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รวมข่าว กกต.  

     
รู ้

วั

น

น้ี 

     ข่าววนัน้ี 

     รูว้นัน้ี 

รู ้

วั

น

น้ี 

ข่าวประจ าวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 
 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ "ชวน" อ้าแขนรับ ภาค ปชช. หารือแนวทางแก ้รธน. ไม่ขัดตั้ง "โคทม" กมธ. คนนอก 5 

2 เดลินิวส์ออนไลน ์ เปิด ภ.ง.ด.91 ปี61 “ช่อ พรรณกิการ์” ไม่แจ้งบริจาคเงิน 1 ล้าน 6 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ ศึกวัดใจเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคใหญ่ลงสู้กันยิบตา 7 
4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ วัดใจพรรคใหญ่ ศึกชิงฐานเสียง เลือกตั้งท้องถิ่น 10 
5 มติชนออนไลน ์ จ่อร้อง กกต. สอบ “พิเชษฐ” โอนเงินล้านให้หัวหน้าพรรคอ่ืน ขัด พรป.พรรคการเมือง 11 
6 ส านักข่าวไทย เตรียมร้อง กกต. สอบ “พิเชษฐ” โอนเงินล้านให้หัวหน้าพรรคอื่น 12 
7 มติชนออนไลน์ อ.นิด้า จี้ รบ. รีบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้ยิ่งช้าคนเก่ายิ่งอยู่นาน ผูกขาด-สร้างระบบอุปถัมภ์ 13 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ “เผดิมชัย” เข้ารับหนังสือรับรอง ส.ส. แล้ว 14 
9 มติชนออนไลน์ “เผดิมชัย” เข้ารับหนังสือรับรอง ส.ส. แล้ว เชื่อเหตุพลิกกลับชนะ คนดูพูดแล้ว

ท าได้จริงหรือไม่ 
15 

10 MGR ออนไลน์ “เผดิมชัย” รับหนังสือรับรองจาก กกต. เตรียมเดินสายขอบคุณชาวนครปฐม 16 
11 ไทยรัฐออนไลน์ “เผดิมชัย” ยิ้มรับหนังสือรับรอง ส.ส. แง้มคนบ้านใหญ่อาจลุยท้องถิ่น 18 
12 มติชนออนไลน์ ปธ.ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีฟ้อง 7 กกต. ปฏิบัติหน้าที่มิชอบรับรองคุณสมบัติ 

“บิ๊กตู”่ เป็นนายกฯ อยู่ในอ านาจศาลอาญาทุจริตฯ  
19 

13 ฐานเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 

ส.ส.ใหม่ก๊ิก “เผดิมชัย” รับหนังสือรับรองจาก กกต. แล้ว  20 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาลคดีทุจริตฯ รับคดีฟ้อง 7 กกต. ปฏิบัติมิชอบ ให้ “บิ๊กตู่” เป็นแคนดิเดตนายกฯ 21 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ ถูกด าเนินคดีแน่! อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาสรุปให้ 'ช่อ' เลือกเอา แจ้งบัญชี

ทรัพย์สินเท็จ หรือยื่นภาษีเท็จ 
23 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

กกต.       
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    วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการ การเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการ              
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ต้อนรับคณะผู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่  6 โดย มี                
นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร รักษาการรองเลขาธิการ 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหัวหน้าคณะในการน าคณะยุวชนศาลรัฐธรรมนูญ               
รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ชั้น 1 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

           คณะยุวชน “ศาลรัฐธรรมนูญ” รุ่น 6 
เย่ียมชม...ศูนยศ์ึกษาประชาธิปไตย 
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พรุง่น้ีมีอะไร     

   
รู ้

วั

น

น้ี 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที ่    
31 ตุลาคม 2562 

09.30 น. 

 

ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด   

พระนครศรีอยุธยา 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ    

การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันพฤหัสบดทีี่ 31 ตุลาคม 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที ่    
31 ตุลาคม 2562 

 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที ่    
31 ตุลาคม 2562 

17.00 น. 

 

 

 

09.00 น. 

จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

ห้องประชุม 704 

นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน 

ณ วัดศิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต าบลเขาพระงาม 

อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ร่วมเวทีอภิปรายในหัวข้อ “ไพรมารีโหวต

กับการเมืองแบบไทยๆ พรรคไหนไป พรรคไหนอยู่?” 

ในหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ระดับสูง รุ่นที่ 10 
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ข่าวอ้างอิง 
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"ชวน" อา้แขนรบั ภาคปชช.หารอืแนวทางแกร้ธน. ไมข่ดัต ัง้ 

"โคทม" กมธ.คนนอก 

29 ต.ค. 2562 16:38 น. 

 

“ชวน” อา้แขนรับ ภาคประชาสงัคม หารอืแนวทางแกร้ธน. แตแ่กป้ระเด็นใดยงัไมพ่ดูถงึ ไมข่ดัตัง้โคทม อารยีา 

มาเป็นกมธ.ศกึษาแกร้ธน.โควตาคนนอก 

ทีรั่ฐสภา นายชวน หลกีภยั ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร กลา่วถงึกรณีภาคประชาสงัคมจะยืน่เรือ่งตอ่สภา

ผูแ้ทนราษฎรหารอืการแกรั้ฐธรรมนูญวา่ ขณะนีม้ ี2-3 คณะทีต่ดิตอ่มาขอพบตน เพือ่หารอืแนวทางแกไ้ข

รัฐธรรมนูญ สว่นคณะของ นายโคทม อารยีา ผอ.ศนูยศ์กึษาและพัฒนาสนัตวิธิ ียงัไมไ่ดนั้ดวันทีจ่ะมาพบตน ทัง้นี ้

ยนิดพีบทกุคณะถอืวา่เป็นประโยชน ์ยนิดใีหค้วามรว่มมอื และรับฟังความคดิเห็น คดิวา่แตล่ะฝ่ายคงมคีวาม

คดิเห็นสอดคลอ้งกนัไดใ้นบางเรือ่ง เชน่ ความคดิเรือ่งประชาธปิไตยคงไมต่า่งกนัมากนัก เบือ้งตน้ขณะนีห้ลาย

ฝ่ายพยายามหาทางวางแนววา่ ท าอยา่งไรใหรั้ฐธรรมนูญนีแ้กไ้ด ้สว่นแกป้ระเด็นใดยงัไมพ่ดูถงึ 

เมือ่ถามวา่ จะท าอยา่งไรใหท้กุอยา่งมาอยูใ่นระบบสภา เพราะภาคประชาชนไปเคลือ่นไหวขา้งนอก นายชวนตอบ

วา่ การรณรงคข์า้งนอกเพือ่ใหค้วามรูป้ระชาชนนัน้ไมเ่ป็นไร แตต่อ้งใหค้วามจรงิและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน ์คดิวา่

ตอ้งคยุกนั แมก้ระทั่ง ส.ว. ทีอ่าจไดรั้บผลกระทบจากการแกรั้ฐธรรมนูญกต็อ้งเชญิมาคยุวา่ หากมกีารแกไ้ขจะ

กระทบ ส.ว.จรงิหรอืไม ่หรอืควรมเีงือ่นเวลาอยา่งไร ทกุฝ่ายควรพดูคยุกนั แมก้ารแกไ้ขไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย แตด่กีวา่

ไมค่ยุกนั แมก้ระทั่งรัฐบาลตนก็เห็นวา่ควรคยุกนั เพราะทกุฝ่ายเป็นสว่นหนึง่ของประเทศ ถอืเป็นการคดิในเชงิ

สรา้งสรรค ์แบบไมห่ักดา้มพรา้ดว้ยเขา่ เป็นการหาทางวา่จะท าอยา่งไรใหส้ามารถเป็นได ้

นายชวน กลา่ววา่ สว่นฝ่ายทีจ่ะเป็นแมง่าน เรือ่งการแกรั้ฐธรรมนูญนัน้คงตอ้งรอดคูณะกรรมาธกิารพจิารณาศกึษา

การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ทีจ่ะตัง้ขึน้มาภายหลังเปิดประชมุสภาฯ เดอืน พ.ย. ซึง่จะก าหนดแนวทางวา่ท าอยา่งไร เมือ่

ถามวา่จ าเป็นหรอืไมท่ีจ่ะตอ้งมาพดูถงึรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เปิดทางใหม้กีารแกไ้ขรัฐธรรมนูญไดง้า่ย นายชวน 

ตอบวา่ แลว้แตค่ณะกรรมาธกิารฯ จะหารอืกนั สว่นความเป็นไปไดท้ีจ่ะใหภ้าคประชาชน เชน่ นายโคทม เขา้มา

เป็น กมธ.ดว้ยนัน้ คงแลว้แต ่กมธ.จะตัง้ เพราะ กมธ.ชดุนีส้ามารถตัง้คนนอกได.้ 

 

อา้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/1692501 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1692501
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อา้งองิ : https://www.dailynews.co.th/politics/739019 
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ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดกันน่าจะเกิดขึ้นในต้นปี 2563 นี้ พรรคการเมืองระดับชาติต่างหันมาขยายฐานด้วยการ

ส่งตัวแทนลงการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ หวังตรึงคะแนนเสียง วัดความนิยมกันเพิ่มขึ้น ที่นับเป็น “พลวัตทางการเมือง”  

ครั้งใหม่ 

หลังเว้นว่างห่างหายมานาน ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวคึกคักยิ่งขึ้น มีการชิงชัยกันอย่าง “ดุเด็ดเผ็ดมัน” โดยเฉพาะจังหวัด
ใหญ่ “หัวเมืองหลัก” กลายเป็นพื้นที่ที่พรรคการเมือง “หวังยึดไว้เป็นฐานคะแนนเสียง” ให้เป็นฐานความมั่นคงทางการ
เมืองในอนาคต... 

ที่ต้องวัดกันด้วย นโยบายใด...โดนใจ ยั่งยืน แก้ปัญหาอย่างจริงจัง สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน 
พรรคการเมืองนั้นย่อมได้รับความสนใจ อาจมีคะแนนเสียงมากขึ้นก็ได้ 

มุมมองพรรคใหญ่สนใจการเมืองท้องถิ่นนี้ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และการปกครองท้องถิ่น ม.สุโขทัยธรรมาธิราช บอกว่าพรรคการเมืองมีการว่างเว้นการเลือกตั้งมานาน ท าให้ความนิยม
แต่ละพรรคไม่คงท่ี เพราะข้อจ ากัดการท ากิจกรรมทางการเมือง ในช่วงยึดอ านาจ คสช. ... 

เมื่อเกิดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ขึ้นมา ท าให้พรรคการเมืองมองเห็นตัวเลขคะแนนเสียง สะท้อน
ความนิยมพรรคตนเองส่งผลให้ต้องน าข้อมูลคะแนนเสียงนี้ เป็นตัวก าหนดทิศทางการเดินของพรรคการเมือง  
 เพราะคะแนนการเลือกตั้งระดับชาติได้มาจากประชาชนทั้งสิ้น มีผลต่อ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วย 

หากประชาชนให้ความนิยมพรรคการเมืองในสนามการเมืองท้องถิ่นท าให้พรรคใหม่เกิดมีฐานคะแนนเพ่ิมมาก และ
กระตุ้นให้กับพรรคเดิม ในการรักษาฐานคะแนน ให้คงความนิยมในพ้ืนที่อยู่เช่นเดิม 
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สิ่งส าคัญ...ด้วยความไม่มั่นคงของรัฐบาลที่มีเสียงก้ ากึ่ง ที่เรียกกันว่า “ปริ่มน้ า” อาจจะมีการ “ยุบสภา” หรือ “รัฐบาล
แพ้โหวต” เกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ หรือเกิดการแย่งชิงอ านาจในมุ้งของพรรคการเมืองเอง กลายเป็นเรื่องสะเทือนต่อ
เสถียรภาพขึ้นได้ เพราะข้อตกลงที่มีก่อนจัดตั้งรัฐบาลระหว่างกันยังไม่ได้ปฏิบัติ... 

มีผลให้พรรคการเมืองต่างๆมีความรู้สึกไม่แน่ใจถึงสถานการณ์ทางการเมือง ท าให้ต้องเตรียมความพร้อม ผ่านการ
เลือกตั้งท้องถิ่นในการสร้างความเติบโตฐานคะแนนเสียงของพรรค ให้มีความชัดเจนในการท างานการเมืองที่มี
ความสัมพันธ์กัน ทั้งการเมืองระดับชาติ และการเมืองท้องถิ่น 

เพราะผู้สมัครมีโอกาสได้รับต าแหน่งนายกเทศบาลนคร เข้าสู่ระดับบริหาร หรือการพัฒนากระจายอ านา จสู่ท้องถิ่น  
ที่มีลักษณะไม่น้อยหน้าไปกว่าการบริหารกระทรวงด้วยซ้ า หากผลงานเข้าตาย่อมได้รับการยอมรับจากประชาชน 
กลายเป็นฐานคะแนนเสียงสู่การเมืองระดับชาติ 

ทว่า...ที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์พรรคการเมืองมักส่งผู้สมัครของพรรค หรือคนสนิทของ ส.ส.ในพื้นที่ ลงสมัครผู้บริหาร
ท้องถิ่น ในนามทีมการเมืองท้องถิ่น เป็นที่รู้กันว่าพรรคหรือ ส.ส.คนใดสนับสนุนกันบ้าง บางครั้งในพ้ืนที่อาจขัดแย้ง
กันเองในพรรค หรือ ส.ส.พรรคเดียวกัน เพราะแต่ละคนสนับสนุนผู้สมัครของตนลงแข่งกัน 

ในหลายพ้ืนที่ พรรค ส.ส.ของพรรค ขาดความเป็นเอกภาพ ในพรรคเดียวกันในพ้ืนที่ระดับจังหวัด กลับแบ่งกันออกเป็น 
2-3 กลุ่ม ท าให้ผู้บริหารพรรค ต้องคิดลดความขัดแย้งนี้ และสร้างความเป็นปึกแผ่น หันมาใช้แนวคิดสนับสนุนส่งผู้สมัคร
ลงในนามพรรคการเมืองแทน 

“สิ่งที่มองเห็นจากการเลือกตั้งทั่วไป มีผู้สนับสนุนกว้างขวางกระจายทั่วประเทศ ท าให้พรรคการเมืองไทยมุ่งมายังการ
เลือกตั้งท้องถิ่น คือ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ หวังคะแนนความนิยมของพรรค ที่จะส่งต่อไปยังการเลือกตั้งระดับชาติ เพ่ือขยาย
ฐานความนิยม ขยายฐานคะแนนเสียง ผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่นนี้” รศ.ดร.วิทยาธร ว่า 

ท าให้มีแนวโน้มส่งผู้สมัครลงในนามของพรรคมากขึ้น อาทิ พรรคเพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชารัฐ  
พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา โดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ ประกาศตัวชัดเจนในการวางตัวผู้สมัครรับ
เลือกตั้งท้องถิ่นท่ัวประเทศ มีทีมผู้สนใจลงสมัครการเลือกตั้งท้องถิ่น 77 ทีม จาก 44 จังหวัดทั่วประเทศแล้ว 

ค าประกาศนี้...อาจเป็นการขย่มข่มขวัญคู่ต่อสู้ และสร้างพลังใจ...พลังเสียงสนับสนุนที่เป็นทุนเดิมได้มาก ในการกดดัน
พรรคการเมืองอ่ืน ที่ต้องเร่งรีบเฟ้นหาตัวผู้สมัครที่ก าลังด าเนินไปอย่างช้าๆ ยึดมั่น ช้าอาจได้พร้าเล่มงาม แต่ยุคนี้
ประมาทไม่ได้ อาจกลายเป็น “ช้าอาจเสียทั้งพร้า และด้าม” ก็ได้ 

แต่ไม่ใช่ว่า...พรรคการเมืองใหญ่ไม่เคลื่อนไหวใดๆเลย แต่ด าเนินการกันภายในพรรค...เลยยังไม่มีประกาศความชัดเจน 
ทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา ที่มีแผนปักธงชัดว่า ส่ง
ผู้สมัครลงในสนามท้องถิ่น มีจังหวัดต้นแบบ คือ จ.นนทบุรี จ.บึงกาฬ และ จ.สมุทรสาคร 

ย้อนอดีต...การเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคการเมืองมักสนับสนุนส่งคนของพรรค แต่ให้ลงสมัครในนามทีมท้องถิ่น ที่ยังไม่ต้อง
ลงสมัครในนามพรรคการเมือง ในยุคใหม่...หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ปี 2562 ที่อัดอ้ันการเลือกตั้ง
มานาน 
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การเมืองระบบพรรคขยายแนวคิดสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนด้วยเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ที่มีความรวดเร็วและเข้าถึงใน
หลายช่องทาง มีผลให้พรรคการเมือง หันมาสนใจในการสร้างฐานความนิยมในการเมืองท้องถิ่น ที่ต้องส่งคนของพรรค
ลงสมัครผู้บริหารท้องถิ่น 

ในสนามจ าลองการต่อสู้ระดับประเทศ...อยู่ในสนามต่อสู้ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หากดูถึง...พ้ืนที่น่าจับตา พรรคการเมืองใหญ่ต่างสนใจส่งผู้สมัครลงสนามการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลนคร ต้องมีการชิงชัยกันดุเดือดเผ็ดมันกว่าทุกครั้ง 

ในภาคเหนือ...ล าปาง เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย น่าน พิษณุโลก ภาคอีสาน...นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น นครพนม 
อุบลราชธานี มหาสารคาม มุกดาหาร สกลนคร ฐานเดิมคงเป็นพรรคเพ่ือไทย ครองคะแนนเสียงหลักภาคกลาง...เมือง
พัทยา ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ต าแหน่งเดิมยังคงผสมผสานกันหลายพรรค 

ถ้าเป็นในพ้ืนที่ กรุงเทพฯ ฐานเดิมคือ พรรคประชาธิปัตย์ ถูกเว้นวรรคมาเป็นเวลายาวนาน แต่การเลือกตั้ง ส.ส.  
ที่ผ่านมา ฐานคะแนนเสียงกลับไม่ตรงตามเป้า ส่วนภาคใต้...สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา  พัทลุง ตรัง 
สตูล กระบี่ ส่วนใหญ่เป็นฐานพรรคประชาธิปัตย์ 

พ้ืนที่นี้คือหัวเมืองหลัก “ยุทธศาสตร์ส าคัญ” ในการส่งเสริมการพัฒนาเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ ยังมีเรื่องฐาน  
การกระจายอ านาจ สามารถปรับนโยบายต่างๆให้สอดคล้องรับกับนโยบายระดับชาติ 

แม้การเลือก ส.ส.ไม่ชนะทั้งประเทศ แต่ต้องมีฐานอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั้งประเทศ 

สิ่งที่น่าจับตา...โดยเฉพาะพ้ืนที่กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พรรคการเมืองต่างจัด “ทัพขุนศึกตัวเต็ง”  
ลงแข่งขันชิงเก้าอ้ีนี้ ในยุคแบ่ง “พรรคการเมืองสองขั้ว” ต้องงัดกลยุทธ์ด้วยการส่ง “เบอร์ตัวประกอบ” ประกบ “เบอร์
ตัวพระเอก” ที่เป็นการตัดแย่งชิงคะแนนฝ่ายตรงข้าม 

แต่นั่นไม่ใช่เรื่องชี้ขาดว่า “ชนะ” หรือ “แพ้” หากแต่เป็นเรื่องความไม่ชัดเจน หรือความซับซ้อน ไม่มีแผนกลยุทธ์ในการ
ก าหนดผู้สมัครพรรคการเมือง จะเป็นสนิมกัดกร่อนความนิยมพรรค เพราะประชาชนพิจารณาจากรูปแบบการบริหาร
จัดการพรรคการเมือง นโยบายที่มีกระบวนการดีกว่า...รวดเร็วกว่า ตอบสนองการท างานยุคใหม่ 

พลวัตทางการเมืองครั้งนี้ที่ประชาชนได้เรียนรู้การเมือง และพรรค การเมืองเกิดการเรียนรู้ในกรอบการท างาน  
ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดนวัตกรรมเชิงแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ประเทศผ่านการออกแบบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมยั่งยืน 

ไม่มีสูตรใด...ใครเคยชนะ...จะชนะเสมอไป แต่ต้องสู้กันด้วยความเก่ง ความสามารถ ผลงานพัฒนาท้องถิ่น...ที่ใช้ชื่อเสียง
พรรค ขั้วไหนลงชิงชัยการเมืองท้องถิ่นแล้วได้ความนิยมตลอดไป. 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1692408 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1692408
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จอ่รอ้งกกต.สอบ “พเิชษฐ”โอนเงนิลา้นให ้หวัหนา้พรรคอืน่ ขดั

พรป.พรรคการเมอืง 

วันที ่30 ตลุาคม 2562 - 09:09 น. 

 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1732580 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1732580
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น่าสงสัย “พเิชษฐ”โอน 1 ล้านให้ หน.พรรคอ่ืน “ศรีสุวรรณ”จ่อ
ย่ืน กกต.สอบพรุ่งนี ้เผยแพร่: 30 ต.ค. 2562 09:49 

“ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง กกต. สอบ “พเิชษฐ” หน.พรรคประชาธรรม โอนเงนิ 1 ล้านให้ หน.พรรคอ่ืนหลงัเลือกตั้ง ช้ีเข้าข่ายผดิ พ.ร.ป.
พรรคการเมือง หลายมาตรา โทษหนักสุดยุบพรรค 
วนัน้ี(30ต.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคก์ารพิทกัษรั์ฐธรรมนูญไทย เปิดเผยวา่ สมาคมฯ เตรียมยืน่ค  าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ในวนัพรุ่งน้ี(31ต.ค.) เวลา 10.00 น. ขอใหต้รวจสอบนายพิเชษฐ สถิรชวาล หวัหนา้พรรคประชาธรรม
ไทย เน่ืองจากสมาคมฯ ไดรั้บหลกัฐานสลิปโอนเงินของนายพิเชษฐ โดยเป็นการท าธุรกรรมฝากโอนเงินสดจ านวน 1,000,000 บาท ผ่าน
ระบบบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ดอนเมืองไปยงับญัชีออมทรัพยข์องหวัหนา้พรรคการเมืองหน่ึงเม่ือวนัท่ี 
1 เม.ย.62 โดยไม่ทราบเหตุผลใด ๆ 

 
นายศรีสุวรรณกล่าววา่ การโอนเงินดงักล่าวระหวา่งหัวหนา้พรรคหน่ึงไปยงัอีกหัวหนา้พรรคหน่ึง ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีผิดปกติ และเกิดข้ึน
หลงัจากผา่นการเลือกตั้งทัว่ไปไม่ถึงสปัดาห์ จึงเป็นกรณีท่ีเป็นพิรุธ ซ่ึงผูโ้อนและผูรั้บโอนอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป.วา่ดว้ยพรรคการเมือง 
2560 ม.28 ม.29 ม.44 ม.65 โดยเฉพาะ ม. 72 ท่ีระบุวา่ “หา้มมิใหพ้รรคการเมืองและผูด้  ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพยสิ์น 
หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้วา่ไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ มีแหล่งท่ีมาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย” 
ซ่ึงกฎหมายพรรคการเมืองมีบทลงโทษหลายมาตรา อาทิ ม.92 ม.108 ม.114 ม.122 และม.126 ได ้ซ่ึงมีบทลงโทษหนกัสุดคือ การเสนอใหศ้าล
รัฐธรรมนูญสัง่ยบุพรรคการเมืองท่ีฝ่าฝืนได ้
ดงันั้นสมาคมจึงตอ้งยืน่ค  าร้องพร้อมพยานหลกัฐานต่อ กกต.เพ่ือใหด้ าเนินการไต่สวนและสอบสวน เพ่ือตรวจสอบเสน้ทางทางการ
เงินวา่การกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าโดยชอบดว้ยกฎหมายและมีเหตผุลรองรับหรือไม่ ซ่ึงอาจจะเป็นการวางมดัจ ากนัเพ่ือจูงใจใน
การเขา้ร่วมสนบัสนุนพรรคการเมืองใหญ่เพ่ือจดัตั้งรัฐบาลก็เป็นไปได ้ซ่ึงถา้เป็นเช่นนั้นจริงถือวา่เป็นเร่ืองใหญ่ท่ี กกต.จะตอ้งสืบเสาะ
น าความจริงมาเปิดเผยใหจ้งได ้เพ่ือจดัการการกระท าท่ีอาจเขา้ข่ายการลม้ลา้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางท่ีบญัญติัไว ้ในรัฐธรรมนูญ 
ตาม ม.92(1) ของ พ.ร.ป.วา่ดว้ยพรรคการเมือง 2560 ต่อไป 
 
https://news1live.com/detail/9620000104076 
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เตรยีมรอ้ง กกต. สอบ "พเิชษฐ" โอนเงนิลา้นใหห้วัหนา้พรรค

อืน่ 

30 ต.ค. 2019 10:01:46 

 

กรงุเทพฯ 30 ต.ค.-  นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองคก์ารพทิกัษ์รัฐธรรมนูญไทย  เปิดเผยวา่ สมาคม

ฯ เตรยีมยืน่ค ารอ้งตอ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.)  พรุง่นี ้(31ต.ค.) เพือ่ขอใหต้รวจสอบนายพเิชษฐ สถริ

ชวาล  หวัหนา้พรรคประชาธรรมไทย เนือ่งจากสมาคมฯ ไดรั้บหลักฐานสลปิโอนเงนิของนายพเิชษฐ   เป็นการท า

ธรุกรรมฝากโอนเงนิสด จ านวน 1,000,000 บาท ผา่นระบบบญัชธีนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สาขา

สะพานใหม ่ดอนเมอืง ไปยงับญัชอีอมทรัพยข์องหวัหนา้พรรคการเมอืงหนึง่ เมือ่วันที ่1 เมษายน 2562 ทีผ่า่นมา 

โดยไมท่ราบเหตผุลใด  เพือ่ตรวจสอบเสน้ทางทางการเงนิวา่ การกระท าดังกลา่วเป็นการกระท าโดยชอบดว้ย

กฎหมาย และมเีหตผุลรองรับหรอืไม ่

“การโอนเงนิดังกลา่วระหวา่งหัวหนา้พรรคหนึง่ไปยงัอกีหัวหนา้พรรคหนึง่   ถอืวา่เป็นเรือ่งทีผ่ดิปกต ิ และเกดิขึน้

หลังจากผา่นการเลอืกตัง้ทัว่ไปไมถ่งึสปัดาห ์ จงึเป็นกรณีทีเ่ป็นพริธุ  ซึง่ผูโ้อนและผูรั้บโอนอาจเขา้ขา่ยฝ่าฝืน 

พ.ร.ป.วา่ดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560   ซึง่มบีทลงโทษหนักสดุคอื การเสนอใหศ้าลรัฐธรรมนูญสัง่ยบุพรรค

การเมอืงทีฝ่่าฝืนได”้ นายศรสีวุรรณ กลา่ว   . - ส านักขา่วไทย  

 

อา้งองิ : https://tna.mcot.net/view/Ad5FHO9 
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อ.นดิา้ จี ้รบ.รบีจดัเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่ ชีย้ ิง่ชา้คนเกา่ย ิง่อยูน่าน 

ผกูขาด-สรา้งระบบอปุถมัภ ์

วันที ่30 ตลุาคม 2562 - 10:04 น. 

 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1732643 
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อา้งองิ : https://www.dailynews.co.th/politics/739074 
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‘เผดมิชยั’ เขา้รบัหนงัสอืรบัรองส.ส.แลว้ เชือ่เหตพุลกิกลบัชนะ 

คนดพูดูแลว้ท าไดจ้รงิหรอืไม ่

วันที ่30 ตลุาคม 2562 - 11:16 น. 

 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1732806 
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ปธ.ศาลอทุธรณว์นิจิฉยัคดฟ้ีอง 7กกต.ปฏบิตัหินา้ทีม่ชิอบรบัรองคณุสมบตั ิ

“บิก๊ตู”่เป็นนายกฯอยูใ่นอ านาจศาลอาญาทจุรติฯ วันที ่30 ตลุาคม 2562 - 11:22 น. 
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อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1732765 
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“เผดมิชยั” รบัหนงัสอืรบัรองจาก กกต. เตรยีมเดนิสาย

ขอบคณุชาวนครปฐม 

เผยแพร:่ 30 ต.ค. 2562 11:24   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

ส.ส.ใหมก่ ิก๊ “เผดมิชยั” รบัหนงัสอืรบัรองจาก กกต.แลว้เตรยีมเดนิสายขอบคณุชาวนครปฐม ชีผ้ล

เลอืกต ัง้สะทอ้น ปชช.ตดิตาม ไดร้บัเลอืกต ัง้แลว้ท าตามสญัญาหรอืไม ่

วันนี ้(30 ต.ค) นายเผดมิชยั สะสมทรัพย ์ส.ส.เขต 5 นครปฐม พรรคชาตไิทยพัฒนา เขา้รับหนังสอืรับรองการ

เป็นสมาชกิส.ส. ทีช่ัน้5 ส านักงานกกต. โดยนายเผดมิชยั ไดก้ลา่วขอบคณุชาว จ.นครปฐม ทีอ่อกมาใชส้ทิธิ

เลอืกตัง้ ท าใหก้ารเลอืกตัง้ครัง้นีม้ผีูอ้อกมาใชส้ทิธกิวา่รอ้ยละ 70 เปอรเ์ซน็ต ์ใกลเ้คยีงกบัการเลอืกตัง้เมือ่วันที ่

24 ม.ีค.ทีผ่า่นมา และหลังจากเป็นส.ส.แลว้ก็จะไปขอบคณุชาวนครปฐมทัง้14ต าบลอยา่งเป็นทางการและพดูคยุ

สอบรับทราบปัญหาตา่งๆ เพือ่น าไปแกไ้ข พรอ้มใหค้ าปรกึษาอะไรทีต่นท าไดก้็ยนิดที าเต็มทีใ่หก้บัทกุคะแนน

เสยีงทีไ่ดรั้บเลอืกมา 

 

เมือ่ถามวา่พลกิกลับมาเป็นส.ส.ไดท้ัง้ทีก่ารเลอืกตัง้เมือ่วันที ่24 ม.ีค. แพเ้ลอืกตัง้ สะทอ้นอะไรในพืน้ที ่นาย

เผดมิชยั กลา่ววา่ ทกุครัง้ทีม่กีารเลอืกตัง้ จะมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ ไมไ่ดห้มายความวา่การเป็นส.ส.เกา่จะ

ไดเ้ปรยีบ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประชาชนไดม้กีารตรวจสอบ มกีารพจิารณาวา่เมือ่เลอืกไปแลว้ประชาชนรูส้กึผดิหวัง

หรอืไม ่ไดรั้บปากหรอืปฏบิตัติามทีไ่ดเ้คยใหไ้วก้บัประชาชนหรอืไม ่สิง่เหลา่นีท้ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้ 

รวมถงึเรือ่งงานประเพณีตา่งๆ เชน่ งานบวช งานศพ หากเราทิง้ตรงนีไ้ปคะแนนกส็ามารถเปลีย่นแปลงได ้ดังนัน้

ระยะเวลาการเลอืกตัง้ทีห่า่งกนักวา่ 6 เดอืนกเ็ป็นเหตผุลหนึง่ทีท่ าใหก้ารเลอืกตัง้มกีารเปลีย่นแปลง 

 

นายเผดมิชยั ยงักลา่วถงึการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่วา่ เรือ่งนีข้ ึน้อยูก่บัรัฐบาลทัง้เรือ่งของความพรอ้ม ซึง่เป็นเรือ่งใหญท่ี่

รัฐบาลจะตอ้งพจิารณาวา่จะเป็นเมือ่ไหร ่โดยตระกลูสะสมทรัพยใ์นอดตีทีผ่า่นมาไมเ่คยเลน่การเมอืงทอ้งถิน่มา

กอ่น แตก่ารเลอืกตัง้ครัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากมเีด็กรุน่ใหม ่รุน่ลกูรุน่หลาน คนทีส่นใจการเมอืง บาง

ทีห่า้มไมไ่ดว้า่มตีระกลูอะไร อยูท่ีใ่จรักทีจ่ะลงเลน่การเมอืง รวมถงึอยูท่ีต่ัวบคุคลมากกวา่ 

 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000104116 
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"เผดมิชยั" ย ิม้รบัหนงัสอืรบัรอง ส.ส.แงม้คนบา้นใหญอ่าจลยุ

ทอ้งถิน่ 

ไทยรัฐออนไลน ์30 ต.ค. 2562 11:42 น. 

 

"เผดมิชยั" รับหนังสอืรับรอง ส.ส.จาก กกต.แลว้ พรอ้มเดนิสายขอบคณุ-รับฟังปัญหาในพืน้ที ่ชีช้นะการเลอืกตัง้

เพราะประชาชน สะทอ้นจากตวั ส.ส.วา่ท างานไดจ้รงิ ตามทีเ่คยหาเสยีงกบัชาวบา้นหรอืไม ่

เมือ่เวลา 10.00 น. ทีส่ านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) นายเผดมิชยั สะสมทรัพย ์ส.ส.เขต 5 

นครปฐม พรรคชาตไิทยพัฒนา (ชทพ.) เขา้รับหนังสอืรับรองการเป็นสมาชกิ ส.ส.ทีช่ัน้ 5 ส านักงาน กกต. 

โดย นายเผดมิชยั กลา่ววา่ ขอขอบคณุชาว จ.นครปฐม ทีอ่อกมาใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ซึง่การเลอืกตัง้ครัง้นีม้ผีูอ้อกมา

ใชส้ทิธกิวา่รอ้ยละ 70 เปอรเ์ซน็ต ์เมือ่เทยีบเคยีงแลว้ถอืวา่เป็นตัวเลขทีใ่กลเ้คยีงกบัการเลอืกตัง้เมือ่วันที ่24 

ม.ีค.ทีผ่า่นมา โดยหลังจากทีไ่ดรั้บเลอืกเป็น ส.ส.แลว้ สิง่แรกทีจ่ะท าคอืการขอบคณุชาวบา้นทัง้หมดในทกุทีแ่ละ

ทกุต าบล ทัง้ 14 แหง่ รวมทัง้ไปพดูคยุสอบถามปัญหาตา่งๆ ตามทีไ่ดเ้คยลงพืน้ทีข่อคะแนนเสยีงกบัประชาชน 

เพือ่รับทราบปัญหาและน าปัญหาไปแกไ้ข ถา้มปัีญหากส็ามารถบอกได ้ยนิดพีรอ้มใหค้ าปรกึษากบัประชาชนวา่

อะไรทีท่ าไดใ้นทางปฏบิตัตินก็ยนิด ีพรอ้มท าอยา่งเต็มทีใ่หก้บัทกุคะแนนเสยีงทีไ่ดรั้บเลอืกมา  

เมือ่ถามวา่ การทีเ่คยแพก้ารเลอืกตัง้เมือ่วันที ่24 ม.ีค.ทีผ่า่นมา แลว้พลกิกลบัมาชนะในการเลอืกตัง้ซอ่ม เมือ่

วันที ่23 ต.ค.นัน้ สะทอ้นอะไรในพืน้ทีบ่า้ง นายเผดมิชยั กลา่ววา่ ทกุครัง้ทีม่กีารเลอืกตัง้ก็จะมกีารเปลีย่นแปลง

ไดเ้สมอ ไมไ่ดห้มายความวา่การเป็น ส.ส.เกา่จะไดเ้ปรยีบ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประชาชนไดม้กีารตรวจสอบ มกีาร

พจิารณาวา่เมือ่เลอืกไปแลว้ ประชาชนรูส้กึผดิหวังหรอืไม ่ไดรั้บปากหรอืปฏบิตัติามทีไ่ดเ้คยแจง้ไวก้บัประชาชน

หรอืไม ่ซึง่ส ิง่เหลา่นีท้ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้ รวมถงึเรือ่งงานประเพณีตา่งๆ เชน่ งานบวช งานศพ หากเรา

ทิง้ตรงนีไ้ปคะแนนก็สามารถเปลีย่นแปลงได ้ดังนัน้ระยะเวลาการเลอืกตัง้ทีห่า่งกนักวา่ 6 เดอืน ก็เป็นเหตผุลหนึง่

ทีท่ าใหก้ารเลอืกตัง้มกีารเปลีย่นแปลง  

นอกจากนี ้นายเผดมิชยั ยงักลา่วถงึการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่วา่ เรือ่งนีข้ ึน้อยูก่บัรัฐบาลทัง้เรือ่งของความพรอ้ม ซึง่เป็น

เรือ่งใหญท่ีรั่ฐบาลจะตอ้งพจิารณาวา่จะเป็นเมือ่ไหร ่โดยตระกลู "สะสมทรัพย"์ ในอดตีทีผ่า่นมาไมเ่คยเลน่

การเมอืงทอ้งถิน่มากอ่น แตก่ารเลอืกตัง้ครัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากมเีด็กรุน่ใหม ่รุน่ลกูรุน่หลาน คนที่

สนใจการเมอืง บางทีห่า้มไมไ่ดว้า่มตีระกลูอะไร อยูท่ีใ่จรักทีจ่ะลงเลน่การเมอืง รวมถงึอยูท่ีต่ัวบคุคลมากกวา่ 

อา้งองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/1693115 
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ส.ส.ใหมก่ ิก๊ “เผดมิชยั”รบัหนงัสอืรบัรองจาก กกต.แลว้ 

30 Oct 2019 

 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.thansettakij.com/content/413322 
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ศาลคดีทุจริตฯรับคดีฟ้อง7กกต.ปฏบิัติมชิอบ ให้บิ๊ก
ตู่เป็นแคนดิเดตนายกฯ 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:24 น. 

 

30 ต.ค. 62 – ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ท่ีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลไดอ่้านค าวนิิจฉยัของประธานศาลอุทธรณ์ (นาง

อุบลรัตน์ ลุยวกิยั ในขณะนั้น) วท. 12/ 2562 ศาลอุทธรณ์ท่ีมีค าวนิิจฉยัลงวนัท่ีวนัท่ี 4 ก.ย. 2562 ในคดีหมายเลขด าท่ี อท.54/2562 ท่ี

นายสุรทิน พิจารณ์ หวัหนา้พรรคประชาธิปไตยใหม่ กบัพวกรวม 2 คนยืน่ฟ้อง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) กบัพวกซ่ึงเป็น กกต. รวม 7คน  ขอใหล้งโทษจ าเลยทั้ง 7 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 43 พระราชบญัญติั

ประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)วา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 มาตรา 29 ประกอบมาตรา 25 พ.ร.ป.วา่ดว้ยการเลือกตั้ง ส.ส. 

2561 มาตรา 23 ประกอบมาตรา 149 และมีค าสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจ าเลยทั้ง 7 มีก าหนด 20 ปี 

ศาลชั้นตน้เห็นวา่ กรณีมีปัญหาวา่คดีน้ีเป็นคดีท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ จึงมีค าสัง่ใหส่้ง

ส านวนมายงัศาลอุทธรณ์ เพ่ือใหป้ระธานศาลอุทธรณ์วนิิจฉยัตาม พ.ร.บ.จดัตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 2559 มาตรา 11 

โดยในวนัอ่านค าสัง่ของประธานศาลอุทธรณ์ผูรั้บมอบอ านาจโจทกท่ี์ 1 และเป็นตวัโจทกท่ี์ 2 เดินทางมาศาล พร้อมกบัทนายโจทกท์ั้ง

สอง 

พิเคราะห์แลว้เห็นวา่ กกต. เป็นองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 12 ส่วนท่ี 2 มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 224 

เม่ือจ าเลยท่ี 1 ด ารงต าแหน่งประธาน กกต.จ าเลยท่ี 2-7 ด ารงต าแหน่ง กกต.จ าเลยทั้ง 7 จึงเป็นผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ การท่ี

โจทกบ์รรยายฟ้องวา่จ าเลยทั้ง 7 จงใจละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีตาม พ.ร.ป.วา่ดว้ยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 23 ประกอบมาตรา 149 และ 

พ.ร.ป.วา่ดว้ย กกต. 2560 มาตรา 21 ประกอบ 22 และมาตรา 38 ไม่ตรวจคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์

โอชา ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีพรรคพลงัประชารัฐแจง้วา่จะเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และร่วมกนัออก

ประกาศ กกต. เร่ืองการแจง้รายช่ือบุคคลท่ีพรรคการเมืองจะเสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาแตง่ตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ฉบบัลง

วนัท่ี 11 ก.พ. 2562 ให ้พล.อ.ประยทุธ์ เป็นบุคคลท่ีพรรคพลงัประชารัฐแจง้วา่จะเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็น

นายกรัฐมนตรีล าดบัท่ี 30 เพ่ือใหเ้ป็นคุณแก่พรรคพลงัประชารัฐ ในการเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี 17 มี.ค. 2562 (เลือกตั้งล่วงหนา้) 

และในวนัท่ี 24 มี.ค.2562 (เลือกตั้งทัว่ไป) ทั้งเม่ือนายเรืองไกร ลีกิจวฒันะ ยืน่หนงัสือเพื่อขอใหต้รวจสอบการคดัเลือก พลอ.ประยทุธ ์

จ าเลยทั้ง 7 ก็มิไดว้นิิจฉยัช้ีขาดขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าว 

ต่อมาเม่ือนายวญิญติั ชาติมนตรี ยืน่หนงัสือคดัคา้นการประกาศรายช่ือ พล.อ.ประยทุธ์ และขอใหเ้พิกถอนช่ือบุคคลดงักล่าว จ าเลยทั้ง 

7 ยงัคงใหมี้การประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง การแจง้รายช่ือบุคคลท่ีพรรคการเมืองจะเสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกั
ประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924 22 

 

แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี อยูต่่อไป เม่ือนายเรืองไกรยืน่หนงัสือขอให ้กกต.วนิิจฉยัวา่ พล.อ.ประยทุธ์ ในฐานะหวัหนา้คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือไม่เป็นคร้ังท่ี 2 จ าเลยทั้ง 7 ก็ยงัคงปล่อยใหมี้การประกาศเร่ืองการแจง้รายช่ือ

บุคคลท่ีพรรคการเมืองจะเสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก  

จ าเลยทั้ง 7 รับทราบขอ้โตแ้ยง้แลว้ แต่ไม่ด าเนินการตามหนา้ท่ีสัง่ใหร้ะงบัยบัย ั้งหรือกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือใหก้ารเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเท่ียงธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย กบัใหพ้ล.อ.ประยทุธ์ สามารถรณรงคห์าเสียงหรือข้ึนเวทีปราศรัย ใน

ฐานะท่ีเป็นผูถู้กแสนอช่ือเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลงัประชารัฐได ้ซ่ึงความจริง พล.อ.ประยทุธ์ ในฐานะหวัหนา้ คสช.เป็น “ 

เจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ” ไม่มีคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มการเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160 และ พ.ร.ป.ดว้ย

การเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 13, 44 การกระท าของจ าเลยทั้ง 7 เป็นการกระท าโดยไม่สุจริต ขอใหล้งโทษตาม พ.ร.ป.กกต.มาตรา 5 

ประกอบมาตรา 25 พ.ร.ป.วา่ดว้ยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 23 ประกอบมาตรา 144 

จึงเป็นกรณีท่ีมูลความแห่งคดีเป็นการกล่าวหาผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือจงใจปฏิบติัหนา้ท่ี หรือใชอ้  านาจขดั

ต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซ่ึงหากจะฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม

บทบญัญติั พ.ร.ป.วา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 2560 มาตรา 23 ก าหนดผูมี้อ านาจฟ้องคดี ไดแ้ก่ อยัการ

สูงสุด และคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตก าหนด ใชบ้งัคบัในกรณีท่ีอยัการสูงสุดและ ป.ป.ช.เป็นผูฟ้้องคดี แตค่ดีน้ีผูฟ้้องคดีคือโจทก์

ทั้งสอง มิใช่อยัการสูงสุดหรือ ป.ป.ช.ยอ่มไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของบทกฎหมายดงักล่าว  

เม่ือคดีน้ีโจทกฟ้์องวา่จ าเลยทั้ง 7 โดยจ าเลยท่ี 1 เป็นประธาน กกต.จ าเลยท่ี 2-7 เป็น กกต.ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบดว้ย พ.ร.ป.วา่ดว้ยการ

เลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 23 ประกอบมาตรา 149 และ พ.ร.ป.กกต.2560 มาตรา 38 ก าหนดวา่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของจ าเลยทั้ง 7 ให้

ถือวา่เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา ดงันั้น คดีน้ีจึงเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอยูใ่นเขตอ านาจของศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบตาม พ.ร.บ.จดัตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2555 มาตรา 3 วรรคหน่ึง (1) วนิิจฉยัวา่คดีน้ี

อยูใ่นเขตอ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงมีค าสัง่ใหรั้บคดีไวต้รวจฟ้องนดัฟังค าสัง่หรือค าพิพากษา (ในชั้นตรวจ

ฟ้อง) ในวนัท่ี 3 ธ.ค.น้ี 

ดา้นนายวญิญติั ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพนัธ์นกักฎหมายเพ่ือสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) กล่าววา่ ในฐานะท่ีเคยยืน่หนงัสือคดัคา้นการ

ประกาศรายช่ือ พล.อ.ประยทุธ์ และขอใหเ้พิกถอนช่ือบุคคลดงักล่าวต่อ กกต. ไดท้ราบค าวนิิจฉยัของประธานศาลอทุธรณ์ท่ีวนิิจฉยัให้

คดีฟ้อง กกต.เป็นคดีอยูใ่นอ านาจของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนสามารถฟ้องเองได ้อาจถือวา่เป็นประเด็นขอ้

กฎหมายท่ีรับรองถึงการใชสิ้ทธิฟ้ององคก์รอิสระต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไดโ้ดยตรง แมโ้จทกท่ี์ยืน่ฟ้องคดี ปัจจุบนั

ไดเ้ป็น ส.ส.ไดถ้อนฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 7 คนแลว้ก็ตาม แต่ค  าวนิิจฉยัน้ีจะเป็นบรรทดัฐานวา่ดว้ยผูมี้อ  านาจฟ้องคดีท่ี

ส าคญัต่อไป. 

อำ้งองิ : https://www.thaipost.net/main/detail/49178 
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ถูกด าเนินคดีแน่!อดีตผู้พพิากษาศาลฎกีาสรุปให้'ช่อ'เลือกเอา แจ้งบัญชี

ทรัพย์สินเทจ็ หรือย่ืนภาษเีทจ็ 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:38 น.  

 
30 ต.ค.62-   นายชูชาต ิศรีแสง อดตีผู้พพิากษาศาลฎกีา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า 

.....เม่ือวนัที ่29 ตุลาคม 2562 ส านักข่าวอศิราเสนอข่าวว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบในการย่ืนบญัชีทรัพย์สินและหนีสิ้นของ 

นางสาวพรรณิการ์ วานิช ที่ได้ย่ืนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงมกีารย่ืนแบบแสดงภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ด้วย โดยระบุว่า 

.....เม่ือปี 2561 มรีายได้รวม 843,008 บาท เป็นเงนิเดือน ค่าจ้าง บ านาญฯ ทั้งหมด หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาท หักรายการค่าลดหย่อน 

225,458 บาท คงเหลือรายได้ 517,550 บาท ค านวณภาษีจากเงนิได้สุทธิจ านวน 30,132 บาท หักภาษ ีณ ทีจ่่าย 36,884 บาท จงึหักภาษี

ไว้เกนิ 6,752 บาท ได้ขอคืนเงนิภาษีทีช่ าระไว้เกนิ 6,752 บาท และได้ท าเคร่ืองหมายในช่องอุดหนุนหักเงนิภาษีให้แก่พรรคอนาคตใหม่ 

เป็นเงนิ 500 บาท 

.....ก่อนหน้านีส้ านักข่าวอศิรารายงานว่า ในบัญชีรายช่ือผู้บริจาคเงนิให้แก่พรรคอนาคตใหม่ทีส่ านักงาน กกต.เผยแพร่มช่ืีอนางสาว

พรรณิการ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ บริจาค 1 ล้านบาท (เดือนพฤศจกิายน 2561) 

.....การทีต่าม ภ.ง.ด.91 ระบุว่ามรีายได้ในปี 2561 ทั้งปี 843,008 บาท แต่มกีารบริจาคเงนิให้พรรคอนาคตใหม่ 1,000,000 บาท ซ่ึงมมีา

กว่าจ านวนเงนิทนีางสาวพรรณกิาร์มรีายได้ ย่อมเห็นได้ชัดแจ้งเป็นส่ิงทีเ่ป็นไปไม่ได้เลย 

.....ดงันั้นถ้าการย่ืนบญัชีทรัพย์สินและหนีสิ้นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ของนางสาวพรรณิการ์เป็นความจริง การแจ้งรายช่ือผู้บริจาค

ให้แก่พรรคอนาคตใหม่ทีแ่จ้งต่อ กกต.กเ็ป็นความเทจ็ 

.....ถ้าการแจ้งรายช่ือผู้บริจาคให้แก่พรรคอนาคตใหม่ทีแ่จ้งต่อ กกต.เป็นความจริง การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนีสิ้นของนางสาว

พรรณิการ์ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.กเ็ป็นความเทจ็และการย่ืนเสียภาษีเงนิได้(ภ.ง.ด. 91)กเ็ป็นความเทจ็เช่นเดยีวกนั 

.....สรุปเร่ืองนีต้้องเป็นความเทจ็อยู่ประการหนึ่งแน่นอน พรรคอนาคตใหม่และนางสาวพรรณกิาร์คงต้องเลือกเอาว่าจะให้พรรค

อนาคตใหม่หรือนางสาวพรรณกิาร์ถูกด าเนินคด ี
 
.....นางสาวพรรณิการ์ไม่ต้องโอดครวญว่ามคีนจ้องท าลายหรือกลัน่แกล้งเพราะเป็นเร่ืองทีต่นท าขึน้เอง. 
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