปิยบุตรกล่าว เลขาธิการ อนค. 
ยังกล่าวถึงกรณี กกต. ออกเอกสารข่าวยืนยันว่า ได้ด าเนินการทุกข้ันตอนตามหน้าที่และอ านาจ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทว่าไม่มีการปฏิเสธว่า “เอกสารหลุด” ที่ อนค. น ามาเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นของ
จริงหรือของปลอม ตรงกันข้าม กกต. ระบุว่าจะไปติดตามหาคนปล่อยเอกสารและขู่ด าเนินคดีตามกฎหมาย จึงอยากให้
สังคมจับตาดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับรองกระบวนการพิจารณาคดีของ กกต. ซึ่ง อนค. เห็นว่า “ข้ามขั้นตอน” หรือไม่
อย่างไร ในเมื่อมีเอกสารหลุดออกมาขนาดนี้แล้ว เขาย้ าด้วยว่า อนค. ไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 72 ของ 
พ.ร.ป. พรรคการเมือง หัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค และเหรัญญิกพรรคเคยถูก กกต.  เรียกไปให้ข้อมูลในฐานะพยาน
เท่านั้นตามมาตรา 66 จึงอยากตั้งค าถามว่าการด าเนินการของ กกต. ตั้งธงไว้ก่อนใช่หรือไม่ เมื่อด าเนินการแล้วไม่ตรง
ตามธง เลยหาช่อง โดยใช้ช่องมาตรา 72 ใช่หรือไม ่
บีบีซีไทยพยายามติดต่อ กกต.เพ่ือขอค าอธิบายในเรื่องนี้ แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_3388126 
ส านักข่าวเดลินิวส์ : https://www.dailynews.co.th/politics/751781 
ส านักข่าวมติชน : https://www.matichon.co.th/politics/news_1889003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_3388126
https://www.dailynews.co.th/politics/751781
https://www.matichon.co.th/politics/news_1889003
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'สมชัย' โชว์งบการเงิน 18 พรรค
การเมือง กู้ยืมเงิน  
“สมชัย” โชว์งบการเงิน 18 พรรคการเมือง กู้ยืมเงิน จี้เอาผิดนายทะเบียนพรรคการเมือง-กรรมการ กกต. ด้าน”ศรี
สุวรรณ”จ่อร้องสอบเหมาเข่ง พรุ่งนี้ ขณะที่ กกต.ยังนิ่ง ไม่ชี้แจงปมเงินกู ้ 
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์
ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีเงินกู้ยืมของพรรคการเมือง ว่าไม่ได้มีเฉพาะพรรคอนาคตใหม่เท่านั้น พร้อมเปิดรายชื่อ 
18 พรรคการเมืองที่มีรายการหนี้สินเป็นการกู้ยืมเงิน โดยระบุว่า หากจะยึด พรป.พรรคการเมืองใหม่ แล้วบอกว่าพรรค
การเมืองไม่สามารถกู้ยืมเงินเพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมทางการเมืองได้ตามตรรกะการลงมติของ กกต.ชุดปัจจุบัน 
พรรคไหนกู้ ถือว่าผิด กม.ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ต้องตัดสิทธิการเมือง ต้องโทษอาญาจ าคุก 
จะกู้ 1,000 บาท 1 ล้าน หรือ กู้ 100 ล้าน แปลว่า กู้เหมือนกัน เหมือนลอกข้อสอบจะข้อเดียวหรือสิบข้อ จับได้ก็ต้อง
ปรับตกไม่มีข้อยกเว้น 

นายสมชัย ระบุด้วยว่า นอกจากพรรคอนาคตใหม่ยังมีพรรคการเมืองอ่ืนกู้ยืมเงินอีกหรือไม่ จากเอกสารงบ
การเงิน ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่พรรคการเมืองทุกพรรคน าส่ง กกต. ภายในเดือน พฤษภาคม 2562 มีพรรค
การเมืองถึง18 พรรค (รวม อนาคตใหม่) ที่ปรากฏรายการเงินกู้ในเอกสารงบการเงินดังกล่าว 
1. พรรคพลังศรัทธา มีรายการเงินกู้ระยะสั้น 300,000 บาท 
2. พรรคพลังชาติไทย เงินกู้ระยะสั้น 113,988 บาท 
3. พรรคไทยธรรม เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 1,000 บาท 
4. พรรครวมพลังประชาชาติไทย เงินกู้จากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกัน 5,000,000 บาท 
5. พรรครวมใจไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 45,697.86 บาท 
6. พรรคอนาคตใหม่ เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 161,200,000 บาท 
7. พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 226,000 บาท 
8. พรรคพลังไทยรักชาติ เงินกู้ยืมหัวหน้าพรรค 85,000 บาท 
9. พรรคเมืองไทยของเรา เงินกู้ยืมระยะสั้น 542,750 บาท 
10. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เงินกู้ยืมระยะยาว 50,000 บาท 
11. พรรคเงินเดือนประชาชน เงินกู้ยืมจากกรรมการ 822,183.70 บาท 
12. พรรคไทรักธรรม เงินกู้ยืม กรรมการบริหารพรรค 4,376,000 บาท 
13. พรรคพลังประชาธิปไตย เงินยืมจากหัวหน้าพรรค 5,584,290 บาท 
14. พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน เงินกู้ยืม 542,125 บาท 
15. พรรคพลังท้องถิ่นไท เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,427,000 บาท 
16. พรรคไทยรักษาชาติ เงินยืมจากหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค 1,738,868.92 บาท 
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17. พรรคประชาธิปไตยใหม่ เงินกู้ยืมระยะสั้น 4,216,600 บาท 
18. พรรคชาติพัฒนา เงินกู้ยืม 2,000,000 บาท 
ทั้งหมดนี้ ถือเป็น "ความปรากฏ" ที่นายทะเบียนต้องรับรู้ และหากพบว่าเป็นความผิดต้องชงเรื่องต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพ่ือมีมติด าเนินการ ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณ์ที่มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 4 พรรค กู้เงิน "ปรากฏ"ในเอกสารงบ
การเงินปี 2556 และเหตุการณ์ที่มีพรรคอีก 17 พรรค "ปรากฏ"ในเอกสารงบการเงินปี 2561 นั้น มีนายทะเบียนพรรค
การเมืองคนละคน หากการกู้ทั้ง 2 เหตุการณ์เป็นความผิด และมีการปล่อยปละละเลย นายทะเบียนต้องรับผิดชอบเป็น
อันดับแรก และกรรมการการเลือกตั้งอาจต้องร่วมรับผิดในฐานะไม่ก ากับดูแลงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยกฎหมาย 
นายสมชัย ระบุต่อไปว่า แต่หากบอกว่า ไม่ผิด กรณีชงเรื่อง เงินกู้อนาคตใหม่ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง และ กกต. 5 ใน 7 ที่ลงมติส่งฟ้องยุบพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญ คงต้องรับผิดชอบต่อมติที่ลงด้วย. 
หมายเหตุ ปี 2557 นายทะเบียนพรรคการเมือง ชื่อ ศุภชัย สมเจริญ ปัจจุบันเป็น รองประธานวุฒิสภา ปี 2562 นาย
ทะเบียนชื่อ จรุงวิทย์ ภุมมา ปัจจุบันเป็นเลขาธิการ กกต. และส ารองสมาชิกวุฒิสภาอันดับที่ 8 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ข้อความในเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ในวันที่ 15 ม.ค.เวลา 10.00 น. จะเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบ
การกู้ยืมเงินของ 17 พรรคการเมือง ขณะที่ตลอดทั้งวันนี้ ส านักงาน กกต.ยังไม่มีการชี้แจงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลการกู้ยืม
เงินของ 17 พรรคการเมืองที่นายสมชัยนข้อมูลออกมาเผยแพร่ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862033 
ส านักข่าว : https://www.youtube.com/watch?v=DrRHGzmsbD4&feature=youtu.be 
ส านักข่าวมผู้จัดการออนไลน์ : https://mgronline.com/politics/detail/9630000004255 
ส านักข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์ : https://www.nationweekend.com/content/image_news/5115 
ส านักข่าว RYT9 : https://www.ryt9.com/s/iq02/3085200 
ส านักข่า Infqgest : https://www.infoquest.co.th/2020/1828 
ส านักข่าวแนวหน้าออนไลน์ : https://www.naewna.com/politic/466153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862033
https://www.youtube.com/watch?v=DrRHGzmsbD4&feature=youtu.be
https://mgronline.com/politics/detail/9630000004255
https://www.nationweekend.com/content/image_news/5115
https://www.ryt9.com/s/iq02/3085200
https://www.infoquest.co.th/2020/1828
https://www.naewna.com/politic/466153
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14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:34 น.      

'สมชัย'เปิดรายช่ือ18 พรรคการเมืองกู้เงิน ไรเ้งาพรรคใหญ ่
 

 
 
14 ม.ค.63 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่อง พรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้จริงหรือ            
(ตอนที่ 2) ผมค้างไว้เมื่อวานว่า หากจะยึด พรป.พรรคการเมืองใหม่ แล้วบอกว่าพรรคการเมืองไม่สามารถกู้ยืมเงินเพ่ือ
น ามาใช้ในกิจกรรมทางการเมืองได้ตามตรรกะการลงมติของ กกต.ชุดปัจจุบัน 
พรรคไหนกู้ ถือว่าผิด กม.ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ต้องตัดสิทธิการเมือง ต้องโทษอาญาจ าคุก 
จะกู้ 1,000 บาท 1 ล้าน หรือ กู้ 100 ล้าน แปลว่า กู้เหมือนกัน เหมือนลอกข้อสอบจะข้อเดียวหรือสิบข้อ จับได้ก็ต้อง
ปรับตกไม่มีข้อยกเว้น 
ถามว่า นอกจากพรรคอนาคตใหม่ยังมีพรรคการเมืองอ่ืนกู้ยืมเงินอีกหรือไม่ 
จากเอกสารงบการเงิน ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่พรรคการเมืองทุกพรรคน าส่ง กกต. ภายในเดือน พฤษภาคม 2562 
มีพรรคการเมืองถึง18 พรรค (รวม อนาคตใหม่) ที่ปรากฏรายการเงินกู้ในเอกสารงบการเงินดังกล่าว 
1. พรรคพลังศรัทธา มีรายการเงินกู้ระยะสั้น 300,000 บาท 
2. พรรคพลังชาติไทย เงนิกู้ระยะสั้น 113,988 บาท 
3. พรรคไทยธรรม เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 1,000 บาท 
4. พรรครวมพลังประชาชาติไทย เงินกู้จากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกัน 5,000,000 บาท 
5. พรรครวมใจไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 45,697.86 บาท 
6. พรรคอนาคตใหม่ เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 161,200,000 บาท 
7. พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 226,000 บาท 
8. พรรคพลังไทยรักชาติ เงินกู้ยืมหัวหน้าพรรค 85,000 บาท 
9. พรรคเมืองไทยของเรา เงินกู้ยืมระยะสั้น 542,750 บาท 
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10. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เงินกู้ยืมระยะยาว 50,000 บาท 
11. พรรคเงินเดือนประชาชน เงินกู้ยืมจากกรรมการ 822,183.70 บาท 
12. พรรคไทรักธรรม เงินกู้ยืม กรรมการบริหารพรรค 4,376,000 บาท 
13. พรรคพลังประชาธิปไตย เงินยืมจากหัวหน้าพรรค 5,584,290 บาท 
14. พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน เงินกู้ยืม 542,125 บาท 
15. พรรคพลังท้องถิ่นไท เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,427,000 บาท 
16. พรรคไทยรักษาชาติ เงินยืมจากหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค 1,738,868.92 บาท 
17. พรรคประชาธิปไตยใหม่ เงินกู้ยืมระยะสั้น 4,216,600 บาท 
18. พรรคชาติพัฒนา เงินกู้ยืม 2,000,000 บาท 
ทั้งหมดนี้ ถือเป็น "ความปรากฏ" ที่นายทะเบียนต้องรับรู้ และหากพบว่าเป็นความผิดต้องชงเรื่องต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพ่ือมีมติด าเนินการ เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 4 พรรค กู้เงิน "ปรากฏ"ในเอกสารงบ
การเงินปี 2556 และเหตุการณ์ที่มีพรรคอีก 17 พรรค "ปรากฏ"ในเอกสารงบการเงินปี 2561 นั้น มีนายทะเบียนพรรค
การเมืองคนละคน หากการกู้ทั้งสองเหตุการณ์เป็นความผิด และมีการปล่อยปละละเลย นายทะเบียนต้องรับผิดชอบ
เป็นอันดับแรก และ กรรมการการเลือกตั้งอาจต้องร่วมรับผิดในฐานะไม่ก ากับดูแลงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องด้วย
กฎหมาย แต่หากบอกว่า ไม่ผิด กรณีชงเรื่อง เงินกู้อนาคตใหม่ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของนายทะเบียนพรรค
การเมือง และ กกต. 5 ใน 7 ที่ลงมติส่งฟ้องยุบพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญ คงต้องรับผิดชอบต่อมติที่ตนเองลงด้วยครับ 
หมายเหตุ 

ปี 2557 นายทะเบียนพรรคการเมือง ชื่อ ศุภชัย สมเจริญ ปัจจุบันเป็น รองประธานวุฒิสภา 
ปี 2562 นายทะเบียนชื่อ จรุงวิทย์ ภุมมา ปัจจุบันเป็นเลขาธิการ กกต. และส ารองสมาชิกวุฒิสภาอันดับที่ 8 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54523 
ส านักข่าสว MCOT ออนไลน์ : https://www.mcot.net/view/5e1d7caae3f8e40af54131a2 
ส านักข่าสยามรัฐ : https://siamrath.co.th/n/126545 
ส านักข่า TYT9 : https://www.ryt9.com/s/iq02/3085163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54523
https://www.mcot.net/view/5e1d7caae3f8e40af54131a2
https://siamrath.co.th/n/126545
https://www.ryt9.com/s/iq02/3085163
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14 Jan 2020 

ชพน.โต้“สมชัย” กู้เงิน 2 ล้าน ตามก.ม.เก่า 

 

 
   
พรรคชาติพัฒนาแจงกู้เงิน 2 ล้านบาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ปี 2550 และกู้เงินตั้งแต่ปี 2554 โดยได้ช าระ
หนี้หมดแล้ว 

วันนี้ (14 ม.ค.63) นายอรัญ พันธุมจินดา รองผู้อ านวยการพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าว
ว่า พรรคชาติพัฒนา(ชพน.) ได้กู้ยืมเงินและเป็นหนี้จ านวน 2,000,000 บาทนั้น พรรคชาติพัฒนาขอเรียนว่าภาระหนี้
ดังกล่าวของพรรคเกิดขึ้นในปี 2554 ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับเก่าและ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2550 ที่ใช้บังคับ
อยู่ในขณะนั้น  

ฉะนั้น การกู้ยืมเงินที่ปรากฏเป็นข่าวจึงไม่ได้เป็นการกู้ยืมเงินภายใต้รัฐธรรมนูญ  2560 หรือ พ.ร.ป.พรรค
การเมือง พ.ศ.2560 แต่อย่างใด และปัจจุบันพรรคชาติพัฒนาได้ช าระหนี้จ านวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
ก่อนหน้านั้น นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาเปิดเผยว่า มีอีก 17 พรรคการเมืองที่
ด าเนินการกู้เงิน โดย 1 ในนั้น ระบุว่า พรรคชาติพัฒนา เงินกู้ยืม 2,000,000 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/418877 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/418877
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สยามรัฐออนไลน์ 14 มกราคม 2563 19:35  

"ชาติพัฒนา" แจงปมเงินกู้ยืม 2 ล้านเกิดขึ้นก่อน "รธน.-พรป.พรรค  

 
 
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 ที่ท าการพรรคชาติพัฒนา นายอรัญ พันธุมจินดา รองผู้อ านวยการพรรคชาติพัฒนา ที่มี

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า พรรคชาติพัฒนาได้กู้ยืมเงินและเป็นหนี้
จ านวน 2,000,000 บาท นั้น พรรคชาติพัฒนาขอเรียนว่าภาระหนี้ดังกล่าวของพรรคเกิดขึ้นในปี 2554 ซึ่งเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญฉบับเก่าและ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2550 ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ฉะนั้นการกู้ยืมเงินที่ปรากฏเป็นข่าว
จึงไม่ได้เป็นการกู้ยืมเงินภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 หรือ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 แต่อย่างใด และปัจจุบัน
พรรคชาติพัฒนาได้ช าระหนี้จ านวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/126588 
ส านักข่าวไทยโพสต์ : https://www.thaipost.net/main/detail/54504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/126588
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วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563, 13.50 น. 

ชาติไทยพัฒนาร่อนแถลงการณ์ โต้'สมชัย'ลั่น
พรรคไม่เคยกู้เงิน 

 
วันที่ 14 มกราคม 2563 นายนิกร จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา เผยแพร่แถลงการณ์พรรคชาติไทย

พัฒนา ระบุว่า ตามท่ีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีพรรคการเมืองที่เคย
มีการกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจกรรมทางการเมืองของพรรค และผลการค้นข้อมูลย้อนหลังจากงบการเงินของพรรคการเมืองที่
ส่งให้ กกต. ประจ าปี 2556 ว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรคท่ีกู้ยืมเงินจากบุคคลอ่ืนมาใช้ในกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งได้มี
การระบุชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยนั้น ในกรณีนี้พรรคได้เคยแถลงไว้อย่างชัดเจนแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
จึงจะไม่ขอชี้แจงให้ความเห็นถึงกรณีนี้ซ้ าอีก 

นายนิกร กล่าวอีกว่า ตนเองได้ท าหน้าที่บริหารพรรคมากว่า 20 ปีในฐานะผู้อ านวยการพรรค ตั้งแต่สมัยเป็น
พรรคชาติไทยมาจนถึงชาติไทยพัฒนา ผ่านการการปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองมา หลายฉบับ แต่ก็ไม่เคยเห็น
การกู้ยืมเงินของพรรคชาติไทยและพรรคชาติไทยพัฒนามาก่อน ซึ่งเนื่องจากทางพรรคเห็นว่าการกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการ
พรรคนั้นโดยหลักการและเจตนารมณ์ของการตั้งพรรคการเมืองนั้นไม่น่าจะกระท าได้  ดังนั้นแม้ว่าผู้บริหารของพรรคใน
อดีตจะมีฐานะการเงินดีพอที่จะให้กู้เงินเพ่ือมาใช้ในการบริหารพรรคและใช้จ่ายในการเลือกตั้งอย่ างเพียงพอก็ตาม แต่
ทั้งพรรคชาติไทยและ พรรคชาติไทยพัฒนาก็มิได้เคยด าเนินการดังกล่าวแต่อย่างใดเลย พรรคหารายได้โดยการขอรับ
บริจาคเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคตามที่กฎหมายพรรคการเมืองก าหนดและจัดระดมทุนในช่วงที่มีการ
เลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายก็ตามที ด้วยเห็นว่าสอดคล้องท้ังหลักการของพรรคการเมือง ซ่ึง
เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

นายนิกร กล่าวว่า ตนไม่ขอให้ความเห็นต่อกรณีที่นายปิยบุตรได้กล่าวถึงพรรคเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นจริงนี้  
เพราะไม่อยากให้เป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองในช่วงที่ประชาชนต้องการความสามัคคีปรองดองของพรรค
การเมืองภายหลังการเลือกตั้ง จึงขอสงวนความเห็นที่มีต่อการกระท าดังกล่าวไว้ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิกรเคยออกแถลงการณ์ในนามพรรคชาติไทยพัฒนา  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึงเรื่อง
ดังกล่าวไว้ว่า พรรคชาติไทยพัฒนา ตั้งแต่ตั้งพรรคมาก็ไม่เคยกู้เงินผู้ใดมาเป็นรายได้ของพรรคเลย เอกสารที่นายปิยบุตร
ได้น ามาแถลงนั้นเป็นงบดุลเก่า ซึ่งระบุเกี่ยวกับเจ้าหนี้-เงินยืมทดรอง จากสาขาพรรคช่วงที่กองทุนเพ่ือพัฒนาพรรค
การเมืองยกเลิกการสนับสนุนสาขาพรรค แต่กฎหมาย ก าหนดให้สาขาพรรคนั้นต้องมีการแสดงค่าใช้จ่ายต่อไป 
กรรมการสาขาพรรคจึงต้องเป็นผู้ทดรองจ่ายเงิน ดังกล่าวไป ถือเป็นเจ้าหนี้ทางรูปบัญชีสะสมมาหลายปี ซึ่งทางพรรคได้
มีการส าแดงในรูปบัญชีส่งให้ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบอยู่ตลอดมา มิได้เป็นเงินรายได้จากการ
กู้ยืมแต่อย่างใด 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466151 

https://www.naewna.com/politic/466151
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พุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 07.16 น. ...  

"ศรีนวล" ถกกกต.สถานะ ส.ส. หวั่นอนค.ย้ือขับพ้นสมาชิก 
 

 
 
“ศรีนวล”ดอดหารือกกต.ปมสถานะส.ส. หลังอนค.ยังไม่มติขับพ้นสมาชิกพรรคเป็นลายลักษณ์อักษร หวั่นไม่ชัดเจนท า
หลุดเก้าอ้ีส.ส. เหตุครบก าหนด 30 วันต้องหาพรรคใหม่16 ม.ค.นี้ ด้านพลังท้องถิ่นไทแจ้งหลักฐานรับ“กวินนาถ-จารึก” 
เป็นสมาชิกพรรคแล้ว อาจเจอปัญหาเป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อน พุธที่ 15 มกราคม 2563 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย และสมาชิก
พรรคภูมิใจไทย รวม 5 คน เดินทางมาพบนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการกกต. เพ่ือติดตามกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่อง
ขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบกรณีท่ีประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. และท่ี
ประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคอนาคตใหม่วันที่ 17 ธ.ค. มีมติขับ 4 ส.ส.ซึ่งรวมถึงนางศรีนวล ออกจากการ
เป็นสมาชิกพรรค 

เนื่องจากหลังพรรคมีมติไม่ได้มีหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้ไม่สามารถน าไปเป็นหลักฐาน
เพ่ือยื่นสมัครเป็นสมาชิกพรรคอ่ืนได้ภายใน 30 วันตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา  101 (9)เพ่ือไม่ให้สิ้นสมาชิกภาพเป็นส.ส. 
โดยก าหนดระยะเวลา 30 วันที่ต้องหาพรรคการเมืองใหม่จะครบในวันที่ 16 ม.ค.นี้  ซึ่งหลังหารือราว 30 นาทีทั้งหมดได้
หลบสื่อออกจากส านักงานกกต.ไป 
อย่างไรก็ตามนางศรีนวล ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า ตอนนี้ยังไม่ขอตอบเรื่องการจะไปสังกัดพรรคการเมือง เพราะ
ก าลังเคลียร์งานศพพ่ออยู่ ส่วนระยะเวลา 30 วันที่ต้องสังกัดพรรคเมืองใหม่จะครบในวันที่16 ม.ค.ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหา
อะไร 
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ด้านนายศุภชัย กล่าวว่า  เรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยคงท าอะไรมากไม่ได้  เพราะจนถึงขณะนี้พรรคอนาคตใหม่ก็ยัง

เฉยอยู่ ซึ่งพรรคไม่ได้มีปัญหาว่าไม่ต้อนรับนางศรีนวล ดังนั้นคงต้องเป็นเรื่องที่ทางสภาจะต้องมีการสอบถามกับทาง
พรรคอนาคตใหม่เพ่ือให้ยืนยันสถานะของนางศรีนวล เรื่องนี้จึงต้องใช้เวลาแต่ก็ควรจะมีความชัดเจนภายในวันนี้พรุ่งนี้ 
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า การที่พรรคอนาคตใหม่มีมติขับ 4 ส.ส. กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าต้องมีการรายงานต่อนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง แต่ประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมืองมีการก าหนดให้ทุกพรรคการเมืองต้องแจ้งการเพ่ิม
ลดของจ านวนสมาชิกพรรคทุก 3 เดือน ดังนั้นจ านวนส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ลดลงจะต้องปรากฎในรายงานดังกล่าว ซึ่ง
ในส่วนไตรมาสสุดท้ายของปี 62 คือตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 62  จะครบก าหนดต้องรายงานต่อนายทะเบียนพรรค
การเมืองในวันพรุ่งนี้ (15 ม.ค.) ซึ่งพบว่าพรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ได้แจ้งรายงานดังกล่าวมายังส านักงานกกต. 
  ขณะเดียวกันการเพ่ิมขึ้นของสมาชิกพรรคการเมืองที่ 4 ส.ส.ที่ถูกขับมีการไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ โดยหาก
ไปยื่นสมัครในเดือนม.ค. 63 นี้ยอดการเพ่ิมขึ้นของสมาชิกพรรคก็จะไปปรากฏในรายงานการเพ่ิมลดของจ านวนสมาชิก
พรรคในไตรมาสแรกของปี 63 คือระหว่าง1 ม.ค.-31 มี.ค.63 ที่จะต้องมีการแจ้งมายังส านักงานกกต.ภายใน 15 เม.ย. 63 

นอกจากนี้มีรายงานว่าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้มีการแจ้งการเพ่ิมลดของจ านวนสมาชิกพรรคช่วงไตรมาส
สุดท้ายปี62 มายังส านักงานกกต. แล้ว และมีการแจ้งชื่อและหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทยของ 2 
อดีต ส.ส.ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ขับพ้นพรรค คือ  น.ส.กวินนาถ  ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี สมัครสมาชิกในวันที่ 25 ธ.ค. 62  
และนายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี สมัครสมาชิกในวันที่ 26 ธ.ค.62  
ซึ่งทางนายทะเบียนพรรคการเมืองก าลังพิจารณาว่าการด าเนินการดังกล่าวจะเข้าข่ ายบุคคลทั้งสองเป็นสมาชิกพรรค
ซ้ าซ้อนเกินกว่า 1 พรรคการเมืองหรือไม่และนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องลบชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็น
สมาชิกทั้งสองพรรคการเมืองตามมาตรา 26 วรรคสอง พ.ร.ป.พรรคการเมือง หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ปรากฏ
หลักฐานหนังสือยืนยันจากพรรคอนาคตใหม่ไปถึงส.ส.ทั้ง 4 คนว่าพรรคมีมติขับพ้นสมาชิกพรรคแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/751844 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/751844
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14 มกราคม 2563 - 18:12 น.  

ศรีนวลดอดพบ กกต. หาทางออกสถานะ ส.ส. 
 

 
ศรีนวล ควง ศุภชัยดอดหารือรองเลขากกต. หลังอนค.ยังนิ่งไม่แจ้งมติขับพ้นสมาชิกพรรค หวั่นพ้นก าหนด 16 ม.ค.
กระทบสถานะส.ส.  
14 มกราคม 2563 "ศรีนวล"ควง "ศุภชัย" ดอดหารือรองเลขา กกต. หลังอนค.ยังนิ่งไม่แจ้งมติขับพ้นสมาชิกพรรค  หวั่น
พ้นก าหนด 16 ม.ค.อาจกระทบสถานะส.ส. ด้านพลังท้องถิ่นไทย แจ้งหลักฐานรับ "กวินนาถ – จารึก" เป็นสมาชิกพรรค

แล้ว แต่ยังไร้หลักฐานถูกขับ อาจเจอปัญหามีชื่อเป็นสมาชิก 2พรรคการเมือง 
 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ
สมาชิกพรรคภูมิใจไทย รวม 5 คน เดินทางมาพบนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.)  เพ่ือติดตามกรณีท่ีก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบกรณีที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 และท่ีประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคอนาคตใหม่วันที่ 17 
ธ.ค.62 มีมติขับ 4 ส.ส.ซึ่งรวมถึงนางศรีนวล ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค 
  ทั้งนี้เนื่องจากหลังพรรคมีมติไม่ได้มีหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้ไม่มีหลักฐานน าไปยื่นสมัคร
เป็นสมาชิกพรรคอ่ืนได้ภายใน 30 วันตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา  101 (9)เพ่ือไม่ให้สิ้นสมาชิกภาพเป็นส.ส. โดยก าหนด
ระยะเวลา 30 วันที่ต้องหาพรรคการเมืองใหม่จะครบในวันที่ 16 ม.ค.นี้  ซึ่งหลังหารือราว 30 นาทีทั้งหมดได้หลบสื่อ
ออกจากส านักงาน กกต.ไป              
   นางศรีนวล ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า ตอนนี้ยังไม่ขอตอบเรื่องการจะไปสังกัดพรรคการเมือง เพราะก าลัง
เคลียร์งานศพพ่ออยู่ ส่วนระยะเวลา 30 วันที่ต้องสังกัดพรรคเมืองใหม่จะครบในวันที่16 ม.ค.ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหา
อะไร               
  นายศุภชัย กล่าวว่า  เรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยคงท าอะไรมากไม่ได้  เพราะจนถึงขณะนี้พรรคอนาคตใหม่ก็ยังเฉย
อยู่ ซึ่งพรรคไม่ได้มีปัญหาว่าไม่ต้อนรับนางศรีนวล ดังนั้นคงต้องเป็นเรื่องที่ทางสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีการสอบถาม
กับทางพรรคอนาคตใหม่เพ่ือให้ยืนยันสถานะของนางศรีนวล เรื่องนี้จึงต้องใช้เวลาแต่ก็ควรจะมีความชัดเจนภายในวันนี้
หรือพรุ่งนี้               
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 แหล่งข่าวกล่าวว่า การที่พรรคอนาคตใหม่มีมติขับ 4 ส.ส. กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าต้องมีการรายงานต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง แต่ประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมืองมีการก าหนดให้ทุกพรรคการเมืองต้องแจ้งการเพ่ิมลดของ
จ านวนสมาชิกพรรคทุก 3 เดือน 
  ดังนั้นจ านวนส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ลดลงจะต้องปรากฎในรายงานดังกล่าว ซึ่งในส่วนไตรมาสสุดท้ายของปี 
2562 คือตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.2562 จะครบก าหนดต้องรายงานต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองในวันพรุ่งนี้ (15 ม.ค.) 
ซึ่งพบว่าพรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ได้แจ้งรายงานดังกล่าวมายังส านักงานกกต. ขณะเดียวกันการเพ่ิมข้ึนของสมาชิกพรรค
การเมืองที่หาก 4 ส.ส.ที่ถูกขับมีการไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่โดยหากไปยื่นสมัครในเดือนม.ค. 2563 นี้ยอดการ
เพ่ิมข้ึนของสมาชิกพรรคก็จะไปปรากฏในรายงานการเพ่ิมลดของจ านวนสมาชิกพรรคในไตรมาสแรกของปี 2563 คือ
ระหว่าง1 ม.ค.-31 มี.ค.2563 ที่จะต้องมีการแจ้งมายังส านักงานกกต.ภายใน 15 เม.ย. 2563            
  นอกจากนี้ มีรายงานว่าพรรคพลังท้องถิ่นไทย ได้มีการแจ้งการเพ่ิมลดของจ านวนสมาชิกพรรคช่วงไตรมาส
สุดท้ายปี 2562 มายังส านักงานกกต. แล้ว และว่า มีการแจ้งชื่อและหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่น
ไทยของ 2 ใน 4 ส.ส.ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ขับพ้นพรรค คือ  น.ส.กวินนาถ  ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี สมัครในวันที่ 25 ธ.ค. 
2562  และนายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี สมัครในวันที่ 26 ธ.ค.2562   
ซึ่งทางนายทะเบียนพรรคการเมืองก าลังพิจารณาว่าการด าเนินการดังกล่าวจะเข้าข่ายบุคคลทั้งสองเป็นสมาชิกพรรค
ซ้ าซ้อนเกนิกว่า 1 พรรคการเมืองหรือไม่และนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องลบชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็น
สมาชิกท้ังสองพรรคการเมืองตามมาตรา 26 วรรคสอง พ.ร.ป.พรรคการเมือง หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ปรากฏ
หลักฐานหนังสือยืนยันจากพรรคอนาคตใหม่ไปถึงส.ส.ทั้ง 4 คนว่าพรรคมีมติขับพ้นสมาชิกพรรคแล้ว   
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410481 
https://mgronline.com/politics/detail/9630000004228 
https://news.tlcthai.com/politics/1009614.html 
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วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.58 น. 

เช็คสถานการณ์‘งูเห่าอนค.’!‘ศรีนวล’ควงบิ๊ก ภท.
ดอดถก กกต.ปมสถานะ ‘กวินนาถ-จารึก’ส่อช่ือ
ซ้ าซ้อน 
14 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.
เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการ 
พรรคภูมิใจไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย พร้อมสมาชิกพรรคภูมิใจไทย รวม 5 คน เดินทางมาพบนายแสวง 
บุญมี รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 
ทั้งนี้ เพ่ือติดตามกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบกรณีที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม , ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคอนาคตใหม่ วันที่ 17 
ธันวาคม 2562 มีมติขับ 4 ส.ส. รวมถึงนางศรีนวล ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เนื่องจากหลังพรรคมีมติไม่ได้มีหนังสือ
แจ้งมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้ไม่สามารถน าไปเป็นหลักฐานเพ่ือยื่นสมัครเป็นสมาชิกพรรคอ่ืนได้ภายใน 30 วัน
ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 101 (9) เพ่ือไม่ให้สิ้นสมาชิกภาพเป็นส.ส. โดยก าหนดระยะเวลา 30 วันที่ต้องหาพรรค
การเมืองใหม่จะครบในวันที่ 16 มกราคม 2563 ซึ่งหลังหารือราว 30 นาที ทั้งหมดได้หลบสื่อออกจากส านักงาน กกต.
ไป ขณะที่นางศรีนวล ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ว่า ตอนนี้ยังไม่ขอตอบเรื่องการจะไปสังกัดพรรคการเมือง เพราะก าลัง
เคลียร์งานศพพ่ออยู่ ส่วนระยะเวลา 30 วันที่ต้องสังกัดพรรคเมืองใหม่จะครบในวันที่16 มกราคม 2563 คิดว่าคงไม่มี
ปัญหาอะไร 
ด้านนายศุภชัย กล่าวว่า เรื่องนี้พรรคภูมิใจไทย คงท าอะไรมากไม่ได้ เพราะจนถึงขณะนี้พรรคอนาคตใหม่ยังเฉยอยู่ ซึ่ง
พรรคไม่ได้มีปัญหาว่าไม่ต้อนรับนางศรีนวล ดังนั้นคงต้องเป็นเรื่องท่ีทางสภาฯจะต้องมีการสอบถามกับทางพรรคอนาคต
ใหม่ เพ่ือให้ยืนยันสถานะของนางศรีนวล เรื่องนี้จึงต้องใช้เวลา แต่ควรจะมีความชัดเจนภายในวันนี้พรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม 
มีรายงานว่า การที่พรรคอนาคตใหม่มีมติขับ 4 ส.ส. กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าต้องมีการรายงานต่อนายทะเบียนพรรค
การเมือง แต่ประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมืองมีการก าหนดให้ทุกพรรคการเมืองต้องแจ้งการเพ่ิม-ลดของจ านวน
สมาชิกพรรคทุก 3 เดือน ดังนั้นจ านวน ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่ลดลงจะต้องปรากฎในรายงานดังกล่าว ซึ่งในส่วนไตร
มาสสุดท้ายของปี 2562 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2562 จะครบก าหนดต้องรายงานต่อนายทะเบียนพรรค
การเมืองในวันพรุ่งนี้ (15 มกราคม 2563) พบว่า พรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ได้แจ้งรายงานดังกล่าวมายังส านักงาน กกต.  
ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของสมาชิกพรรคการเมืองที่หาก 4 ส.ส.ที่ถูกขับ มีการไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ โดยหากไป. 
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ยื่นสมัครในเดือนมกราคม 2563 ยอดการเพ่ิมขึ้นของสมาชิกพรรคก็จะไปปรากฏในรายงานการเพ่ิม-ลดของจ านวน
สมาชิกพรรคในไตรมาสแรกของปี 2563 คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2563 ที่จะต้องมีการแจ้งมายัง
ส านักงาน กกต. ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 นอกจากนี้ มีรายงานว่าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้แจ้งการเพ่ิม-ลดของ
จ านวนสมาชิกพรรคช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2562 มายังส านักงาน กกต.แล้ว และมีการแจ้งชื่อและหลักฐานการสมัครเป็น
สมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทของ 2 ใน 4 ส.ส.ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ขับพ้นพรรค คือ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 
สมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และนายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี สมัครในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งนายทะเบียน
พรรคการเมืองก าลังพิจารณาว่าการด าเนินการดังกล่าวจะเข้าข่ายบุคคลทั้งสองเป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อนเกินกว่า  1 
พรรคการเมืองหรือไม่ และนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องลบชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นสมาชิกทั้ง 2 พรรค
การเมืองตามมาตรา 26 วรรคสอง พ.ร.ป.พรรคการเมือง หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานหนังสือยืนยัน
จากพรรคอนาคตใหม่ไปถึง ส.ส.ทั้ง 4 คนว่าพรรคมีมติขับพ้นสมาชิกพรรคแล้ว  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466201 
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วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.31 น. 

ผู้ตรวจฯ รับค าร้อง 'ศรีนวล' ส่งศาล รธน.ปม 'อนค.'ไม่แจ้งมติขับพ้นสมาชิก 

 
ผู้ตรวจฯรับพิจารณาค าร้อง"ศรีนวล" ขอส่งศาลรธน.ปม"อนค."ไม่แจ้งมติขับพ้นสมาชิกพรรคเป็นลายลักษณ์อักษร 
ท ามีปัญหาสมัครเข้าพรรคอ่ืนภายใน30วัน 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ประชุม
ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติรับค าร้องที่ นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ (อนค.)  ร้องขอให้พิจารณาและเสนอ
ความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือไต่สวนกรณีพรรคอนาคตใหม่มีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค  แต่กลับไม่มี
หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้อาจไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายใน 30 วัน ซึ่งจะ
ครบก าหนดเวลาดังกล่าวในวันที่ 16 ม.ค.นี้ ซึ่งก็มีผลต่อสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.เชียงใหม่ ไว้พิจารณา 

จากนั้นที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการอภิปรายเบื้องต้น และเห็นว่า เพ่ือให้เกิดความรอบคอบเนื่องจาก
เป็นการร้องให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ จึงให้ฝ่ายกฎหมายของส านักงานไปรวบรวบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาท ิผู้
ถูกร้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้หรือไม่  นางศรีนวลเป็นผู้ถูกกระทบสิทธิโดยตรง
หรือไม่ รวมทั้งกรณีนี้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา
โดยเร็ว ส่วนจะทันวันที่ 16 ม.ค.หรือไม่ คงไม่สามารถตอบได้ แต่ทั้งนี้ ก็ทราบว่าทางส านักงาน กกต.ก าลังพิจารณา
ด าเนินการเรื่องนี้อยู่เช่นกัน 
 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466228 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3389697 
https://www.matichon.co.th/politics/news_1889110 
https://mgronline.com/politics/detail/9630000004273 
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14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:09 น.   

เอาแล้ว! ผูต้รวจการแผ่นดินรับค าร้อง'ศรีนวล'ส่งศาลรธน.ไตส่วนอนาคตใหม่เล่นเกมตุกตกิ 

 
14 ม.ค.63 - นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการ

แผ่นดิน มีมติรับค าร้องที่นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ร้องขอให้พิจารณาและเสนอความเห็นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญ เพ่ือไต่สวนกรณี พรรคอนาคตใหม่มีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแต่กลับไม่มีหนังสือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ท าให้อาจไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายใน 30 วันซึ่งจะครบก าหนดเวลา
ดังกล่าวในวันที่ 16 ม.ค. ซึ่งก็มีผลต่อสมาชิกภาพการเป็นส.ส.เชียงใหม่ไว้พิจารณา  

จากนั้นที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการอภิปรายเบื้องต้นและเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความรอบคอบเนื่องจากเป็น
การร้องให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญจึงให้ฝ่ายกฎหมายของส านักงานไปรวบรวบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ถูก
ร้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ นางศรีนวลเป็นผู้ถูกกระทบสิทธิโดยตรงหรือไม่ 
รวมทั้งกรณีนี้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาโดยเร็ว 
ส่วนจะทันวันที่ 16 ม.ค. หรือไม่คงไม่สามารถตอบได้ แต่ทั้งนี้ก็ทราบว่าทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
ก าลังพิจารณาด าเนินการเรื่องนี้อยู่เช่นกัน. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54551 
https://www.nationtv.tv/main/content/378757976/ 
https://thai.ac/news/show/382298 
https://siamrath.co.th/n/126592 
https://www.mcot.net/viewtna/5e1d9910e3f8e40aef40e0fc 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862045 
https://www.nationtv.tv/main/content/378757976/ 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54551
https://www.nationtv.tv/main/content/378757976/
https://thai.ac/news/show/382298
https://siamrath.co.th/n/126592
https://www.mcot.net/viewtna/5e1d9910e3f8e40aef40e0fc
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862045
https://www.nationtv.tv/main/content/378757976/
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ผู้ตรวจฯรับค าร้อง 'ศรนีวล' แล้ว 

 
ผู้ตรวจฯ รับพิจารณาค าร้อง “ศรีนวล” ขอให้ส่งศาล รธน.ไต่สวนปมอนค.ไม่แจ้งมติขับพ้นสมาชิกพรรคเป็นลายลักษณ์
อักษร ส่อสมัครเข้าพรรคใหม่ไม่ทันก าหนด 30 วัน 
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการ
แผ่นดิน มีมติรับค าร้องที่นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ร้องขอให้พิจารณาและเสนอความเห็นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญ เพ่ือไต่สวนกรณี พรรคอนาคตใหม่มีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค แต่กลับไม่มีหนังสือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ท าให้อาจไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายใน 30 วัน ซึ่งจะครบก าหนดเวลา
ดังกล่าวในวันที่ 16 ม.ค.นี้ โดยมีผลต่อสมาชิกภาพการเป็นส.ส.เชียงใหม่ไว้พิจารณา 
นายรักษเกชา กล่าวอีกว่า จากนั้นที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการอภิปรายเบื้องต้นและเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความ
รอบคอบเนื่องจากเป็นการร้องให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญจึงให้ฝ่ายกฎหมายของส านักงานไปรวบรวบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ถูกร้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้หรือไม่  นางศรีนวลเป็นผู้ถูก
กระทบสิทธิโดยตรงหรือไม่ รวมทั้งกรณีนี้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่  ก่อนที่จะเสนอที่ประชุม
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาโดยเร็ว ส่วนจะทันวันที่ 16 ม.ค. หรือไม่คงไม่สามารถตอบได้ แต่ทั้งนี้ก็ทราบว่าทาง
ส านักงานกกต.ก าลังพิจารณาด าเนินการเรื่องนี้อยู่เช่นกัน 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862045 
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14 มกราคม 2563 19:49 

"ผู้ตรวจการฯ" รับค าร้อง "ศรีนวล" หลังถูก "อนค." ขับพ้นพรรค แต่ไม่แจ้งหนังสือ 
 

 
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติรับค าร้องที่
นางศรีนวล บุญลือ อดีตส.ส.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ ร้องขอให้พิจารณาและเสนอความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือไต่สวนกรณี พรรคอนาคตใหม่มีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแต่กลับไม่มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
ท าให้อาจไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายใน 30 วัน ซึ่งจะครบก าหนดเวลาดังกล่าวในวันที่ 16 
ม.ค. ซึ่งก็มีผลต่อสมาชิกภาพการเป็นส.ส.เชียงใหม่ไว้พิจารณา  
จากนั้นที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการอภิปรายเบื้องต้นและเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความรอบคอบเนื่องจากเป็นการร้อง
ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญจึงให้ฝ่ายกฎหมายของส านักงานไปรวบรวบข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ถูกร้องอยู่
ในอ านาจหน้าที่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ นางศรีนวลเป็นผู้ถูกกระทบสิทธิโดยตรงหรือไม่ รวมทั้ง
กรณีนี้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาโดยเร็ว ส่วนจะ
ทันวันที่ 16 ม.ค. หรือไม่คงไม่สามารถตอบได้ แต่ทั้งนี้ทราบว่าทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ก าลัง
พิจารณาด าเนินการเรื่องนี้อยู่เช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/126592 
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ไทยรัฐออนไลน์14 ม.ค. 2563 12:05 น. 

"ปิยบุตร" ย้ า กกต. ไมเ่คลียร์ ปมเอกสารหลุด กลับแต่ป้องแต่ตนเอง  

 

”ปิยบุตร” ชี้ กกต. ไม่เคลียร์สังคม กรณีเอกสารหลุด - แต่กลับป้องตนเองโดยจี้หาคนผิด - อัดกระบวนพิจารณาไม่
ประกันสิทธิ์คู่ความ - ลั่น กกต.ไม่ใช่ “นักร้อง” งงไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาตาม ม.72 

วันที่ 14 ม.ค. ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่  แถลงว่า 
จากการที่เอกสารแถลงข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เตรียมหาสาเหตุที่ท าให้เอกสารการสอบสวนคดียุบ
พรรคในชั้นคณะอนุกรรมการของ กกต.หลุดออกมา พร้อมกับจะด าเนินการตามกฎหมายนั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า
เอกสารดังกล่าวเป็นของจริง เพราะถ้าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ของจริง กกต.คงปฏิเสธไปนานแล้ว "อย่างไรก็ตาม แทนที่ 
กกต.จะชี้แจงให้สิ้นสงสัย แต่ กกต.กลับปกป้องตัวเองและใช้กฎหมายมาข่มขู่ เพราะ กกต.ควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ 
ในเรื่องการท างานของ กกต.เองมากกว่า พรรคอนาคตใหม่ในฐานะผู้ถูกร้องให้ยุบพรรคกรณีการกู้เงิน ถามว่าเราไม่
มีสิทธิรู้เลยใช่หรือไม่ ในคณะอนุกรรมการยกค าร้องไปแล้ว หลักกระบวนการพิจารณาที่ถูกต้องควรให้คู่ความ
โต้แย้งได้อย่างเต็มที่ การท างานขององค์กรอิสระควรเดินตามนี้ กกต.เป็นองค์กรอิสระ ต้องประกันสิทธิให้คู่กรณี 
กกต.ไม่ใช่นักร้องทั่วไป แต่เป็นองค์กรอิสระ จึงควรมีหลักประสิทธิภาพของคู่ความด้วย" นายปิยบุตร กล่าว  
”ปิยบุตร” ชี้ กกต. ไม่เคลียร์สังคม กรณีเอกสารหลุด - แต่กลับป้องตนเองโดยจี้หาคนผิด - อัดกระบวนพิจารณาไม่
ประกันสิทธิ์คู่ความ - ลั่น กกต.ไม่ใช่ “นักร้อง” งงไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาตาม ม.72 

วันที่ 14 ม.ค. ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า 
จากการที่เอกสารแถลงข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เตรียมหาสาเหตุที่ท าให้เอกสารการสอบสวนคดียุบ
พรรคในชั้นคณะอนุกรรมการของ กกต.หลุดออกมา พร้อมกับจะด าเนินการตามกฎหมายนั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า
เอกสารดังกล่าวเป็นของจริง เพราะถ้าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ของจริง กกต.คงปฏิเสธไปนานแล้ว 
"อย่างไรก็ตาม แทนที่ กกต.จะชี้แจงให้สิ้นสงสัย แต่ กกต.กลับปกป้องตัวเองและใช้กฎหมายมาข่มขู่ เพราะ 
กกต.ควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ในเรื่องการท างานของ กกต.เองมากกว่า  พรรคอนาคตใหม่ในฐานะผู้ถูกร้องให้ยุบ
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พรรคกรณีการกู้เงิน ถามว่าเราไม่มีสิทธิรู้เลยใช่หรือไม่ ในคณะอนุกรรมการยกค าร้องไปแล้ว  หลักกระบวนการ
พิจารณาที่ถูกต้องควรให้คู่ความโต้แย้งได้อย่างเต็มที่ การท างานขององค์กรอิสระควรเดินตามนี้ กกต.เป็นองค์กร
อิสระ ต้องประกันสิทธิให้คู่กรณี กกต.ไม่ใช่นักร้องทั่วไป แต่เป็นองค์กรอิสระ จึงควรมีหลักประสิทธิภาพของคู่ความ
ด้วย" นายปิยบุตร กล่าว 

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ทั้งนี้ ส่วนตัวมีข้อสังเกตด้วย 2 ประการ ประกอบด้วย 1. กกต.อธิบาย
ชัดเจนว่าเรื่องนี้แยกออกเป็นสองช่องทาง คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
มาตรา 66 ว่าด้วยการที่บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินสิบล้าน
บาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และ มาตรา 72 ว่าด้วยการห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค
การเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ทว่า กกต.ได้เคยเรียกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค  และ
เหรัญญิกของพรรคไปเป็นพยานเพ่ือให้ข้อมูลตามมาตรา 66 แต่กลับใช้ค าให้การเรื่องนี้มายุบพรรค โดยอ้างมาตรา 72 
ทั้งที่ไม่เคยเรียกให้ไปชี้แจงกรณีตามมาตรา 72 แต่อย่างใด และ 2. กรณีนี้มีการยกค าร้องถึงสองครั้งแล้ว พฤติกรรม
แบบนี้เรามีสิทธิตั้งค าถามหรือไม่ว่า เมื่อ กกต.ต้องการด าเนินการให้เป็นไปตามธงที่ตั้งไว้ตามมาตรา 66 แต่พอไม่ตรงธง 
จึงมาด าเนินการตาม 72 เช่น ถือว่าเป็นการตั้งธงหรือไม่ 

"ในคดีถือหุ้นบริษัทวีลัคมีเดีย เราได้ต่อสู้ว่ากระบวนการพิจารณาของ กกต.ไม่ชอบ แต่ศาลรัฐธรรมนูญ
ยืนยันว่าชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น ครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าเม่ือคณะอนุกรรมการถึงสองคณะยกค าร้องแล้ว 
ต้องติดตามดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับรองกระบวนการพิจารณาของ กกต.หรือไม่ เม่ือเทียบกับคดีถือหุ้นบริษัทวีลัค
มีเดีย" นายปิยบุตร กล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.ออกมาเปิดเผยว่ามีพรรคการเมืองกู้เงินแบบเดียวกับ
พรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เคยให้ความเห็นต่อสาธารณะแล้วว่า พรรคการเมืองมีการกู้เงินกัน
หลายพรรค แต่เวลานั้นมีการโต้เถียงกันว่า เวลานั้นเป็นกฎหมายพรรคการเมืองเก่า อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยืนยันว่า 
ปัจจุบันมีหลายพรรคการเมืองกู้เงินภายใต้กฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในงบการเงินที่ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะ และท่ีส าคัญการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่มีสัญญากู้เงินและดอกเบี้ย และการช าระเงินบางส่วน 
"การกู้เงินของพรรคการเมืองกระท าได้ โดยไม่มีกฎหมายห้าม แต่ผมไม่อยากแสดงความคิดเห็นว่า เมื่อพรรคอนาคตใหม่
โดนแล้ว พรรคการเมืองอ่ืนต้องโดนไปด้วยหรือไม่ ผมไม่ขอก้าวล่วง อย่างไรก็ตาม ในเมื่อการด าเนินการกับพรรคอนาคต
ใหม่ไม่ถูกต้อง ก็ขอให้ยุติเรื่องนี้เสีย วันข้างหน้าถ้าไม่อยากให้พรรคการเมืองกู้เงินกัน ก็ต้องเขียนกฎหมายให้ชัดเจน" 
นายปิยบุตร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1746970 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1746970
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วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563, 14.25 น. 

ตายยกเข่ง ! ‘ศรีสุวรรณ’จ่อยื่น‘กกต.’ตรวจสอบ16พรรคการเมอืงกู้เงิน 
 

 
 
   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ไทย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเนื้อหาระบุว่า วันที่ 15 ม.ค. 63 เวลา 10.00 น.ศรีสุวรรณจ่อยื่น กกต. ตรวจสอบ 16 พรรค
การเมือง ณ ศูนย์ราชการอาคาร B 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466161 
https://siamrath.co.th/n/126532 
https://www.ryt9.com/s/iq02/3085164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/466161
https://siamrath.co.th/n/126532
https://www.ryt9.com/s/iq02/3085164
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14 Jan 2020 

 “ศรีสุวรรณ” จอ่ยื่น กกต.สอบ 16 พรรคกู้เงิน 
 

 
 

 “ศรีสุวรรณ"เตรียมยื่นค าร้อง กกต.ตรวจสอบปมเงินกู้ 16 พรรคการเมือง พรุ่งนี้ 
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ในวันที่ 15 ม.ค.63 เวลา 
10.00 น. จะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) ให้ตรวจสอบรายการเงินกู้ของ 16 พรรค
การเมือง 

ก่อนหน้านั้น นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ออกมาเปิดเผยว่า มีอีก 17 พรรค
การเมืองที่ด าเนินการกู้เงิน ประกอบด้วย 

1.พลังศรัทธา กู้เงิน 300,000 บาท 2.พลังชาติไทย กู้ 113,988 บาท 3.ไทยธรรม กู้ 1,000 บาท 4.รวมพลัง
ประชาชาติไทย กู้5,000,000 บาท 5.พรรครวมใจไทย กู้  45,697.86 บาท 6.เพ่ือสหกรณ์ไทย กู้ 226,000 บาท 7.พลัง
ไทยรักชาติ กู ้85,000 บาท 8. เมืองไทยของเรา กู้ 542,750 บาท 9.เพ่ือชีวิตใหม่ กู้ 50,000 บาท  
10.เงินเดือนประชาชน กู้822,183 บาท 11.ไทรักธรรม กู้ 4,376,000 บาท 12.พลังประชาธิปไตย กู้ 5,584,290 บาท 
13.ครูไทยเพ่ือประชาชน กู้ 542,125 บาท 14..พลังท้องถิ่นไท กู้ 1,427,000 บาท 15..ไทยรักษาชาติ กู้ 1,738,868 
บาท 16.. ประชาธิปไตยใหม่ กู ้4,216,600 บาท 17.ชาติพัฒนา กู้ 2,000,000 บาท 
 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/418837 
https://www.nationweekend.com/content/image_news/5125 
https://www.brighttv.co.th/news/politics/political-parties-borrow-money 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/418837
https://www.nationweekend.com/content/image_news/5125
https://www.brighttv.co.th/news/politics/political-parties-borrow-money
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วันที่ 15 มกราคม 2563 - 08:10 น. 
 
 กรณ์ จาติกวณิช ไมใ่ช่คนสุดท้าย โบกมือ อ าลาจาก “ประชาธิปัตย”์ 
 
  นายกรณ์ จาติกวณิช ไม่น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่จะอ าลาจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยความเจ็บปวดในความรู้สึก 
หากดูจากสถานการณ์ก่อนเลือกตั้งจะสัมผัสได้ในความเป็นจริง 
ความเป็นจริงที่ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ไปร่วมจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ 
ความเป็นจริงที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แยกตัวออกไปและจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยขึ้นประกาศหนุน พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ภายหลังการเลือกตั้ง นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ก็อ าลาพรรคประชาธิปัตย์และไปด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
เดินหน้าต้าน “ลัทธิชังชาติ” กับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
การอ าลาพรรคประชาธิปัตย์ของ นายกรณ์ จาติกวณิช จะไม่เป็นไปในแบบของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หากแต่น่าจะ
เป็นไปในแบบของ นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวภิาค มากกว่า 
การลาออกของ นายกรณ์ จาติกวณิช ใกล้เคียงกับการลาออกของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 
1 ลาออกจาก ส.ส. และ 1 ลาออกจากสมาชิกภาพในพรรค 
เบื้องต้น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ต่อมาได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ วิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ความเป็นไปได้ของ นายกรณ์ จาติกวณิช แม้จะใกล้เคียงแต่น่าจะไต่ระดับทางการเมืองสูงกว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐ
วิภาค อย่างแน่นอน 
อย่าแปลกใจหาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะต้องหนาวเหน็บ 
ไม่ว่าทิศทางของ นายกรณ์ จาติกวณิช จะด าเนินไปอย่างไร แต่เชื่อได้เลยว่า นายกรณ์ จาติกวณิช จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่
โบกมือลาออกจาก พรรคประชาธิปัตย์ 
ตราบใดที่ยังมี “ประภาคาร” ทางการเมืองหลายประภาคารส่องแสงสว่างอยู่ 
1 เป็นกลุ่ม นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ในพรรคพลังประชารัฐ 
1 เป็นจังหวะก้าวอันเฉียบคมและมุ่งมั่นของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แห่งพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
ไม่นานก็จะจะมีอีกหลายคนทยอยตัดสินใจและไหวเคลื่อน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1890226 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1890226
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/1-54.jpg
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ย ำใหญ่ “ใส่ไข่” นำยกฯ ประยุทธ์ 
15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:16 น.     

  

 

หลังครม.เมื่อวาน (๑๔ มค.๖๒) 
“นายกฯประยุทธ์” พูดหลายเรื่อง ทั้งการเมือง การบ้านการต ารวจ และการศาสนา 
“พลเอก” ประยุทธ์ นี่ …….เหมือนก้อนหินร้อน กระเด็น-กระดอน จากยอดเขา กระแทก-กระทั้น รายทาง ลงมาวาง
สงบ กลมและเย็น เป็น “ลุงตู่” ของชาวบ้านและหลานๆ ลูกๆ ตามจริงประจักษ์ 
ดังที่เป็น และที่เห็นอยู่ คือ “ลุงตู่” เป็นภาพประทับอยู่ในใจชาวบ้าน แทนภาพ “นายพลทหาร” แห่งกองทัพ 
มองย้อนกลับไปเมื่อ ๕-๖ ปีก่อน แล้วมองย้อนกลับมาในปัจจุบันวันนี้ 
ไม่น่าเชื่อ……… 
จาก “เหล็กกล้า” ในการทหาร แข็งคงรูป ปรับสภาพเป็น “เหล็กวิลาศ” ในการบริหาร หยุ่น-เหนียว ตามลักษณะงาน 
เพ่ือยังประโยชน์ 
เพียงปณิธาน “เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และศานติสังคมชาติ” เป็นตัวตั้ง 
จะสามารถเปลี่ยนคนๆ หนึ่งใน “เบ้าหลอมทหาร” สู่ความเป็นคนใน “เบ้าหลอมบริหาร” ได้ขนาดนี้ 
การที่ใครคนหนึ่ง……. รู้จัก “ยืดได-้หดได้” บริหารความต่างได้ ด้วย “อดทน-อดกลั้น-ยอมรับ-รอคอย” มุ่งปณิธาน
ชัดเจน 
ท่านว่า ใครคนนั้น “บรรลุ”! 
เรื่องบรรลุนี่ ท่านว่า “ปัจจัตตัง” หมายถึงผู้บรรลุเท่านั้นจะรู้กับใจตัวเอง 
ฉะนั้น อย่าถาม ที่ผมว่าบรรลุ คืออะไร? 
อาจจะ นี่…ก็ได้ 
“ผมขอเรียนว่า งบประมาณท้ังหมดที่ได้รับมา (เงินช่วยงานศพบิดา-เปลว) จะไม่มีการตัดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
จะบริจาคให้ “ศิริราชมูลนิธิ” โรงพยาบาลศิริราชทั้งหมด โดยจะเป็นงบประมาณที่เข้าในกองทุน เพ่ือการรักษาผู้ป่วย
ด้อยโอกาส เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่ “รัชกาลที่ ๙” ซึ่งเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่มีรายได้น้อย ที่มีความ
ยากล าบากพอสมควร” 
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หรืออาจจะแบบนี้ด้วยก็ได้……. 
“การนั่งสมาธิ จะท าให้จิตใจสงบ โปร่งใส ศาสนาเป็นเครื่องมือน าทางพวกเราในการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 
ผมฟังพระสวดมา ๖ วันแล้ว และมีค าแปลเป็นภาษาไทยด้วย 
สิ่งส าคัญอยากบอกว่า “พญามัจจุราชมีอ านาจมาก” ไม่มีใครหนีพ้นพญามัจจุราชได้ 
คนเรา จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ วันนี้ ก็ท าความดีไว้ ไม่ท าให้ใครเดือดร้อน ท าบ้านเมืองให้สงบ 
พรุ่งนี้ อาจจะตายก็ได้ ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครฝ่าฝืนพญามัจจุราชได้ อย่าประมาทสู้พญามัจจุราช” 
ผนวกรวมนี่ไปด้วย ก็คงไม่ผิด ……. 
“ผมไม่รู้ว่าคิดกันอย่างไร (วิ่งไล่ลุง-เชียร์ลุง) สื่อถามว่าจะกลายเป็นชนวนเพิ่มความขัดแย้งรอบใหม่หรือไม่ นั้น ก็เห็นสื่อ
ประโคมข่าวกันโครมๆ ทุกวัน ทั้งสองฝ่าย 
ผมได้ให้ฝ่ายความม่ันคงไปดูว่า จะท าอย่างไรกันต่อไป ถ้าเกิดอย่างนี้ ผมไม่อยากให้ประชาชนถูกแยกออกเป็นสองฝ่าย 
หรือหลายคน-หลายพรรค ไปแยกชนชั้น กลุ่นโน้น-กลุ่มนี้มา 
หรือแยกตามเจเนอร์เรชั่น วัยเยาวชนคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า อะไรพวกนี้ 
ผมเห็นว่า ไม่เกิดอะไรดีกับบ้านเมืองเลย มันต้องหาทางร่วมมือกัน” 
ครับ………… 
นี่จากค าพูดนายกฯ “ต่างกรรม-ต่างค าถาม” นักข่าว ที่ท าเนียบเมื่อวาน (๑๔ มค.) 
ก็จะเห็นค าพูด-ค าตอบ บ่งบอกว่าผ่านการใคร่ครวญ-กลั่นกรองก่อนแล้ว จึงพูด มิได้โพล่งด้วยอารมณ์ดิบๆ อย่างตะก่อน 
“ดิสรัปท์” ไม่เพียงวัตถุ 
แม้กระทั่งคน การจะไปสู่สู่ยุคใหม่ ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ก็ต้อง “ดิสรัปท”์ “วิถ-ีคิด-ชีวิต-ทัศนะ” ตัวเองด้วย! 
จากเหตุปัจจัยเหล่านี้ พวกไอ้ตี๋ มึงเย่อกันไปเถอะ 
กูจะบอกว่า……..”ตู่-อยู่ยาว”! 
สับสนเพศ ไม่เป็นปัญหา อยากมีอ านาจ อยากเป็นนายกฯ แล้วใช้ปัญญาชอบ มีได้-เป็นได้ 
แต่ “สับสนด้วยตัณหา” ถึงมีวิชาความรู้ แต่ปัญญามืดบอด เห็นรูปสามเหลี่ยมซอกขาเป็นฟิวเจอริสตา แล้วหญิง-ชายพา
กันสวมเสื้อผ้า เดินร้องชวน Fuck You-Fuck Me 
แบบนี้น่ะหรือ …… 
พรรคที่จะมาน าประเทศไปสู่อนาคตใหม่ โดยมี “ไอ้ตี๋ติ๊งต๊อง” เป็นนายกฯ!? 
เรื่อง “เดินไล่-เดินเชียร์” นี่ ผมเห็นงามตามนายกฯ พูด 
การจะไปห้าม “คนเดิน-คนวิ่ง” คงห้ามไม่ได้ 
แต่ถ้าปล่อยไปอย่างนั้น ไม่บริหาร-จัดการ การเดิน-การวิ่งนั้น ก็จะ “เข้าแผน ๑” ของฝ่ายต้องการ “สร้างเหตุ” 
คือใช้ “กิจกรรมวิ่ง” “น าร่อง-หยั่งกระแส” มวลชนก่อน 
เมื่ออีกฝ่าย “วิ่งประกบ” ก็ “เข้าแผน” เขา! 
เกิดเป็น “มวลชน ๒ ฝ่าย” ปรากฎชัดในรูป “ต่างข้ัว” พร้อมปะทะ 
เมื่อเข้าแผน ๑ ก็จะสู่แผน ๒ “สร้างเงื่อนไข” สู่การปะทะ 
ตอนนี้ สู่แผน ๒ แล้วไง ….ท าทุกรูปแบบ เชิงยั่วยุ กวนตีน ใช้พฤติกรรมหยาบ, ดิบ, เถื่อน, ถ่อย และพูดจาชนิด ไม่เอา
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เหตุผล เพ่ือยั่วยุให้อีกฝ่ายตอบโต้ 
การตอบโต้นั่นแหละ เท่ากับการยืมมือฝ่ายตรงข้าม เป็น “แรงบวก, แรงส่ง, แรงเสริม” “งานชังชาติ” ของเขา ให้
แพร่กระจาย 
ได้ผลทางจิตวิทยา ดึงสังคมทางกว้างให้เข้าไปอยู่ในวงจร “ล่มชาติ-ล้างระบบ” 
ทั้งท่ีไม่สนใจ ก็ต้องสนใจ เพราะข่าวสารยัดเยียดมาให้อ่าน-มาให้ดู จากทุกฝ่าย 
ก็อย่างที่งับ รับมาแชร์ มาโพสต์ ทั้งเรื่อง, รูป และความเห็นตอบโต้ ด่าตอบ ต่างๆ นานา ในโลกโซเชียล นั่นแหละ 
จะ “เห็นต่าง-เห็นเหมือน” ค่าเท่ากัน เมื่อแพร่ขยายออกไป เท่ากับ “เข้าแผน” ฝ่ายโยกคลอนถอนเสาประเทศ ทั้งนั้น 
การจัดเดิน-จัดวิ่งเหมือนกัน……. 
สมมุติพรรค 3 Fuck “ฟักทอน-ฟักบูด-ฟักช่อ” วิ่งไล่ลุง หมื่นคน ฝ่ายไม่นิยมฟัก ออกมา “วิ่งเชียร์ลุง” สองหมื่นคน 
นักคณิตศาสตร์ ก็จะนับหัวมาก-น้อย ว่าใครชนะใคร 
แต่ทางจิตวิทยาลิ่ม เขาไม่นับแบบนั้น……. 
“๓ หมื่น” จากทั้งสองฝ่ายที่ออกมานั้นแหละ คือ “ผลได้” ที่ตอบโจทย์ “ปฏิวัติมวลชน” 
คือเมื่อลงถนน ไม่ว่าฝ่ายเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย นับรวมล้วนเป็นเหยื่อสถานการณ์ด้วยกันทั้งนั้น 
ประชาชน ตายเพื่อประชาชน นั่นค าตะโกน 
ประชาชน ตายเพื่อคนหลอกใช้ นั่นความจริง 
ดูเหมือนพรรค Fuckista จะได้ใจว่า วิ่งไล่ลุง มาถูกทาง เห็นบอกจะจัดต่อๆไป 
ยิ่งห้าม ก็ยิ่งเข้าง่ามตูด อีกฝ่ายจะจัดประกบไปทุกครั้ง-ทุกที่ ก็ยิ่งเข้าทาง จะเห็นประชาชนแตกเป็น ๒ ฝ่าย ลงถนน เกิด
ภาพรวม…….. 
ประชาชนแตกแยก และกระทบ-กระทั่ง สู่ปะทะกันมากขึ้น และมากๆขึ้น! 
เมื่อเป็นอย่างนี้ ก็ต้องเข้าใจค าว่า “ตบมือข้างเดียวไม่ดัง” 
ฉะนั้น ใครเอ้ือมมาตบ ก็อย่าเอามือไปประกบ ตบตอบกับเขา ปล่อยให้ตบมือไปข้างเดียว 
มันวืดดด ไม่เข้าแผน ก็จะเลิกราไป “ฟักริสตา” กันเองในพรรค! 
ก็คงมีคนบอกว่า ไม่ได้..มันออก ต้องออก! 
ก็ไม่เป็นไร เปลี่ยนมุมซักนิด…… 
เขาเดินไล่ลุงที่นั่น-ที่นี่ 
เราแทนที่จะออกมา “เดินเชียร์ลุง” ให้เป็นภาพมวลชน ๒ ฝ่าย 
ก็หักมุม เป็นพากันไปท าความสะอาดลานวัด, สวนสาธารณะ, สาธารณสถาน ถนนหนทางซะ 
แบบนี้ Win…Win ขนานแท้! 
ภาพประชาชน ๒ ขั้ว “แตกแยก” ก็ไม่ปรากฏ เรื่องราวที่สังคมข่าวสารสะท้อนออกไปสู่สังคม ก็จะเป็นอีกแง่มุมที่ไม่ลบ 
ไอ้พรรค Fuckista มันจะวืด กลายเป็นไอ้บ้า-อีบ้ากลางถนนให้คน ถุ้ยๆๆๆๆๆทอน! 
ขอเป็นพวกนายกฯ อีกซักเรื่องเหอะน่า…… 
ที่บอกว่า ๒๐-๒๑ มกรา.นี้ 
นายกฯจะยกคณะครม.ไปประชุมกันที่จังหวัดนราธิวาส สุดแดน ๓ จังหวัดใต้นั่นน่ะ 
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อยากจะกราบเลย…พ่อคุณ! น่าลงไปตั้งนานแล้ว ในบรรดา ๓ จังหวัดใต้ “ปัตตานี-ยะลา” ใครก็ไปมาหาสู่กันพอสมควร 
แต่นราธิวาสนี่ แทบไม่ได้ยิน ว่าใครจะลงไปเยี่ยมเยียน ถามไถ่สารทุกข์-สุขดิบพี่น้องไทยพุทธ ไทยมุสลิม ซักเท่าไหร่เลย 
ก็เข้าใจ มันไกล และเสียว! 
แต่ถ้านายกฯและรัฐบาลเสียวซะอีกคน มันจบเลยนะนาย 
ถ้าเป็นไปได้ ไหนๆ จะไปทั้งที …. 
ท่านนายกฯ น่าจะไหว้วาน “คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล 
ช่วยเอามวย “ไทยไฟท”์ หรือมวยที่จัดต่อยทางโทรทัศน์กันทุกช่องนั่นก็ได้ 
ไปตั้งเวทีสด ต่อยสด ให้พ่ีน้องนราธิวาส รวมทั้งยะลา-ปัตตานี ได้ดูซักครั้ง เพื่อความครึกครื้นจะเป็นไรไป 
ผมเห็นใจ พี่น้อง ๓ จังหวัดใต้เขา ถ้าเป็นไปได้ ท่านนายกฯช่วยฉลองศรัทธาซักทีเถิด 
วันนี้…จบ! 
 คนปลายซอย เปลว-สีเงิน ย าใหญ่-“ใส่ไข”่-นายกฯประยุทธ์ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54586 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://www.thaipost.net/main/tag/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://www.thaipost.net/main/tag/%E0%B8%A2%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E2%80%9C%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E2%80%9D-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://www.thaipost.net/main/detail/54586
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15 ม.ค. 2563 05:15 น. 

เบาเกินไป 
หลังจากอภิปรายมาราธอน 4 วัน 3 คืน รวมเวลา 56 ชั่วโมงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 วงเงิน 

3.2 ล้านล้านบาท ผ่านไฟเขียวจากท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างบริดวกโยธินด้วยมติเห็นชอบ 253 เสียง 
ตรวจดีเอ็นเอพบว่า มี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 246 คนที่เหลืออีก 7 คน เป็น ส.ส.ฝ่ายค้านแหกมติโหวตหนุนรัฐบาล 

กองทัพงูเห่าโผล่กลางสภาฯอีก 7 ตัว เป็น ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ 5 คน (ขาด นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชี
รายชื่อคนเดียวที่ยังไม่ยอมแปลงร่างเป็นงู)ท่ีเหลืออีก 2 คน คือ “นางพรพิมล ธรรมสาร” ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย 
เป็นงูเห่าหน้าเก่าที่สร้างวีรกรรมโหวตสวนมติพรรคถึง 2 ครั้ง 2 ครา และ “นายอนุมัติ ชูสารอ” ส.ส.พรรคประชาชาติ 
จากจังหวัดปัตตานี 

รายนี้ก็เคยโหวตสวนมติพรรคโจ๋งครึ่มมาแล้วเช่นกัน อ้อ...ยังมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.พรรคเพ่ือ
ไทย อีกคนที่แหกเหล่าแหกกอ ไม่ถึงขนาดโหวตหนุนรัฐบาล แต่ไม่ยอมโหวตตามมติพรรคเพ่ือไทย 
นายพลภูมิยังมีสถานะก้ าก่ึง คือเป็นงูเห่าไม่เต็มตัว 

ถ้ารวม 4 ส.ส.งูเห่าพรรคอนาคตใหม่ที่ย้ายไปสังกัดพรรครัฐบาล เท่ากับ ส.ส.ฝ่ายค้านแปลงกายเป็นงูเห่าไป
แล้ว 12 ตัว ถามว่า...พรรคฝ่ายค้านจะจัดการปัญหางูเห่าอย่างไร ในเมื่อเห็นต าตาว่า ส.ส. 8 คนนี้ แหกมติฝ่ายค้าน
ชัดเจน?? “แม่ลูกจันทร”์ กระชุ่นพรรคฝ่ายค้านไม่ควรปล่อยให้ปัญหางูเห่าคาราคาซังต่อไป เริ่มจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ 
ซึ่งมี ส.ส. 6 คน ในเมื่อ ส.ส. 5 คน แสดงจุดยืนชัดเจนไปโหวตหนุนรัฐบาลทางออกท่ีดีที่สุดคือ ตัดเชือกพรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ออกจากพรรค ร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการ ไม่ต้องเชิญพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าประชุม 7 พรรค ร่วมฝ่ายค้านให้
อึดอัดหาวเรออีกต่อไป 

ส าหรับ “พรรคเพ่ือไทย” พรรคใหญ่ที่สุด มี ส.ส.มากที่สุดในสภา จ าเป็นต้องควบคุม ส.ส.ลูกพรรคให้อยู่ในร่อง
ในรอยถ้า ส.ส.คนใดโหวตสวนมติพรรค ต้องจัดการลงโทษอย่างเด็ดขาดจริงจัง ส.ส.งูเห่าทั้ง 2 คน ควรถูกไล่ตะเพิดพ้น
ชายคาพรรคเพ่ือไทยทันที !!  “แม่ลูกจันทร์” มองว่าการที่พรรคเพื่อไทยจะลงโทษ ส.ส.งูเห่าด้วยการจะไม่ส่งลงสมัคร
เลือกตั้งครั้งต่อไปจึงเป็นการลงโทษที่ “หน่อมแน้ม” เหลือเกิน  เพราะ ส.ส.ทั้ง 2 คน กล้าโหวตสวนมติพรรคซ้ าถึง 2 
ครั้งแสดงเจตนาฝ่าฝืนมติพรรคชัดเจน 

ยิ่งกว่านั้น การที่ ส.ส.ทั้ง 2 คน แหกมติพรรคไปโหวตหนุนรัฐบาล ยังเป็นการทรยศต่อพ่ีน้องประชาชนที่
อุตส่าห์เทคะแนนเสียงจนได้เป็น ส.ส. เพราะลงสมัครในนามพรรคเพ่ือไทยถ้าไม่อาศัยยี่ห้อพรรคเพ่ือไทย ก็ไม่ชนะ
เลือกตั้ง ไม่ได้เข้าไปนั่งชูคอในสภาฯ 

การขับ ส.ส.งูเห่าออกจากพรรค จึงเป็นมาตรการลงโทษที่ไม่โหดร้ายเกินไปยังให้โอกาส ส.ส.งูเห่าเลื้อยไปสังกัด
พรรคใหม่ภายใน 30 วัน และถ้าจะมี ส.ส.งูเห่าตัวใหม่ๆ โผล่ขึ้นมาอีกก็จะถูกลงโทษไล่ออกจากพรรคแบบเดียวกัน 
พรรคการเมืองถ้าคุม ส.ส.ไม่ได้... ก็บ้อเท่าโล่น่ะซีโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1746951 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1746951


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

61 

 

 

 

 

 
หาค าตอบในหลุมด าการเลือกตั้ง 62 กับ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ 
Wajana Wanlayangkoon | Jan 13, 2020  

วจนา วรรลยางกูร เร่ือง 
เมธิชัย เตียวนะ ภาพ 

  

วันที่ 24 มี.ค. 2562 น่าจะเป็นการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งที่ท าให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจถึงความโปร่งใส
ในการจัดการเลือกตั้ง ทั้งที่ กกต. ใช้ระบบรายงานผลผ่านแอปพลิเคชันที่สร้างความเข้าใจว่าจะช่วยเพิ่มความโปร่งใส 
ความรวดเร็ว และความแม่นย าในการรายงานผลการเลือกตั้ง 
แต่สิ่งที่ประทับอยู่ในความทรงจ าของคนทั่วไปถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ มีแต่ความคลุมเครือ ทั้งเรื่องบัตรเขย่ง คะแนนที่
ขึ้นๆ ลงๆ อย่างน่าสงสัย ผลโหวตที่มากกว่าจ านวนผู้มีสิทธิในบางเขต การรายงานผลเลือกตั้งล่าช้า การหลีกเลี่ยงที่จะ
ตอบค าถามถึงปัญหาต่างๆ ของกกต. 

ค าถามมากมายถาโถมมาควบคู่กับความไม่พอใจของประชาชน ที่สุดแล้วประเทศไทยก็เดินหน้าต่อไปด้วยความ
งุนงง มีการจัดตั้งรัฐบาลและได้นายกฯ คนเดิมที่เคยท ารัฐประหาร ตามมาด้วยประเด็นการย้ายฝั่งของส.ส.งูเห่า 
เศรษฐกิจแย่ ฝ่ายค้านถูกยื่นยุบพรรค ม็อบต่อต้านรัฐบาล ฯลฯ ท าให้คนไทยต้อง ‘มูฟออน’ ความสนใจไปรับมือกับ
ปัญหาใหม่ๆ 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เราก าลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมีผลมาจากระบบเลือกตั้งที่ถูกเขียนภายใต้การควบคุมของคณะ
รัฐประหาร อันน าไปสู่เหตุการณ์ในวันที่ 24 มี.ค. 

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) จึงน าทีมร่วมกับ โครงการ 
ELECT หาค าตอบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งและช่วงการประกาศคะแนน จนออกมาเป็นรายงาน ‘คะแนนที่ถูก
จัดการ’ ที่น าไปสู่ข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการเลือกตั้งและสามารถเชื่อได้ว่ามีการน าข้อมูลผลคะแนนไปจัดการก่อน
จะส่งต่อไปยังสื่อต่างๆ ที่รายงานสด ไม่ใช่การรายงานผลจากแอปพลิเคชันแบบ ‘เรียลไทม์’ อย่างที่เข้าใจกัน 
ยิ่งชีพ อธิบายประเด็นส าคัญที่เขาค้นพบผ่านวิดีโอ เช่น การพบว่าระบบรายงานสดไม่ได้รายงานคะแนนของผู้สมัครทุก
ล าดับมาตั้งแต่แรก, การปรับลดคะแนนของผู้สมัครที่ไม่มีค าอธิบาย, ความผิดปกติระหว่างการรายงานคะแนน 94% 

https://www.the101.world/author/wajana/
https://elect.in.th/
https://elect.in.th/
https://ilaw.or.th/node/5504?fbclid=IwAR391ePJifVNGW8GHOMhbG_webbRURLO4lG0T28gqhDyXBnF2Q1nyHoefpA
https://ilaw.or.th/node/5504?fbclid=IwAR391ePJifVNGW8GHOMhbG_webbRURLO4lG0T28gqhDyXBnF2Q1nyHoefpA
https://www.facebook.com/iLawClub/videos/714956235577898/
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และ 100% เขายอมรับว่ายังไม่พบข้อมูลแน่ชัดว่ามีการโกงเลือกตั้ง แต่พบความผิดปกติจ านวนมากที่อยากชวนให้ทุก
คนเข้ามาช่วยกันดูคะแนนในพ้ืนที่ตัวเอง หรือดูข้อมูลภาพรวมที่เขาท าไว้เผื่อจะเห็นประเด็นใหม่ๆ 
“ข้อมูลในรายงานนี้อยู่ในมือสื่อมวลชนทุกส านักมาตั้ง 7-8 เดือน แต่ก็ไม่มีใครหยิบเอามาพูด…หน้าที่ของผมก็แค่เป็นคน
แรกท่ีไปหยิบไปคุ้ยข้อมูลชุดนี้ออกมา แล้วโยนมันออกไป” 
คงไม่ใช่แค่การจับผิด สิ่งที่น่าคิดคือเราปล่อยผ่านการเลือกตั้งที่มีค าถามมากมายขนาดนี้ไปโดยไม่มีการทบทวนหาความ
จริง อย่างน้อยการหยิบประเด็นนี้กลับมาพูดถึงกันอีกครั้งก็เพ่ือทบทวนผลเลือกตั้งที่ท าให้เราตกอยู่ในสถานการณ์
การเมืองปัจจุบันและเตรียมรับมือกับการเลือกตั้งครั้งต่อไป  

iLaw เริ่มต้นมาท ารายงานฉบับนี้ได้อย่างไร 
การที่ iLaw มาท างานเรื่องเลือกตั้งไม่ได้ตั้งใจจะจับตาหรือจับโกงการเลือกตั้ง เพราะไม่ใช่ชุดความรู้ที่เราถนัด แต่เรา
ต้องการอธิบายให้คนเข้าใจว่ากติกาเลือกตั้งใหม่เป็นยังไง ระบบเลือกตั้งเป็นยังไง เลือกตั้งไปแล้วจะได้อะไร น าไปสู่อะไร 
ถ้าประยุทธ์ชนะประเทศจะเป็นแบบนี้ ถ้าประยุทธ์แพ้ประเทศจะเป็นแบบนี้ ส่วนคนจะเลือกอะไรนั้นก็แล้วแต่เขา 
ระบบเลือกตั้งทั้งหมดถูกออกแบบมาเพ่ือให้ประยุทธ์เป็นนายกฯ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะใช้กลไกไหนบ้าง ตอนแรกคิดว่าจะใช้
การตัดสิทธิการเป็นส.ส. การให้ใบด า-ใบแดง การกล่าวหาว่าโกงเลือกตั้ง ตีความคุณสมบัติว่าขัดต่อมาตรฐานจริยธรรม 
แต่ปรากฏว่าคิดผิด กลไกพวกนี้ถูกใช้น้อยมาก 

เรารู้อยู่แล้วว่าการเลือกตั้งนี้ไม่ปกติ เพราะ คสช. คุมเกมไว้แต่แรก แต่ไม่รู้ว่ามันจะไม่ปกติยังไง คิดแค่ว่าจะเป็น
เรื่องกลไกทางกฎหมาย แต่ปรากฏว่ามีสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์มาก่อนเกิดขึ้นเยอะเกินไป ดูผลการเลือกตั้งก็รู้แล้วว่า
ไม่ปกติ คะแนนไม่ถูกรายงานตามปกติ สุดท้ายพลังประชารัฐก็ได้คะแนนถล่มทลาย เยอะกว่าที่ทุกคนคาดการณ์ 
เราติดใจว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนวันที่ 24 มี.ค. 2562 หลังเลือกตั้งก็มีเรื่องวุ่นวายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์ 
ใครจะแย่งกันจัดตั้งรัฐบาล สองสัปดาห์แรกฝ่ายค้านได้ ส.ส. เยอะกว่า ตอนนั้นก็รอดูว่าฝ่ายรัฐบาลจะเล่นเกมไหน 
จากนั้นสูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์เปลี่ยน ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. ทีม iLaw ไม่ได้พักเลย เรารู้แล้วว่าคืนวันที่ 24 มีปัญหาบางอย่าง 
แต่ไม่สามารถแบ่งก าลังมาดูได้ ตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ าว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้าง แต่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะท าให้การเลือกตั้งโปร่งใส
คือการเปิดเผยคะแนนรายหน่วย เราจึงรณรงค์เรื่องนี้ แต่ กกต. ก็ไม่ได้เปิดเผยคะแนนรายหน่วย พรรคอนาคตใหม่ไปขอ
คะแนน เขาก็ไม่ให้ เลยไม่รู้จะท ายังไง 
  ช่วงเลือกตั้ง เว็บไซต์ vote62.com ชวนคนถ่ายรูปคะแนนหน้าแต่ละหน่วยเลือกตั้งเพื่อรวมข้อมูลเทียบ
กับของกกต. ข้อมูลนี้ได้ถูกน ามาใช้ไหม 
เป็นอีกเรื่องท่ีไปลงแรงกันแต่ได้ข้อมูลไม่ครบ เรามีข้อมูลแค่ 5% ของ 9 หมื่นหน่วยเลือกตั้งในประเทศไทย และไม่มีเขต
ไหนที่ได้มาแบบสมบูรณ์ถึงขนาดเอาไปตรวจสอบกับทางกกต.ได้ ก็เสียเวลากับรูปถ่ายพวกนั้นอยู่พักหนึ่ง 
เราเลยคุยกับ ELECT ขอข้อมูลไทม์ไลน์คะแนนที่ กกต. รายงานต่อสาธารณชนจากเขา ซึ่งในเว็บไซต์ ELECT มีฟังก์ชัน
หนึ่งที่จะเห็นจ านวน ส.ส. วิ่งขึ้นตามเวลาที่คะแนนเข้ามา โดยกดปุ่มเล็กๆ ด้านล่าง (เปิดการดูข้อมูลย้อนหลัง) คลิกที่
เวลาก็จะขึ้นมาว่าตอนนั้นใครได้คะแนนเท่าไหร่ ท าให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ปรากฏว่ามันเป็นข้อมูลมหาศาล แล้วจะดู
ยังไง ดูทีละเขตทีละคนเหรอ? 
  เราวางแผนว่าควรท าข้อมูลให้เสร็จภายในปี 62 ผมเลยคุยกับที่ท างานว่าจะใช้เวลาสามเดือนนั่งดูข้อมูลนี้ 
ค่อยๆ ไล่ดูตัวเลขแล้วค านวณว่ามีผู้สมัคร 11,000 กว่าคน แต่ละคนก็จะมีคะแนนของตัวเอง ถ้าไล่ดูตามไทม์ไลน์คะแนน

https://elect.thematter.co/
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ที่เขาประกาศ ตั้งแต่เย็น 24 มี.ค. ไปถึงเช้าของวันใหม่จะมีตัวเลขประมาณ 1 ล้านกว่าตัว เช่น เราดูข้อมูลของผู้สมัคร 1 
คนว่า 18.00 น. ได้คะแนนเท่าไหร่ แล้วก็กรอกลง excel ท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ ค านวณดูแล้วต้องใช้เวลา 300 วัน 
จึงจะกรอกเสร็จ ก็ไม่ต้องท าอะไรแล้ว 
ผมเลยไปคุยกับทีม ELECT อีกครั้งว่าจะใช้วิธีไหนได้บ้าง เขาก็ใช้เวลา 15 วินาทีออกมาเป็น data studio (หัวเราะ) 
สามารถดูได้ว่าเขต 1 จ.กระบี่ ตอนกี่โมงแต่ละพรรคได้คะแนนเท่าไหร่ ถ้ามีคะแนนลดลงเกิดขึ้นตอนกี่โมง ตรงไหน
คะแนนลดลงเขาก็ท า excel แล้วเน้นสีแดงมาให้เห็น ซึ่งไฟล์ทั้งหมดนี้เราเปิดเผยต่อสาธารณชน เข้าไปดูกันได้ เราไม่มี
คะแนนรายหน่วยว่า กกต. บวกลบคะแนนผิดยังไง แต่ข้อมูลนี้จะท าให้เห็นคะแนนที่เพ่ิมขึ้นว่าน่ารักน่าเอ็นดูอย่างไรบ้าง 
  ในรายงานมีส่วนที่เน้นการเปรียบเทียบข้อมูลผลเลือกตั้ง 94% และ 100% ที่กกต.ประกาศออกมา เห็น
ความส าคัญของคะแนนสองส่วนนี้อย่างไร 
ตัวเลขที่คอมพ์ฯ เคาะออกมาดูภาพรวมจะไม่เห็นปัญหา แต่ผมเชื่อว่าต้องดูรายละเอียดเลยนั่งเทียบคะแนนที่ประกาศ
ออกมาเมื่อถึง 94% กับ 100% ท าอยู่ห้าวันจากผู้สมัครหมื่นกว่าคน 
คะแนน 94% ประกาศในวันที่ 25 มี.ค. ตอนสิบโมงกว่าๆ แล้วคะแนน 100% ประกาศอีกสามวันถัดมา ซึ่งระยะเวลาที่
นานขนาดนี้เขาสามารถเข้าไปจัดการอะไรกับคะแนนก็ได้ ถ้าดูภาพรวมคะแนน 94% กับ 100% มีอัตราเพ่ิมขึ้น 5-6% 
ในทุกๆ พรรค แต่ถ้าดูรายละเอียดรายคนจะเห็นความพิกลพิการอยู่ มีบางคนคะแนนลด มีคนที่ติดลบ มีคนที่เพ่ิมขึ้น 
10-20% และมีเขตที่คะแนนผู้สมัครสูสีกันมาตลอด พอถึง 94% คะแนนหยุดแล้วเบอร์ 1 ชนะ เบอร์ 2 แพ้ แต่พอ
ประกาศ 100% เบอร์ 2 ชนะ มันน่าจะไม่ปกติ 
  
อ้างอิง : https://www.the101.world/yingcheep-atchanont-interview/ 
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