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ข่าวประจ าวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

ที่ เลขที่ เรื่อง หน้า 

1 99/2562 การค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชีรายชื่อ 6 
 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ "เทพไท" จ่อชงแก้ 4 กม.ท้องถิ่นรองรับเลือกตั้ง เตือน มท. ดูความพร้อมอย่าดันทุรัง 7 

2 ส านักข่าวไทย
ออนไลน์ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมรับเลือกตั้งท้องถิ่น 8 

3 คมชัดลึกออนไลน์ “กกต.-ป.ป.ช.” ต้องเรียกสอบธุรกรรมการเงิน “ช่อ” 9 

4 ข่าวสดออนไลน์ พิษสูตรพิสดาร กกต. ข้อกังขาสส.พึงมี 

บทวิเคราะห์ข่าว “ พิษสูตรพิสดาร กกต. ข้อกังขาสส.พึงมี ” หน้า 2 

10 

5 กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต.-ป.ป.ช.ต้องเรียกสอบธุรกรรมการเงิน 'ช่อ' 11 

6 ส านักข่าวไทย ร้อง กกต.สอบ “พิเชษฐ-พีระวิทย์” ปมโอนเงิน 1 ล้าน 12 

7 มติชนออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.สอบ “พิเชษฐ-พีระวิทย์” โอนเงินล้านหลังเลือกตั้ง

ผิดกฎหมายหรือไม่ 

13 

8 MGR ออนไลน์ “พ่ีศรี” ร้อง กกต.สอบ “พิเชษฐ-พีระวิทย์” ปมโอนเงิน 1 ล้าน คาดเป็นค่า

มัดจ าพรรคไทรักธรรมเข้าร่วมรัฐบาล 

14 
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เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Evgeny Tomikhin 
เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ าประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานกรรมการการเลือกตั้ง    
ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

“ประธาน กกต.” ให้การต้อนรับ ... 
เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรสัเซยีประจ าประเทศไทย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 
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ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 
09.00 – 12.00 น. นายแสวง บุญมี รอง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วม
เสวนาวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 10   ( พตส. 
10)  ในหัวข้อ  “ไพรมารีโหวตกับการเมือง
แบบไทยๆ พรรคไหนไป พรรคไหนอยู่?” 
“ประเด็นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ร่วม

อภิปราย คือ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรค
พลังปวงชนไทย ด าเนินการอภิปรายโดย รศ.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“พตส. 10” จัดเวทีอภิปราย 
“ไพรมารีโหวตกับการเมืองแบบไทยๆ พรรคไหนไป พรรคไหนอยู่?” 
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พรุง่น้ีมีอะไร     
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การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันศุกร์ที่     
1 พฤศจิกายน 

2562 

 
 
 

10.30 น. 

 

 
 

13.30 น. 

วัดสิริจันทรนิมิต พระอารามหลวง 
ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี  

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์  และนายธวัชชัย  
เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 

ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันศุกร์ที่     
1 พฤศจิกายน 

2562 

10.30 น. 

 

 

 

วัดสิริจันทรนิมิต พระอารามหลวง 

ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง 

จังหวัดลพบุรี 

 

 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์  นายเมธา  

ศิลาพันธ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอ้ือวงศ์  

นายไพบูลย์  เหล็กพรหม รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง  และนายณัฏฐ์   

เล่ าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา

การ เ มืองและกา ร เลื อ กตั้ ง  ร่ ว ม พิ ธี ถ ว าย 

ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ข่าวอ้างอิง 
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"เทพไท" จอ่ชงแก ้4 กม.ทอ้งถิน่

รองรบัเลอืกต ัง้ เตอืน มท. 

ดคูวามพรอ้มอยา่ดนัทรุงั 

เผยแพร:่ 30 ต.ค. 2562 14:29   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์

 

ส.ส.เมอืงคอนปชป. เผย เตรยีมชงสภาแก ้4 กม.ทอ้งถิน่รองรบัเลอืกต ัง้ เตอืนมท.อยา่ดนัทรุงัดนั

เลอืกต ัง้ แนะดคูวามพรอ้มทกุดา้นกอ่นจดัเลอืกต ัง้ท ัว่ประเทศ 

วันนี้ (30ต.ค.) นายเทพไท เสนพงศ ์ส.ส.นครศรธีรรมราช พรรคประชาธปัิตย ์กล่าวถงึ กรณีที ่มท.1 สั่งการให ้

อปท.ทั่วประเทศ ส ารวจงบประมาณเพื่อเตรียมการเลือกตัง้ ผูบ้ริหาร อปท. ว่า เป็นการส่งสัญญานของ

กระทรวงมหาดไทยในฐานะผูรั้บผดิชอบการบรหิาร อปท. เพือ่จะจัดการเลอืกตัง้เกดิขึน้ในเร็วๆนี้ ซ ึง่ถา้หากจะ

จัดการเลอืกตัง้ขึน้จรงิ กระทรวงมหาดไทยควรค านงึถงึปัจจัยในการเลอืกตัง้ 3 ประการคอื 1.งบประมาณในการ

จัดเลอืกตัง้ มคีวามพรอ้มมากนอ้ยแคไ่หน เพราะขณะนีง้บประมาณปี63ยงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของสภา ซึง่

น่าจะมกีารประกาศใชไ้ดป้ระมาณเดอืนก.พ.2563 2.กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการเลอืกตัง้ อปท.ทุกฉบับ มคีวาม

พรอ้มสมบูรณ์ หรือจะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของประชาชนหรือไม่ และ3.

สถานการณ์บา้นเมอืง หรอืบรรยากาศทางการเมอืง เอือ้อ านวยต่อการจัดการเลอืกตัง้ อปท.ทั่วประเทศหรอืไม่ 

 

ส่วนของพรรคประชาธปัิตย ์ไดม้มีตทิีป่ระชมุ ส.ส.ว่าควรจะมกีารปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายที่เกีย่วกับการบรหิาร

ราชการส่วนทอ้งถิน่4ฉบับ คอื1.พรบ.บรหิารราชการกรุงเทพมหานคร (กทม) ซึง่พรรคไดเ้สนอร่าง พรบ.ฉบับ

แกไ้ข ตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ไปแลว้เมือ่ตน้เดอืนต.ค. ทีผ่า่นมา เพือ่ใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ ในประเด็นการ

เพิม่สมาชกิสภาเขต (สข.) 2.พรบ.องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด (อบจ.) จะขอแกไ้ขในประเด็น เขตการเลอืกตัง้

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด โดยใชเ้ขตอ าเภอเป็นเขตเลอืกตัง้ มสีทิธิล์งคะแนนเลอืกตัง้ได1้คน1เสยีง 

หรอืวันแมนวันโหวต และแกไ้ขเพิม่จ านวนรองนายก อบจ.ตามสัดสว่นประชากรในจังหวัดนัน้ เชน่ ประชากรไม่

เกนิ750,000คน มรีองนายก อบจ.ได2้คน ประชากรไมเ่กนิ1,500,000คน มรีองนายก อบจ.ได3้คน ประชากรไม่

เกนิ2,000,000คน มรีองนายก อบจ.ได4้คน ประชากรเกนิ2,000,000คนขึน้ไป มรีองนายก อบจ.ได5้คน และ

ก าหนดอายผุูบ้รหิาร อปท.ใหม้อีาย3ุ0ปีขึน้ไป 

3.พรบ.องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เสนอแกไ้ข ใหม้สีมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ส.อบต.) หมู่บา้นละ2คน 

ก าหนดใหเ้ป็นผูช้าย1คน ผูห้ญงิ1คน เพือ่เป็นการสง่เสรมิสทิธสิตรใีหม้สีว่นร่วมทางการเมอืงมากขึน้ นอกจากนี้

ยงัมกีารเสนอใหย้บุรวม อปท.ทีม่จี านวน2แหง่ในต าบลเดยีวกนั ใหเ้ป็นหนึง่ต าบลหนึง่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และใหผู้บ้รหิาร อบต.มอีายุ30ปีขึน้ไป และ4.พรบ.เทศบาล แกไ้ขใหผู้บ้รหิารเทศเทศบาล มอีายุ30ปีขึน้ไป และ

ใน พรบ.ทัง้4ฉบับนี้ จะเพิม่เตมิในบทเฉพาะกาลไมม่บีังคับยอ้นหลัง ใหม้ผีลบังคับตัง้แต่วันประกาศใชก้ฎหมาย

เป็นตน้ไป 

“จงึอยากเรยีกรอ้งใหม้หาดไทยตระหนักถงึความพรอ้มในทกุๆดา้น กอ่นทีจ่ะจัดการเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทัว่

ประเทศ และขอใหว้ปิทัง้2ฝ่ายจับมอืกนัผลกัดันการแกไ้ขกฎหมายทัง้4ฉบบัใหเ้สร็จโดยเร็ว เพือ่ทันตอ่การจัด 

การเลอืกตัง้ของมหาดไทยทีจ่ะเกดิขึน้ในประมาณตน้ปีหนา้”นายเทพไทกลา่ว 

อา้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9620000104212 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000104212
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กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่พรอ้มรบัเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่ 

30 ต.ค. 2019 15:26:08 

 

กระทรวงมหาดไทย 30 ต.ค.-คณะกรรมาธกิารการปกครองทอ้งถิน่วฒุสิภา ดงูานดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิ

ประสทิธภิาพในการบรหิารงานของอปท. ขณะทีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่รายงานเตรยีมพรอ้มรับการ

เลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 

คณะกรรมาธกิารปกครองทอ้งถิน่ วฒุสิภา น าโดยพล.อ.เลศิรัตน ์ รัตนวานชิ ประธานคณะกรรมาธกิารการปกครอง

ทอ้งถิน่วฒุสิภา มาศกึษาดงูานดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิประสทิธภิาพการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่(อปท.) การกระจายอ านาจและการถา่ยโอนภารกจิใหแ้กอ่ปท. โดยมพีล.อ.อนุพงษ์ เผา่จนิดา 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มคณะผูบ้รหิารของกระทรวงมหาดไทย ผูบ้รหิารกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิการสง่เสรมิสนับสนุนการปกครองสว่นทอ้งถิน่รว่มประชมุ 

พล.อ.อนุพงษ์ กลา่ววา่ ยนิดทีีค่ณะกรรมาธกิารปกครองทอ้งถิน่วฒุสิภามาเยีย่มและรับฟังบรรยายสรปุ รวมทัง้

สอบถามแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบัการพัฒนาและสง่เสรมิประสทิธภิาพในการบรหิารงานขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่การกระจายอ านาจและการถา่ยโอนภารกจิใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยมปีระเด็น

ส าคญัวา่ดว้ยเรือ่งการพัฒนาและสง่เสรมิประสทิธภิาพในการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การ

กระจายอ านาจและการถา่ยโอนภารกจิใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การตัง้งบประมาณใหอ้งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ตอบสนองความตอ้งการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืไม ่ การบรหิารงานบคุคลทอ้งถิน่ ประมวล

กฎหมายทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง การบรหิารจัดการขยะ รวมถงึขอ้

เรยีกรอ้งตา่งๆ เชน่ การจัดตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ การตัง้คา่ตอบแทนชมุชนเป็นตน้ 

ดา้นผูแ้ทนกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ชีแ้จงการเตรยีมความพรอ้มการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ วา่ไดต้ัง้กองการ

เลอืกตัง้ทอ้งถิน่เมือ่กลางปี 2561 เพือ่รองรับภารกจิการประสานงานการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่รว่มกบัคณะกรรมการการ

เลอืกตัง้(กกต.)  รวมทัง้จัดอบรมความรูด้า้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืกตัง้ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้สว่นกลาง

และอปท.ทั่วประเทศ จัดท าศนูยข์อ้มลูเพือ่รองรับการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ โดยปัจจบุนัมจี านวนอปท.7,754 แหง่ 

สมาชกิทอ้งถิน่ 133,764 คน และมผีูบ้รหิารทอ้งถิน่ 7,008 คน รวมทัง้สิน้ 140,772 คน ใชเ้งนิงบประมาณจัดการ

เลอืดตัง้ 6,382  ลา้นบาท. – ส านักขา่วไทย   

 

อา้งองิ : https://tna.mcot.net/view/mwjEvH3 

 

https://tna.mcot.net/view/mwjEvH3
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กกต.-ป.ป.ช. ตอ้งเรยีกสอบธุรกรรมการเงนิ ชอ่ 

วันที ่30 ตลุาคม 2562 - 18:07 น. 

 

กกต.-ป.ป.ช.ตอ้งเรยีก "ชอ่" แจงทีม่าเงนิบรจิาคเขา้พรรคอนาคตใหม ่เหตมุพีริธุ ผดิปกตวิสิยัวญิญชูน

มเีงนิฝากหลกัหมืน่ทุม่บรจิาคหลกัลา้น พรอ้มแจง้สถาบนัการเงนิสง่รายงานธุรกรรมการเงนิตอ้งสงสยั 

ขณะทีป่ปง.ไมม่อี านาจสอบ 

แหลง่ขา่วกลา่วถงึกรณีนายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองคก์ารพทิักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดนิทางเขา้ยืน่

หนังสอืตอ่กกต.ขอใหต้รวจสอบการบรจิาคเงนิใหพ้รรคการเมอืง จ านวน 1 ลา้นบาท ของน.ส.พรรณกิาร ์ วานชิ 

หรอื "ชอ่" สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม ่ และโฆษกพรรคอนาคตใหม ่ ซึง่มพีริธุ

และขอ้ผดิสงัเกต พรอ้มเรยีกรอ้งให ้กกต. ไตส่วนสอบสวน หรอืสง่เรือ่งไปยงัส านักงานป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ (ปปง. )ใหต้รวจสอบเสน้ทางการเงนิ และการเสยีภาษีเงนิไดต้า่งๆ วา่ เมือ่พจิารณาจากค ารอ้งของนายศรี

สวุรรณตอ้งยอมรับวา่การบรจิาคเงนิของน.ส.พรรณกิาร ์ มขีอ้พริธุและผดิไปจากปกตวิสิยัของวญิญชูน เนือ่งจาก

แจง้บญัชทีรัพยส์นิวา่มเีงนิฝากในธนาคารเพยีงหลักหมืน่บาท แตก่ลับบรจิาคเงนิใหก้บัพรรคการเมอืงถงึ 1 ลา้น

บาท   

แตใ่นชัน้นี ้ ปปง.ไมส่ามารถเขา้ไปด าเนนิการตรวจสอบธรุกรรมการเงนิของน.ส.พรรณกิารไ์ด ้ เนือ่งจากการกระท า

ของน.ส.พรรณกิารไ์มไ่ดเ้ป็นความผดิตามมลูฐานกฎหมายฟอกเงนิ หาก ปปง.เขา้ไปตรวจสอบก็จะกลายเป็นการ

ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ ทัง้นี ้ หากการบรจิาคดังกลา่วเป็นการน าเงนิของผูอ้ ืน่มาบรจิาคก็จะเป็นความผดิตาม

กฎหมายวา่ดว้ยพรรคการเมอืง ซึง่อยูใ่นอ านาจทีก่กต.จะด าเนนิการ โดยกกต.ก็มอี านาจตรวจสอบเสน้ทางการเงนิ

และสามารถขอใหส้ถาบนัการเงนิสง่ธรุกรรมการเงนิของน.ส.พรรณกิารม์าใหก้กต.ตรวจสอบเองได ้ซึง่เชือ่วา่กกต.

จะตอ้งเรยีกน.ส.พรรณกิารเ์ขา้ชีแ้จงวา่ บรจิาคผา่นธรุกรรมการเงนิประเภทใด จา่ยเป็นเชค็หรอืเงนิสด หรอืโอนเงนิ

เขา้บญัช ี ตลอดจนมทีีม่าของเงนิบรจิาคอยา่งไร หากมคีวามผดิก็จะเป็นความผดิตามกฎหมายพรรคการเมอืง 

ไมใ่ชก่ฎหมายฟอกเงนิ 

"หาก น.ส.พรรณกิาร ์ ชีแ้จงทีม่าของเงนิบรจิาคกบักกต.ไดว้า่เป็นเงนิของตนเอง กอ็าจจะมคีวามผดิฐานยืน่แสดง

บญัชทีรัพยส์นิอนัเป็นเท็จตอ่ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) ซึง่ป.ป.ช.ก็มอี านาจใน

การตรวจสอบธรุกรรมการเงนิไดเ้องเชน่กนั" แหลง่ขา่วระบ ุ

 

อา้งองิ : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/396203?utm_source=category&utm_medium=internal_r

eferral 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/396203?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.komchadluek.net/news/politic/396203?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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พษิสตูรพสิดารกกต. ขอ้กงัขาสส.

พงึม ี

วันที ่30 ตลุาคม 2562 - 00:20 น. 

พษิสตูรพสิดารกกต. ขอ้กงัขาสส.พงึม ี
คอลมัน ์ชกไมม่มีมุ  
วงค ์ตาวนั 
 
พษิสตูรพสิดารกกต. – ทัง้นักวชิาการ นักคณติศาสตร ์ไปจนถงึนักการเมอืง เริม่ออกมาพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ 

ผลจากการเลอืกตัง้ซอ่มส.ส.นครปฐม ไดท้ าใหเ้กดิขอ้กงัขาตอ่ประเด็น จ านวนส.ส.พงึมขีองแตล่ะพรรคขึน้มา

อยา่ง ไมน่่าจะปลอ่ยผา่นเลยไป เพราะทีเ่ห็นๆกค็อื พรรคอนาคตใหม ่ เสยีส.ส. เขตไป 1 ที ่ ขดัแยง้กบัจ านวน

ส.ส. พงึมอียา่งชดัแจง้ แบบนีต้อ้งมคี าตอบทีช่ดัเจน 

โดยเรยีกรอ้งใหก้กต. ตอ้งออกมาชีแ้จงท าความกระจา่ง! 

ทัง้หมดนีเ้ป็นผลมาจากการเขยีนรัฐธรรมนูญทีม่จีดุออ่น กอ่ปัญหาตามมาจนยุง่เหยงิไปหมด  ทีส่ าคญัมาจากการ

คดิค านวณดว้ยสตูรพสิดารของกกต.ตัง้แตห่ลังเลอืกตัง้ใหญ ่ไดก้ลายเป็นระเบดิเวลาทีพ่รอ้มจะตมูตามเมือ่ไรก็ได ้

นายลอย ชนุพงษ์ทอง ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นคณติศาสตร ์ ผูท้รงคณุวฒุสิหวทิยาการ ราชบณัฑติยสภา ใชค้ า

เปรยีบเทยีบทีว่า่ 

ก็เลน่ตดิกระดมุเม็ดแรกผดิ อยา่มาถามวา่ ท าไมตดิเม็ดสดุทา้ยไมไ่ดซ้ะท ีตอ้งตดิขา้มเม็ดทกุคร ัง้ อยา่ง

หลกีไมไ่ด!้?! 

หลายฝ่ายเห็นวา่ แมจ้ะอา้งถงึการเลอืกซอ่มทีไ่มไ่ดม้าจากการเลอืกใหมเ่พราะมทีจุรติ จงึไมต่อ้งน าคะแนนมาคดิ

กนัใหม ่แตปั่ญหาก็คอื จ านวนส.ส.พงึมขีองแตล่ะพรรคจะจัดการอยา่งไร  

ในเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงส.ส.เขต แลว้กระทบกบั จ านวนส.ส.พงึม ีมกีารคดิค านวณท านองวา่ อยา่งไรเสยีอนาคต

ใหมต่อ้งไดป้ารต์ีล้สิตเ์พิม่อกี 1 ทีเ่พือ่ทดแทน   สว่นพรรคทีต่อ้งลดจ านวนลงอาจไมใ่ชช่าตไิทยพัฒนาทีช่นะ

เลอืกตัง้ซอ่ม แตอ่าจจะไปตกทีป่ระชาธปัิตย ์ไมว่า่จะคดิกนัแบบไหนอยา่งไร หนา้ทีน่ีต้อ้งเป็นของกกต. 

ควรจะปรับหรอืไมป่รับจ านวนส.ส. ก็ตอ้งออกมาน่ังแถลงชีแ้จงความจรงิตอ่พรรคการเมอืง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ่ประชาชนทีเ่ฝ้าสนใจตดิตามอยู ่จะวา่ไปแลว้ การเมอืงในยคุหลังเลอืกตัง้ 24 มนีาคมนี ้มแีต่

ปัญหามากมายหลายประการ อนัเนือ่งจากกฎกตกิาทีซ่บัซอ้นยอกยอ้น 

หลายเรือ่งใชว้ธินี ิง่เฉย ท าเป็นทองไมรู่ร้อ้น เพือ่กลบเกลือ่นปญัหากนัไป! อยา่งการยบุพรรคของนาย

ไพบลูย ์ นติติะวัน แลว้ยา้ยตัวเองมาสงักดัพรรคพลังประชารัฐ  วันนีก้็ยงัไมก่ระจา่งชดัวา่ แลว้นายไพบลูยเ์ขา้มา

สงักดัพรรคใหม ่แลว้อยูต่รงไหนของพรรคนีเ้ป็นส.ส.บญัชรีายชือ่ล าดบัทีเ่ทา่ไร!?  ตวัเลขรวมส.ส.เกนิจากจ านวน

พงึมขีองพรรคนีห้รอืไม ่

นีก็่อกีปญัหาทีก่กต.จะตอ้งท าความเขา้ใจกบัสงัคมไทยใหไ้ด!้?! 

อา้งองิ : https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/blunt-opinion/news_3011369 

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/blunt-opinion/news_3011369
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กกต.-ป.ป.ช.ตอ้งเรยีกสอบธรุกรรมการเงนิ 'ชอ่' 

31 ตลุาคม 2562 

 

กกต.-ป.ป.ช.ตอ้งเรยีก "ชอ่" แจงทีม่าเงนิบรจิาคเขา้พรรคอนาคตใหม ่เหตมุพีริธุผดิปกตวิสิยัวญิญชูน

มเีงนิฝากหลกัหมืน่ทุม่บรจิาคหลกัลา้น พรอ้มแจง้สถาบนัการเงนิสง่รายงานธุรกรรมการเงนิตอ้งสงสยั 

ขณะทีป่ปง.ไมม่อี านาจสอบ 

แหลง่ขา่วกลา่วถงึกรณีนายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองคก์ารพทิักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดนิทางเขา้ยืน่

หนังสอืตอ่กกต.ขอใหต้รวจสอบการบรจิาคเงนิใหพ้รรคการเมอืง จ านวน 1 ลา้นบาท ของน.ส.พรรณกิาร ์ วา

นชิ  หรอื ชอ่ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม ่และโฆษกพรรคอนาคตใหม ่ซึง่มพีริธุ

และขอ้ผดิสงัเกต พรอ้มเรยีกรอ้งให ้กกต. ไตส่วนสอบสวน หรอืสง่เรือ่งไปยงัส านักงานป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ (ปปง. )ใหต้รวจสอบเสน้ทางการเงนิ และการเสยีภาษีเงนิไดต้า่งๆ วา่ เมือ่พจิารณาจากค ารอ้งของนายศรี

สวุรรณตอ้งยอมรับวา่การบรจิาคเงนิของน.ส.พรรณกิารม์ขีอ้พริธุและผดิไปจากปกตวิสิยัของวญิญชูน เนือ่งจาก

แจง้บญัชทีรัพยส์นิวา่มเีงนิฝากในธนาคารเพยีงหลักหมืน่บาท แตก่ลับบรจิาคเงนิใหก้บัพรรคการเมอืงถงึ 1 ลา้น

บาท แตใ่นชัน้นี ้ ปปง.ไมส่ามารถเขา้ไปด าเนนิการตรวจสอบธรุกรรมการเงนิของน.ส.พรรณกิารไ์ดเ้นือ่งจากการ

กระท าของน.ส.พรรณกิารไ์มไ่ดเ้ป็นความผดิตามมลูฐานกฎหมายฟอกเงนิ หากปปง.เขา้ไปตรวจสอบก็จะลายเป็น

การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ 

ทัง้นี ้ หากการบรจิาคดังกลา่วเป็นการน าเงนิของผูอ้ ืน่มาบรจิาคก็จะเป็นความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยพรรคการ 

เมอืงซึง่อยูใ่นอ านาจทีก่กต.จะด าเนนิการ โดยกกต.ก็มอี านาจตรวจสอบเสน้ทางการเงนิและสามารถขอใหส้ถาบนั

การเงนิสง่ธรุกรรมการเงนิของน.ส.พรรณกิารม์าใหก้กต.ตรวจสอบเองได ้  ซึง่เชือ่วา่กกต.จะตอ้งเรยีกน.ส.พรรณิ

การเ์ขา้ชีแ้จงวา่ บรจิาคผา่นธรุกรรมการเงนิประเภทใด จา่ยเป็นเชค็หรอืเงนิสด หรอืโอนเงนิเขา้บญัช ี ตลอดจนมี

ทีม่าของเงนิบรจิาคอยา่งไร หากมคีวามผดิก็จะเป็นความผดิตามกฎหมายพรรคการเมอืง ไมใ่ชก่ฎหมายฟอกเงนิ 

หากน.ส.พรรณกิารช์ ีแ้จงทีม่าของเงนิบรจิาคกบักกต.ไดว้า่เป็นเงนิของตนเอง กอ็าจจะมคีวามผดิฐานยืน่แสดง

บญัชทีรัพยส์นิอนัเป็นเท็จตอ่ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) ซึง่ป.ป.ช.ก็มอี านาจใน

การตรวจสอบธรุกรรมการเงนิไดเ้องเชน่กนัแหลง่ขา่วระบ ุ

 

อา้งองิ : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/852754?utm_source=category&utm_medium=internal_referral 
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รอ้ง กกต.สอบ “พเิชษฐ-พรีะวทิย”์ ปมโอนเงนิ 1 ลา้น 

31 ต.ค. 2019 11:54:06 

กกต. 31 ต.ค.-“ศรสีวุรรณ” รอ้ง กกต.สอบ “พเิชษฐ-พรีะวทิย”์ ปมโอนเงนิ 1 ลา้น คาดเป็นคา่มดัจ า

พรรคไทรกัธรรมเขา้รว่มรฐับาล 

ผูส้ือ่ขา่วรายงานวา่ เวลา 10.00 น. วันนี ้(31 ต.ค.) นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองคก์ารพทิักษณ์
รัฐธรรมนูญไทย เขา้ยืน่ค ารอ้งตอ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ขอใหต้รวจสอบนายพเิชษฐ สถริชวาล 
หัวหนา้พรรคประชาธรรมไทย กรณีพบหลักฐานสลปิการโอนเงนิวันที ่1 เมษายน 2562 จ านวน 1 ลา้นบาทของ
นายพเิชษฐ  ผา่นระบบบญัชธีนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาสะพานใหมด่อนเมอืง ไปยงับญัชอีอม
ทรัพยข์องนายพรีะวทิย ์เรือ่งลอืดลภาค หวัหนา้พรรคไทรักธรรม ซึง่ชว่งเวลาดังกลา่วเป็นชว่งที ่11 พรรค
การเมอืงขนาดเล็กมกีารประชมุเพือ่พจิารณาจะรว่มจัดตัง้รัฐบาลกบัพรรคพลังประชารัฐหรอืไม ่
 

นายศรสีวุรรณ กลา่ววา่ ไดรั้บหลักฐานสลปิการโอนเงนิดังกลา่วจากนายชยัวฑุ ตรกึตรอง อดตีรองหัวหนา้พรรค
และรักษาการเลขาธกิารพรรคประชาธรรมไทย ทีม่าขอความชว่ยเหลอืในเรือ่งคดคีวาม  ซึง่ตนเห็นวา่การโอนเงนิ
ดังกลา่วมคีวามผดิปกต ิ หากใหเ้พือ่ประโยชนใ์นการจัดตัง้รัฐบาล ก็จะเขา้ขา่ยเป็นความผดิตาม พ.ร.ป.พรรค
การเมอืง มาตรา 28 , มาตรา 29 , มาตรา 44 , มาตรา 65 โดยเฉพาะมาตรา 72 ทีร่ะบวุา่ “หา้มมใิหพ้รรคการเมอืง
และผูด้ ารงต าแหน่งในพรรคการเมอืงรับบรจิาคเงนิ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด โดยรูห้รอืควรจะรูว้า่ไดม้าโดย
ไมช่อบดว้ยกฎหมาย หรอืมเีหตอุนัควรสงสยัวา่มแีหลง่ทีม่าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่มโีทษทัง้ผูใ้หแ้ละผูรั้บ 
โดยฝ่ายผูรั้บอาจถงึขัน้ตอ้งถกูยบุพรรค แตถ่า้ใหเ้ป็นการสว่นตวั กต็อ้งมหีลกัฐานสญัญาการกูย้มื ซึง่ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณชิย ์ ก าหนดไวช้ดัวา่การกูเ้งนิกนัเกนิวา่ 2,000 บาทจะตอ้งท าเป็นหนังสอืสญัญากูย้มื 
รวมทัง้จะเป็นการใหพ้รรคการเมอืงดว้ยกนัยมืก็ไมใ่ดเ้ชน่กนั เนือ่งจากรายไดข้องพรรคการเมอืงตอ้งมาจาก 7 ขอ้
ตามที ่ พ.ร.ป.พรรคการเมอืงก าหนด ซึง่ไมม่เีรือ่งการกูย้มื หรอืถา้เป็นการบรจิาคใหก้นั กต็อ้งแจง้ตอ่ กกต.ทราบ
ทกุเดอืน ดังนัน้จงึขอให ้กกต.ด าเนนิการตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดข้อ้เท็จจรงิ โดยอาจสง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) ตรวจสอบเสน้ทางการเงนิและด าเนนิการตามกฎหมาย 
ถอืเป็นการใหม้ดัจ าเพือ่ใหพ้รรคเขา้รว่มรัฐบาลกบัพรรคพลังประชารัฐหรอืไม ่ ผมไมท่ราบ เป็นเรือ่งที ่ กกต.ตอ้ง
ตรวจสอบ แตม่ขีอ้น่าสงสยัวา่หลังการเลอืกตัง้ทีท่ราบวา่พรรคไหนม ี ส.ส.ในสงักดัเทา่ใดแลว้ และมพีรรคเล็กที่
คาดวา่ได ้ส.ส.รวม 11 พรรคการเมอืง และจากนัน้วันที ่13 พฤษภาคม 2562 ก็มกีารประชมุของ 11  พรรคเล็กและ
ลงสตัยาบนัวา่จะสนับสนุน พล.อ.ประยทุธ ์ เป็นนายกรัฐมนตร ี ซึง่การโอนเงนิดังกลา่วเกดิขึน้ในชว่งเวลาใกล ้
เหตกุารณ์นี ้ ฉะนัน้มนัเป็นเหตผุลทีเ่ชือ่มโยงกนั การโอนกนั 1 ลา้นบาทของหัวหนา้พรรคประชาธรรมไทย จงึมี
โอกาสเป็นไปไดท้ีจ่ะเป็นการใหเ้พือ่แลกกบัสนับสนุนจัดตัง้รัฐบาล” นายศรสีวุรรณ กลา่ว 

นายศรสีวุรรณ กลา่วอกีวา่ ไมเ่ชือ่วา่การโอนเงนิดังกลา่วเป็นการยมืกนัสว่นตัวของบคุคล เพราะเงนิ 1 ลา้นบาท
ไมใ่ชเ่งนิเล็กนอ้ย จะมาใจดใีหย้มืกนัโดยไมม่กีารท าสญัญา คงไมไ่ด ้ สว่นทีน่ายพเิชษฐ ระบวุา่นายชยัวฒุทิีใ่ห ้
ขอ้มลูตอ่ตนเองก็เพือ่ใชต้นเป็นเครือ่งมอืเพือ่ท าลายนายพเิชษฐ เพือ่ทีน่ายชยัวฒุจิะไดเ้ป็น ส.ส.และหัวหนา้
พรรคแทน ก็ยนืยนัวา่ไมเ่กีย่วกนั เพราะพยานหลักฐานเหลา่นีเ้ป็นขอ้เท็จจรงิ ซึง่นายพเิชษฐ และนายพรีะวทิย์
จะตอ้งมาพสิจูนต์อ่ กกต.วา่เป็นไปตามค ารอ้งทีต่นไดร้อ้งหรอืไม ่

“ผมไมส่นวา่จะเป็นการท าลายกนัหรอืไมข่องพรรคการเมอืง แตเ่มือ่ขอ้มลูปรากฏเชน่นี ้ กต็อ้งมายืน่รอ้งเพือ่ให ้

กกต.ท าขอ้เท็จจรงิใหป้รากฏ และหากไดข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่มกีารใหเ้งนิในลกัษณะดงักลา่วกบัพรรคการเมอืงอืน่ ๆ 

ผมก็จะยืน่เรือ่งตอ่ กกต.อกี” นายศรสีวุรรณ กลา่ว.-ส านักขา่วไทย 

 

อา้งองิ : https://tna.mcot.net/view/CbvUiQx 
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“ศรสีวุรรณ” รอ้ง กกต.สอบ “พเิชษฐ-พรีะวทิย”์ โอนเงนิลา้นหลงัเลอืกต ัง้ผดิกฎหมายหรอืไม ่

วนัที ่31 ตลุาคม 2562 - 12:04 น. 

 

 

 

 

อา้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_1734321 
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“พีศ่ร”ี รอ้ง กกต.สอบ “พเิชษฐ-พรีะวทิย”์ ปมโอนเงนิ 1 ลา้น คาดเป็นคา่มดัจ า

พรรคไทรกัธรรมเขา้รว่มรฐับาล 

เผยแพร:่ 31 ต.ค. 2562 11:56   ปรับปรงุ: 31 ต.ค. 2562 12:31   โดย: ผูจั้ดการออนไลน์ 

 

“ศรสีวุวรณ” ยืน่ค ารอ้ง กกต.ชว่ยตรวจสอบ “พเิชษฐ” หวัหนา้พรรคประชาธรรมไทย หลงัพบ
หลกัฐานสลปิการโอนเงนิ 1 ลา้นบาท ให ้ "พรีะวทิย"์ หวัหนา้พรรคไทรกัธรรม ชีเ้ป็นการมดัจ าเพือ่ให้
พรรคเขา้รว่มรฐับาลกบัพรรคพลงัประชารฐัหรอืไม ่
วันนี ้ (31 ต.ค.) สมาคมองคก์ารพทิักษ์รัฐธรรมนูญไทย โดยนายศรสีวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมฯ เขา้ยืน่ค า
รอ้งตอ่ กกต. ขอใหต้รวจสอบนายพเิชษฐ สถริชวาล หวัหนา้พรรคประชาธรรมไทย กรณีพบหลกัฐานสลปิการโอน
เงนิวันที ่1 เม.ย. 62 จ านวน 1 ลา้นบาทของนายพเิชษฐ ผา่นระบบบญัชธีนาคารไทยพาณชิย ์ จ ากดั (มหาชน) 
สาขาสะพานใหมด่อนเมอืงไปยังบญัชอีอมทรัพยข์องนายพรีะวทิย ์ เรือ่งลอืดลภาค หวัหนา้พรรคไทรักธรรม ซึง่
ชว่งเวลาดังกลา่วเป็นชว่งที ่ 11 พรรคการเมอืงขนาดเล็กมกีารประชมุเพือ่พจิารณาจะรว่มจัดตัง้รัฐบาลกบัพรรค
พลังประชารัฐหรอืไม ่
 
โดยนายศรสีวุรรณกลา่ววา่ไดรั้บหลักฐานสลปิการโอนเงนิดังกลา่วจากนายชยัวฑุ ตรกึตรอง อดตีรองหัวหนา้พรรค
และรักษาการเลขาธกิารพรรคประชาธรรมไทยทีม่าขอความชว่ยเหลอืในเรือ่งคดคีวาม ตนเห็นวา่การโอนเงนิ
ดังกลา่วมคีวามผดิปกตหิากใหเ้พือ่ประโยชนใ์นการจัดตัง้รัฐบาลก็จะเขา้ขา่ยเป็นความผดิตาม พ.ร.ป.พรรค
การเมอืง ม.28 ม.29 ม.44 ม.65 โดยเฉพาะ ม.72 ทีร่ะบวุา่ “หา้มมใิหพ้รรคการเมอืงและผูด้ ารงต าแหน่งในพรรค
การเมอืงรับบรจิาคเงนิ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด โดยรูห้รอืควรจะรูว้า่ไดม้าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายหรอืมี
เหตอุนัควรสงสยัวา่ มแีหลง่ทีม่าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายซึง่มโีทษทัง้ผูใ้หแ้ละผูรั้บ โดยฝ่ายผูรั้บอาจถงึขัน้ตอ้ง
ถกูยบุพรรค แตถ่า้ใหเ้ป็นการสว่นตัว กต็อ้งมหีลกัฐานสญัญาการกูย้มื ซึง่ตามประมวลกฎหมายแพง่และพานชิย์
ก าหนดไวช้ดัวา่การกูเ้งนิกนัเกนิวา่ 2,000 บาทจะตอ้งท าเป็นหนังสอืสญัญากูย้มื รวมทัง้จะเป็นการใหพ้รรค
การเมอืงดว้ยกนัยมืกไ็มใ่ดเ้ชน่กนัเนือ่งจากรายไดข้องพรรคการเมอืงตอ้งมา 7 ขอ้ตามที ่ พ.ร.ป.พรรคการเมอืง
ก าหนด ซึง่ไมม่เีรือ่งการกูย้มื หรอืถา้การเป็นการบรจิาคใหก้นักต็อ้งแจง้ตอ่ กกต.ทราบทกุเดอืน ดังนัน้จงึขอให ้
กกต.ด าเนนิการตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดข้อ้เท็จจรงิโดยอาจสง่เรือ่งให ้ ปปง.ตรวจสอบเสน้ทางการเงนิและด าเนนิการ
ตามกฎหมาย 
 
“จะถอืเป็นการใหม้ดัจ าเพือ่ใหพ้รรคเขา้รว่มรัฐบาลกบัพรรคพลังประชารัฐหรอืไม ่ผมไมท่ราบ เป็นเรือ่งทีก่กต.ตอ้ง
ตรวจสอบ แตม่ขีอ้น่าสงสยัวา่ หลังการเลอืกตัง้ทีท่ราบวา่พรรคไหนม ี ส.ส.ในสงักดัเทา่ใดแลว้ และมพีรรคเล็กที่
คาดวา่ได ้ ส.ส.รวม 11 พรรคการเมอืง และจากนัน้วันที ่ 13 พ.ค. 62 ก็มกีารประชมุของ 11 พรรคเล็กและลง
สตัยาบนัวา่จะสนับสนุน พล.อ.ประยทุธ ์ เป็นนายกรัฐมนตร ี ซึง่การโอนเงนิดังกลา่วมนัเกดิขึน้ในชว่งเวลาใกล ้
เหตกุารณ์นี ้ฉะนัน้มนัเป็นเหตผุลทีเ่ชือ่มโยงกนั การโอนกนั 1 ลา้นบาทของหัวหนา้พรรคประชาธรรมไทยมนัจงึมี
โอกาสเป็นไปไดท้ีจ่ะเป็นการใหเ้พือ่แลกกบัสนับสนุนจัดตัง้รัฐบาล” 
 
นายศรสีวุรรณยงักลา่ววา่ ไมเ่ชือ่วา่การโอนเงนิดังกลา่วเป็นการยมืกนัสว่นตวัของบคุคล เพราะเงนิ 1 ลา้นบาท
ไมใ่ชเ่งนิเล็กนอ้ย จะมาใจดใีหย้มืกนัโดยไมม่กีารท าสญัญาคงไมไ่ด ้ สว่นทีน่ายพเิชษฐ ระบวุา่นายชยัวฒุทิีใ่ห ้
ขอ้มลูตอ่ตนเองก็เพือ่ใชต้น เป็นเครือ่งมอืเพือ่ท าลายนายพเิชษฐเพือ่ทีน่ายชยัวฒุจิะไดเ้ป็น ส.ส.และหัวหนา้
พรรคแทน ก็ยนืยนัวา่ ไมเ่กีย่วกนั เพราะพยานหลักฐานเหลา่นีเ้ป็นขอ้เท็จจรงิ ซึง่นายพเิชษฐ และนายพรีะวทิย์
จะตอ้งมาพสิจูนต์อ่ กกต.วา่เป็นไปตามค ารอ้งทีต่นไดร้อ้งหรอืไม ่ ตนไมส่นวา่จะเป็นการท าลายกนัหรอืไมข่อง
พรรคการเมอืง แตเ่มือ่ขอ้มลูปรากฏเชน่นีก้็ตอ้งมายืน่รอ้งเพือ่ให ้ กกต.ท าขอ้เท็จจรงิใหป้รากฏ และหากไดข้อ้มลู
เพิม่เตมิวา่มกีารใหเ้งนิในลกัษณะดังกลา่วกบัพรรคการเมอืงอืน่ๆ ตนก็จะยืน่เรือ่งตอ่ กกต.อกี 
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