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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 8 เมษายน 2563 
 

  ข่าว กกต./ ข่าวผู้บริหาร กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยพีบีเอสออนไลน์ กกต. เปิดช่องให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุ COVID-19 จัดประชุมไม่ได้ 3 
2 มติชนออนไลน์ กกต. ชี้ไม่มี กม.ให้อ านาจเลื่อนจัดประชุมใหญ่ แนะพรรคการเมือง  

ให้อ้างติด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
4 

3 คมชัดลึกออนไลน์ ไม่มีอ านาจเลื่อนประชุม กกต. โยนพรรคการเมืองแจ้งเอง 5 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. แนะพรรคที่จัดประชุมไม่ได้ แจ้งนายทะเบียนฯอ้างเหตุโควิด 6 

5 MGR ออนไลน์ กกต. สรุปไร้อ านาจเลื่อนประชุมพรรค แนะอ้างติดประกาศโควิด-19 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

7 

6 สยามรัฐออนไลน์ กกต.ชี้ไม่มีกม.ให้อ านาจสั่งเลื่อน-ขยายเวลา "พรรคการเมือง" จัดประชุมใหญ่ 8 

7 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. รบัไม่มีอ านาจสั่งเลื่อน-ขยายเวลาจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง 9 
8 แนวหน้าออนไลน์ กกต.รับไม่มีอ านาจสั่งเลื่อน-ขยายเวลาจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง 10 

 
 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 MGR ออนไลน์ ตร. ส่งส านวนฟ้อง “ปิยบุตร-พรรณิการ์-พิธา จัดแฟลชม็อบสกายวอล์ก  11 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พรเพชร' แทงหนังสือถึง ส.ว. ทกุคน ร่วมกันบริจาคเงินเดือนคนละ 5 หมื่น 13 
3 มติชนออนไลน์ ปธ.-รอง ปธ.วุฒิฯ เคาะ ขอหักเงิน ส.ว. เดือน เม.ย. ขั้นต่ าคนละ 5 หมื่น 14 

4 มติชนออนไลน์ ส.ส. ก้าวไกล จ่อยื่นญัตติด่วนแก้ระเบียบให้ประชุม-ลงมติออนไลน์ได้ 15 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ อัยการยื่นฟ้อง'เหงี่ยม' แกนน านปช. คดีบุกรัฐสภาปี 2553 16 

6 แนวหน้าออนไลน์ อัยการฟ้องแล้ว 'พ.ต.ต.เสงี่ยม' คดีบุกรัฐสภาปี 53 18 
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กกต. เปิดช่องให้พรรคการเมอืงแจ้งเหตุ COVID-19 จดัประชุมไม่ได้  
17:21 | 7 เมษายน 2563 | 176  

 

กกต.แจง้ไม่มีอ  ำนำจเล่ือนหรือขยำยกำรจดัประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองประจ ำปี 2563 ได ้แต่ดว้ย

สถำนกำรณแ์พร่ระบำดไวรสั COVID-19 ภำยใตส้ถำนกำรณ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดตอ่ ใหแ้จง้

เหตดุงักล่ำวตอ่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองได ้

          วนัน้ี ( 7 เม.ย. 2563) ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ตามท่ีพรรคการเมืองหลายพรรคไดม้ีหนังสือสอบถาม กกต. 

เก่ียวกับการเล่ือนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง เพ่ืออนุมติัรายงานการด าเนินกิจการของ

พรรคการเมือง ในรอบปี 2562 ตามมาตรา 43 และอนุมติังบการเงินของพรรคการเมือง ในรอบปี 2562 ตาม

มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรคการเมือง ปี 2560 ภายในเดือนมษายนน้ี 

เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั COVID-19 น้ัน 

          วนัน้ี กกต. ไดพิ้จารณาหนังสือสอบถามดังกล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นว่าไม่มีบทบญัญัติแห่งกฎหมายใดให้

อ านาจ กกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได ้โดยกรณี

ท่ีพรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้เน่ื องจาก

กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อปี 2548 

และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ราชอาณาจกัร ตาม

พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ใหพ้รรคการเมืองแจง้เหตุดังกล่าวต่อนาย

ทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งน้ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดม้ีหนังสือตอบขอ้สอบถามพรรคการเมือง

ขา้งตนั และแจง้ใหทุ้กพรรคการเมืองทราบต่อไป 

อา้งอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/290825 

https://news.thaipbs.or.th/content/290825
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กกต. ช้ีไม่มี กม.ใหอ้  ำนำจเล่ือนจดัประชุมใหญ ่แนะพรรคกำรเมือง  

ใหอ้ำ้งติด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

วนัท่ี 7 เมษายน 2563 - 17:32 น.  

 
 

กกต. ช้ี ไม่มีกฎหมำยใหอ้  ำนำจเล่ือน-ขยำยเวลำจัดประชุมใหญ่พรรคกำรเมืองได ้แนะใหแ้จง้นำย

ทะเบียนพรรคกำรเมือง อำ้งเหตตุดิประกำศโควิด-19 – พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

 

  เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดพิ้จารณากรณีท่ีพรรค

การเมือง ท าหนังสือขอสอบถามความชดัเจนเก่ียวกบัการเล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 

เพ่ืออนุมติัรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปี 2562 ตามมาตรา 43 และอนุมติังบการเงิน

ของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 61 พ.ร.ป.ว่าดว้ยพรรคการเมือง ภายในเดือนเมษายน 

2563 เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) น้ัน โดยกกต.ไดพิ้จารณา

หนังสือสอบถามดังกล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นว่า ไม่มีบทบญัญัติแห่งกฎหมายใดใหอ้ านาจกกต.หรือนายทะเบียน

พรรคการเมืองเล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได ้

ทั้งน้ี กรณีท่ีพรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้

เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 และ

นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีไดป้ระกาศสถานการณฉุ์กเฉินทัว่ราชอาณาจกัร ตามพ.ร.ก.

ฉุกเฉินฯใหพ้รรคการเมืองแจง้เหตุดงักล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งน้ี กกต. จะไดม้ีหนังสือตอบขอ้สอบ

ถามพรรคการเมืองขา้งตน้ และแจง้ใหทุ้กพรรคการเมืองทราบเป็นการทัว่ไป  

 

อา้งอิง : https://www.youtube.com/watch?v=7FhbKx4Xr60&list=RD7FhbKx4Xr60&index=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FhbKx4Xr60&list=RD7FhbKx4Xr60&index=1
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2018/09/6-89-e1537954412643.jpg
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ไม่มีอ ำนำจเล่ือนประชุม กกต. โยนพรรคกำรเมืองแจง้เอง  

7 เมษายน 2563 - 18:22 น.  

 
Share to Facebook29Share to Twit ter Share to LINE 

เปิดอ่าน 455 คร้ัง 

กกต.เคาะ ไม่มีอ านาจส่ังเลื่อน-ขยาย การจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองหนีโควิด แนะพรรคการเมือง
แจ้งนายทะเบียนฯ อ้างเหตุติดประกาศ สธ.-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

        ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) -7 เมษายน 2563 นำยอิทธิพร บุญประคอง 

ประธำนกกต.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกำร กกต. โดยมีวาระพิจารณากรณีที่พรรคการเมือง

หลายพรรคไดม้ีหนังสือสอบถามกกต.เก่ียวกับการเล่ือนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมือง  

  ทั้งน้ีเพื่ออนุมตัิรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ.2562ตามมาตรา 43 

และอนุมตัิงบการเงินของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 61 ตามพ.ร.บ.ประกอบ

รฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง  ภายในเดือนเม.ย.เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

  โดยภายหลงัการประชุมส านักงานไดท้ าเอกสารเผยแพร่ข่าว โดยระบุว่า กกต.ไดพ้ิจารณาหนังสือ

สอบถามดังกล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นว่า ไม่มีบทบญัญัติแห่งกฎหมายใดใหอ้ านาจกกต.หรือนายทะเบียนพรรค

การเมืองเล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้ 

  ส่วนกรณีที่พรรคการเมืองไม่อาจจดัประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดได ้เน่ืองจาก

กระทรวงสำธำรณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ และนายกรฐัมนตรีโดยความ

เห็นชอบของครม.ไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ราชอาณาจกัร   ใหพ้รรคการเมืองแจง้เหตุดังกล่าวต่อ

นายทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งน้ี ส ำนักงำนกกต.จะไดม้ีหนังสือตอบขอ้สอบถามพรรคการเมืองขา้งตน้ และ

แจง้ใหทุ้กพรรคการเมืองทราบเป็นการทัว่ไปต่อไป  

 

อา้งอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/426599 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/426599
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  องัคำรท่ี 7 เมษำยน 2563 เวลำ 17.26 น.       
 

กกต. แนะพรรคที่จดัประชุมไม่ได ้แจง้นำยทะเบียนฯอำ้งเหตโุควิด 

 

 
   

         กกต.”เคำะขอ้สรุปไรอ้  ำนำจ สัง่เล่ือน-ขยำยเวลำจดัประชุมใหญ่พรรคกำรเมือง แนะใหพ้รรคที่จดั

ประชุมไม่ได ้แจง้นำยทะเบียนฯโดยอำ้งเหตตุดิประกำศโควิด                                   

 

     เมื่อวนัท่ี 7 เม.ย. ท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. 

เป็นประธานการคณะกรรมการ ปปต. โดยมีการพิจารณากรณีท่ีพรรคการเมืองหลายพรรคไดม้ีหนังสือสอบถาม

กกต.เก่ียวกบัการเล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง เพ่ืออนุมติัรายงานการด าเนินกิจการของ

พรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ.2562ตามมาตรา 43 และอนุมติังบการเงินของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ. 

2562 ตามมาตรา 61 ตามพ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง  ภายในเดือนเม.ย.เน่ืองจากมีการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

    ซ่ึงภายหลังการประชุมส านักงาน กกต. ไดเ้ผยแพร่เอกสารว่า กกต.ไดพิ้จารณาหนังสือสอบถามดังกล่าว

ขา้งตน้แลว้ และเห็นว่า ไม่มีบทบญัญัติแห่งกฎหมายใดใหอ้ านาจกกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เล่ือน

หรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได ้ส่วนกรณีท่ีพรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือ

โรคโควิด-19  เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ และนายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของครม.ได้

ประกาศสถานการณฉุ์กเฉินทัว่ราชอาณาจกัร  ใหพ้รรคการเมืองแจง้เหตุดงักล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 

ทั้งน้ี ส านักงานกกต.จะไดม้ีหนังสือตอบขอ้สอบถามพรรคการเมืองขา้งตน้ และแจง้ใหทุ้กพรรคการเมืองทราบ

เป็นการทัว่ไปต่อไป.                     
                                             
      

อา้งอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/767639 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/767639
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เผยแพร่: 7 เม.ย. 2563 18:29   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน์  

กกต. สรุปไรอ้  ำนำจเล่ือนประชุมพรรค แนะอำ้งติดประกำศโควิด-19 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

 
 

 

 

 

 

กกต.ออกเอกสำร ช้ีแจงไม่มีอ  ำนำจสัง่พรรคกำรเมืองเล่ือน-ขยำยจดัประชุมใหญ่พรรคกำรเมือง แนะอำ้ง

ตดิประกำศโควิด-19 พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นเหตตุอ้งเล่ือน 

 

        วนัน้ี (7 เม.ย.) ส านักงาน กกต.ไดอ้อกเอกสารช้ีแจงกรณีท่ีประชุม กกต.ไดม้ีการพิจารณากรณีพรรค

การเมืองหลายพรรคไดม้ีหนังสือสอบถาม เก่ียวกบัการเล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 

เพ่ืออนุมติัรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 43 และอนุมติังบ

การเงินของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 61 พ.ร.ป.ว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

ภายในเดือนเมษายนน้ีออกไป เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย

เห็นว่า ไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใดใหอ้ านาจ กกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เล่ือน หรือขยายการจดั

ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได ้

         อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีพรรคการเมืองไมอ่าจจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ก าหนดได ้เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ราชอาณาจกัร ตาม

พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2548 ใหพ้รรคการเมืองแจง้เหตุดงักล่าวต่อนาย

ทะเบียนพรรคการเมือง โดยส านักงาน กกต. จะไดม้ีหนังสือตอบขอ้สอบถามพรรคการเมืองท่ีสอบถามมา และ

แจง้ใหทุ้กพรรคการเมืองทราบเป็นการทัว่ไปต่อไป 

        ทั้งน้ี มีรายงานว่า ก่อนท่ีประชุม กกต.จะมีมติดังกล่าวไดม้ีการพิจารณาความเห็นของคณะท่ีปรึกษา

กฎหมาย กกต.ท่ีไดป้ระชุมพิจารณาเร่ืองน้ีเมื่อวนัท่ี 4 เม.ย.ท่ีผ่านมา โดยท่ีปรึกษากฎหมายเห็นว่ากรณีการแพร่

ระบาดของไวรสัโควิด และมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดท่ีรฐับาลออกโดยอาศัย พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ พ.ร.บ.

โรคติดต่อ เป็นเหตุท่ีพรรคการเมืองอา้งไดต้ามกฎหมายในการแจง้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองขอเล่ือนการ

ประชุมพรรคเดือน เม.ย.ไดอ้ยูแ่ลว้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งอา้งถึงมาตรา 91(4 ) ของ พ.ร.ป.วา่ดว้ยพรรคการเมือง 

 

อา้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000035979 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000035979
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กกต.ช้ีไม่มีกม.ใหอ้  ำนำจสัง่เล่ือน-ขยำยเวลำ "พรรคกำรเมือง" จดัประชุมใหญ ่แนะ

ใหอ้ำ้งเหตตุิดพรก.ฉุกเฉิน-โควิด 

สยามรัฐออนไลน์ 7 เมษายน 2563 18:09 น. 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 7 เม.ย.63 ผู ้ส่ือข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดพิ้จารณากรณีท่ีพรรค

การเมือง ท าหนังสือขอสอบถามความชดัเจนเก่ียวกบัการเล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 

เพ่ืออนุมติัรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปี 2562 ตามมาตรา 43 และอนุมติังบการเงิน

ของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 61 พ.ร.ป.ว่าดว้ยพรรคการเมือง ภายในเดือนเมษายน 

2563 เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) น้ัน โดยกกต.ไดพิ้จารณา

หนังสือสอบถามดังกล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นว่า ไม่มีบทบญัญัติแห่งกฎหมายใดใหอ้ านาจกกต.หรือนายทะเบียน

พรรคการเมืองเล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได ้

         ทั้งน้ี กรณีท่ีพรรคการเมืองไม่อาจจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด

ได ้เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 และ

นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีไดป้ระกาศสถานการณฉุ์กเฉินทัว่ราชอาณาจกัร ตามพ.ร.ก.

ฉุกเฉินฯใหพ้รรคการเมืองแจง้เหตุดงักล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งน้ี กกต. จะไดม้ีหนังสือตอบขอ้สอบ

ถามพรรคการเมืองขา้งตน้ และแจง้ใหทุ้กพรรคการเมืองทราบเป็นการทัว่ไป 

 

อา้งอิง : https://siamrath.co.th/n/145300 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/145300
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200407/1ae573673994cc6eb1868cc34592accb925eed11330c11b0dccc33b3c4b42004.jpg?itok=87735kJz
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กกต. รบัไม่มีอ ำนำจสัง่เล่ือน-ขยำยเวลำจดัประชุมใหญพ่รรคกำรเมือง 

7 เม.ย. 63 | 17:42 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

ส านักงาน กกต.  7 เม.ย. - นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็น

ประธานการประชุม  กกต. พิจารณากรณีท่ีพรรคการเมืองหลายพรรคไดม้ีหนังสือสอบถาม กกต.เก่ียวกบัการ

เล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง  เพ่ืออนุมติัรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 

ในรอบปี พ.ศ.2562  ตามมาตรา 43 และอนุมติังบการเงินของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ. 2562  ตาม

มาตรา 61  ตาม พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง  ภายในเดือนเมษายนน้ี   เน่ืองจากมีการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019    

ภายหลงัการประชุม ส านักงาน กกต.ท าเอกสารเผยแพร่ข่าว  ระบุว่า กกต.ไดพิ้จารณาหนังสือสอบถาม

ดังกล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นว่าไม่มีบทบญัญัติแห่งกฎหมายใด ใหอ้ านาจ กกต. หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง

เล่ือนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้   ส่วนกรณีท่ีพรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ 

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 หรือ โควิด-19  เป็นโรคติดต่ออนัตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ  และนายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของ 

ครม.ไดป้ระกาศสถานการณฉุ์กเฉินทัว่ราชอาณาจกัร  ใหพ้รรคการเมืองแจง้เหตุดงักล่าวต่อนายทะเบียนพรรค

การเมือง  ทั้งน้ี  ส านักงาน กกต.จะไดม้ีหนังสือตอบขอ้สอบถามพรรคการเมืองขา้งตน้   และแจง้ใหทุ้กพรรค

การเมืองทราบเป็นการทัว่ไปต่อไป .- ส านักขา่วไทย 

 
อา้งอิง : https://www.mcot.net/view/5e8c592be3f8e40af4435028 

 
 
 

https://www.mcot.net/view/5e8c592be3f8e40af4435028
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หน้ำแรก / กำรเมือง  

กกต.รบัไม่มีอ ำนำจสัง่เล่ือน-ขยำยเวลำจดัประชุมใหญพ่รรคกำรเมือง 

วนัองัคาร ท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563, 17.47 น. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กกต.รบัไม่มีอ  ำนำจสัง่เล่ือน-ขยำยเวลำจดัประชุมใหญ่พรรคกำรเมือง แนะใหแ้จง้นำยทะเบียนพรรค

กำรเมือง อำ้งเหตตุดิประกำศโควิด-พ.ร.กฉุกเฉิน 

เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง 

ประธาน กกต.เป็นประธานการประชุม โดยมีการพิจารณากรณีท่ีพรรคการเมืองหลายพรรคไดม้ีหนังสือสอบถาม

กกต.เก่ียวกบัการเล่ือนหรือขยายการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง เพ่ืออนุมัติรายงานการด าเนินกิจการของ

พรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ.2562ตามมาตรา 43 และอนุมติังบการเงินของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ.

2562 ตามมาตรา 61 ตาม พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง ภายในเดือน เม.ย.เน่ืองจากมี

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยภายหลงัการประชุมส านักงานไดท้ าเอกสารเผยแพร่ข่าว โดยระบุว่า กกต.ไดพิ้จารณาหนังสือสอบถาม

ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นว่า ไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใดใหอ้ านาจกกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเล่ือน

หรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได ้ส่วนกรณีท่ีพรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได ้เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือ

โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ และนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ

คณะรฐัมนตรี (ครม.) ไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ราชอาณาจกัร ใหพ้รรคการเมืองแจง้เหตุดังกล่าวต่อ

นายทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งน้ี ส านักงาน กกต.จะไดม้ีหนังสือตอบขอ้สอบถามพรรคการเมืองขา้งตน้ และแจง้

ใหทุ้กพรรคการเมืองทราบเป็นการทัว่ไปต่อไป 

รายงานข่าวแจง้ว่า พรรคการเมืองจะตอ้งส่งหนังสือช้ีแจงถึงเหตุท่ีพรรคการเมืองไม่สามารถประชุมใหญ่

พรรคไดต่้อนายทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐาน จะไดไ้ม่ตอ้งโดนโทษปรบัและโทษอาญาตามกฎหมาย หากมีการ

รอ้งเรียนมา ขณะท่ีมีพรรคการเมืองประมาณ 20 พรรค บางพรรคท่ีไดป้ระชุมใหญ่พิจารณางบการเงินส่ง กกต.

แลว้ 

 

อา้งอิง : https://www.naewna.com/politic/484756 

 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/484756
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ตร.สง่ส ำนวนฟ้อง “ปิยบุตร-พรรณิกำร-์พิธำ จดัแฟลชม็อบ 

สกำยวอลก์ อยักำรนดัสัง่คดี 15 เม.ย. 

เผยแพร่: 7 เม.ย. 2563 12:57   ปรบัปรุง: 7 เม.ย. 2563 14:17   โดย: ทีมขา่วอาชญากรรม  

 
 

ตร.ปทุมวนั ส่งส  ำนวนคดี พรอ้มควำมเห็นสมควรฟ้อง “ปิยบุตร-พรรณิกำร-์พิธำ” อดีต ส.ส.และแกนน ำ

ชุมนุมแฟลชม็อบ สกำยวอลก์ ใหอ้ยักำรพิจำรณำสัง่ฟ้องหรือไม่ 15 เม.ย.น้ี  
 

  เมื่อเวลา 10.00 น. วนัน้ี (7 เม.ย.) พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลปทุมวนั ส่งตวั นายปิยบุตร 

แสงกนกกุล อดีต ส.ส.และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่, น.ส.พรรณิการ ์วานิช อดีต ส.ส.และโฆษกพรรคอนาคต

ใหม่ และ นายพิธา ล้ิมเจริญรตัน์ ส.ส.บญัชีรายช่ือ หวัหน้าพรรคกา้วไกล มาส่งส านวนสอบสวนและความเห็น

ควรสัง่ฟ้องต่ออยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวนั) คดีเป็นแกนน าชุมนุมแฟลชม็อบ บริเวณสกายวอลก์ ส่ี

แยกปทุมวนั หนา้หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อวนัท่ี 14 ธ.ค. 2562 

  ภายหลงัรายงานตวัต่อพนักงานอยัการเสร็จแลว้ นายกฤษฎางค ์นุตจรสั ทนายความผูต้อ้งหา เปิดเผย

ว่า มีการตั้งขอ้หาเดิม 5 ขอ้หา ซ่ึงอยัการนัดใหผู้ต้อ้งหาทั้งสามมาฟังค าสัง่ฟ้องหรือไม่ฟ้อง ในวนัท่ี 15 เม.ย.น้ี 

เวลา 10.00 น. แต่ตนปรึกษากับทั้งสามแลว้ จะตอ้งยื่นขอความเป็นธรรม เพราะการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวน สน.ปทุมวนั ยงัไมค่รบถว้นสมบรูณ ์ยงัไมพิ่สจูน์ความบริสุทธ์ิของผูถู้กกล่าวหา ประกอบกบัคดีน้ีเป็นคดี

เดียวกบัท่ีนักศึกษา ประชาชน กับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถูกกล่าวหาดว้ย 

ขณะน้ีอยัการก็ยงัไมส่ัง่ฟ้อง อยูร่ะหวา่งสอบพยานเพ่ิมเติมเช่นกนั 

  ดา้น นายปิยบุตร กล่าวว่า เราจะต่อสูค้ดีตามกฎหมาย เช่ือมัน่ในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงจะเป็น

กรณีศึกษาว่า การใช ้พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 น้ัน ถึงเวลาใชใ้นทางปฏิบติัมีปัญหาจริงๆ ละเมิด

สิทธิเสรีภาพ วตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจท าใหเ้สรีภาพในการชุมนุมเกิดขึ้ นได ้แต่ในทา้ยท่ีสุดอาจจะเกิดขึ้ นไม่ไดจ้าก

การบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัน้ี การท่ีเราถูกตั้งขอ้หาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพิจารณาทบทวนเสนอแกไ้ขปรบัปรุง 

หรือยกเลิกแลว้เขียนใหม่ ใหก้ฎหมายการชุมนุมสาธารณะ บังคับการใหเ้สรีภาพการชุมนุมซ่ึงรบัรองไวต้าม

รฐัธรรมนูญ ใชไ้ดจ้ริง 
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  ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีแฟลชม็อบ ก่อนหน้าน้ีเมื่อวันท่ี 3 ก.พ. 2563 พนักงานสอบสวน สน.

ปทุมวนั ไดส้่งส านวนพรอ้มความเห็นควรสัง่ฟ้องนายธนาธร อดีตหวัหน้าพรรคอนาคตใหม่ , นายไพรฎัฐโชติก ์

จนัทรขจร อดีตผูส้มคัร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขต 5 นครปฐม, นายพริษฐ์ ชิวารกัษ์ นักกิจกรรมทางการเมือง, 

นายธนวฒัน์ วงค์ไชย แกนน าวิ่งไล่ลุง และ น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา แกนน ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ใน 5 ขอ้หา 

ประกอบดว้ย 1. ร่วมกนัเป็นผูจ้ดัการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจง้การชุมนุมต่อผูร้บัแจง้ 2. ร่วมกนัจดัการชุมนุม

สาธารณะโดยกีดขวางทางเขา้ออกหรือรบกวนการปฏิบติังานหรือการใชบ้ริการสถานีรถไฟ 3. ร่วมกนัจดัการ

ชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลและรบัผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ใหเ้กิดการขดัขวางเกินสมควรต่อประชาชนท่ี

จะใชท่ี้สาธารณะ 4. ร่วมกนัโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียงโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ท่ี 5. ชุมนุม

ในรศัมีใกลเ้ขตพระราชฐาน 150 เมตร 

  อย่างไรก็ตาม ส าหรบัคดีของผูต้อ้งหา 5 คนแรกน้ัน อยู่ระหว่างสอบสวนพยานเพ่ิมเติม โดยอยัการนัด

สัง่คดีชุดแรกในวนัท่ี 23 เม.ย. 2563 เวลา 10.00 น. 

 

อา้งอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9630000035735 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/crime/detail/9630000035735
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'พรเพชร' แทงหนังสือถึง ส.ว. ทุกคน ร่วมกนับริจำคเงินเดือนขั้นต ำ่คนละ 5 หม่ืน  

ตั้งกองทุนสูโ้ควิด 

07 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:45 น.      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      7 เม.ย.63- ผูส่ื้อข่าวรายงานจากรฐัสภาว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดท้ าหนังสือถึงสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) ทุกคน โดยระบุว่า ตามท่ีเกิดสถานการณเ์ช้ือไวรสัโควิด-19 แพร่ระบาดไปทัว่ประเทศ เพ่ือใหส้.ว.ไดม้ี

บทบาท และมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาวิกฤตการณ์ดังกล่าวของประเทศ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

วุฒิสภา ไดป้ระชุมหารือร่วมกบั พล.อ.สิงหศึ์ก สิงหไ์พร รองประธานวุฒิสภา คนท่ี 1 นายศุภชยั สมเจริญ รอง

ประธานวุฒิสภา คนท่ี 2 และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ

วุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) มีความเห็นว่า สมาชิก ส.ว.ทุกคนควรมีบทบาทร่วมกนัในนามของวุฒิสภาเพ่ือท่ีจะหา

หนทางช่วยกนัคล่ีคลาย และแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณด์งักล่าวของประเทศ  

โดยจะไดข้อความร่วมมือจากสมาชิกส.ว.ทุกคน ร่วมกนับริจาคเงินขั้นต า่ คนละ 50,000 บาท เพ่ือเป็น

กองทุนบรรเทาทุกขข์องประชาชนในนามของวุฒิสภา โดยจะมีการหกัเงินจ านวนดงักล่าวจากเงินเดือนและเงิน

ประจ าต าแหน่งประจ าเดือนมษายน 2563 น้ี  

         ส่วนการด าเนินการเก่ียวกับเงินบริจาคจะไดต้ั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดตามความ

เหมาะสมต่อไป โดยมอบหมายใหเ้ลขาธิการวุฒิสภา ช้ีแจงรายละเอียดกบัประธานกรรมาธิการสามญัประจ า

วุฒิสภาทุกคณะ เพ่ือแจง้ใหส้มาชิกส.ว.ในแต่ละคณะกรรมาธิการทราบต่อไป. 

 

อา้งอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62395 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/62395
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ปธ.-รอง ปธ.วุฒิฯ เคำะ ขอหกัเงิน ส.ว. เดือน เม.ย. ขั้นต ำ่คนละ 5 หม่ืน  

ตั้งกองทุนช่วยโควิด 

วนัท่ี 7 เมษายน 2563 - 17:39 น.  

 

 

 

 

 

 

ปธ.รองปธ.วุฒิฯ-บ๊ิกฉตัร เคำะ ขอหกัเงินส.ว. เดือนเม.ย.ขั้นต ำ่คนละ 5หม่ืน ตัง้กองทุนช่วยโควิด-19 

         ผูส่ื้อข่าวรายงานจากรฐัสภาว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดท้ าหนังสือถึงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทุก

คน โดยระบุวา่ ตามท่ีเกิดสถานการณเ์ช้ือไวรสัโควิด-19 แพร่ระบาดไปทัว่ประเทศเพ่ือใหส้.ว.ไดม้ีบทบาท และมี

ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาวิกฤตการณด์งักล่าวของประเทศ นายพรเพชร วิชิตชลชยั ประธานวุฒิสภา ไดป้ระชุม

หารือร่วมกบั พล.อ.สิงหศึ์ก สิงหไ์พร รองประธานวุฒิสภา คนท่ี 1 นายศุภชยั สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คน

ท่ี 2 และ พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา หรือ วิปวุฒิสภา มี

ความเห็นว่า สมาชิกส.ว.ทุกคนควรมีบทบาทร่วมกนัในนามของวุฒิสภาเพ่ือท่ีจะหนทางช่วยกนัคล่ีคลาย และ

แกไ้ขปัญหาวิกฤตการณ์ดังกล่าววของประเทศ โดยจะไดข้อความร่วมมือจากสมาชิกส.ว.ทุกคน ร่วมกนับริจาค

เงินขั้นต า่ จ านวนคนละ 50,000 บาท เพ่ือเป็นกองทุนบรรเทาทุกขข์องประชาชนในนามของวุฒิสภา โดยจะมี

การหักเงินจ านวนดังกล่าวจากเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งประจ าเดือนเมษายน 2563 น้ี ส่วนการ

ด าเนินการเก่ียวกบัเงินบริจาคจะไดต้ั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดตามความเหมาะสมต่อไป โดย

มอบหมายใหเ้ลขาธิการวุฒิสภา ช้ีแจงรายละเอียดกบัประธานกรรมาธิการสามญัประจ าวุฒิสภาทุกคณะ เพื่อแจง้

ใหส้มาชิกส.ว.ในแต่ละคณะกรรมาธิการทราบต่อไป 

         ทั้งน้ี มีส.ว.บางส่วน น าโดย นายสมชาย แสวงการ ส.ว. เสนอใหบ้ริจาคคนละ 1 แสนบาท โดยแบ่ง งวด

แรก เป็นเงินตกเบิก 40,000 บาทของสมาชิกทุกคน และงวดอีก 6 งวด งวดละ 10,000 บาท ตั้งแต่เดือน

เมษายน – กนัยายน เพ่ือใหย้อดรวมถึงยอด 25 ลา้นบาท มากกว่า แบบแรกตามท่ีประธานวุฒิสภา กบั รอง

ประธานวุฒิสภาทั้ง 2 คน รวมไปถึง พล.อ.ฉัตรชัยถึง 12.5 ลา้น โดยมี ส.ว.ลงช่ือสนับสนุนแนวทางท่ีนาย

สมชาย เสนอกว่า 50 คน อาทิ นายสุรชยั เล้ียงบุญเลิศชยั พล.อ.นพดล อินทปัญญา นายตวง อนัทะไชย นาย

วลัลภ ตั้งคณานุรกัษ์ นายเนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย ์พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม เป็นตน้ ท าใหส้.ว.บางรายสบัสนว่า 

จะบริจาคเท่าไหร่กนัแน่ จนกระทัง่ไดข้อ้สรุปร่วมกนัว่า จะใชโ้มเดลการบริจาคตามท่ีส านักเลขาธิการวุฒิสภาได้

ท าหนังสือถึงสมาชิก โดยความเห็นร่วมของประธานฯท่ีไดข้อความร่วมมือจากสมาชิกส.ว.ทุกคน ร่วมกนับริจาค

เงินขั้นต า่ จ านวนคนละ 50,000 บาท หากสมาชิกคนใดอยากจะบริจาคเพ่ิมใหเ้ป็นเร่ืองส่วนบุคคล อย่างไรก็

ตาม ส าหรบัคณะท างานท่ีจะถูกตอ้งขึ้ นน้ัน จะท าหน้าท่ีพิจารณากนัอีกครั้งว่า จะน าเงินบริจาคน้ีไวใ้นส่วนใด 

สนับสนุนโรงพยาบาลอะไรบา้ง รวมไปถึงพิจารณาสิทธิประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษีของสมาชิกดว้ย 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2127935 

ขา่วท่ีเก่ียวขอ้ง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2127936 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2127935
https://www.matichon.co.th/politics/news_2127936
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/49.jpg
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ส.ส. กำ้วไกล จอ่ยื่นญตัติด่วนแกร้ะเบียบใหป้ระชุม-ลงมติออนไลนไ์ด ้

วนัท่ี 7 เมษายน 2563 - 20:16 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. กา้วไกล จอ่ย่ืนญตัตด่ิวนแกร้ะเบียบใหป้ระชุม-ลงมตอิอนไลนไ์ด ้

 

เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า มีการประชุมส.ส.พรรคกา้วไกล โดยมีนายพิธา ล้ิมเจริญรตัน์ 

หัวหน้าพรรคกา้วไกล เป็นประธานในท่ีประชุม มีมติเตรียมยื่นญัตติด่วนตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือแกไ้ข

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ใหส้ามารถประชุมผ่านระบบออนไลน์ และลงมติออนไลน์ได ้เน่ืองจาก

สถานการณไ์วรสัโควิด-19ระบาด การออกแบบการประชุมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณแ์ละเพ่ือความปลอดภัย

ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นส่ิงส าคญั กอปรกบัใหส้ามารถท าหนา้ท่ีตวัแทนของประชาชนในสถานการณท่ี์

ตอ้งเร่งแกไ้ขใหก้ลบัสภาวะปกติโดยด่วนถือวา่มีความส าคญัเท่าๆ กนั 

นายพิจารณ ์เชาวพฒันวงศ ์รองหวัหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา  กล่าวว่า อีกหน่ึงประเด็นท่ีพรรคกา้วมีความเห็น

และเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ใหม้ีการขยายเวลาประชุมสามญัพรรคการเมืองท่ีเดิม

ไดก้ าหนดไวใ้หจ้ดัประชุมภายในเดือนเมษายนน้ี เน่ืองจากสถานการณใ์นขณะน้ีไม่เหมาะสมท่ีจะใหค้นมารวมตวั

กนัเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีอาจมีการหารือกบัพรรคร่วมฝ่ายคา้นแลว้ยื่นขอ้เสนอน้ีพรอ้มกนั 

 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2128177 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2128177
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อยักำรยื่นฟ้อง'เหง่ียม' แกนน ำนปช. คดีบุกรฐัสภำปี 2553 ช่วงเผำบำ้นเผำเมือง  

 

07 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:25 น.      

 

      

   7 เม.ย.63- ท่ีศาลอาญา ถ.รชัดาภิเษก พนักงานอยัการฝ่ายคดีพิเศษ  1 ไดเ้ป็นโจทกย์ื่นฟ้อง พ.ต.ต.

เสง่ียม ส าราญรตัน์ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เป็นจ าเลยต่อศาล ใน

ความผิดฐานร่วมกนัหน่วงเหน่ียวกกัขงั, ท าใหเ้สียทรพัยฯ์ หลงัจากถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จบักุม

ไดเ้มื่อวนัท่ี 5 เม.ย. ท่ีผ่านมา เน่ืองจากเป็นผูต้อ้งหาตามหมายจบัคดีน าผูชุ้มนุม นปช. บุกรุกอาคารรฐัสภาเมื่อ

ปี 2553 ในช่วงการชุมนุมขบัไล่รฐับาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

         ค าฟ้องอยัการโจทกร์ะบุความผิดสรุปว่า เมื่อวนัท่ี 7 เม.ย. 2553 มีการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีอาคาร

รฐัสภา 3 และมีการประชุมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีอาคารรฐัสภา 1 โดยระหวา่งเวลา 11.00 น.-13.30 น. 

จ าเลยกบัพวกแกนน า นปช.อีกหลายคนท่ียงัไม่ไดต้วัมาฟ้อง ไดน้ ากลุ่ม นปช. หรือกลุ่มคนเส้ือแดงหลายพนัคน 

ไปชุมนุมท่ีบริเวณหน้าท่ีท าการรัฐสภา ถ.อู่ทองใน แขวง-เขตดุสิต กทม. และไดร้่วมกันกระท าความผิดต่อ

กฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกนั โดยมีผูชุ้มนุมหลายรอ้ยคนท าลายประตูรั้วของรฐัสภาเพ่ือเขา้ไปปิดและ

ขดัขวางการประชุมรฐัสภา จนคานเหล็กท่ีใชปิ้ดล็อคประตูงอช ารุด และโซ่คลอ้งกุญแจประตูขาด ท าใหท้รพัยสิ์น

เสียหาย 6,000 บาท  

         ขณะเดียวกนั ส.ต.ต.ไชยวศั อรรคค า กบัพวกเจา้หนา้ท่ีต ารวจกองบงัคบัการอารกัขาและควบคุมฝงูชน ท่ี

เขา้ขดัขวางโดยตั้งแถวหน้ากระดานป้องกันไม่ใหผู้ชุ้มนุมเขา้ไปภายในท่ีท าการรัฐสภา ก็ถูกจ าเลยกับพวกใช้

ก าลงัประทุษรา้ยทุบตี ผลักท ารา้ยร่างกายไดร้บับาดเจ็บ เป็นอันตรายแก่กาย อีกทั้งนาย สุเทพ เทือกสุบรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี (ขณะเกิดเหตุ) และรฐัมนตรีอีกหลายคน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์และ ส.ส.พรรคร่วมรฐับาล

จ านวนมาก ตอ้งติดอยู่ภายในอาคาร ไม่สามารถหลบหนีออกจากอาคารรัฐสภาได ้เน่ืองจากผูชุ้มนุมทุบตี

รถยนต์และพยายามท ารา้ยร่างกาย ขดัขวางไม่ยอมใหอ้อกจากอาคารรฐัสภา เป็นการล่วงละเมิดต่อกฎหมาย 

มิไดเ้ป็นการใชสิ้ทธิโดยชอบตามรฐัธรรมนูญ ใชก้ าลงัประทุษรา้ยหรือขู่เข็ญว่าจะใชก้ าลงัประทุษรา้ย เป็นการ

ร่วมกนักระท าความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป 
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  นอกจากน้ี จ าเลยกับพวกผูชุ้มนุมประมาณ 50 คน ไดร้่วมกันกระท าผิดตั้งแต่ 5 คนขึ้ นไป ข่มขืนใจ หน่วง

เหน่ียวกกัขงั พลทหารชโลธร กิมสอ สงักดักองพนัทหารสารวตัรท่ี 11 ขณะปฏิบติัหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย

ประจ าตัวนายสุเทพ เทือกสุบรรณ โดยเขา้จับตัว ล็อคคอ เตะ กระทืบ จับศีรษะ กดแนบลงไปกับพ้ืน ทั้งยัง

กระชากแย่งเอาปืนพกขนาด 11 ม.ม. และปืนเล็กยาว M 16 ไปจากพลทหารชโลธร ท่ีอยู่ในภาวะไม่สามารถขดั

ขืนได ้การกระท าของจ าเลยท าใหพ้ลทหารชโลธรไดร้บับาดเจ็บบริเวณโหนกแกม้ขวา ศีรษะดา้นซา้ย ตน้แขนขวา 

ขอ้เทา้ซา้ย ตน้คอขา้งขวาเคล็ด ไดร้บับาดเจ็บเป็นอนัตรายแก่กาย  

         ต่อมาพนักงานสอบสวนไดแ้จง้ขอ้หาด าเนินคดีไว ้ขณะท่ีจ าเลยไดห้ลบหนีไป พนักงานสอบสวนดีเอสไอ

จึงขออนุมติัหมายจบัจากศาลอาญาท่ี จ.1551/2562  ลงวนัท่ี 17 ส.ค. 2562 ติดตามจบักุมจ าเลยไดเ้มื่อวนัท่ี 

5 เม.ย. 2563 บริเวณหน้าบา้นพักใน ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร   เหตุเกิดบริเวณเขตดุสิต กทม. และท่ีอ่ืน

เก่ียวพนักนั โจทกจึ์งขอใหศ้าลพิพากษาลงโทษจ าเลยตามความผิดดว้ย 

         หลงัยื่นฟ้องแลว้ ศาลประทบัรบัฟ้องคดีไวพิ้จารณาเป็นคดีหมายเลขด า อ.877/2563 ศาลสอบค าใหก้าร

จ าเลยโดยอ่านและอธิบายค าฟ้องใหจ้ าเลยฟังจนเขา้ใจแลว้สอบถามว่า จะใหก้ารรบัสารภาพหรือปฏิเสธ พ.ต.ต.

เสง่ียม จ าเลย แถลงใหก้ารปฏิเสธ ขอต่อสูค้ดี ศาลจึงนัดตรวจพยานหลกัฐานทั้งสองฝ่ายในวนัท่ี 22 มิ.ย.น้ี เวลา 

9.00 น. 

ต่อมาญาติของ พ.ต.ต.เสง่ียม ไดย้ื่นค ารอ้งพรอ้มหลักทรพัยเ์ป็นเงินสดจ านวน 1 แสนบาท ขอปล่อย

ชัว่คราวระหว่างพิจารณา ศาลพิจารณาแลว้ อนุญาตให ้พ.ต.ต.เสง่ียม ประกันตัวไป ตี ราคาประกัน 1 แสน

บาท  โดยไมไ่ดก้ าหนดเง่ือนไขใดๆ 

 

อา้งอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62410 
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หน้ำแรก / กำรเมือง  

 

 

อยักำรฟ้องแลว้ 'พ.ต.ต.เสง่ียม' คดบุีกรฐัสภำปี 53 ศำลนดัตรวจหลกัฐำน 

22มิ.ย.เชำ้ 

วนัองัคาร ท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563, 16.56 น. 
เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ท่ีศาลอาญา ถ.รชัดาภิเษก พนักงานอยัการฝ่ายคดีพิเศษ 1 ไดเ้ป็นโจทกย์ื่น

ฟ้อง พ.ต.ต.เสง่ียม ส าราญรตัน์ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เป็นจ าเลย ต่อ

ศาล ในความผิดฐาน ร่วมกนัหน่วงเหน่ียวกกัขงั , ท าใหเ้สียทรพัยฯ์ 

โดยอยัการโจทกร์ะบุฟ้องความผิดสรุปว่า เมื่อวนัท่ี 7 เม.ย.2553 มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ท่ี

อาคารรัฐสภา 3 และมีการประชุมสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรท่ีอาคารรัฐสภา 1 โดยระหว่างเวลา 11.00 - 

13.30 น.จ าเลย กบัพวกแกนน า นปช.อีกหลายคนท่ียงัไม่ไดต้ัวมาฟ้อง ไดน้ ากลุ่ม นปช.หรือกลุ่มคนเส้ือแดง 

หลายพันคน ไปชุมนุมท่ีบริเวณหน้าท่ีท าการรัฐสภา ถ.อู่ทองใน แขวง-เขตดุสิต กทม.และไดร้่วมกันกระท า

ความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกนั โดยมีผูชุ้มนุมหลายรอ้ยคนท าลายประตูรั้วของรฐัสภาเพ่ือเขา้

ไปปิดและขดัขวางการประชุมรฐัสภา จนคานเหล็กท่ีใชปิ้ดล็อคประตูงอช ารุด และโซ่คลอ้งกุญแจประตขูาด ท าให้

ทรพัยสิ์นเสียหาย จ านวน 6,000 บาท 

ขณะเดียวกนั ส.ต.ต.ไชยวศั อรรคค า กบัพวกเจา้หน้าท่ีต ารวจกองบงัคบัการอารกัขาและควบคุมฝูงชน ท่ี

เขา้ขดัขวางโดยตั้งแถวหน้ากระดานป้องกันไม่ใหผู้ชุ้มนุมเขา้ไปภายในท่ีท าการรัฐสภา ก็ถูกจ าเลยกับพวกใช้

ก าลงัประทุษรา้ยทุบตี ผลกัท ารา้ยร่างกายไดร้บับาดเจ็บ เป็นอนัตรายแก่กาย อีกทั้ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีอีกหลายคน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์และ ส.ส.พรรคร่วมรฐับาล จ านวนมาก 

ตอ้งติดอยูภ่ายในอาคารและตอ้งหลบซ่อนตวั ไมส่ามารถหลบหนีออกจากอาคารรฐัสภาได ้เน่ืองจากผูชุ้มนุมทุบ

ตีรถยนตแ์ละพยายามท ารา้ยร่างกาย ขดัขวางไม่ยอมใหอ้อกจากอาคารรฐัสภา เป็นการล่วงละเมิดต่อกฎหมาย 

มิไดเ้ป็นการใชสิ้ทธิโดยชอบตามรฐัธรรมนูญ โดยใชก้ าลงัประทุษรา้ยหรือขู่เข็ญว่าจะใชก้ าลงัประทุษรา้ย เป็น

การร่วมกนักระท าความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป 
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อยัการโจทกร์ะบุฟ้องอีกวา่ นอกจากน้ี จ าเลยกบัพวกผูชุ้มนุมประมาณ 50 คน ไดร้่วมกนักระท าผิดตั้งแต่ 5 

คนขึ้ นไป ข่มขืนใจ หน่วงเหน่ียวกักขงั พลทหารชโลธร กิมสอ สังกัดกองพันทหารสารวตัรท่ี 11 ขณะปฏิบัติ

หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัประจ าตวั นายสุเทพ เทือกสุบรรณ โดยเขา้จบัตวั ล็อคคอ เตะ กระทืบ จบัศีรษะ กด

แนบลงไปกบัพ้ืน ทั้งยงักระชากแย่งเอาปืนพกขนาด 11 ม.ม.และปืนเล็กยาว M 16 ไปจากพลทหารชโลธร ท่ีอยู่

ในภาวะไม่สามารถขดัขืนได ้การกระท าของจ าเลยท าใหพ้ลทหารชโลธรไดร้ับบาดเจ็บบริเวณโหนกแกม้ขวา 

ศีรษะดา้นซา้ย ตน้แขนขวา ขอ้เทา้ซา้ย ตน้คอขา้งขวาเคล็ด ไดร้บับาดเจ็บเป็นอนัตรายแก่กาย 

ต่อมาพนักงานสอบสวนได้แจ้งขอ้หาด าเนินคดีไว  ้ขณะท่ีจ าเลยไดห้ลบหนีไป พนักงานสอบสวนกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จึงขออนุมติัหมายจบัจากศาลอาญาท่ี จ.1551/2562 ลงวนัท่ี 17 ส.ค.62 ติดตาม

จบักุมจ าเลยไดเ้มื่อวนัท่ี 6 เม.ย.63 บริเวณหนา้บา้นพกัเลขท่ี 12 ม.7 ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 

เหตุเกิดบริเวณ เขตดุสิต กทม.และท่ีอ่ืนเก่ียวพนักนั โจทกจึ์งขอใหศ้าลพิพากษาลงโทษจ าเลยตามความผิด

ดว้ยศาลประทบัรบัฟ้องคดีไวพิ้จารณาหมายเลขด า อ.877/2563 โดยสอบค าใหก้ารจ าเลยโดยอ่านและอธิบาย

ค าฟ้องใหจ้ าเลยฟังจนเขา้ใจ แลว้สอบถามว่า จะใหก้ารรบัสารภาพหรือปฏิเสธ ปรากฏว่า พ.ต.ต.เสง่ียม จ าเลย 

แถลง ใหก้ารปฏิเสธ ต่อสูค้ดี 

ศาลจึงนัดตรวจพยานหลกัฐานทั้งสองฝ่ายในวนัท่ี 22 มิ.ย.น้ี เวลา 9.00 น. 

ต่อมาญาติของ พ.ต.ต.เสง่ียม ไดย้ื่นค ารอ้งพรอ้มหลักทรัพย์เป็นเงินสดจ านวน 1 แสนบาท ขอปล่อย

ชัว่คราวระหวา่งพิจารณา 

ศาลพิจารณาแลว้ อนุญาตให ้พ.ต.ต.เสง่ียม ประกันตัวไปตีราคาประกัน 1 แสนบาท โดยไม่ไดก้ าหนด

เง่ือนไขใดๆ 

 

อา้งอิง : https://www.naewna.com/politic/484743 
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