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รวมข่าว กกต.  

     
รู ้

วั

น

น้ี 

ข่าวประจ าวันที่ 26-28 ตุลาคม 2562 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

ที่ เลขที่ เรื่อง หน้า 
1 98/2562 ประกำศผลกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฏรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่ 5  

แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
7 
 

 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สื่อออนไลน์ : 

MGR  
คมชัดลึก เดลินิวส ์
ส ำนักข่ำวไทย 
มติชน โพสต์ทูเดย ์

วันที่ 25 ตุลำคม 2562 นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
กล่ำวถึงกรณีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ตั้งข้อสังเกตเรื่อง 
ส.ส.พึงมีของพรรคที่จะหำยไป 1 เก้ำอ้ี หลังแพ้เลือกตั้งนครปฐม ว่ำ ขณะนี้ 
ยังไม่มีกำรประชุม  กกต. จึ งยั งไม่มีกำรพูดถึง เรื่องนี้  แต่ปัญหำที่ เกิดขึ้น 
ทำงส ำนักงำน กกต. อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำข้อกฎหมำยอย่ำงละเอียด 

8 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ “ช่อ” โดนแล้ว! เตรียมร้อง กกต.สอบที่มำเงิน 1 ล้ำนบริจำค “อนำคตใหม”่ 14 
2 มติชนออนไลน ์ เปิดยอดเงินบริจำคพรรคกำรเมืองก่อนเลือกตั้ง พบ “ตระกูลใหญ่” ครอบครัว

นักกำรเมืองดังเพียบ 
15 

3 MGR ออนไลน์ ฮือฮำ! ยอดเงินตระกูลใหญ่บริจำคพรรคกำรเมือง “ธนำธร” พร้อมเมีย-แม่ยำย  
ให้ อนค. กว่ำ 22 ล้ำน 

16 

4 ส ำนักข่ำวไทย กกต. เปิดยอดเงินบริจำคพรรคกำรเมือง 18 
5 MGR ออนไลน์ “ดุสิตโพล” มองเลือกตั้ งซ่อมนครปฐมเกมพลิก ชี้ อนำคต รบ. -ฝ่ ำยค้ำน 

ยังเหมือนเดิม 
19 

6 คมชัดลึกออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” จับผิดช่อจ่อร้อง กกต. สอบที่มำเงินบริจำค 1 ล้ำนบำท 20 
7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ “ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง “กกต.” สอบ “ช่อ” ปมที่มำเงินบริจำค 1 ล้ำน 22 
8 มติชนออนไลน์ ที่เห็นและเป็นไป : สะท้อนจำก “เลือกตั้งท้องถิ่น” 23 
9 MGR ออนไลน์ “ช่อ” งำนเข้ำ “พ่ีศรี” ล็อกเป้ำจ่อร้อง กกต. สอบที่มำเงินบริจำค 1 ล. ให้อนำคตใหม่ 25 
10 มติชนออนไลน์ “สดศรี” ยันค ำนวณพึงมีจบแล้ว ยกเว้นกรณีเลือกตั้งซ่อมจำกเหตุทุจริต 26 
11 มติชนออนไลน์ “สวนดุสิตโพล” ชี้ผลเลือกตั้งนครปฐม เกมพลิก สะท้อนกำรเมืองไม่แน่นอน 27 
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รวมข่าว กกต.  

     
รู ้

วั

น

น้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ ลูกพรรค อนค. จ่อยื่นใบลำออกต่อ “กกต.” พรุ่งนี้ 28 
13 ข่ำวสดออนไลน์ นักคณิตศำสตร์ดัง ชี้ สูตร กกต. ท ำพิษ หลังเลือกตั้งนครปฐม ท ำ ส.ส.สัดส่วน

อนำคตใหม่หำย!  
29 

14 คมชัดลึกออนไลน์ งำนเข้ำ “อนค.” ศรีสุวรรณ ยื่น กกต. สอบ “ช่อ” บริจำค 1 ล้ำน 30 
15 MGR ออนไลน์ “พ่ีศรี” ยื่น กกต. สอบ “ช่อ” มีเงินหลักหมื่นเอำจำกไหนบริจำคพรรค 1 ล้ำน 

พ่วงสอบ “ธนำธร-เมีย” บริจำคร่วมกันเกินก ำหนด  
31 

16 แนวหน้ำออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” บุก กกต. ยื่น สอบ “ช่อ” เป๋ำแบน บริจำค “อนค.” พ่วงสอบ 
“ทอน-เมีย” 

32 

17 มติชนออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. สอบเส้นทำงเงิน “ช่อ พรรณิกำร์” ปมบริจำคเข้ำพรรค 
อนค. 1 ล. เชื่อไม่ใช่เงินตัวเอง 

33 

18 มติชนออนไลน์ อดีตผู้สมัคร-สมำชิก “อนำคตใหม่” ยื่นใบลำออกแล้ว อ้ำงพรรคไม่เหมือนเดิม 
อุดมกำรณ์สวนทำงกัน 

34 
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สปัดาหน้ี์มีอะไร   

   
รู ้

วั

น

น้ี 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ 28 
ตุลำคม 2562 

13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

วันอังคำร 29 
ตุลำคม 2562 

13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

วันพุธ 30 
ตุลำคม 2562 

10.00 น. 

 

ห้องประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

วันพฤหัสบดี 31 
ตุลำคม  2562 

13.00 น. จังหวัดสิงห์บุรี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง เดินทำงไปตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยและกำรเลือกตั้งต ำบล 

วันศุกร์ 1 
พฤศจิกำยน 

2562 

10.00 น. วัดสิริจันทรนิมิต พระอำรำม
หลวง ต ำบลเขำพระงำม 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
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สปัดาหน้ี์มีอะไร   

   
รู ้

วั

น

น้ี 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันท่ี 28 ตลุาคม–3 พฤศจิกายน 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ 28 
ตุลำคม 
2562 

09.30 น. 

 
 

 

10.00 น. 

 

 
 

 

13.30 น. 

ห้องประชุมของกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

(นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย)  

 

ห้องประชุม 502 

 

 
 

ห้องประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง ประชุมเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรสร้ำงพลเมือง (Civic Education) 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เ ลื อ กตั้ ง  น า ยกฤช  เ อ้ื อ ว งศ์  ร อ ง เ ลขา ธิ ก า ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไพบูลย์ เหล็กพรหม 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะท ำงำนเตรียมถวำย
กำรถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนพ.ศ. 2562 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์  รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไพบูลย์ เหล็กพรหม     
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประชุม
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

วันอังคำร 
29 ตุลำคม 

2562 

13.30 น. 

 

14.00 น. 

ห้องประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

ห้องประชุม 502 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำร่ำงรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำน กกต. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

วันพุธ 

30 ตุลำคม 
2562 

09.00 น. 
 
 

10.00 น. 

ศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย               
ชั้น 1 

 

ห้องประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ต้อนรับคณะยุวชนของศำลรัฐธรรมนูญ  
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง 
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สปัดาหน้ี์มีอะไร   

   
รู ้

วั

น

น้ี 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันท่ี 28 ตลุาคม–3 พฤศจิกายน 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดี 
31 ตุลำคม 

2562 

17.00 น. วัดสิริจันทรนิมิต พระอำรำม
หลวง ต ำบลเขำพระงำม 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระรำชทำน 

วันศุกร์ 1 
พฤศจิกำยน 

2562 

10.00 น. วัดสิริจันทรนิมิต พระอำรำม
หลวง ต ำบลเขำพระงำม 

อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

พ.ต.อ.จรุ งวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายเมธา ศิลาพันธ์  
นายแสวง บุญมี  นายกฤช เอ้ือวงศ์  นายไพบูลย์   
เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
การเ มื องและการเลื อกตั้ ง  เข้ ำร่ วมพิ ธี ถวำยผ้ ำ 
พระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. เผยอยูร่ะหวา่งศกึษาปมส.ส.พงึม ี"สมชยั" มนึพรรคแพ้

แตข่อส.ส.เทา่เดมิ 

เผยแพร:่ 25 ต.ค. 2562 16:53   โดย: ผูจ้ัดการออนไลน ์

 

รองเลขาฯ กกต. เผย ยังไมป่ระชมุกรณีส.ส.พงึม ีอยูร่ะหว่างศกึษาขอ้ กม. "สมชยั" มนึพรรคแพเ้ลอืกตัง้แต่ขอ

ส.ส. เทา่เดมิ 

 

วันนี้ (25ต.ค.) นายแสวง บญุม ีรองเลขาธกิาร กกต.ใหส้ัมภาษณ์ถงึกรณีนายธนาธร จงึรุ่งเรอืงกจิ หัวหนา้พรรค

อนาคตใหมต่ัง้ขอ้สังเกตเรือ่งส.ส.พงึมขีองพรรคทีจ่ะหายไป 1 เกา้อี ้หลังแพเ้ลอืกตัง้นครปฐมว่า ขณะนี้ยังไม่มี

การประชมุ กกต. จงึยังไม่มกีารพูดถงึเรือ่งนี้ แต่ปัญหาทีเ่กดิขึน้ทางส านักงาน กกต. อยู่ระหว่างการศกึษาขอ้

กฎหมายอยา่งละเอยีด 

 

ดา้นนายสมชยั ศรสีทุธยิากร อดตี กกต .กลา่ววา่ การเลอืกตัง้รอ่ม ส.ส.เขต 5 จ .นครปฐม ไมไ่ดเ้กดิจากทจุรติ

การเลอืกตัง้ จงึไมต่อ้งมกีารค านวณหา ส.ส.ใหม ่สว่นปมปัญหาทีว่า่ ส.ส.พงึมขีองพรรคอนาคตใหมล่ดลง และ

พรรคชาตไิทยพัฒนาเพิม่ขึน้จาก ส .ส.พงึมี 1 คนนัน้ ยอมรับวา่เป็นเรือ่งทีย่งัสบัสน แตต่ามขอ้เท็จจรงิหากพรรค

การเมอืงทีช่นะเลอืกตัง้แลว้ ควรจะไดส้ .ส.เพิม่ขึน้ แตก่ลับถกูพรรคทีแ่พเ้ลอืกตัง้มาทวงคนืไปเพือ่ใหเ้หลอืจ านวน

เทา่เดมิ ตอ่ไปคงไมม่พีรรคไหนอยากสง่คนลงสมคัร เลือืกตัง้รอ่มอกี เพราะสดุทา้ยก็จะไดจ้ านวน ส .ส.เทา่เดมิ  

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000102705 
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กกต.เปิดต าราปม ส.ส.พงึม ีหลงัรูผ้ล ลต.ซอ่มนครปฐม 

วันที ่25 ตลุาคม 2562 - 17:15 น. 

 

ส านักงาน กกต.เปิดต ารา ปมส.ส.พงึม ีเพิม่ขึน้-ลดลง หลังรูผ้ลเลอืกตัง้รอ่มนครปฐม 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) -25 ต.ค.62 นายแสวง บญุม ีรองเลขาธกิาร กกต.ใหส้ัมภาษณ์ถงึ

กรณีนายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ หัวหนา้พรรคอนาคใหม ่(อนค.) ตัง้ขอ้สังเกตเรือ่งส.ส.พงึมขีองพรรคทีจ่ะหายไป1 

เกา้อี ้หลังแพเ้ลอืกตัง้รอ่ม จ. นครปฐมวา่ ขณะนีย้งัไมม่กีารประชมุกกต. จงึยงัไมม่กีารพดูถงึประเด็นดังกลา่ว แต่

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ทางส านักงานกกต. อยูร่ะหวา่งการศกึษาขอ้กฎหมายอยา่งละเอยีด 

ขณะทีน่ายสมชยั ศรสีทุธยิากร อดตีกรรมการ กกต.กล่าวว่า การเลอืกตัง้รอ่ม ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม ไมไ่ดเ้กดิ

จากทุจรติการเลอืกตัง้ จงึไม่ตอ้งมกีารค านวณหา ส.ส.บัญชรีายชือ่ใหม ่สว่นปมปัญหาทีว่่า ส.ส.พงึมขีองพรรค

อนาคตใหมล่ดลง และพรรคชาตไิทยพัฒนาเพิม่ขึน้จาก ส.ส.พงึม ี1 คนนัน้ ยอมรับวา่เป็นเรือ่งทีย่งัสบัสน แตต่าม

ขอ้เท็จจรงิหากพรรคการเมอืงทีช่นะเลอืกตัง้ ก็ควรจะไดส้.ส.เพิม่ขึน้ แตก่ลับถูกพรรคทีแ่พเ้ลอืกตัง้มาทวงคนืไป

เพือ่ใหเ้หลอืจ านวนเท่าเดมิ ต่อไปคงไมม่พีรรคไหนอยากสง่คนลงสมัคร เลอืกตัง้รอ่มอกี เพราะสุดทา้ยก็จะได ้

จ านวน ส.ส.เทา่เดมิ 

      ส าหรับการเลอืกตัง้เขต 5 นครปฐม   นายเผดมิชยั สะสมทรัพย ์จากพรรคชาตไิทยพัฒนา ไดค้ะแนนมาเป็น

อันดับแรก  37,675 คะแนน   ส่วนผูส้มัครรับเลือกตัง้ที่ไดค้ะแนนรองลงมา คอื นายไพรัฏฐโชตกิ ์จันทรขจร  

พรรคอนาคตใหมไ่ด ้ 28,216 คะแนน 

     ทัังนี้พืน้ทีน่ี้เลอืกตัง้เมือ่วันที ่24 มนีาคม  62 นางจุมพติา จันทรขจร จากพรรคอนาคตใหม ่ ไดรั้บเลอืกตัง้ 

เป็น ส.ส. แตต่อ้งลาออก เนือ่งจากประสบอบุตัเิหต ุรึง่ตอ้งรักษาตัวตอ่เนือ่ง 

   ส าหรับการเลอืกตัง้รอ่มเขต 5 จังหวัดนครปฐม มผีูส้มคัรทัง้ส ิน้จาก 7 พรรคการเมอืง  คอื 

     1.นายเผดมิชยั สะสมทรัพย ์พรรคชาตไิทยพัฒนา ได ้37,675 คะแนน 

     2.นายไพรัฏฐโชตกิ ์จันทรขจร พรรคอนาคตใหม ่ ได ้28,216 คะแนน 

     3.นายสรุชยั อนุตธโต พรรคประชาธปัิตย ์ ได ้18,425 คะแนน 

     4.นางลาวัลย ์สงิหส์ถติ พรรคเสรรีวมไทย  ได ้2,261 คะแนน 

     5.น.ส.ปรมิปรางค ์แสงสวา่ง พรรคไทยศรวีไิลย ์ ได ้467 คะแนน 

     6.นายเพชร จันทรด์า พรรคเพือ่ชวีติใหม ่  ได ้226 คะแนน 

     7.น.ส.สริขิวัญ แยม้มลู พรรคพลังสงัคม ได ้ 154 คะแนน 

 
 

     อา้งองิ : https://www.komchadluek.net/news/politic/395355 

https://www.komchadluek.net/news/politic/395355
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อา้งองิ : https://www.dailynews.co.th/politics/738366 
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รองเลขาฯ กกต.เผยก าลงัศกึษาขอ้กฎหมายปมส.ส.พงึม ี

 25 ต.ค. 2019 17:25:41 

 

ส านกังาน กกต. 25 ต.ค.- “แสวง” รองเลขาฯ กกต. เผยปม ส.ส.พงึม ี อยูร่ะหวา่งส านกังานฯ 
ท าการศกึษา "สมชยั" งงพรรคแพเ้ลอืกต ัง้ทวงขอมเีกา้อีเ้ทา่เดมิ 

นายแสวง บญุม ีรองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ใหส้มัภาษณ์ถงึกรณีนายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ 
หัวหนา้พรรคอนาคใหม ่ ตัง้ขอ้สงัเกตเรือ่ง ส.ส.พงึมขีองพรรคทีจ่ะหายไป 1 เกา้อี ้หลังแพเ้ลอืกตัง้รอ่ม จ.
นครปฐมวา่ ขณะนีย้งัไมม่กีารประชมุ กกต. จงึยงัไมม่กีารพดูถงึเรือ่งนี ้ แตปั่ญหาทีเ่กดิขึน้ทางส านักงาน กกต. 
อยูร่ะหวา่งการศกึษาขอ้กฎหมายอยา่งละเอยีด 

ดา้นนายสมชยั ศรสีทุธยิากร อดตี กกต.กลา่ววา่ การเลอืกตัง้รอ่ม ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม ไมไ่ดเ้กดิจากทจุรติ
การเลอืกตัง้  จงึไมต่อ้งมกีารค านวณหา ส.ส.ใหม ่  สว่นปมปัญหาทีว่า่ ส.ส.พงึมขีองพรรคอนาคตใหมล่ดลง และ
พรรคชาตไิทยพัฒนาเพิม่ขึน้จาก ส.ส.พงึม ี1 คนนัน้  ยอมรับวา่เป็นเรือ่งทีย่งัสบัสน   แตต่ามขอ้เท็จจรงิหาก
พรรคการเมอืงทีช่นะเลอืกตัง้แลว้ ควรจะไดส้.ส.เพิม่ขึน้  แตก่ลับถกูพรรคทีแ่พเ้ลอืกตัง้มาทวงคนืไปเพือ่ใหเ้หลอื
จ านวนเทา่เดมิ ตอ่ไปคงไมม่พีรรคไหนอยากสง่คนลงสมคัร เลอืกตัง้รอ่มอกี เพราะสดุทา้ยก็จะไดจ้ านวน ส.ส.
เทา่เดมิ.-ส านักขา่วไทย  

อา้งองิ : https://tna.mcot.net/view/LgJf8VJ 
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สมชยัชี ้ลต.ซอ่มนครปฐม แมไ้มต่อ้งคดิปารต์ ีล้สิตใ์หม ่แตท่ า

ยอดพงึม ีส.ส.อนาคตใหมล่ด 

วันที ่25 ตลุาคม 2562 - 17:41 น. 

 

 

 

   อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1726789 
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กกต.มนึเรง่พลกิกฎหมายไขปม ส.ส.พงึมพีรรค อนค. 

วันที ่25 ต .ค . 2562 เวลา 19:11 น. 

 

 

รองเลขำธิกำรกกต.แจงก ำลังศึกษำข้อกฎหมำยอย่ำงละเอียดปมส.ส.พึงมีหลัง"อนำคตใหม่"ทวง    

 "สมชัย" ชี้เป็นเรื่องที่สับสน พรรคแพ้ทวงคืนเก้ำอ้ีส.ส.ให้เหลือเท่ำเดิม 

นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)เปิดเผยถึงเรื่องที่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรื องกิจ 
หัวหน้ำพรรคอนำคใหม่ (อนค.) ตั้งข้อสังเกตเรื่องส.ส.พึงมีของพรรคอนำคตใหม่ที่จะหำยไป 1 เก้ำอ้ี หลังแพ้เลือกตั้ง
ซ่อม จ.นครปฐม ว่ำ ขณะนี้ยังไม่มีกำรประชุมกกต. จึงยังไม่มีกำรพูดถึงประเด็นดังกล่ำว แต่ปัญหำที่เกิดขึ้นทำง
ส ำนักงำนกกต. อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำข้อกฎหมำยอย่ำงละเอียด 

 

ด้ำน นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีต กกต.กล่ำวว่ำ กำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม ไม่ได้เกิดจำกทุจริตกำร
เลือกตั้ง จึงไม่ต้องมีกำรค ำนวณหำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อใหม่ แต่ปมปัญหำเรื่องส.ส.พึงมีของพรรคอนำคตใหม่ลดลง และ
พรรคชำติไทยพัฒำเพ่ิมขึ้นจำกส.ส.พึงมี 1 คนนั้น ยอมรับว่ำเป็นเรื่องที่ยังสับสน แต่ตำมข้อเท็จจริงหำกพรรคกำรเมืองที่
ชนะเลือกตั้ง ก็ควรจะได้ส.ส.เพ่ิมข้ึน แต่กลับถูกพรรคที่แพ้เลือกตั้งมำทวงคืนไปเพ่ือให้เหลือจ ำนวนเท่ำเดิม ต่อไปคงไม่มี
พรรคไหนอยำกส่งคนลงสมัคร เลือกตั้งซ่อมอีก เพรำะสุดท้ำยก็จะได้จ ำนวน ส.ส.เท่ำเดิม 

 

  อา้งองิ : https://www.posttoday.com/politic/news/604572 
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'ช่อ'โดนแล้ว !'ศรีสุวรรณ'เตรียมร้อง กกต. สอบที่มาเงิน 1 ล้านบริจาค 'อนาคตใหม่' 

วันศกุร ์ที ่25 ตลุาคม พ .ศ . 2562, 21.43 น. 

 

 

25 ตุลาคม 2562 จากกรณีทีน่.ส.พรรณกิาร ์วานชิ โฆษกพรรคอนาคตใหม ่(อนค.) ไดอ้อกมายอมรับเรือ่งการ

บรจิาคเงนิใหพ้รรคอนาคตใหม่เมือ่ชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2561 จ านวน 1,000,000 บาท โดยอา้งว่าเป็นเงนิ

ส่วนตัว ขณะที่มกีารตัง้ขอ้สังเกตว่าบัญชทีรัพย์สนิฯของน.ส.พรรณิการ์ ที่แจง้ต่อคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) มเีงนิฝากเพยีง 91,066 บาท นัน้ 

ล่าสุดนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองค์การพทิักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้  

ตนอาจจะไปยื่นเรื่องรอ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั ้ง(กกต.) เพื่อใหด้ าเนินการไต่สวนสอบสวนแสวงหา

ขอ้เท็จจรงิ เพราะเป็นเรือ่งผดิปกตเินื่องจากมเีงนิฝากไม่กีห่มืน่กีแ่สน แต่ไปบรจิาคเกนิกว่าทีต่นเองมรีายไดอ้ยู่ 

มนัก็เป็นเรือ่งผดิปกตหิรอืไม ่    เรือ่งนีต้อ้งรอ้งใหก้กต.ตรวจสอบ เพราะการบรจิาคเงนิเกนิกว่ารายไดท้ีต่นเองม ี

ตอ้งไปชีแ้จงให ้กกต. ทราบวา่ 1 ลา้นบาทมาจากไหน ไดม้าอยา่งไร มกีารเสยีภาษีถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่

 

 

อา้งองิ : https://www.naewna.com/politic/449782 
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เปิดยอดเงนิบรจิาคพรรคการเมอืงกอ่นเลอืกต ัง้ พบ ‘ตระกลู

ใหญ’่ ครอบครวันกัการเมอืงดงัเพยีบ 

วันที ่26 ตลุาคม 2562 - 14:48 น. 
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อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1727654 
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ฮอืฮา! ยอดเงนิตระกลูใหญบ่รจิาคพรรค
การเมอืง  “ธนาธร” พรอ้มเมยี-แมย่าย  
ให ้อนค.กวา่ 22 ลา้น 
เผยแพร:่ 26 ต.ค. 2562 16:49   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

เปิดยอดเงนิ “ตระกูลใหญ”่ บรจิาคพรรคการเมอืงกอ่นเลอืกต ัง้ “ธนาธร”พรอ้มเมยี-แมย่าย บรจิาคให ้

“อนาคตใหม”่รวมกวา่ 22 ลา้น “ศลิปอาชา”ให ้ชทพ. 26 ลา้น “โสภณพนชิ”บรจิาค ปชป.2 ปีรวม 35 

ลา้น “ชดิชอบ-ชาญวรีกลุ”ให ้ภท. 10 ลา้น 

วันนี้(26 ต.ค.) ผูส้ ือ่ข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้(กกต.)ไดม้กีารเผยแพร่บัญชรีายชือ่ผู ้

บรจิาคและจ านวนเงนิใหแ้กพ่รรคการเมอืง โดยทีน่่าสนใจคอื ครอบครัวของบคุคลทางการเมอืงในหลายๆ พรรค 

ทีม่กีารรว่มบรจิาคเงนิเขา้พรรคทีส่มาชกิในครอบครัวสงักดั ในชว่ง ม.ค.2561- ม.ีค.2562 กอ่นทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้

ในวันที ่24 ม.ีค.ทีผ่่านมา อาท ิตระกลู “จงึรุง่เรอืงกจิ” ทีส่นับสนุนพรรคอนาคตใหม ่ประกอบดว้ยนายธนาธร จงึ

รุง่เรอืงกจิ หัวหนา้พรรคอนาคตใหม ่บรจิาครวม 10 ลา้นบาท นางรวพิรรณ จงึรุง่เรอืงกจิ ภรรยานายธนาธร บรจิาค

รวม 7.2 ลา้นบาท นางวนดิา แดงทองด ีมารดานางรวพิรรณ บรจิาครวม 5 ลา้นบาท และนายสกลุธร จงึรุง่เรอืงกจิ 

บรจิาค 30,000 บาท ขณะทีต่ระกลู “จงึรุง่เรอืงกจิ” ฝ่ายทีส่นับสนุนพรรคพลังประชารัฐ ประกอบดว้ยนายพงศก์วนิ 

จงึรุง่เรอืงกจิ บรจิาค 5 ลา้นบาท 

ตระกลู “ศลิปอาชา” พรรคชาตไิทยพัฒนา ประกอบดว้ยนายวราวุธ ศลิปอาชา บรจิาค 8 ลา้นบาท ทรัพยส์นิและ

ประโยชน์อืน่ใดอกี 1,375,000 บาท น.ส.กัญจนา ศลิปอาชา บรจิาค 9 ลา้นบาท คุณหญงิแจ่มใส ศลิปอาชา  

(แม่นายวราวุธและน.ส.กัญจนา) บริจาค 9 ลา้นบาท ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดอีก 3 แสนบาท   
 

ตระกูล “โสภณพนชิ” บรจิาคใหพ้รรคประชาธปัิตยใ์นปี 2561 โดยคุณหญงิกัลยา โสภณพนชิ รองหัวหนา้พรรค 

บรจิาค 6 ลา้นบาท นายโชต ิโสภณพนิช (สามคีุณหญงิกัลยา) บรจิาค 10 ลา้นบาท และในปี 2562 คุณหญงิ

กลัยา บรจิาค 9 ลา้นบาท นายโชต ิบรจิาค 10 ลา้นบาท 

สว่นตระกลู “ชดิชอบ” และ “ชาญวรีกลุ” พรรคภมูใิจไทย ประกอบดว้ยนายศักดิส์ยาม ชดิชอบ บรจิาค 5 ลา้นบาท 

นายอนุทนิ ชาญวรีกลุ บรจิาค 5 ลา้นบาทในปี 2561 และบรจิาค 1 ลา้นบาทในปี 2562  

 

ตระกูล “รักตพงศไ์พศาล”พรรคเพือ่ไทย ประกอบดว้ยนายพงษ์ศักดิ ์รักตพงศไ์พศาล บรจิาค 5 ลา้นบาท น.ส.

ศรวีรรณ รักตพงศไ์พศาล บรจิาค 1 ลา้นบาท ในปี 2562 

ตระกลู “ลปิตพัลลภ” พรรคชาตพิัฒนา โดยพบว่านายเทวัญ ลปิตพัลลภ หัวหนา้พรรคชาตไิทยพัฒนา บรจิาค 

8.4 ลา้นบาท ในปี 2562  

ตระกลู “เตมยีาเวส” พรรคเสรรีวมไทย พบวา่ พล.ต.อ.เสรพีศิทุธ ์เตมยีาเวส หัวหนา้พรรคเสรรีวมไทย บรจิาค 10 

ลา้นบาท 
 

ในปี 2562 ตระกลู “ปิตุเตชะ” พรรคประชาธปัิตย ์โดยพบวา่ นายวริยิะ ปิตุเตชะ บรจิาค 10 ลา้นบาท ในปี 2562 

ตระกูล“ปัญญาสกุลวงศ์” พรรคประชาธปัิตย์ ประกอบดว้ยนายสุทธ ิปัญญาสกุลวงศ์ อดีต ส.ส.กทม.พรรค

ประชาธปัิตย ์บรจิาค 10 ลา้นบาท นายธนวัฒน ์ปัญญาสกลุวงศ ์(ลกูนายสทุธ)ิบรจิาค 10 ลา้นบาท นายสพลกติติ ์

ปัญญาสกลุวงศ ์(ลกูนายสทุธ)ิบรจิาค 10 ลา้นบาท น.ส.พชิามณช ์ปัญญาสกลุวงศ ์(ลกูนายสทุธ)ิบรจิาค 10 ลา้น

บาท และตระกลู “คุณปลืม้” พรรคพลังชล โดยนายอทิธพิล คุณปลืม้ หัวหนา้พรรคพลังชล บรจิาค 2 แสนบาท 

(กอ่นยา้ยมาสงักดัพรรคพลังประชารัฐ) เป็นตน้ 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000102926 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000102926
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กกต.เปิดยอดเงนิบรจิาคพรรคการเมอืง 

26 ต.ค. 2019 20:20:00 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอื กกต. เผยแพรบ่ญัชรีายชือ่ผูบ้รจิาคและจ านวนเงนิใหพ้รรคการเมอืง ที่

น่าสนใจ คอื มบีคุคลทางการเมอืงบรจิาคเงนิใหพ้รรคการเมอืงทีส่มาชกิในครอบครัวสังกดั ในชว่งเดอืนมกราคา 

2561ถงึมนีาคม 2562 รึง่เป็นชว่งกอ่นทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ในวันที ่24 มนีาคมทีผ่า่นมา เชน่ 

พรรคอนาคตใหม ่ตระกลู “จงึรุ่งเรอืงกจิ” น าทมีโดยนายธนาธร บรจิาค 10 ลา้น นางรวพิรรณ ภรรยานายธนาธร 
บรจิาค 7.2 ลา้น นางวนดิา แดงทองด ีแมย่ายของนายธนาธร (มารดานางรวพิรรณ) บรจิาค 5 ลา้นบาท สว่นนาย
สกลุธร จงึรุ่งเรอืงกจิ นอ้งชายนายธนาธรบรจิาค 30,000 บาท นอกจากนี้ นายพงศก์วนิ จงึรุ่งเรอืงกจิ ยังบรจิาค
เงนิใหก้บัพรรคพลังประชารัฐทีต่ัวเองสงักดัอยูเ่ป็นจ านวน 5 ลา้นบาท 

ขณะที ่ตระกูล “ศลิปอาชา” พรรคชาตไิทยพัฒนา นายวราวุธ บรจิาค 8 ลา้น ทรัพยส์นิและประโยชน์อืน่ใดอกี 
1,375,000 บาท นางสาวกญัจนา บรจิาค 9 ลา้นบาท คณุหญงิแจม่ใส บรจิาค 9 ลา้นบาท ทรัพยส์นิและประโยชน์
อืน่ใดอกี 3 แสนบาท  

ตระกลูใหญบ่รจิาคเงนิพรรคการเมอืง           

สว่นตระกลู “โสภณพนชิ” คุณหญงิกัลยาบรจิาคใหพ้รรคประชาธปัิตย ์2 ครัง้ ครัง้แรก ปี 61 บรจิาค 6 ลา้นบาท 
ครัง้ที ่2 ปี 62 บรจิาค 9 ลา้นบาท นายโชต ิโสภณพนชิ (สามคีุณหญงิกัลยา) บรจิาค 10 ลา้นบาทในปี 61 และ
บรจิาคอกี 10 ลา้นบาทในปี 62  

นอกจากนี้ ตระกูล “ปัญญาสกุลวงศ”์ ประกอบดว้ยนายสุธ ิ ธนวัฒน์ สพลกติต ์และพชิามณช ์บรจิาคคนละ 10 
ลา้นบาท เชน่เดยีวกบันายวริยิะ ปิตเุตชะ ทีบ่รจิาคใหพ้รรคประชาธปัิตย ์เป็นเงนิ 10 ลา้นบาท  

ตระกูล “ชดิชอบ” และ “ชาญวีรกูล” ไม่นอ้ยหนา้ นายศักดิส์ยาม บรจิาคใหพ้รรคภูมใิจไทย 5 ลา้นบาท นาย
อนุทนิ บรจิาคใหพ้รรค 5 ลา้นบาทในปี 61 และบรจิาค อกี 1 ลา้นในปี 62  

พรรคเพื่อไทย นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล บริจาค 5 ลา้นบาท นางสาวศรีวรรณ บริจาค 1 ลา้นบาท 

พรรคชาตพิัฒนา นายเทวัญ ลปิตพัลลภ บรจิาค 8.4 ลา้นบาท พรรคเสรีรวมไทย พลต ารวจเอกเสรีพศิุทธ์  

เตมยีเวส หัวหนา้พรรคบรจิาค 10 ลา้น ปิดทา้ยทีต่ระกลู “คุณปลืม้” นายอทิธพิล คุณปลืม้ หัวหนา้พรรคพลังชล 

บรจิาคใหพ้รรคเป็นเงนิ 2 แสนบาท .-ส านักขา่วไทย 

 

อา้งองิ : https://tna.mcot.net/view/DUj_Z0v 
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ดสุติโพล มองเลอืกต ัง้ซอ่มนครปฐมเกมพลกิ ชีอ้นาคตรบ.-
ฝ่ายคา้นยงัเหมอืนเดมิ 
เผยแพร:่ 27 ต.ค. 2562 09:32   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

สวนดสุติโพล ส ารวจผลเลอืกต ัง้ซอ่มนครปฐม สว่นใหญม่องเกมพลกิ ผลไมเ่ป็นด ัง่ทีค่าด สะทอ้น

การเมอืงไมแ่นน่อนเปลีย่นแปลงตลอด สว่นมากมองอนาคตรฐับาล ฝ่ายคา้น รวมถงึอนค.ยงั

เหมอืนเดมิ   

 

วันนี ้(27ต.ค.) จากที ่นายเผดมิชยั สะสมทรัพย ์ผูส้มคัรพรรคชาตไิทยพัฒนาชนะการเลอืกตัง้รอ่ม ส.ส.นครปฐม 

เขต 5 มคีะแนนน า 37,675 คะแนน ทิง้หา่งอนาคตใหม ่28,216 คะแนน โดยมผีูม้าใชส้ทิธิร์อ้ยละ 63.43 เพือ่

สะทอ้นความคดิเห็นของประชาชนเฉพาะผูท้ีส่นใจตดิตามขา่วการเมอืง “สวนดสุติโพล” มหาวทิยาลัยสวนดสุติ 

จงึไดส้ ารวจความคดิเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทัง้สิน้ 1,072 คน ระหวา่งวันที ่24-26 ตลุาคม 2562 

สรปุผลได ้ดังนี ้ 

 

1. ประชาชนคดิอยา่งไร? กบั การเลอืกตัง้รอ่ม จ.นครปฐม 

อนัดับ 1เป็นขา่วดัง เกมพลกิ ผลไมเ่ป็นไปตามทีค่นสว่นใหญค่าดการณ์ไว ้49.63% 

อนัดับ 2ชยัชนะของพรรคชาตไิทยพัฒนาเป็นผลดตีอ่ฝ่ายรัฐบาล ท าใหม้คีะแนนเสยีงเพิม่ขึน้ 32.25% 

อนัดับ 3การเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตย ยอ่มมผีูแ้พ ้ผูช้นะ26.22% 

 

2. จากผลการเลอืกตัง้ สะทอ้นใหเ้ห็นอะไรไบา้ง? 

อนัดับ 1สถานการณ์ทางการเมอืงไมแ่น่นอน เปลีย่นแปลงตลอดเวลา52.57% 

อนัดับ 2ประชาชนคอืผูม้สีทิธมิเีสยีง ตอ้งเคารพการตดัสนิใจ39.40% 

อนัดับ 3การเลอืกตัง้ครัง้นีค้นตัดสนิใจเลอืกทีต่ัวบคุคลมากกวา่22.58% 

 

3. ประชาชนคดิวา่อนาคตของ “ฝ่ายรัฐบาล” จะเป็นอยา่งไร? 

อนัดับ 1เหมอืนเดมิ44.19% 

เพราะ การด าเนนิงานลา่ชา้ ไมค่อ่ยเห็นการเปลีย่นแปลง รัฐบาลถกูคัดคา้นตอ่ตา้น โดนเพง่เล็งหลายเรือ่ง ฯลฯ   

 

อนัดับ 2แยล่ง36.33% 

เพราะ ยงัแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิและปากทอ้งของประชาชนไมไ่ด ้การจดัสรรงบประมาณปี 63 มปัีญหา ไมช่ดัเจน 

ฯลฯ 
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อนัดับ 3ดขีึน้19.48% 

เพราะ รัฐบาลยงัมเีสยีงขา้งมาก มอี านาจในการบรหิารบา้นเมอืงเต็มที ่มมีาตรการตา่งๆออกมาชว่ยเหลอื

ประชาชน ฯลฯ 

 

4. ประชาชนคดิวา่อนาคตของ “ฝ่ายคา้น” จะเป็นอยา่งไร? 

อนัดับ 1เหมอืนเดมิ54.26% 

เพราะ พรรครว่มฝ่ายคา้นมปีระสบการณ์ทางการเมอืงมานาน มหีนา้ทีห่ลกัในการตรวจสอบและคานอ านาจกบั

รัฐบาล ฯลฯ 

 

อนัดับ 2ดขีึน้29.52% 

เพราะ ฝ่ายคา้นท าหนา้ทีไ่ดเ้หมาะสม ปฏบิตัติามนโยบาย เป็นฝ่ายคา้นทีด่ ีเรง่ท าผลงานใหเ้ป็นทีย่อมรับ ฯลฯ 

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000103015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000103015


 

 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์           
ติดต่อ 17920-17924 21 

 

 

ศรสีวุรรณ จบัผดิชอ่จอ่รอ้งกกต.สอบทีม่าเงนิบรจิาค  1 ลา้น 

วันที ่27 ตลุาคม 2562 - 10:00 น. 

 

ศรสีวุรรณสงสยั ชอ่ จอ่รอ้งกกต.สอบทีม่าเงนิบรจิาค 1 ลา้นใหอ้นาคตใหม ่เกนิรายไดจ้รงิ 

27 ตลุาคม 2562 นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองคก์ารพทิกัษร์ฐัธรรมนญูไทย เปิดเผย

วา่ ตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ไดม้กีารเปิดเผยบญัชรีายชือ่ผูบ้รจิาคและจ านวนเงนิใหแ้กพ่รรค

การเมอืงชว่งกอ่นเลอืกตัง้ 2562   

โดยในสว่นของพรรคอนาคตใหม ่มยีอดบรจิาค ตัง้แต ่ต.ค. 2561-ม.ค.2562 รวม 39,582,999 บาท จากผู ้

บรจิาค 44 ราย รึง่ 1 ในนัน้มชีือ่ของ น.ส.พรรณกิาร ์วานชิ ไดบ้รจิาคใหแ้กพ่รรคเป็นจ านวน 1 ลา้นบาทเมือ่วันที ่

13 พ.ย.2561 ตอ่มาเมือ่เขา้รับต าแหน่ง ส.ส.บญัชรีายชือ่ น.ส.พรรณกิารไ์ดย้ืน่บญัชแีสดงรายการทรัพยส์นิและ

หนีส้นิ ตอ่ ป.ป.ช. เมือ่วันที ่23 ส.ค. โดยมทีรัพยส์นิ 3,319,567.78 บาท 

เป็นเงนิฝาก 4 บญัชยีอดรวม 91,006.87 บาท, เงนิลงทนุ 8 รายการ 864,000.91 บาท, รถยนต ์2 คันรวม 

1,400,000 บาท, เครือ่งประดับ รวม 12 รายการ 964,500 บาท สว่นหนีส้นิมเีงนิเบกิเกนิบญัช ี24,051 บาท, 

หนีส้นิทีม่หีลกัฐานเป็นหนังสอื 686,461 บาท )หนีผ้อ่นรถท าสญัญา 24 ม .ค. 2560) รวมหนีส้นิ 710,512 บาท 

โดยมทีรัพยส์นิมากกวา่หนีส้นิ 2,609,055.78 บาท 

กรณีดังกลา่วมกีารต ัง้ขอ้สงัเกตวา่บญัชทีรพัยส์นิฯของน.ส.พรรณิการ ์ทีย่ืน่แบบแสดงบญัชทีรพัยส์นิและ

หนีส้นิตอ่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) เมือ่น ามาเปรยีบเทยีบกบัเงนิ

บรจิาคใหก้บัพรรคอนาคตใหมนั่น้ อาจเป็นเรือ่งผดิปกตเินือ่งจากมเีงนิฝากไมก่ีห่มืน่กีแ่สน แตไ่ปบรจิาคเกนิกวา่ที่

ตนเองมรีายไดอ้ยู ่เป็นเรือ่งผดิปกตวิสิยัของคนทั่วไปพงึกระท า หรอือาจเป็นเทคนคิในการกระจายการบรจิาคของ

นายทนุพรรคตวัจรงิเพือ่เลีย่ง ม.66 แหง่ พรป.พรรคการเมอืง 2561 หรอืไม ่หรอืเป็นเงนิทีไ่ดม้าโดยวธิกีารอืน่ที่

ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย 

 เรือ่งนีต้อ้งรอ้งให ้กกต. ตรวจสอบ เพราะการบรจิาคเงนิเกนิกวา่รายไดท้ีต่นเองม ีตอ้งไปชีแ้จงให ้กกต. ทราบ

วา่ 1 ลา้นบาทมรีายไดม้าจากไหน ไดม้าอยา่งไร มกีารเสยีภาษีถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่เพราะหากพบวา่เงนิ

ดังกลา่วมใิชข่องคณุพรรณกิาร ์หรอือาจเป็นเงนิทีไ่ดม้าโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ตาม ม.72 ประกอบ ม.74 ม.75 

ของ พรป.พรรคการเมอิง 2561 รึง่ก็จะมผีลลกุลามไปถงึการถกูยบุพรรคการเมอืงทีรั่บบรจิาคตาม ม.92 วรรค

หนึง่ (3) ได ้

 ดว้ยเหตดุังกลา่วสมาคมองคก์ารพทิกัษร์ฐัธรรมนญูไทย จงึจะน าความไปรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้(กกต.)และนายทะเบยีนพรรคการเมอืง เพือ่ใหด้ าเนนิการไตส่วน สอบสวน หาความจรงิให้

ปรากฏ เพือ่ความกระจา่งตอ่สาธารณชน เพราะเสน้ทางทางการเงนิดังกลา่วเชือ่วา่ไมเ่กนิความสามารถที ่

กกต.จะสบืได ้โดยสามาคมฯจะเดนิทางไปยืน่ค ารอ้งในวันจันทรท์ี ่28 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน 

กกต. ศนูยร์าชการ อาคาร B หลกัสี ่กทม. นายศรสีวุรรณ กลา่วในทีส่ดุ 

อา้งองิ : https://www.komchadluek.net/news/politic/395533 

https://www.komchadluek.net/news/politic/395533
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วันที ่27 ต.ค. 2562 เวลา 12:47 น. 

 

"ศรสีวุรรณ"ขอ้งใจ ทีม่าเงนิบรจิาคใหพ้รรคอนาคตใหมข่อง "ชอ่ พรรณกิาร"์ 1 ลา้นบาท หลังในบญัชทีรัพยส์นิมี
เงนิฝากไมถ่งึลา้น 

นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองคก์ารพทิักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยวา่ ตามทีค่ณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ (กกต.) ไดม้กีารเปิดเผยบญัชรีายชือ่ผูบ้รจิาคและจ านวนเงนิใหแ้กพ่รรคการเมอืงชว่งกอ่นเลอืกตัง้ 2562 
โดยในสว่นของพรรคอนาคตใหม ่มยีอดบรจิาค ตัง้แต ่ต.ค. 2561-ม.ค.2562 รวม 39,582,999 บาท จากผู ้
บรจิาค 44 ราย รึง่ 1 ในนัน้มชีือ่ของ น.ส.พรรณกิาร ์วานชิไดบ้รจิาคใหแ้กพ่รรคเป็นจ านวน 1 ลา้นบาทเมือ่วันที ่
13 พ.ย.2561 ตอ่มาเมือ่เขา้รับต าแหน่ง ส.ส.บญัชรีายชือ่ น.ส.พรรณกิารไ์ดย้ืน่บญัชแีสดงรายการทรัพยส์นิและ
หนีส้นิ ตอ่ ป.ป.ช. เมือ่วันที ่23 ส.ค. โดยมทีรัพยส์นิ 3,319,567.78 บาท เป็นเงนิฝาก 4 บญัชยีอดรวม 
91,006.87 บาท, เงนิลงทนุ 8 รายการ 864,000.91 บาท, รถยนต ์2 คันรวม 1,400,000 บาท, เครือ่งประดับ 
รวม 12 รายการ 964,500 บาท สว่นหนีส้นิมเีงนิเบกิเกนิบญัช ี24,051 บาท, หนีส้นิทีม่หีลักฐานเป็นหนังสอื 
686,461 บาท (หนีผ้อ่นรถท าสญัญา 24 ม.ค.2560) รวมหนีส้นิ 710,512 บาท โดยมทีรัพยส์นิมากกวา่หนีส้นิ 
2,609,055.78 บาท 

กรณีดังกลา่วมกีารตัง้ขอ้สงัเกตวา่บญัชทีรัพยส์นิฯของน.ส.พรรณกิาร ์ทีย่ืน่แบบแสดงบญัชทีรัพยส์นิและหนีส้นิตอ่
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) เมือ่น ามาเปรยีบเทยีบกบัเงนิบรจิาคใหก้บัพรรค
อนาคตใหมนั่น้ อาจเป็นเรือ่งผดิปกตเินือ่งจากมเีงนิฝากไมก่ีห่มืน่กีแ่สน แตไ่ปบรจิาคเกนิกวา่ทีต่นเองมรีายไดอ้ยู ่
มนัก็เป็นเรือ่งผดิปกตวิสิยัของคนทัว่ไปพงึกระท า หรอือาจเป็นเทคนคิในการกระจายการบรจิาคของนายทนุพรรค
ตัวจรงิเพือ่เลีย่ง ม.66 แหง่ พรป.พรรคการเมอืง 2561 หรอืไม ่หรอืเป็นเงนิทีไ่ดม้าโดยวธิกีารอืน่ทีไ่มเ่ป็นไปตาม
กฎหมาย 

เรือ่งนีต้อ้งรอ้งใหก้กต.ตรวจสอบ เพราะการบรจิาคเงนิเกนิกวา่รายไดท้ีต่นเองม ีตอ้งไปชีแ้จงให ้กกต. ทราบวา่ 1 

ลา้นบาทมรีายไดม้าจากไหน ไดม้าอยา่งไร มกีารเสยีภาษีถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่เพราะหากพบวา่เงนิ

ดังกลา่วมใิชข่องคณุพรรณกิาร ์หรอือาจเป็นเงนิทีไ่ดม้าโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ตาม ม.72 ประกอบ ม.74 ม.75 

ของ พรป.พรรคการเมอิง 2561 รึง่ก็จะมผีลลกุลามไปถงึการถกูยบุพรรคการเมอืงทีรั่บบรจิาคตาม ม.92 วรรค

หนึง่ (3) ได ้

ดว้ยเหตุดงักลา่วสมาคมองค์การพทิกัษ์รฐัธรรมนูญไทย จงึจะน าความไปรอ้งเรียนตอ่คณะกรรมการการเลือกต ัง้(กกต.)และ

นายทะเบียนพรรคการเมือง เพือ่ใหด้ าเนินการไตส่วน สอบสวน หาความจรงิใหป้รากฏ เพือ่ความกระจา่งตอ่สาธารณชน 

เพราะเสน้ทางทางการเงนิดงักลา่วเชือ่วา่ไมเ่กนิความสามารถที ่กกต.จะสบืได ้โดยสามาคมฯจะเดนิทางไปยืน่ค ารอ้งในวนั

จนัทร์ที ่28 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. ณ ส านกังาน กกต. ศูนย์ราชการ อาคาร B หลกัสี ่กทม. 

อา้งองิ : https://www.posttoday.com/politic/news/604650 
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ทีเ่ห็นและเป็นไป : สะทอ้นจาก‘เลอืกต ัง้
ทอ้งถิน่’ 
วันที ่27 ตลุาคม 2562 - 13:00 น. 
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อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/article/news_1726729 
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“ชอ่” งานเขา้ “พีศ่ร”ี ล็อกเป้าจอ่รอ้ง 
กกต.สอบทีม่าเงนิบรจิาค 1 ล.ให้
อนาคตใหม ่

เผยแพร:่ 27 ต.ค. 2562 14:13   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

เลขาฯ สมาคมองคก์ารพทิกัษ ์รธน. ล็อกเป้า โฆษกอนาคตใหม ่เตรยีมรอ้ง กกต.สอบทีม่าเงนิบรจิาค 1 

ลา้นใหพ้รรค มากกวา่รายไดข้องตวัเอง ชีเ้ป็นเรือ่งผดิปกต ิ

 

วันนี ้(27 ต.ค.) นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองคก์ารพทิักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยวา่ ตามที่

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ไดม้กีารเปิดเผยบญัชรีายชือ่ผูบ้รจิาคและจ านวนเงนิใหแ้กพ่รรคการเมอืงชว่ง

กอ่นเลอืกตัง้ 2562 โดยในสว่นของพรรคอนาคตใหม ่มยีอดบรจิาค ตัง้แต ่ต.ค.  

 

2561-ม.ค. 2562 รวม 39,582,999 บาท จากผูบ้รจิาค 44 ราย รึง่หนึง่ในนัน้มชีือ่ของ น.ส.พรรณกิาร ์วานชิ ได ้

บรจิาคใหแ้กพ่รรคเป็นจ านวน 1 ลา้นบาท เมือ่วันที ่13 พ.ย. 2561 ตอ่มาเมือ่เขา้รับต าแหน่ง ส.ส.บญัชรีายชือ่ 

น.ส.พรรณกิาร ์ไดย้ืน่บญัชแีสดงรายการทรัพยส์นิและหนีส้นิ ตอ่ ป.ป.ช. เมือ่วันที ่23 ส.ค. โดยมทีรัพยส์นิ 

3,319,567.78 บาท เป็นเงนิฝาก 4 บญัช ียอดรวม 91,006.87 บาท, เงนิลงทนุ 8 รายการ 864,000.91 บาท, 

รถยนต ์2 คันรวม 1,400,000 บาท, เครือ่งประดับ รวม 12 รายการ 964,500 บาท สว่นหนีส้นิมเีงนิเบกิเกนิบญัช ี

24,051 บาท, หนีส้นิทีม่หีลกัฐานเป็นหนังสอื 686,461 บาท (หนีผ้อ่นรถท าสญัญา 24 ม.ค.2560) รวมหนีส้นิ 

710,512 บาท โดยมทีรัพยส์นิมากกวา่หนีส้นิ 2,609,055.78 บาท 

 

กรณีดังกลา่วมกีารตัง้ขอ้สงัเกตวา่ บญัชทีรัพยส์นิฯของ น.ส.พรรณกิาร ์ทีย่ืน่แบบแสดงบญัชทีรัพยส์นิและหนีส้นิ

ตอ่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) เมือ่น ามาเปรยีบเทยีบกบัเงนิบรจิาคใหก้บั

พรรคอนาคตใหมนั่น้ อาจเป็นเรือ่งผดิปกต ิเนือ่งจากมเีงนิฝากไมก่ีห่มืน่กีแ่สน แตไ่ปบรจิาคเกนิกวา่ทีต่นเองมี

รายไดอ้ยู ่มนักเ็ป็นเรือ่งผดิปกตวิสิยัของคนทัว่ไปพงึกระท า หรอือาจเป็นเทคนคิในการกระจายการบรจิาคของ

นายทนุพรรคตวัจรงิเพือ่เลีย่ง ม.66 แหง่ พ.ร.ป.พรรคการเมอืง 2561 หรอืไม ่หรอืเป็นเงนิทีไ่ดม้าโดยวธิกีารอืน่ที่

ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย 

 

เรือ่งนีต้อ้งรอ้งให ้กกต.ตรวจสอบ เพราะการบรจิาคเงนิเกนิกวา่รายไดท้ีต่นเองม ีตอ้งไปชีแ้จงให ้กกต. ทราบวา่ 

1 ลา้นบาท มรีายไดม้าจากไหน ไดม้าอยา่งไร มกีารเสยีภาษีถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่เพราะหากพบวา่เงนิ

ดังกลา่วมใิชข่องคณุพรรณกิาร ์หรอือาจเป็นเงนิทีไ่ดม้าโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ตาม ม.72 ประกอบ ม.74 ม.75 

ของ พ.ร.ป.พรรคการเมอิง 2561 รึง่ก็จะมผีลลกุลามไปถงึการถกูยบุพรรคการเมอืงทีรั่บบรจิาคตาม ม.92 วรรค

หนึง่ (3) ได ้

ดว้ยเหตดุังกลา่วสมาคมองคก์ารพทิักษ์รัฐธรรมนูญไทย จงึจะน าความไปรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

(กกต.) และนายทะเบยีนพรรคการเมอืง เพือ่ใหด้ าเนนิการไตส่วน สอบสวน หาความจรงิใหป้รากฏ เพือ่ความกระจา่ง

ตอ่สาธารณชน เพราะเสน้ทางทางการเงนิดังกลา่วเชือ่วา่ไมเ่กนิความสามารถที ่กกต.จะสบืได ้โดยสามาคมฯจะ

เดนิทางไปยืน่ค ารอ้งในวันจันทรท์ี ่28 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศนูยร์าชการ อาคาร B หลักสี ่

กทม. นายศรสีวุรรณ กลา่วในทีส่ดุ 

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000103075 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000103075
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“สดศร”ียนัค านวณพงึมจีบแลว้ 
ยกเวน้กรณีเลอืกต ัง้ซอ่มจากเหตุ
ทจุรติ 
วันที ่27 ตลุาคม 2562 - 15:02 น. 

 

 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1728788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1728788
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‘สวนดสุติโพล’ ชี ้ผลเลอืกต ัง้
นครปฐม เกมพลกิ สะทอ้น
การเมอืงไมแ่นน่อน 
วันที ่27 ตลุาคม 2562 - 15:12 น. 

 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1728865 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1728865
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อา้งองิ : https://www.dailynews.co.th/politics/738621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/738621
https://www.dailynews.co.th/politics/738621
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นกัคณิตศาสตรด์งั ชี ้สตูร กกต. ท าพษิ หลงัเลอืกต ัง้นครปฐม 

ท าส.ส.สดัสว่นอนาคตใหมห่าย!  

วันที ่27 ตลุาคม 2562 - 17:31 น. 

 

นกัคณิตศาสตรด์งั ชี ้สตูรกกต.ท าพษิ หลงัเลอืกต ัง้นครปฐม ท าส.ส.สดัสว่นอนาคตใหมห่าย!  

วนัที ่27 ต.ค. นายลอย ชุนพงษท์อง ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นคณิตศาสตรแ์ละดาราศาสตร ์ผูท้รงคณุวฒุิ

สหวทิยาการ ราชบณัฑติสภา ท าคลปิบรรยายเรือ่ง โอละพอ่ สตูร กกต. ท าพษิไดอ้กี ไมจ่บ!! หลังเลอืกตัง้

รอ่มแสดงความคดิเห็นหลังนายเผดมิชยั สะสมทรพัย ์พรรคชาตไิทยพฒันา ชนะการเลอืกตัง้รอ่มที ่จ.

นครปฐม ความวา่ 

อนาคตใหมแ่พเ้ขต 5 นครปฐม แตท่ าไมตอ้งได ้สส.สดัสว่นเพิม่? ท าไม สส. สดัสว่นประชาธปิตัย ์ตอ้ง

ตกไป 1 คน? 

ประเด็นแรก เลอืกตัง้รอ่มเพราะเจ็บป่วยจนตอ้งลาออก ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 ไมใ่หเ้ปลีย่นจ านวน ส.ส.รวมของแตล่ะพรรค และใช ้

ฐานคะแนนเดมิของแตล่ะพรรค (ฐานคะแนนหลังเลอืกตัง้รอ่มเชยีงใหม)่ คอืพรรคทีเ่สยี สส. เขต จะไปได ้สส.

สดัสว่น 

สว่นพรรคชนะเขต ก็จะเสยี สส. สดัสว่น (พดูงา่ยๆ พรป.131 ใหไ้มต่อ้งแขง่กนัมากในสนามที ่สส. ป่วย หรอื 

ตายแบบนี ้เป็นใหเ้กยีรตแิชมป์พืน้ทีเ่ดมิ) จนมคีนใชค้ าวา่ไมต่อ้งค านวณ สส. พงึม ีใหมอ่กีครัง้ ใหใ้ช ้สส.พงึม ี

ยอดเดมิ (แตย่งัไงก็ตอ้งหา สส.สดัสว่น = พงึม ี– สส.เขต ใน พรป.129 ทกุคร ัง้ครบั) 

ประเด็นทีส่อง ดว้ยตรรกะแบบ กกต. ทีใ่ชต้ารางค านวณ ของคณุนาคะ ดวงวชิยั ทนัททีีก่รอกตวัเลขเปลีย่น 

สส.เขต 5 นครปฐม จากอนาคตใหม ่เป็นชาตไิทยพฒันา ปรากฏวา่ สส.สดัสว่น ประชาธปิตัยจ์ะลดลง 

1 คน (คอืคนทีเ่ขา้มาแบบหวดุหวดิรอบกอ่น) โดยชาตไิทยพัฒนา ไดเ้พิม่เพราะเศษสงูกวา่ ปชป. เพราะสตูร

ที ่กกต. ใชไ้ปเปลีย่นเศษระอยา่งนัน้ ขณะทีย่อด ส.ส.อนค. จะยงัไดเ้ทา่เดมิ 81 คน คอืจะไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้ 1 

คน ชดเชย สส.เขตทีเ่สยีไป ตามวตัถปุระสงคข์อง พรป.131 

ทัง้นี ้ไมม่มีาตราไหนบอก ไมใ่หค้ านวณใหมน่ะครับ มแีตบ่อกวา่ ในกรณีทีล่าออก/ตาย ไมน่ าคะแนนใหม ่ทีม่า

จากเลอืกรอ่มมาใช ้คอืตอ้งใชค้ะแนนเดมิ และค านวณใหม ่อา้งองิตาม พรป.131 ทีแ่นบ ถา้สตูรนิง่ก็ไดค้ าตอบ

เดมิ แตถ่า้ไมน่ิง่ก็ไดค้ าตอบใหม ่ก็เลน่ตดิกระดมุเมด็แรกผดิ อยา่มาถามวา่ ท าไมตดิเมด็สดุทา้ยไมไ่ดร้ะท ีตอ้ง

ตดิขา้มเมด็ทกุครัง้ อยา่งหลกีไมไ่ด ้

อา้งองิ : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3007578 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3007578
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งานเขา้ อนค. ศรีสุวรรณ ยืน่ กกต. สอบ ช่อ 
บริจาค 1 ลา้น 
วนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 - 10:47 น. 

 

 

 

 

 

"ศรีสุวรรณ" ย่ืน กกต. สอบ "ช่อ" บริจาคเงิน 1 ล้าน ให้อนาคตใหม่ มท่ีีมาอย่างไร เหตแุจง ป.ป.ช. มเีงินฝากแค่หลกัหม่ืน 
พร้อมจีส้อบวงเงินบริจาค "ธนาธร-เมยี" 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ้ง (กกต.) - 28 ต.ค.62 นายศรีสุวรรณ จรรยา  เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย เดินทำงเข้ำยื่นหนังสือต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบกำรบริจำคเงินให้พรรคกำรเมือง จ ำนวน 1 ล้ำนบำท ของ  
น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบบัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ และโฆษกพรรคอนำคตใหม่ ซ่ึงมีพิรุธและ
ข้อผิดสังเกต เนื่องจำกทรัพย์สินของ น.ส.พรรณิกำรณ์ ที่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ( ป.ป.ช.) มีจ ำนวนไม่มำก มีเงินฝำกอยู่ในธนำคำรเพียงหลักหมื่ นบำท แต่กลับมีเงินบริจำคให้
พรรคกำรเมืองมำกถึง 1 ล้ำนบำท ดังนั้น ตนเชื่อว่ำเงินจ ำนวนดังกล่ำวอำจไม่ใช่เงินส่วนตัวของน.ส.พรรณิกำรณ์ แต่เป็นเงินที่
ได้มำจำกคนอื่น จึงเป็นหน้ำที่ของ กกต. ที่ต้องไต่สวนสอบสวนหรือส่งเรื่องไปยังส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
(ปปง. ) ให้ตรวจสอบเส้นทำงกำรเงิน และกำรเสียภำษีเงินได้ต่ำงๆ 

           นำยศรีสุวรรณ กล่ำวอีกว่ำ ตนยังได้ยื่นให้ กกต.ตรวจสอบกำรบริจำคเงินของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำ
พรรคอนำคตใหม่ ที ่ได้บริจำคให้พรรคอนำคตใหม่ 10 ล้ำนบำท และนำงรวิพรรณ จึงรุ ่งเรืองกิจ ภรรยำของนำยธนำธร  
ก็บริจำคเงินให้พรรคอนำคตใหม่ 7.2 ล้ำนบำท เนื่องจำกโดยปกติเป็นที่ร ับรู ้ทั ่วไปในข้อกฎหมำยว่ำเป็นสำมีภรรยำตำม
กฎหมำย เปรียบเสมือนบุคคลเดียวกัน ดังนั้นกำรกระท ำนิติกรรมทำงกำรเงินจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกคู่สมรส จึงเป็นข้อ
สงสัยที่ต้องให้ กกต. ได้วินิจฉัยว่ำกำรกระท ำของนำยธนำธรและภรรยำดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำของบุคคลเดียวกันหรือไม่   
ซึ่งหำกเป็นบุคคลเดียวกันก็จะผิดตำม พ.ร.บ.พรรคกำรเมือง ที ่ห ้ำมให้บุคคลบริจำคเง ินให้พรรคกำรเมืองเกินคนละ  
10 ล้ำนบำทต่อปี เรื่องนี้หำกมีควำมผิดจริง อำจจะน ำไปสู่กำรยุบพรรคกำรเมืองที่รับบริจำคต่อไปได้ 
  

          "กรณีน้ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีอยากให้ กกต.วินิจฉัยให้ชดัเจนว่าเป็นไปตามค าร้องหรือไม่ ถา้ไม่ไดเ้ป็นไปตาม 

ค าร้อง บุคคลที่เป็นสามี ภรรยา หรือเครือญาตินามสกุลเดียวก็กนัสามารถแยกบริจาคเงินให้กบัพรรคการเมืองไดค้นละ 
ไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปีใช่หรือไม่" นายศรีสุวรรณ กล่าว 
 

อ้างองิ : https://www.komchadluek.net/news/politic/395671 

https://www.komchadluek.net/news/politic/395671
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“พีศ่ร”ีจอ่รอ้ง กกต.สอบทีม่าเงนิบรจิาค“ชอ่” ให ้
พรรคเกนิรายได ้
เผยแพร:่ 28 ต.ค. 2562 09:21   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองคก์ารพทิักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยวา่ ตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

(กกต.) ไดม้กีารเปิดเผยบัญชรีายชือ่ผูบ้รจิาคและจ านวนเงนิใหแ้กพ่รรคการเมอืงชว่งกอ่นเลอืกตัง้ 2562 โดยในสว่น

ของพรรคอนาคตใหม ่มยีอดบรจิาค ตัง้แต ่ต.ค. 2561-ม.ค.2562 รวม 39,582,999 บาท จากผูบ้รจิาค 44 ราย รึง่ 1 

ในนัน้มชีือ่ของ น.ส.พรรณิการ ์วานชิไดบ้รจิาคใหแ้กพ่รรคเป็นจ านวน 1 ลา้นบาท เมือ่วันที ่13 พ.ย.2561 ตอ่มาเมือ่

เขา้รับต าแหน่ง ส.ส.บัญชรีายชือ่ น.ส.พรรณิการ ์ไดย้ืน่บัญชแีสดงรายการทรัพยส์นิ และหนี้สนิ ตอ่ ป.ป.ช. เมือ่วันที ่

23 ส.ค. โดยมทีรัพยส์นิ 3,319,567.78 บาท เป็นเงนิฝาก 4 บัญชยีอดรวม 91,006.87 บาท, เงนิลงทุน 8 รายการ 

864,000.91 บาท, รถยนต ์2 คันรวม 1,400,000 บาท, เครือ่งประดับ รวม 12 รายการ 964,500 บาท สว่นหนี้สนิมเีงนิ

เบกิเกนิบัญช ี24,051 บาท, หนี้สนิทีม่หีลักฐานเป็นหนังสอื 686,461 บาท (หนี้ผอ่นรถท าสัญญา 24 ม.ค.2560) รวม

หนี้สนิ 710,512 บาท โดยมทีรัพยส์นิมากกวา่หนี้สนิ 2,609,055.78 บาท 

 

กรณีดังกล่าวมกีารตัง้ขอ้สังเกตว่าบัญชทีรัพยส์นิฯของ น.ส.พรรณิการ ์ทีย่ืน่แบบแสดงบัญชทีรัพยส์นิและหนี้สนิต่อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) เมื่อน ามาเปรียบเทยีบกับเงนิบรจิาคใหก้ับพรรค

อนาคตใหมนั่น้ อาจเป็นเรือ่งผดิปกต ิเนื่องจากมเีงนิฝากไมก่ีห่มืน่กีแ่สน แตไ่ปบรจิาคเกนิกวา่ทีต่นเองมรีายไดอ้ยู ่มันก็

เป็นเรือ่งผดิปกตวิสิยัของคนท่ัวไปพงึกระท า หรอือาจเป็นเทคนคิในการกระจายการบรจิาคของนายทนุพรรคตัวจรงิเพือ่

เลี่ยง ม.66 แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2561 หรือไม่ หรือเป็นเงนิที่ไดม้าโดยวธิีการอื่นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

 

เรือ่งนี้ตอ้งรอ้งให ้กกต.ตรวจสอบ เพราะการบรจิาคเงนิเกนิกวา่รายไดท้ีต่นเองม ีตอ้งไปชีแ้จงให ้กกต. ทราบวา่ 1 ลา้น

บาทมรีายไดม้าจากไหน ไดม้าอยา่งไร มกีารเสยีภาษีถูกตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่เพราะหากพบวา่เงนิดังกลา่วมใิช่

ของคุณพรรณิการ ์หรืออาจเป็นเงนิทีไ่ดม้าโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ตาม ม.72 ประกอบ ม.74 ม.75 ของ พรป.พรรค

การเมิอง 2561 รึ่งก็จะมีผลลุกลามไปถึงการถูกยุบพรรคการเมืองที่รับบริจาคตาม ม.92 วรรคหนึ่ง (3) ได ้

 

ดว้ยเหตดุังกลา่วสมาคมองคก์ารพทิักษ์รัฐธรรมนูญไทย จงึจะน าความไปรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้(กกต.)

และนายทะเบยีนพรรคการเมือง เพื่อใหด้ าเนินการไต่สวน สอบสวน หาความจรงิใหป้รากฏ เพื่อความกระจ่างต่อ

สาธารณชน เพราะเสน้ทางทางการเงนิดังกลา่วเชือ่วา่ไมเ่กนิความสามารถที ่กกต.จะสบืได ้โดยสามาคมฯจะเดนิทาง

ไปยืน่ค ารอ้ง ในวันจันทรท์ี ่28 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศนูยร์าชการ อาคาร B หลักสี ่กทม. 

 

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/uptodate/detail/9620000103228 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9620000103228
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‘ศรีสุวรรณ’บุก กกต.ย่ืนสอบ‘ช่อ’เป๋าแบน บริจาค‘อนค.’ 
พ่วงสอบ‘ทอน-เมยี’ 
วนัจนัทร์ ท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 10.56 น. 

 

 

 

 

“ศรีสุวรรณ”ย่ืน กกต.สอบ“ช่อ”บริจาคเงินเข้าพรรคอนาคตใหม่ 1 ล้านบาท ท้ังท่ีแจ้ง ป.ป.ช.มีเงินฝากแค่หลักหม่ืน ระบุให้ กกต.

สอบสวนส่ง“ป.ป.ง.”ต่อ พร้อมพ่วงขอสอบ“ธนาธร- เมีย”ถือเป็นบุคคลคนเดียวกนั ห้ามบริจาคพรรคการเมืองเกนิ 10 ล้านบาทหรือไม่ 

28 ตุลาคม 2562 สมาคมองค์การพิทกัษ์รัฐธรรมนูญไทย น าโดยนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมฯ เขา้ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบกรณีการบริจาคเงินเขา้พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษก
พรรคอนาคตใหม่และกรรมการบริหารพรรคจ านวน 1 ลา้นบาท เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561  
 

ทั้งน้ี เน่ืองจากเห็นวา่ในการแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นหน้ีสินต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
น.ส.พรรณิการ์ มีทรัพยสิ์นมีเงินฝากเพียงหลกัหม่ืน ดงันั้นการท่ีผูมี้ทรัพยสิ์นหน้ีสินเล็กน้อยแค่น้ี แต่กลบัมีเงินไปบริจาคให้พรรคถึง  
1 ลา้นบาท มีขอ้น่าสังเกตวา่เงินบริจาคดงักล่าวอาจไม่ใช่เงินส่วนตวั แต่เป็นเงินท่ีไดม้าจากผูอ่ื้น หรือไดม้าโดยวิธีการอ่ืน จึงขอให ้กกต.
ด าเนินการสืบสวน หรือส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) เพ่ือด าเนินการสืบสวนเงินทางการเงิน
ดงักล่าวไดม้าดว้ยวิธีการใด มีการเสียภาษีถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนดหรือไม่ 

 

นอกจากน้ี ขอใหต้รวจสอบการบริจาคเงินใหก้บัพรรคอนาคตใหม่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หวัหนา้พรรคอนาคตใหม่ ท่ีบริจาค
เขา้พรรคช่วงเดือนตุลาคม 61-มกราคม 62 จ านวน 10 ลา้นบาท และนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยานายธนาธร บริจาคจ านวน 7.2 

ลา้นบาท เน่ืองจากเห็นว่าบุคคลทั้งสองเป็นท่ีรับรู้กนัในทางกฎหมายว่าเป็นสามีภรรยากนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย เปรียบเสมือนเป็นบุคคล
คนเดียวกนั ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ในการท านิติกรรมสัญญาท่ีมีผลผกูพนัตามสัญญา จะตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากสามี
หรือภรรยาเสียก่อน 

นายศรีสุวรรณ กล่าวอา้งวา่ ดงันั้นการบริจาคเงินของบุคคลทั้งสองน่าจะถือว่าเป็นการบริจาคของบุคคลคนเดียวกนั แต่จะใช่หรือไม่
เป็นขอ้สงสัยท่ี กกต.ควรมีค าตอบ หากถือว่าเป็นบุคคลเดียวกนัการกระท าดงักล่าวก็จะถือว่าขดัต่อ พ.ร.ป.ว่าดว้ยพรรคการเมือง 2560 

มาตรา 66 ท่ีก าหนดให้บุคคลสามารถบริจาคเงินให้กบัพรรคการเมืองไดไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปี และห้างหุ้นส่วนบริจาคเงินให้กบั
พรรคการเมืองไดไ้ม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี และอาจเป็นเหตุใหน้ าไปสู่การยบุพรรคการเมืองท่ีรับบริจาคนั้นได ้

“กรณีน้ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีอยากให้ กกต.วินิจฉัยให้ชดัเจนว่าเป็นไปตามค าร้องหรือไม่ ถา้ไม่ไดเ้ป็นไปตามค าร้อง บุคคลท่ีเป็น
สามีภรรยา หรือเครือญาตินามสกลุเดียวกนั ก็สามารถแยกบริจาคเงินใหก้บัพรรคการเมืองไดค้นละไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปีใช่หรือไม่” 
นายศรีสุวรรณ กล่าว 
อา้งองิ : https://www.naewna.com/politic/450097 

https://www.naewna.com/politic/450097
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“ศรีสุวรรณ” ยืน่ กกต.สอบเส้นทางเงิน “ช่อ 
พรรณิการ์” ปม บริจาคเขา้พรรค อนค. 1 ล. 
เช่ือไม่ใช่เงินตวัเอง 
วนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 - 11:06 น. 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1729941 
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อดตีผูส้มคัร-สมาชกิ ‘อนาคตใหม’่ ยืน่ใบลาออกแลว้ อา้งพรรค

ไมเ่หมอืนเดมิ อดุมการณ์สวนทางกนั 

วันที ่28 ตลุาคม 2562 - 12:54 น. 
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อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1730005 
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