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ข่าวประจ าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน ์ รัฐบำลทูลเกล้ำฯ ร่ำง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 7 ขอนแก่นแล้ว 9 
2 มติชนออนไลน์ “รัฐบำล” ทูลเกล้ำฯ ร่ำง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมขอนแก่นแล้ว 10 
3 ไทยโพสต์ออนไลน ์ นักกฎหมำยขั้นเทพ! ' ปิยบุตร' กำงต ำรำโต้ กกต. ลั่น 'ส้มหวำน' 

ไม่เคยผิด ยืนกรำนพรรคกู้เงิน 'ทอน' ได ้
11 

4 แนวหน้ำออนไลน ์ ดิ้นพล่ำน! 'ปิยบุตร' ท่องคำถำ 'อนค.' กู้เงินไม่ผิด ซัดกลับ กกต.
จ้องเล่นงำน 'ทอน' 

13 

5 มติชนออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ อึ้ง เพิ่งเคยเจอ กกต. ออกเพรสแจกนักข่ำว เพื่อจี้ 
ผู้ถูกร้องให้ส่งเอกสำร 

15 

6 ผู้จัดกำรออนไลน์ “ปิยบุตร” เหน็บ กกต. ทวงหลักฐำนผ่ำนสื่อ ยันพรรคไม่ผิด 
ยืมเงิน “ธนำธร” ได้ กม.ไม่ห้ำม 

17 

7 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนำธร" ยังมั่นใจ บริสุทธิ์ เชื่อ ผลคดี "ถือหุ้นสื่อ" พรุ่งนี้ จะเป็นบวก 19 
8 เปลวสีเงินออนไลน์ คู่มือฉบับ “คุกและยุบพรรค” 21 
9 แนวหน้ำออนไลน ์ จับตำศำล รธน. วินิจฉัย ธนำธรลุ้นระทึก คดีถือหุ้นสื่อหลุด ส.ส. 24 
10 เดลินิวส์ออนไลน ์ “ธนำธร" พร้อมรับค ำตัดสิน ยอมสละทุกสิ่งให้เวลำพิสูจน์ 31 
11 มติชนออนไลน์ วันนี้! ศำล รธน. ชี้คดีหุ้นสื่อ ตัดสิน ส.ส. “ธนำธร” เจ้ำตัวลั่น 

พร้อมเข้ำคุก-ไม่หนี 
32 

12 เดลินิวส์ออนไลน ์ บชน. วำงก ำลังต ำรวจ 1 กองร้อยป้องม็อบป่วน "ศำล รธน." 34 
13 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ‘ดิ้นเฮือกสุดท้ำย! อนค. แถ 9 ปมเขย่ำศำล รธน. ฟอก 'ธนำธร' 36 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ธนำธร' ลั่นไม่มีแผนสอง ไม่มีทำงกลับไปท่ีเดิม 37 
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ชี้ชะตำ 'ส.ส.ธนำธร' วันนี้ เกำะติดค ำวินิจฉัยศำล รธน. 38 
16 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'ธนำธร' ลุ้นระทึก! ศำล รธน. พิพำกษำปิดฉำกคดีถือหุ้นสื่อ 39 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ไทม์ไลน์เคลื่อนพล “ธนำธร-อนำคตใหม่” สะสมมวลชน-สู้คดี หุ้นสื่อ 41 

 

ซุบซิบ 
 

1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์ ผอ.สำยเฮลตี้ 43 
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วันที่  20 พฤศจิกำยน 2562 นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
มอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ให้กับคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กร และผู้บริหำร
ของส ำนักประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมประจ ำประธำน
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

20 พ.ย. 2562 
“กกต.” มอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 
“กกต.” ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.พัทลุง 

เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งทอ้งถิ่น 
20 พ.ย. 2562 

วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจั งหวัดพัทลุง เ พ่ือมอบนโยบำย 
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพัทลุง  พร้อมนี้ ศ.สันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้เข้ำพบ นำยกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง 
เพ่ือแสดงควำมขอบคุณในควำมร่วมมือกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ผ่ำนมำ 
โดยจังหวัดพัทลุง มีผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งมำกเป็นอันดับ 1 ของภำคใต้ คิดเป็นร้อยละ 83.27 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

“กกต.” ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.สตูล 
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งทอ้งถิ่น 

20 พ.ย. 2562 

วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสตูล เพ่ือมอบนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนและ 
กำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดสตูล   
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

20 พ.ย. 2562 

“ลธ.กกต.” เชิญชวน...ชาว กกต.  
ใช ้“กกต. G–Chat” 

วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึก 
วีดิทัศน์ประชำสัมพันธ์ เชิญชวนผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ใช้งำนโปรแกรม “กกต. G-Chat” ณ ห้องปฏิบัติงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
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การประชุม / กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
21 พฤศจิกำยน 2562 

09.00 น. จังหวัดขอนแก่น นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม 
กำรเตรียมกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
จงัหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

 15.00 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ นำยปกรณ์  มหรรณพ กรรมกำรกำร เลื อกตั้ ง 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 20.00 น. 
 

โรงละครแห่งชำติ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
ร่วมเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทรับเสด็จฯ และร่วมชม
กำรแสดงคอนเสิร์ต “Four Royal Orchestral Suites 
for His Majesty the King X” เนื่องในโอกำสมหำมงคล
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562  

 
การประชุม / กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
21 พฤศจิกำยน 2562 

14.00 น.  
 

ห้องประชุม 604 นำยกฤช เอ้ือวงศ์  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง ประชุมคณะท ำงำนถอดบทเรียนกำรเลือก 
สมำชิกวุฒิสภำ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
เป็นกำรเลือกตั้งทั่วไป  

 
 

พรุ่งนี้มีอะไร 
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ข่ำวอ้ำงอิง 
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รัฐบาลทูลเกล้าฯร่างพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 7 ขอนแก่นแล้ว 
วันอังคำร ที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562, 17.33 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลำ 17.00 น.วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี 
เปิดเผยว่ำ หลังจำกที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติหลักกำรร่ำงพ.ร.ฎ.ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่  7 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงแล้ว จำกนั้นช่วงเย็นวันเดียวกันรัฐบำลได้น ำร่ำง 
พ.ร.ฎ.ดังกล่ำวขึ้นทูลเกล้ำฯทันท ี
 
 
https://www.naewna.com/politic/455020  
  

https://www.naewna.com/politic/455020
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“รัฐบาล” ทูลเกล้าฯร่างพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมขอนแก่นแล้ว 
วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2562 - 18:49 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.matichon.co.th/politics/news_1760325 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_1760325
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นักกฎหมายขั้นเทพ!'ปิยบุตร'กางต าราโต้กกต. ลั่น'ส้มหวาน'ไม่เคยผิด ยืนกรานพรรคกู้เงิน'ทอน'ได้ 
19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 16:15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 พ.ย.62-  นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวถึงกรณี  คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.)ทวงถำมเอกสำรกรณี กำรกู้เงินของพรรคอนำตว่ำ  ยืนยันว่ำตอนนี้พรรคอนำคตใหม่ยังไม่มีควำมผิด 
ตำมมติ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรณีเงินกู้พรรค ซึ่งเอกสำรที่ออกในช่วงเช้ำ ก็ไม่ได้มีส่วนไหนระบุว่ำเรำมีควำมผิด 
โดยเนื้อหำที่ออกมำมีทั้งสิ้น 4 วรรค วรรคแรก เป็นกำรท้ำวควำมข้อเท็จจริงว่ำมีผู้ฟ้อง วรรคสองบอกว่ำ  บอกว่ำ
คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ เสร็จสิ้นแล้ว วรรคสำมบอกว่ำ กกต.มีมติให้พรรคอนำคตใหม่ส่งเอกสำร
เพ่ิมเติม ขณะที่วรรคสี่บอกว่ำ เคยทวงถำมไปแล้วแต่ทำงพรรคยังไม่ได้ส่ง เท่ำนั้น 
 นอกจำกนี้ ตนของตั้งขอสังเกตในส่วนของกำรแถลงข่ำวของกกต.ครั้งนี้  ปกติแล้ว เจ้ำหน้ำที่ กกต.จะ
ประสำนกับฝ่ำยกฎหมำยของพรรคมำโดยตลอดว่ำจะให้ส่ งเอกสำรอะไรไป ซึ่งฝ่ำยกฎหมำยของพรรคก็ได้แจ้งด้วย
วำจำไปแล้ว ว่ำขอเลื่อนก ำหนดกำรส่งเอกสำรไปเล็กน้อยเพรำะพรรคเรำโดนคดีหลำยเรื่องมำก  ขณะที่สิ่งที่กกต.ขอ 
นั้นเยอะและละเอียดมำก เรำเลยต้องขอเวลำอีกนิดนึง อย่ำงไรก็ตำม ตนไม่แน่ใจว่ำที่ผ่ำนๆมำ เคยมีแบบนี้หรือไม่ ที่ 
กกต.ต้องมำทวงเอกสำร จำกผู้ถูกฟ้องผ่ำนสื่อ ที่เป็นเอกสำรข่ำวแจก 
  “ถ้ำผมเข้ำใจไม่ผิด น่ำจะเป็นครั้งแรกที่กกต.ทวงเอกสำรผู้ถูกร้องผ่ำนสื่อ โดยใช้เอกสำรข่ำว  ผมไม่
อยำกจะคิด ว่ำนี่เป็นปฏิกริยำ โต้กลับ ที่ทำงคุณธนำธรไปฟ้อง กกต.ทั้ง 7 ท่ำนหรือไม”่ 
เมื่อถำมถึงกรณีกำรกู้เงินของพรรคอนำคตใหม่ นำยปิยบุตรว่ำ กรณีดังกล่ำวเรำแถลงข่ำวไปแล้ว ว่ำ พรรคกำรเมือง
เป็นปัจเจกบุคคลมำรวมตัวกัน ประเทศไทยปกครองในระบอบประชำธิปไตย ที่ยึดเสรีภำพเป็นหลัก ฉะนั้น  เรื่องไหน
ท ำไม่ได้ กฎหมำยก็ไม่ให้ท ำ อย่ำงเรื่องกำรรับเงินจำกต่ำงชำติ และอีกสำรพัดเรื่อง หำกห้ำมแล้วยังท ำก็มีโทษตำมมำ 
แต่ผมอ่ำนทั้งฉบับมันไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่ำห้ำมพรรคกำรเมืองกู้เงิน  ดังนั้นเรำต้องตีควำมว่ำท ำได้ ถ้ำท ำไม่ได้
กฎหมำยต้องห้ำม พรรคกำรเมืองต้องรู้ตัวล่วงหน้ำว่ำท ำอะไรได้หรือไม่ได้ 
 “เรื่องนี้ยืนยัน จำกที่ผมอ่ำนทุกมำตรำ ไม่มีตรงไหนที่บอกว่ำพรรคกำรเมืองกู้เงินไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำมหำก
กรณีนี ้กกต. บอกว่ำท ำไม่ได้ บทลงโทษของมันก็ไม่ได้น ำไปสู่กำรยุบพรรค ผมเข้ำใจดีพอจบจำกคดีหัวหน้ำพรรค ก็เข้ำ
แถวเรื่องนี้ต่อ”  
 เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่กล่ำวว่ำ เงินกู้ไม่ใช่รำยได้ กฎหมำยเขียนเฉพำะว่ำรำยได้ของพรรคกำรเมือง
มำจำกอะไรบ้ำงในแต่ละวงเล็บ แต่ไม่มีเงินกู้ ปรำกำรต่อมำคือ ไม่มีมำตรำไหนเลย ที่ห้ำมพรรคกำรเมืองกู้เงิน หลักคือ
เวลำกฎหมำยจะจ ำกัดเสรีภำพของบุคคล ต้องบอกล่วงหน้ำ ต้องบอกให้ชัด ซึ่งเรื่องนี้ก็ว่ำกันไปตำมกระบวนกำร 
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  “เรำตั้งพรรคกำรเมืองขึ้นมำ และต้องกำรท ำระบบัญชีให้โปร่งใส และเห็นว่ำเงินทุกบำทุกสตำงค์ของเรำ
มำจำกที่ใด หลำยคนก็แซวว่ำท ำไมพรรคอนำคตใหม่ไร้เดียงสำ ท ำไมไม่ท ำแบบที่ท ำๆกันมำ แค่ยื่นๆเงินกันมำ แล้วไม่
ต้องประกำศก็ได้ ผมก็บอกว่ำหำกจะท ำแบบนี้ผมไม่ต้องตั้งพรรคอนำคตใหม่ ที่เรำตั้งพรรคเพรำะเรำอยำกท ำให้
โปร่งใส ที่หัวหน้ำพรรคให้กู้เงิน เพรำะจะแสดงเห็นว่ำ อย่ำงไรก็ต้องหำเงินไปคืน และท ำให้เห็นว่ำพรรคอนำคตใหม่
ไม่ใช่พรรคของนำยธนำธร ผมเข้ำใจว่ำสำธำรณชนต้องเพ่งเล็งว่ำ หัวหน้ำพรรคมีสถำนะทำงเศรษฐกิจที่ดีมำก  มันจะ
เข้ำอีหรอบเดิมที่คนออกเงินเป็นเจ้ำของพรรคหรือไม ่เรำก็เลยใช้วิธีกำรกู้เงินแทน ผมเองสงสัยเหมือนกันว่ำ ประเทศนี้ 
พรรคกำรเมืองที่พยำยำมพิสูจน์ตัวเองว่ำโปร่งใส สุดท้ำยกลำยเป็นพรรคแบบนี้โดนคดี ค ำร้องไม่จบไม่สิ้น ”นำยปิย
บุตร กล่ำวและว่ำทรำบดีว่ำกำรเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นอย่ำงไร แต่เรำจงใจไม่ท ำแบบที่ท ำกันมำ หำก
จะท ำแบบนั้นก็ไม่ต้องตั้งพรรค ซึ่งตอนนี้ก็เรียนรู้แล้วว่ำ กำรท ำแบบนี้น ำมำซึ่งกำรเรียกร้องคดีต่ำงๆ 
 บำงคนคิดว่ำมำอยู่ที่อำคำรไทยซัมมิทแล้วไม่ต้องจ่ำยค่ำเช่ำ ตนต้องเรียนว่ำ พรรคเรำจ่ำยหมด ในห้อง
ประชุมก็ต้องจ่ำย แม้แต่ที่จอดรถ เช่นเดียวกับกำรตั้งส ำนักงำนในทุกจังหวัด ทั้งพนักงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งตอน
เรำเพ่ิงตั้งพรรค คสช.ออกกฎห้ำมจัดกิจกรรมระดมทุน หรือรับบริจำค  พรรคที่เกิดใหม่ทั้งหมด หำกมำถำมพรรค
อนำคตใหม่ ตนก็อยำกถำมกลับไปว่ำ แล้วตอนนั้พวกคุณตั้งพรรคกันยังไง หำเงินมำจำกไหน ช่วยบอกตนบ้ำง จะได้ไป
ท ำตำม ตนก็จนปัญญำ สุดท้ำยวิธีที่โปร่งใสที่สุดคือท ำสัญญญำกู้ ซึ่งกฎหมำยพรรคกำรเมืองไม่ได้ห้ำม 
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ดิ้นพล่าน! 'ปิยบุตร'ท่องคาถา'อนค.'กู้เงินไม่ผิด ซัดกลับกกต.จ้องเล่นงาน'ทอน' 
วันอังคำร ที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562, 16.59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ปิยบุตร’มาตามนัด ซัดกลับกกต.ทวงเอกสารผ่านสื่อ ยันอนค.กู้เงิน"ธนาธร"ไม่ผิดเพราะไม่ใช่รายได้ แถม
กฏหมายไม่ได้ห้าม โวยหวังท าพรรคการเมืองให้โปร่งใสแต่กลับโดนคดีเพียบ  เหน็บโดนเผาบ้านเพื่อจัดการคนๆ
เดียว 
 เมื่อเวลำ 14.35 วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 ที่พรรคอนำคตใหม่ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำร
พรรคอนำคตใหม่ กล่ำวถึงกรณี คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ทวงถำมเอกสำรกรณี กำรกู้เงินของพรรคอนำตว่ำ 
ยืนยันว่ำตอนนี้พรรคอนำคตใหม่ยังไม่มีควำมผิด ตำมมติกกต.กรณีเงินกู้พรรค ซึ่งเอกสำรที่ออกในช่วงเช้ำ ก็ไม่ได้มี
ส่วนไหนระบุว่ำเรำมีควำมผิด โดยเนื้อหำที่ออกมำมีทั้งสิ้น 4 วรรค วรรคแรก เป็นกำรท้ำวควำมข้อเท็จจริงว่ำมีผู้ฟ้อง 
วรรคสองบอกว่ำ บอกว่ำคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ เสร็จสิ้นแล้ว วรรคสำมบอกว่ำ  กกต.มีมติให้พรรค
อนำคตใหม่ส่งเอกสำรเพิ่มเติม ขณะที่วรรคสี่บอกว่ำ เคยทวงถำมไปแล้วแต่ทำงพรรคยังไม่ได้ส่ง เท่ำนั้น 
 นอกจำกนี้ ตนของตั้งขอสังเกตในส่วนของกำรแถลงข่ำวของกกต.ครั้งนี้  ปกติแล้วเจ้ำหน้ำที่ กกต.จะ
ประสำนกับฝ่ำยกฎหมำยของพรรคมำโดยตลอดว่ำจะให้ส่งเอกสำรอะไรไป  ซึ่งฝ่ำยกฎหมำยของพรรคก็ได้แจ้งด้วย
วำจำไปแล้ว ว่ำขอเลื่อนก ำหนดกำรส่งเอกสำรไปเล็กน้อยเพรำะพรรคเรำโดนคดีหลำยเรื่องมำก  ขณะที่สิ่งที่กกต.ขอ 
นั้นเยอะและละเอียดมำก เรำเลยต้องขอเวลำอีกนิดนึง อย่ำงไรก็ตำม ตนไม่แน่ใจว่ำที่ผ่ำนๆมำ เคยมีแบบนี้หรือไม่ ที่
กกต.ต้องมำทวงเอกสำร จำกผู้ถูกฟ้องผ่ำนสื่อ ที่เป็นเอกสำรข่ำวแจก 
 “ถ้ำผมเข้ำใจไม่ผิด น่ำจะเป็นครั้งแรกที่กกต.ทวงเอกสำรผู้ถูกร้องผ่ำนสื่อ โดยใช้เอกสำรข่ำว  ผมไม่
อยำกจะคิด ว่ำนี่เป็นปฏิกริยำ โต้กลับ ที่ทำงคุณธนำธรไปฟ้อง กกต.ทั้ง 7 ท่ำนหรือไม”่นำยปิยบุตร กล่ำว 
เมื่อถำมถึงกรณีกำรกู้เงินของพรรคอนำคตใหม่ นำยปิยบุตรว่ำ กรณีดังกล่ำวเรำแถลงข่ำวไปแล้ว ว่ำ พรรคกำรเมือง
เป็นปัจเจกบุคคลมำรวมตัวกัน ประเทศไทยปกครองในระบอบประชำธิปไตย ที่ยึดเสรีภำพเป็นหลัก ฉะนั้น  เรื่องไหน
ท ำไม่ได้ กฎหมำยก็ไม่ให้ท ำ อย่ำงเรื่องกำรรับเงินจำกต่ำงชำติ และอีกสำรพัดเรื่อง หำกห้ำมแล้วยังท ำก็มีโทษตำมมำ 
แต่ตนอ่ำนทั้งฉบับมันไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่ำห้ำมพรรคกำรเมืองกู้เงิน  ดังนั้นเรำต้องตีควำมว่ำท ำได้ ถ้ำท ำไม่ได้
กฎหมำยต้องห้ำม พรรคกำรเมืองต้องรู้ตัวล่วงหน้ำว่ำท ำอะไรได้หรือไม่ได้ 
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 “เรื่องนี้ยืนยัน จำกที่ผมอ่ำนทุกมำตรำ ไม่มีตรงไหนที่บอกว่ำพรรคกำรเมืองกู้เงินไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำมหำก
กรณีนี ้กกต. บอกว่ำท ำไม่ได้ บทลงโทษของมันก็ไม่ได้น ำไปสู่กำรยุบพรรค ผมเข้ำใจดีพอจบจำกคดีหัวหน้ำพรรค ก็เข้ำ
แถวเรื่องนี้ต่อ”นำยปิยบุตร กล่ำวและว่ำ เงินกู้ไม่ใช่รำยได้ กฎหมำยเขียนเฉพำะว่ำรำยได้ของพรรคกำรเมืองมำจำก
อะไรบ้ำงในแต่ละวงเล็บ แต่ไม่มีเงินกู้ ประกำรต่อมำคือ ไม่มีมำตรำไหนเลย ที่ห้ำมพรรคกำรเมืองกู้เงิน หลักคือเวลำ
กฎหมำยจะจ ำกัดเสรีภำพของบุคคล ต้องบอกล่วงหน้ำ ต้องบอกให้ชัด ซึ่งเรื่องนี้ก็ว่ำกันไปตำมกระบวนกำร 
นำยปิยบุตร กล่ำวต่อว่ำ เรำตั้งพรรคกำรเมืองขึ้นมำ และต้องกำรท ำระบบัญชีให้โปร่งใส และเห็นว่ำเงินทุกบำทุก
สตำงค์ของเรำมำจำกที่ใด หลำยคนก็แซวว่ำท ำไมพรรคอนำคตใหม่ไร้เดียงสำ ท ำไมไม่ท ำแบบที่ท ำๆกันมำ แค่ยื่นๆเงิน
กันมำ แล้วไม่ต้องประกำศก็ได้ ตนก็บอกว่ำหำกจะท ำแบบนี้ตนไม่ต้องตั้งพรรคอนำคตใหม่ ที่เรำตั้งพรรคเพรำะเรำ
อยำกท ำให้โปร่งใส ที่หัวหน้ำพรรคให้กู้เงิน เพรำะจะแสดงเห็นว่ำ อย่ำงไรก็ต้องหำเงินไปคืน และท ำให้เห็นว่ำพรรค
อนำคตใหม่ไม่ใช่พรรคของนำยธนำธร 
 "ผมเข้ำใจว่ำสำธำรณชนต้องเพ่งเล็งว่ำ หัวหน้ำพรรคมีสถำนะทำงเศรษฐกิจที่ดีมำก มันจะเข้ำอีหรอบ
เดิมที่คนออกเงินเป็นเจ้ำของพรรคหรือไม่ เรำก็เลยใช้วิธีกำรกู้เงินแทน ผมเองสงสัยเหมือนกันว่ำ ประเทศนี้  พรรค
กำรเมืองที่พยำยำมพิสูจน์ตัวเองว่ำโปร่งใส สุดท้ำยกลำยเป็นพรรคแบบนี้โดนคดี ค ำร้องไม่จบไม่สิ้น  ผมทรำบดีว่ำ
กำรเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นอย่ำงไร แต่เรำจงใจไม่ท ำแบบที่ท ำกันมำ หำกจะท ำแบบนั้นก็ไม่ต้องตั้ง
พรรค ซึ่งตอนนี้ก็เรียนรู้แล้วว่ำ กำรท ำแบบนี้น ำมำซึ่งกำรเรียกร้องคดีต่ำงๆ"นำยปิยบุตร กล่ำว 
 และว่ำบำงคนคิดว่ำมำอยู่ที่อำคำรไทยซัมมิทแล้วไม่ต้องจ่ำยค่ำเช่ำ  ตนต้องเรียนว่ำ พรรคเรำจ่ำยหมด 
ในห้องประชุมก็ต้องจ่ำย แม้แต่ที่จอดรถ เช่นเดียวกับกำรตั้งส ำนักงำนในทุกจังหวัด ทั้งพนักงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ศึ่
งตอนเรำเพ่ิงตั้งพรรค คสช.ออกกฎห้ำมจัดกิจกรรมระดมทุน หรือรับบริจำค พรรคที่เกิดใหม่ทั้งหมด หำกมำถำมพรรค
อนำคตใหม่ ตนก็อยำกถำมกลับไปว่ำ แล้วตอนนั้พวกคุณตั้งพรรคกันยังไง หำเงินมำจำกไหน ช่วยบอกตนบ้ำง จะได้ไป
ท ำตำม ตนก็จนปัญญำ สุดท้ำยวิธีที่โปร่งใสที่สุดคือท ำสัญญญำกู้ ซึ่งกฎหมำยพรรคกำรเมืองไม่ได้ห้ำม 
เมื่อถำมต่อว่ำ มีรำยงำนข่ำวจำกกต.บอกว่ำ หำกศำลรธน.วินิจฉัยว่ำนำยธนำธร ขำดสมำชิกภำพ จะมีกำรเดินเรื่องต่อ
จำก กกต. โดยไปยื่นกับศำลอำญำ เพ่ือเอำผิดกับนำยธนำธรที่รู้ตัวอยู่แล้วว่ำ ตนเองขำดสมำชิกภำพ แต่ก็ยังลงสมัคร
ว่ำ ตนมั่นใจว่ำประเทศนี้จะใช้กระบวนกำรทำงกฎหมำยอย่ำงยุติธรรม และไม่ใช้เป็นเครื่องในกำรกลั่นแกล้งกัน ซึ่งถึง
เวลำแล้ว ที่วิธีคิดที่ว่ำ เอำกฎหมำยและองค์กรอิสระทั้งระบบ มำจัดกำรคนบำงคน เป็นกำรลงทุนถึงขนำดเผำบ้ำนทั้ง
หลังเพ่ือจัดกำรคนเดียว 
 นำยปิยบุตร ยังกล่ำวถึงกรณีกำรแถลงข่ำวของ น.ส.พรรณิกำร์ กรณี สื่อบำงส ำนักท่ีรำยงำนข่ำวเฟคนิวส์
ของพรรคอนำคตใหม่ ด้วยว่ำ ทำงโฆษกพรรคอนำคตใหม่จัดแถลงข่ำวเพ่ือชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์เท่ำนั้น  
อย่ำงจ ำนวนเวลำที่ส ำนักข่ำวแห่งหนึ่งให้เวลำในกำรอ่ำนข่ำวพรรคอนำคตใหม่ แต่ตนเชื่อว่ำ สุดท้ำยแล้ว  สื่อไหนจะดี 
สื่อไหนจะมีคุณภำพ หรือกลำยเป็นเครื่องมือทำงกำรเมืองหรือไม่ ไม่ใช่ตน หรือนำงสำวพรรณิกำร์เป็นคนตัดสิน แต่
สังคมจะตัดสินได้เองหำกเปิดไปดู นอกจำกนี้ ตนเชื่อว่ำผู้บริหำรของสื่อ ก็คงรู้อยู่แก่ใจว่ำท ำอะไรอยู่ 
 
https://www.naewna.com/politic/455012  
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‘ปิยบุตร’ อึ้ง เพิ่งเคยเจอ กกต.ออกเพรสแจกนักข่าว เพื่อจ้ีผู้ถูกร้องให้ส่งเอกสาร 
วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2562 - 18:02 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตขำ่วในคณะสื่อสำรองค์กรฯ และส ำนกัประชำสมัพันธ์  
ติดต่อ 17920 - 17924 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.matichon.co.th/politics/news_1760143 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_1760143


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตขำ่วในคณะสื่อสำรองค์กรฯ และส ำนกัประชำสมัพันธ์  
ติดต่อ 17920 - 17924 

16 

 

 
 
 

“ปิยบุตร”เหน็บ กกต.ทวงหลักฐานผ่านสื่อ ยันพรรคไม่ผิด ยืมเงิน“ธนาธร”ได้ กม.ไม่ห้าม 
เผยแพร่: 19 พ.ย. 2562 18:43   ปรับปรุง: 19 พ.ย. 2562 18:54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ปิยบุตร”แถลงยัน กกต.ยังไม่สรุป อนค.ยืมเงิน“ธนาธร”ผิด แค่แจ้งให้ส่งหลักฐาน ซึ่งพรรคขอเวลาอีกหน่อย
เพราะโดนคดีเยอะ เหน็บทวงเอกสารผ่านสื่อ เป็นปฏิกิยาตอบกลับหลัง หน.พรรคฟ้อง 7 กกต.หรือไม่ ยกหลักการ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี เ ส รี ภ า พ  ไ ม่ มี  ก ม . ม า ต ร า ไ ห น ห้ า ม พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง กู้ เ งิ น  แ ส ด ง ว่ า ท า ไ ด้   
 
 วันนี้(19 พ.ย.) ที่พรรคอนำคตใหม่ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่  กล่ำวถึงกรณี 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้พรรคอนำคตใหม่ส่งเอกสำรหลักฐำนกรณีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำ
พรรคอนำคตใหม่ ให้พรรคอนำคตใหม่กู้ยืมเงิน ว่ำ ยืนยันว่ำตอนนี้พรรคอนำคตใหม่ยังไม่มีควำมผิด ตำมเอกสำรแถลง
ข่ำวมติ กกต.กรณีเงินกู้พรรคที่ออกในช่วงเช้ำวันนี้ ก็ไม่ได้มีส่วนไหนระบุว่ำเรำมีควำมผิด โดยเนื้อหำมีทั้งสิ้น 4 วรรค 
วรรคแรก เป็นกำรท้ำวควำมข้อเท็จจริงว่ำมีผู้ฟ้อง วรรคสองบอกว่ำ บอกว่ำคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ
เสร็จสิ้นแล้ว วรรคสำมบอกว่ำ กกต.มีมติให้พรรคอนำคตใหม่ส่งเอกสำรเพ่ิมเติม ขณะที่วรรคสี่บอกว่ำ เคยทวงถำมไป
แล้วแต่ทำงพรรคยังไม่ได้ส่ง เท่ำนั้น 
 นำยปิยบุตรยังตั้งขอสังเกตถึงกำรแถลงข่ำวของ กกต.ครั้งนี้ ว่ำ ปกติแล้วเจ้ำหน้ำที่ กกต.จะประสำนกับ
ฝ่ำยกฎหมำยของพรรคมำโดยตลอดว่ำจะให้ส่งเอกสำรอะไรไป ซึ่งฝ่ำยกฎหมำยของพรรคก็ได้แจ้งด้วยวำจำไปแล้ว ว่ำ
ขอเลื่อนก ำหนดกำรส่งเอกสำรไปเล็กน้อยเพรำะพรรคเรำโดนคดีหลำยเรื่องมำก  ขณะที่สิ่งที่ กกต.ขอนั้นเยอะและ
ละเอียดมำก ต้องขอเวลำอีกนิดนึง อย่ำงไรก็ตำม ตนไม่แน่ใจว่ำที่ผ่ำนๆมำ เคยมีแบบนี้หรือไม่ ที่กกต.ต้องมำทวง
เอกสำรจำกผู้ถูกฟ้องผ่ำนสื่อ ที่เป็นเอกสำรข่ำวแจก ถ้ำเข้ำใจไม่ผิด น่ำจะเป็นครั้งแรกท่ี กกต.ทวงเอกสำรผู้ถูกร้องผ่ำน
สื่อ โดยใช้เอกสำรข่ำว ไม่อยำกจะคิดว่ำนี่ เป็นปฏิกริยำโต้กลับที่ นำยธนำธรไปฟ้อง กกต.ทั้ง 7 คนหรือไม่ 
 นำยปิยบุตรยืนยันว่ำกรณีกำรกู้เงินของพรรคอนำคตใหม่ เรำแถลงข่ำวไปแล้วว่ำ ประเทศไทยปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยที่ยึดเสรีภำพเป็นหลัก ฉะนั้นเรื่องไหนท ำไม่ได้ กฎหมำยก็ไม่ให้ท ำ อย่ำงเรื่องกำรรับเงินจำก
ต่ำงชำติ และอีกสำรพัดเรื่อง แต่ตนอ่ำนทั้งฉบับไม่มีตรงไหนที่บอกว่ำห้ำมพรรคกำรเมืองกู้เงิน ดังนั้นเรำต้องตีควำมว่ำ
ท ำได้ ถ้ำท ำไม่ได้กฎหมำยต้องห้ำม อย่ำงไรก็ตำม หำก กกต.บอกว่ำท ำไม่ได้ บทลงโทษก็ไม่ได้น ำไปสู่กำรยุบพรรค 
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ตนเข้ำใจดีพอจบจำกคดีหัวหน้ำพรรค ก็เข้ำแถวเรื่องนี้ต่อ พร้อมยืนยันว่ำ เงินกู้ไม่ใช่รำยได้ กฎหมำยเขียนเฉพำะว่ำ
รำยได้ของพรรคกำรเมืองมำจำกอะไรบ้ำงในแต่ละวงเล็บ แต่ไม่มีเงินกู้ ประกำรต่อมำคือ ไม่มีมำตรำไหนเลยที่ห้ำม
พรรคกำรเมืองกู้เงิน 
 นำยปิยบุตร กล่ำวต่อว่ำ ที่เรำตั้งพรรคเพรำะเรำอยำกท ำให้โปร่งใส ที่หัวหน้ำพรรคให้กู้เงิน เพรำะจะ
แสดงเห็นว่ำ อย่ำงไรก็ต้องหำเงินไปคืน และท ำให้เห็นว่ำพรรคอนำคตใหม่ไม่ใช่พรรคของนำยธนำธร  เข้ำใจว่ำ
สำธำรณชนต้องเพ่งเล็งว่ำ หัวหน้ำพรรคมีสถำนะทำงเศรษฐกิจที่ดีมำก  จะเข้ำอีหรอบเดิมที่คนออกเงินเป็นเจ้ำของ
พรรคหรือไม่ เรำก็เลยใช้วิธีกำรกู้เงินแทน สงสัยเหมือนกันว่ำ ประเทศนี้ พรรคกำรเมืองที่พยำยำมพิสูจน์ตัวเองว่ำ
โปร่งใส สุดท้ำยกลำยเป็นพรรคแบบนี้โดนคดี ค ำร้องไม่จบไม่สิ้น  
 นำยปิยบุตร กล่ำวอีกว่ำ พรรคมำอยู่ที่อำคำรไทยซัมมิทก็ต้องจ่ำยค่ำเช่ำ ห้องประชุมก็ต้องจ่ำย แม้แต่ที่
จอดรถ เช่นเดียวกับกำรตั้งส ำนักงำนในทุกจังหวัด ทั้งพนักงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งตอนตั้งพรรค คสช.ห้ำมจัด
กิจกรรมระดมทุน แล้วจัหำเงินมำจำกไหน สุดท้ำยวิธีที่โปร่งใสที่สุดคือท ำสัญญญำกู้ ซึ่งกฎหมำยพรรคกำรเมืองไม่ได้
ห้ำม 
 
 
https://mgronline.com/politics/detail/9620000111115 
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"ธนาธร" ยังมั่นใจ บริสุทธิ์ เชื่อ ผลคดี "ถือหุ้นสื่อ" พรุ่งนี้ จะเป็นบวก 
19 พ.ย. 2562 20:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยังม่ันใจในความบริสุทธิ์ เชื่อ ค าวินิจฉัยของ
ศาลรธน.คดี "ถือหุ้นสื่อ" พรุ่งนี้ จะออกมาเป็นบวกกับตัวเองหวังคงไม่เป็นลบ  
 วันที่ 19 พ.ย. รำยกำรถำมตรงๆ ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 กับ พิธีกร จอมขวัญ 
หลำวเพ็ชร “จับตำ คดีหุ้นสื่อ “ธนำธร” รอด-ไม่รอด?” โดยมีแขกรับเชิญ คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชี
รายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่ำวถึงกรณีดังกล่ำวว่ำ ถึงตอนนี้ตนเองก็เป็นหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 
และเคยเป็นแคนดิเดตนำยกฯอยู่ ส่วนตัววันพรุ่งนี้ ประเมินสถำนกำรณ์แล้ว ส่วนตัวยังเชื่อมั่นในควำมบริสุทธ์ของเรำ 
เรำมั่นใจในควำมบริสุทธ์ของเรำ ขณะที่คนส่วนใหญ่ ส.ส.ในพรรคอนำคตใหม่บอกว่ำ มั่นใจดวยเช่นกัน ว่ำผลค ำตัดสิน
ของศำลรธน.ในวันพรุ่งนี้ จะออกมำเป็นบวกกับทำงผม  เรื่องนี้อย่ำงแรกศำลรธน.ต้องพิสูจน์ก่อนว่ำบริษัทวีลัค 
ยังเป็นบริษัทสื่ออยู่หรือไม่ ยืนยัน บริษัทวีลัคหยุดกิจกำร กำรด ำเนินกำรไปแล้ว ดังนั้นบริษัท "วีลัค" จึงไม่ใช่บริษัท 
สื่อตั้งนำนแล้ว 
 ส่วนอีกประเด็นที่ต้องมองเป็นด่ำนต่อไปคือ "นำยธนำธร" ถือหุ้นสื่อหรือไม่ นำยธนำธร กล่ำวต่อว่ำ ก็คือ
วันที่ 8 ม.ค.2562 ที่ผ่ำนมำ จนถึงวันนี้คนกล่ำวหำผมก็ไม่เคยมีหลักฐำนมำหักล้ำงได้เลยว่ำ วันที่ 8 ม.ค.มีกำรท ำ
ธุรกรรม หรือไม่ ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่ำวมำ ผมเชื่อว่ำ ศำลรธน.จะวินิจฉัยเป็นคุณกับผมแน่นอน ส ำหรับอำจำรย์ปิย
บุตร แสงกนกกุล ก็ต้องบอกผมรอดซิครับ ขณะที่วันพรุ่งนี้ ผมก็ยังไปประชุมที่รัฐสภำ เพรำะผมก็จะยังไปท ำหน้ำที่เป็น
เป็น กมธ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 อยู่ ช่วงเช้ำผมก็ยังไปสภำตำมปกติ โดยศำลรธน.อ่ำนค ำวินิจฉัยช่วงบ่ำย 
ผมเล่นกำรเมือง มำ 540 วัน ตั้งแต่ตั้งพรรคมำ 
 กับค ำถำมพรุ่งนี้ก็ไปฟังค ำวินิจฉัย แต่ไปฟ้องแก้เกี้ยว กกต.หรือไม่ นำยธนำธร กล่ำวถึงเรื่องนี้โดยอ้ำงว่ำ 
1 ในเหตุผลที่ กกต.ต้องยกฟ้อง เพรำะกระบวนกำรมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก โดยปกติ คณะกรรมกำรแทงเรื่องไปให้
อนุกรรมกำรสอบสวน แล้วอนุฯถึงส่งเรื่องไปใน กกต.ชุดใหญ่ตัดสิน ปัญหำ คือ อนุฯยังท ำส ำนวนอยู่ในวันที่ 24 พ.ค.
เรียกผมไปสอบ ส ำนวนยังไม่เสร็จแลย แต่กกต.ชุดใหญ่แทงเรื่องไปให้ วันที่  16 พ.ค. นำยธนำธร ยืนยันว่ำ ไม่มี
กรรมกำรไต่สวน 2 ชุด แต่มีกรรมกำรเพียงชุดเดียว ดังนั้นเอกสำรที่ได้รับจำก กกต.ไม่เป็นควำมจริง  มีกรรมกำร
สอบสวนเพียงชุดเดียว ชื่อคนเป็นประธำนกรรมกำร ก็คนเดียวกัน เรื่องสอบสวนตำม มำตรำ 151 พ.ร.ป.สส. ยืนยัน 
ไม่เคยมีกำรเรียกผมไปสอบประเด็นนี้เลย แต่เรียกสอบผมในเรื่อง มำตรำ 98 (3) ผมยืนยันว่ำ กระบวนกำรสอบสวน
ผิดขั้นตอน ดังนั้นขอถำม กกต.ว่ำมีสำเหตอะไรกันแน่ ท ำให้กระบวนกำรเร่งรัดท ำผิดขั้นตอน 
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"ผมยังเชื่อว่า ศาลรธน.จะให้ความเป็นธรรมกับเรา เพราะการตั้งเรื่องจากกกต.ขึ้นไปผิดขั้นตอน ท าไมต้องเร่งรัด
ส่งส านวน ผมคิดว่า กระบวนการชั้น กกต.ท าไม่ถึงที่สุด แต่ผมก็ไม่กล้าไปกล่าวหาว่า มีใบสั่งหรือไม่ แต่อยากให้
สังคมตั้งค าถามว่า ท าไมกระบวนการของ กกต.ถึงท าเช่นนี้" นายธนาธร กล่าว... 
 นำยธนำธร ยังกล่ำวต่อว่ำ ผมอยำกให้เรียกร้องควำมเป็นธรรมให้ตัวเองบ้ำง  อย่ำลืมเรื่องนี้(ปมถือครอง
หุ้นสื่อ) เป็นเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 10 เดือนก่อน แล้วมำถำมผม ถ้ำผมยังจ ำได้ผมว่ำคงแปลก ยกตัวอย่ำงกรณีนั่งรถ
จำกบุรีรัมย์กลับมำ กทม.เพ่ือท ำธุรกรรม อันนี้ก็ตอบตำมควำมเป็นจริงว่ำ "จ ำไม่ได้" ถ้ำจ ำได้ซิเป็นเรื่องแปลก ส่วนวัน
พรุ่งนี้ ผมไปห้ำมผู้สนับสนุนหรือประชำชนไม่ได้ ใครจะมำให้ก ำลังใจผมห้ำมใครไม่ได้ 
 
 
https://www.thairath.co.th/news/politic/1707873 
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บ่าย ๒ วันนี้ (๒๐ พย.๖๒) 
 เดี๋ยวก็รู้…..ว่ำธนำธรจะหมู่หรือจ่ำ?ศำลรัฐธรรมนูญจะมีค ำพิจำรณำวินิจฉัยให้ทรำบกัน ว่ำ ขณะธนำธร
ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.โดยถือครองหุ้นสื่อ บริษัท วีลัค มีเดีย จ ำกัด อยู่นั้นเข้ำ “ลักษณะต้องห้ำม”…..ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมำชิกภำพ ส.ส.ธนำธรต้องสิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ ๑๐๑(๖)ประกอบมำตรำ ๙๘(๗)
หรือไม่?ก็อย่ำเพ่ิงต้องให้คำดเดำเปะปะว่ำ “หลุด-ไม่หลุด” จำกสส.ล่วงหน้ำไปเลย อดใจรอฟังศำลฯ เป็นมรรยำทงำม
ที่สุดประเด็น หลังศำลฯ ตัดสินแล้วนั่นแหละ ควรคุยกันว่ำ……..แล้วจะเป็นอย่ำงไรต่อไป? ถ้ำศำลฯ บอก “ไม่เข้ำ
ลักษณะต้องห้ำม” ทุกอย่ำงจบ ธนำธรพ้นข้อหำ เข้ำสภำปฏิบัติหน้ำที่สส.ได้ทันทีแต่ถ้ำพ้นสภำพ …….คือกำรถือหุ้นสื่อ
เข้ำลักษณะต้องห้ำมใช้สิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งสส.อันนี้ยำว “ถึงคุก” เลยธนำธรเอ๋ย!เดี๋ยวค่อยคุยกันประเด็นนี้  
 ขอคั่นด้วยเรื่องธรฟ้องกกต.ต่อศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำงก่อน ในข้อหำ กกต.ผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่ฐำนรวบรัดส่งคดีหุ้นสื่อให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยคณะอนุฯไต่สวนฯยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้น นั้น
ภำษำจิ๊กโก๋เขำว่ำ no water medicine ท ำเป็น doctor head ไปงั้น ลูกศิษย์ปี ๑ อำจำรย์วรเจตน์ ยังยิ้มหยัน 
เห็นเอกสำรที่กกต.ตอกหน้ำแงธนำธรและพรรคอนำคตใหม่เมื่อวำน (๑๙ พย.) กันแล้วใช่มั้ย?ฉบับแรก ชี้แจงเป็วิทยำ
ทำนแด่ธร ประมำณว่ำ ถ้ำไม่แกล้งโง่ ก็โง่จริงที่ไปฟ้องกตต.ว่ำรวบรัดส่งคดีหุ้นสื่อให้ศำลฯ วินิจฉัย โดยอนุฯ ไต่ส่วน  
ยังสอบสวนไม่เสร็จฉบับที่สอง น่ำจะเรียก “ดำบสอง” จำก กกต.มำกกว่ำ ช่ำงมำถูกที่-ถูกเวลำจริงๆเรื่องเสี่ยธรออก
เงินกู้ให้พรรคอนำคตใหม่ ๑๙๑ ล้ำน นั่นแหละอนุฯ ไต่สวน สอบสวนแล้ว ส่งเรื่องให้กกต.แล้ว และกกต.พิจำรณำแล้ว 
มีค ำสั่งเมื่อวำน“ปรำกฎข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน”เป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมื องมำตรำ ๖๖ พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 
โดยได้บริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่พรรคกำรเมือง มีมูลค่ำเกินกว่ำ ๑๐ ล้ำนบำท ต่อพรรค
กำรเมืองต่อปีจึงมีมติเป็นเอกฉันท์…….ให้พรรคอนำคตใหม่ ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่ เกี่ยวข้องมำประกอบ 
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กำรพิจำรณำเพ่ิมเติมคือ เรื่องเอกสำรหลักฐำนนั้น ทำงอนุฯไต่สวน เคยเรียกแล้ว แต่ทำงพรรค , หัวหน้ำพรรค 
คือนำยธนำธร ก็มิน ำพำเมื่อวำน กกต. “ชุดใหญ่” เรียกซ้ ำอีกที!ตรงนี้ สัญญำนอันตรำยนะธร ขอบอกด้วยหวังดี 
 พรรคหรือธนำธรจะท ำแอคคอเดียน ไม่ส่งก็ได้ กกต.ก็ไม่ว่ำอะไรเพรำะเรื่องนี้ ประจักษ์ด้วยหลักฐำน 
อวดเอง โม้เอง ทั้งเจ้ำตัว ทั้งเลขำฯ ปิยบุตรสุดหล่อ ทั้งโฆษก พรรณิกำร์สุดสวยแถลงอวยเป็นหลักฐำนรับกันเป็นทอด
ผ้ำบังสุกุลบนเชิงตะกอนถ้ำผิดจริง โทษถึงยุบพรรค! เรียกว่ำเอกสำรหลักฐำน เรื่องธรออกเงินกู้ให้พรรคเท่ำที่อยู่ในมือ
ก็เหลือเฟือที่กกต.เรียกให้ส่ง ใช่ว่ำเอกสำรในมือไม่สมบูรณ์ หำกแต่ให้โอกำส ให้ควำมเป็นธรรม กับพรรคและธนำธร
ตะหำกจะส่งหรือไม่ส่ง เรื่องของธร…แต่เป็น “ผลบวก-ผลลบ” กับพรรคและธรเองโดยตรง จะเที่ยวไปร้องลิเก ผมถูก
ควำมอยุติธรรมเฆี่ยนตีทีหลังไม่ได้นะอย่ำไปนึกว่ำกกต.จะหำหลักฐำนที่ไหนไม่ได้เอกสำรบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ธร
ยื่นไว้กับป.ป.ช.นั่นน่ะ กกต.ขอจำกป.ป.ช.ได้อยู่แล้วตรงนี้ ถ้ำไม่พบแจ้งรำยกำรทั้งเงินกู้และรำยได้ดอกเบี้ยร้อยละ 
๗.๕/ปี ด้วยละก็บอกได้ค ำเดียว……“ซวยซับ ซวยซ้อน ซวยซ่อนเงื่อน” ช่อตำขวำงออกจอก็ช่วยไม่ได้!เอำหละ มำถึง
เรื่องหุ้นสื่อที่ตัดสินวันนี้  มันมีประเด็นและขั้นตอนต่อเนื่องที่ควรศึกษำเล็กน้อยคือ ถ้ำศำลฯตัดสินว่ำ …….. 
 “กำรถือครองหุ้นสื่อของธร เข้ำลักษณะต้องห้ำมให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ท ำให้ขำดคุณสมบัติ ต้องพ้น
สภำพสส.”ก็ค่อยๆ ไล่เลียงทีละขั้น เพ่ือควำมเข้ำใจไปตำมล ำดับที่กกต.ส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และธรไปฟ้อง 
กกต.ว่ำรวบรัด เร่งรีบส่งศำลฯนั้นสรุป ไม่เกี่ยวกับเร่งรีบหรืออ้อยอ่ิง เพรำะเรื่องลักษณะต้องห้ำมและคุณสมบัติ เป็น
เรื่องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๘๒ วรรคสี่ เป็นกำรเฉพำะให้กตต.ส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย
ประเด็นนี้ กกต.เป็นเพียงแมสเซนเจอร์เท่ำนั้น!คือรับเรื่อง ตรวจสอบแล้ว ต้องส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถำนเดียว 
กรณีธนำธร หลักฐำนมันปรำกฏต่อกกต.ว่ำ….. ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. ๕) มีชื่อธนำธร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจกำร
สื่อเป็นลักษณะต้องห้ำมผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อันเป็นเหตุให้สมำชิกภำพส.ส.สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ ๑๐๑(๖)ประกอบมำตรำ ๙๘(๗)กกต.จึงส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมันก็เท่ำนั้น!ส่วนจะ “ผิด-จะถูก” 
อยู่ที่ศำลฯจะวินิจฉัยชี้ขำดวันนี้ศำลฯ ก็ให้โอกำสธรแก้ต่ำงแล้วมิใช่หรือ?เห็นศำลฯ ถำมอะไร ธรก็เอำแต่ ผมจ ำไม่ได้..
ผมจ ำ ไม่ ไ ด้ แล้ วยั ง ต่ อรองศำลฯ …….ถ้ ำตั ดสิ น เป็ นคุณกับผม จะไปท ำ  Blind Trust!?โ ธ่…เ ว ร  ตำลำย ! 
 ประเด็นต่อมำ ที่ผมบอกถึง “ขั้นตอนตำมกฎหมำย”คือเรื่องผิดตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ ๑๐๑(๖)ประกอบ
มำตรำ ๙๘(๗)อันเป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิ์ลงรับเลือกตั้งเป็นสส.ที่ตัดสินวันนี้ นั้นเป็นขั้นตอนเฉพำะว่ำ ขณะนี้ 
ธนำธรยังคงเป็นสส.หรือพ้นสภำพสส.เท่ำนั้นยังมีข้ันตอนที่สอง ที่กกต.ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยลูก ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
รออยู่อีกหนึ่งขั้นตอนแต่…..ต้องรอผลจำกค ำพิจำรณำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญวันนี้ก่อนถ้ำธรไม่สิ้นสภำพ สส. 
ก็จบไปอย่ำงว่ ำแต่ถ้ ำตัดสินพ้นสภำพสส.  “ธรเจอดำบสอง” ที่กกต. เงื้ อรออยู่ทันทีนั่ นคือ ข้อหำ…….. 
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง ตำม พ.ร.ป.เลือกตั้ง มำตรำ ๑๕๑ 
ที่ก ำหนดห้ำม…….ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่ำ ตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีลักษณะต้องห้ำมลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แล้วดัน
ทุรั งลงสมัครประกอบรัฐธรรมนูญมำตรำ ๑๐๑(๖)ประกอบมำตรำ ๙๘(๓)มำตรำ ๑๕๑ บอกว่ำ…….. 
 “ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจำกขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้ง หรือท ำหนังสือยินยอมให้พรรคกำรเมืองเสนอ
รำยชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อต้องระวำงโทษจ ำคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึง
สองแสนบำทและให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีก ำหนดยี่สิบปี ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง 
เป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ให้ศำลมีค ำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ตอบ
แทนอย่ำงอ่ืนที่ได้รับมำเนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวให้แก่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรด้วย ” 
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 พระเจ้ำช่วยกล้วยทอดละตำนี้..ธร!ที่ซุบซิบกันว่ำ กกต.ดีแต่เงื้อง่ำรำคำถูก ไม่จำมโพล๊ะซักที เรื่องมันก็
เป็นอย่ำงนี้คือ อนุฯ ไต่สวน กกต. เขำต้องรอผลตัดสินของศำลฯ วันนี้ก่อน ถ้ำตัดสินพ้นสภำพก็จะเข้ำเงื่อนไข 
ตำม พรป.เลือกตั้ง มำตรำ ๑๕๑ อนุฯไต่สวนกกต.จะสรุปผลส่งคณะกกต.ชุดใหญ่เพ่ือพิจำรณำส่งฟ้องศำลฎีกำ 
ให้ที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำตัดสินทันที  เข้ำใจตรงกันแล้วกระมัง?คดีหุ้นสื่อ ไม่เพียงธร “พ้น-ไม่พ้น” สภำพ สส. 
ยังงอกไปถึงคุก ถึงปรับ ถึงคืนเงิน ถึงเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ๒๐ ปีด้วยแล้วยังมีคดี ธรปล่อยเงินกู้พรรคเป็นกิโยตินรอ
อีก ๑ คดีถ้ำ กกต.เห็นว่ำ…. เข้ำข่ำยมำตรำ ๗๒ ตำมพรป.พรรคกำรเมือง“ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองและผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ในพรรคกำรเมืองรับบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ มีแหล่งที่มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย”มำตรำ ๙๒ (๓)บอกว่ำ……เมื่อคณะกรรมกำร 
มี หลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำ พรรคกำรเมืองใดกระท ำกำร อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศำลรัฐธรรมนูญ  
เพ่ือสั่งยุบพรรคกำรเมือง นั้นโทษตำมมำตรำนี้ มีว่ำ…… 
 “เมื่อศำลรัฐธรรมนูญด ำเนินกำรไต่สวนแล้ว มี หลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำ พรรคกำรเมืองกระท ำกำรตำม
วรรคหนึ่งให้ศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคกำรเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมกำรบริหำรพรรค
กำรเมืองนั้น” เอวังก็มี ด้วยประกำระฉะนี้ แล! 
 
 
https://www.plewseengern.com/future-forward-party-9/?fbclid=IwAR0BVIW_lZ44Isbyp-
QB1sWIeMrn5iihbjSoNcg_4HFDEM0-crlDHYkcTTU 
  

https://www.plewseengern.com/future-forward-party-9/?fbclid=IwAR0BVIW_lZ44Isbyp-QB1sWIeMrn5iihbjSoNcg_4HFDEM0-crlDHYkcTTU
https://www.plewseengern.com/future-forward-party-9/?fbclid=IwAR0BVIW_lZ44Isbyp-QB1sWIeMrn5iihbjSoNcg_4HFDEM0-crlDHYkcTTU
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จับตาศาลรธน.วินิจฉัย ธนาธรลุ้นระทึก คดีถือหุ้นสื่อหลุดสส. 
วันพุธ ท่ี 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562, 06.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จับตาศาลรธน.วินิจฉัย  ธนาธรลุ้นระทึก  คดีถือหุ้นสื่อหลุด สส.  วางก าลังต ารวจคุมเข้ม  กกต.ลั่นท าตามขั้นตอน 
จี้‘อนค.’ยื่นแจงปมกู้เงิน  ‘ชวน’ยันกฎเหล็กของเก่า 
 ศำลรธน.นัดอ่ำนค ำวินิจฉัย คดี“ธนำธร”ปมถือหุ้นสื่อ สั่งถ่ำยทอดสด พร้อมวำงมำตรกำรตรวจสื่อเข้ม 
กกต.งัดข้อกม.โต้“ธนำธร”ฟ้อง 7 กกต. ยันส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสถำนภำพ สส.ท ำตำมขั้นตอน รธน.ปัด
เร่งรัด กกต.มติเอกฉันท์ ให้อนค.ส่งเอกสำรแจงคดี“ธนำธร”ให้อนค.กู้ยืมเงิน ด้ำน“ชวน”ยันวำงกฎเหล็กเรียกบุคคล 
กมธ.ปัดเอ้ือใคร ในอดีตเคยใช้ไม่เห็นมีใครบ่น ขณะที่“สิระ-ปำรีณำ”ดอดเข้ำท ำเนียบฯ“สิระ”ลั่น“เสรีพิศุทธ์–วัฒนำ”
มีคนท ำผิดแน่ หลังแต่งตั้งนั่งที่ปรึกษำปธ.กมธ.ล่วงหน้ำ ชี้ผิดรุนแรง ไม่เหมำะนั่ง ปธ. ‘ปำรีณำ’แจ้งควำมเอำผิด’
วัฒนำ’ ส่วน‘สิระ’ฟ้องอำญำ’เสรีฯ’หมิ่นประมำท 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกำยนเวลำ14.00น.คณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำ
วินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้วินิจฉัยสมำชิกภำพควำมเป็น ส.ส.ของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ว่ำสิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (3) เนื่องจำกถือหุ้นสื่อ
บริษัทวี-ลัค มีเดีย เข้ำลักษณะต้องห้ำม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็น ส.ส.หรือไม่ 
 
ศาลรธน.วินิจฉัย’ธนาธร’ปมหุ้นสื่อ 
 คดีนี้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ได้ยื่นค ำร้องและศำลรัฐธรรมนูญ มีค ำสั่งรับค ำร้องของ กกต.ไว้
วินิจฉัย เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม และ สั่งให้นำยธนำธร หยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส.จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญ จะมีค ำวินิจฉัย 
ต่อมำ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2562 องค์คณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ ไต่สวนพยำนจ ำนวน10ปำก 
ก่อนที่จะนัดอ่ำนค ำวินิจฉัย ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกำยนนี้ ขณะเดียวกัน จะมีกำรตรวจสอบบัตรสื่อมวลชนอย่ำงเข้มงวด
ในวันดังกล่ำว 
 ส ำหรับคณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ได้นัดประชุมในเวลำ 10.00 น. เพ่ือแถลงคดีด้วยวำจำและลงมติ 
ก่อนที่จะมีกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยในเวลำ 14.00 น.และเพ่ือไม่ให้ผลกำรวินิจฉัยรั่วไหลก่อนที่จะมีกำรออกนั่งบังลังก์ ทำง
ศำลจะมีกำรตัดสัญญำณโทรศัพท์เป็นช่วงๆพร้อมให้ตุลำกำรอยู่ภำยในห้องประชุมจนกว่ำจะจัดท ำค ำวินิจฉัยเสร็จสิ้น
และออกนั่งบัลลังก์ ซึ่งมีรำยงำนว่ำนำยธนำธร และแกนน ำพรรคอนำคตใหม่จะเดินทำงมำรับฟังค ำวินิจฉัยด้วยตนเอง
ในเวลำ13.30 น. 
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คุมเข้มรับกองทัพสือ่-กองเชียร์ 
 ทั้งนี้ ทำงส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรอ่ำนค ำวินิจฉัย โดยศำลจะท ำกำร
ถ่ำยทอดภำพ และเสียงจำกห้องออกนั่งพิจำรณำลงมำที่ห้องสื่อ และบริเวณโถงด้ำนหลัง ตำมที่เคยปฎิบัติ รวมทั้ง ได้
ขอควำมร่วมมือสื่อมวลชน เข้ำ-ออก ประตูทำงด้ำนทิศตะวันออกและทิศใต้เท่ำนั้น ส ำหรับสื่อมวลชนที่มำท ำข่ำว 
ขอให้แสดงตน โดยน ำบัตรสื่อมวลชนของท่ำนมำแลกบัตรของทำงศำล เพ่ือเข้ำพ้ืนที่บริเวณที่ก ำหนดไว้ โดยศำลได้
จัดเตรียมสถำนที่และวำงมำตรกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มงวด มีกำรน ำแผงเหล็กมำกั้นแนวเขตของศำล
รัฐธรรมนูญโดยแบ่งออกเป็นโซนสื่อมวลชนที่มีกำรติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดถ่ำยทอดจำกห้องพิจำรณำคดีลงมำยัง
บริเวณชั้นล่ำงและห้องสื่อมวลชนได้รับฟัง ส่วนอีกโซนหนึ่ง เป็นจุดแรกบัตรและตรวจค้นอำวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณบันได
ทำงขึ้นห้องพิจำรณำคดี โดยที่จุดนี้ตัวแทนผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี  จะต้องแลกบัตรและตรวจอำวุธ รวมทั้งฝำก
สิ่งของ โดยเฉพำะโทรศัพท์มือถือ นำฬิกำอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ 
 ส่วนประชำชนที่จะมำให้ก ำลังใจ หรือติดตำมรับฟังกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยคดี เจ้ำหน้ำที่ได้จัดพ้ืนที่บริเวณ
โถงกลำงของอำคำรเอ พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจำก สน.ทุ่งสองห้องและกองบังคับกำรต ำรวจนครบำล2 คอยดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัย เหมือนใช้ในกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยคดียุบพรรคไทยรักษำชำติ ทั้งนี้ กำรจัดก ำลังต ำรวจเบื้องต้นใช้ 1
กองร้อย แต่จะปรับตำมจ ำนวนกลุ่มผู้สนับสนุนที่จะเดินทำงมำ 
 
‘บิ๊กป้อม’ย้ าไม่ต้องสั่งดูแลพิเศษ 
 ด้ำน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกรณีศำลรัฐธรรมนูญ นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดี
ปมกำรถือหุ้นของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ว่ำ ไม่มีอะไร เป็น
เรื่องของศำลรัฐธรรมนูญ จะพิจำรณำ ก็ด ำเนินกำรไปตำมกระบวนกำรยุติธรรม ทั้งนี้ คงไม่ต้องไปก ำชับ หรือ ดูแล
อะไรเป็นพิเศษ เมื่อถำมว่ำ จะมีประชำชนแห่มำให้ก ำลังใจนำยธนำธร เป็นจ ำนวนมำก พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ เป็น
เรื่องธรรมดำ เมื่อถำมว่ำ ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญ ตัดสินออกมำ เป็นห่วงว่ำจะมีควำมเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่ พล.อ.
ประวิตร ปฏิเสธที่ตอบค ำถำมนี้ 
 
กกต.ตอบโต้’ธนาธร’ฟอก 7 กกต. 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ได้เผยแพร่เอกสำรข่ำวเรื่องกำรด ำเนินกำรกรณีส่งเรื่องให้
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพ่ือให้สมำชิกภำพของ ส.ส.สิ้นสุดลงโดยระบุว่ำตำมที่ปรำกฏข่ำวว่ำนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ยื่นฟ้อง กกต.ทั้ง7คนต่อศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ในข้อหำควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรจำกกรณีกำรไต่สวนเรื่องกำรถือครองหุ้นสื่อบริษัทวี -ลัค มีเดียจ ำกัดโดยที่ กกต.ไม่รอให้กำรไต่
สวนเรียกพยำนเข้ำสอบปำกค ำของคณะอนุกรรมกำร แต่รวบรัดส่งคดีไปยังศำลรัฐธรรมนูญ ก่อนกำรไต่สวนของ
คณะอนุกรรมกำรจะเสร็จสิ้นนั้น เรื่องดังกล่ำว กกต.เคยชี้แจงไปแล้ว 
งัดข้อกม.ยึดขั้นตอน-ปัดเร่งรัดคดี 
 และขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมำยและข้อเท็จจริงของกำรด ำเนินกำรของกกต.ว่ำ1.กำร
ด ำเนินกำรกรณีสมำชิกภำพส.ส.สิ้นสุดลง เป็นกำรด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82วรรคสี่ ไม่ได้อยู่ในนิยำมของ
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง ดังนั้นกำรด ำเนินกำรจึงไม่อยู่ภำยใต้บังคับของระเบียบกกต.ว่ำด้วย
กำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ.2561 ซึ่งเมื่อกกต.เห็นว่ำสมำชิกภำพของ ส.ส.คนใดคนหนึ่งมีเหตุ
สิ้นสุดลงก็สำมำรถยื่นเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ทันทีซึ่งในกรณีของนำยธนำธรเป็นควำมปรำกฏต่อ  
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กกต. ว่ำส ำเนำบัญชีผู้ถือหุ้น(แบบ บอจ.5)มีชื่อนำยธนำธร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเป็น
ลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. อันเป็นเหตุให้สมำชิกภำพสิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(6) 
ประกอบมำตรำ 98(3) กกต.จึงได้ส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 2.กำรด ำเนินกำรกรณีคดีอำญำ เป็นกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มำตรำ 151(ผู้ใดรู้อยู่ว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจำกขำดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท ำหนังสือยินยอมให้พรรคกำรเมือง
เสนอรำยชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ)ซึ่งมีกำรบวนกำรไต่สวนตำมระเบียบ กกต.ว่ำด้วยกำรสืบสวน กำร
ไต่สวน และกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ.2561โดยคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนต้องแสวงหำและรวบรวมพยำนหลักฐำน
เพ่ือเสนอส ำนวนต่อ กกต.เพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดซึ่งต้องให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำทรำบข้อกล่ำวหำข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำน รวมทั้งให้โอกำสมำให้ถ้อยค ำหรือแสดงพยำนหลักฐำนด้วย 
 
รู้อยู่ว่าขาดคุณสมบัติยังสมัครสส. 
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้กล่ำวหำว่ำ นำยธนำธร ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรค
กำรเมืองตำม พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. พ.ศ.2561 มำตรำ 151 ประกอบรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(6)ประกอบมำตรำ98(3)
รู้อยู่ว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจำกขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมซึ่งกกต.ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบ 
กกต.ว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้เป็นส ำนวนที่อยู่ในขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนซึ่งกกต.ยังไม่ได้มีค ำวินิจฉัยชี้ขำดในเรื่องดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 
 
มติกกต.ให้อนค.แจงกู้เงิน’ธนาธร’ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ออกเอกสำรข่ำวชี้แจงเรื่องกำรพิจำรณำคดีกำรกู้ยืมเงินของพรรค
อนำคตใหม่(อนค.)ว่ำได้ประชุมพิจำรณำส ำนวนกำรสืบสวนกรณีมีผู้กล่ำวหำว่ำนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค
อนำคตใหม่ได้ให้พรรคอนำคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
เลือกตั้งและพรรคกำรเมือง ตำมมำตรำ66แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560
โดยได้บริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคกำรเมืองมีมูลค่ำเกินกว่ำสิบล้ำนบำทต่อพรรคกำรเมืองต่อ
ปี ในกำรนี้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยค ำ
ร้องและปัญหำหรือข้อโต้แย้งได้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมกระบวนกำร และข้ันตอนที่กฎหมำยก ำหนดทุกประกำรแล้ว 
 ทั้งนี้ มติของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำเพ่ือให้กำรพิจำรณำในเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้น
ปรำกฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจนและเกิดควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำยจึงมีมติเป็นเอก
ฉันท์ ให้พรรคอนำคตใหม่ ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม อันจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยต่อไป โดยเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสำรที่คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยค ำร้องและ
ปัญหำหรือข้อโต้แย้งได้เคยเรียกเอกสำรดังกล่ำวแล้ว แต่พรรคอนำคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง 
ให้แก่คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยค ำร้องและปัญหำหรือข้อโต้แย้งแต่อย่ำงใด 
 
‘ชวน’ยันกฎเหล็กกมธ.ปัดเอื้อใคร 
 ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่พรรคฝ่ำยค้ำนออกมำระบุ
ว่ำกำรออกประกำศระเบียบสภำผู้แทนรำษฎรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรกระท ำกิจกำร พิจำรณำสอบหำ
ข้อเท็จจริงหรือศึกษำเรื่องใดที่มีควำมเกี่ยวข้องกันของคณะกรรมำธิกำรหลำยคณะ พ.ศ. 2562ว่ำเป็นกำรเอ้ือ
ประโยชน์ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
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รองนำยกรัฐมนตรี หลังคณะกรรมำธิกำร(กมธ.)ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ปปช.) 
สภำผู้แทนรำษฎร เรียกมำให้มำชี้แจงกรณีที่อ้ำงว่ำมีกำรถวำยสัตย์ปฏิภำณฯ ไม่ครบถ้วน จึงไม่มีอ ำนำจเสนอร่ำง 
พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563ว่ำยืนยันว่ำระเบียบออกมำตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำซึ่งมีกำรระเบียบ
ท ำนองเดียวกันมำตั้งแต่สภำชุดก่อนๆเพียงแต่ข้อปฏิบัติเปลี่ยนไป แต่เนื้อควำมเหมือนกัน คือ กรรมำธิกำรฯ ต้อง
รำยงำนประธำนสภำฯไม่ได้มีอะไรแปลกไป 
 
ชี้อดีตเคยใช้กฎนี้ไม่เห็นมีใครบ่น 
 “เพียงแต่แปลกใจว่ำท ำไมถึงมีปัญหำเพรำะสภำชุดก่อนตั้งแต่ปี2552เขำก็เป็นอย่ำงนี้ ไม่เห็นมีใครบ่น 
กำรออกประกำศครั้งนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ เขำคิดไปเอง ตำมควำมรู้สึก ประเภทที่คิดว่ำคนอ่ืนจะคิดอย่ำง
เขำ แต่ประธำนไม่ได้คิดอย่ำงนั้น เรำท ำตำมหน้ำที่ และตำมข้อบังคับ เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพียงแต่คนอำจจะ
ลืมไปอ่ำนระเบียบเดิม สมัยที่พวกเขำ เป็นรัฐบำลและประธำนสภำ ถ้ำอ่ำนก็จะรู้ว่ำของเดิมเป็นอย่ำงนี้ ระเบียบเป็น
อย่ำงนี้ประธำนก็ต้องลงนำม และกรรมำธิกำรแต่ละชุดก็จะรำยงำนโดยผ่ำนเลขำธิกำร”นำยชวน กล่ำว 
เมื่อถำมถึงกรณีที่คณะกรรมำธิกำรปรำบปรำมกำรทุจริตฯ จะแต่งตั้ง นำยวัฒนำ เมืองสุข แกนน ำพรรคเพ่ือไทย ที่
ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษำประธำน กมธ.นั้น นำยชวน กล่ำวว่ำ ปกติกรรมำธิกำรฯแต่ละชุดจะพิจำรณำแต่งตั้งเอง 
สมมติว่ำมีกำรตั้งที่ปรึกษำฯ โดยไม่ผ่ำนมติที่ประชุม กรรมำธิกำรฯเหล่ำนั้นจะเป็นผู้พิจำรณำเอง ปกติเรื่องพวกนี้ ไม่
ค่อยมีปัญหำ เพรำะจะต้องเป็นมติของกรรมำธิกำรฯ 
 
แห้วถกกมธ.แก้รธน.วาระค้างอึ้อ 
 เมื่อถำมว่ำตกลงญัตติด่วนเรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมำธิกำรศึกษำแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ทันในสัปดำห์นี้ใช่
หรือไม่ นำยชวน กล่ำวว่ำ สัปดำห์นี้มีวำระเพ่ือทรำบ 5 เรื่อง ก็ต้องเอำให้จบ คำดว่ำน่ำจะเสร็จในสัปดำห์นี้และยังมี
เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรฯพิจำรณำเสร็จแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำษำศึกษำแนวทำงกำร
ควบคุมกำรใช้สำรเคมีในภำคเกษตรกรรม สภำผู้แทนรำษฎร 
 เมื่อถำมว่ำได้ยินข่ำวที่ นำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคประชำชำติ ระบุว่ำสภำ
มีกำรปิดห้องซื้อ ส.ส. งูเห่ำหรือไม่ นำยชวนกล่ำวว่ำ ไม่เคยได้ยินข่ำวนี้ แต่อยำกจะบอกว่ำ สัตว์ทุกชนิด ก็ต้องระวัง
ไม่ให้เข้ำมำ เพรำะจะเป็นพิษเป็นภัย ส่วนข่ำวนี้จะท ำให้ภำพพจน์ของสภำเสียหำยหรือไม่ เรื่องนี้ไม่ขอให้เห็นสิ่งที่
สมมุติขึ้นมำ เดี๋ยวจะมีปัญหำกระทบกัน คงต้องไปถำม นำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ เอง 
 
ถก22พย.ไม่มีตั้ง กมธ.แก้รธน. 
 ด้ำนนพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกำรประชุมสภำฯเพ่ือพิจำรณำ
ญัตติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพ่ือศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ กำรประชุมสภำฯในวันที่ 20-21
พฤศจิกำยน มีเรื่องรับทรำบจ ำนวน 5 เรื่อง ดังนั้น กำรพิจำรณำญัตติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำแนวทำงกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะทันภำยในสัปดำห์นี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกำรอภิปรำยของส.ส.ในเรื่องกำรรับทรำบที่เข้ำสู่ระเบียบ
วำระกำรประชุมสภำฯ 5เรื่องและยังมีญัตติด่วน เรื่อง กำรคณะกรรมำธิกำรศึกษำผลกระทบจำกกำรใช้ค ำสั่งหัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.)ตำมมำตรำ44จำกนั้นถึงจะถึงกำรพิจำรณำญัตติกำรศึกษำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 ทั้งนี้ กำรประชุมสภำฯนัดพิเศษวันที่22พฤศจิกำยนนั้นมีเฉพำะกำรพิจำรณำญัตติทั่วไปที่ค้ำงอยู่เท่ำนั้น
โดยไม่มีกำรพิจำรณำญัตติท่ีเกี่ยวกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อย่ำงใด 
เทพไทหนุนชวนให้งำนสภำเรียบร้อย 
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 นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวสนับสนุนกรณีนำยชวน 
หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรท ำงำนของคณะกรรมำธิกำรต่ำงๆ เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
ประธำนสภำฯโดยตรง ที่สำมำรถออกระเบียบเกี่ยวกับกิจกำรใดๆของสภำผู้แทนรำษฎร ภำยใต้ข้อบังคับกำรประชุม
สภำ นับว่ำเป็นเรื่องที่สมควรอย่ำงยิ่ง ที่ประธำนสภำได้จัดระเบียบกำรท ำงำนทุกฝ่ำยที่ เกี่ยวของกับกิจกำรของรัฐสภำ 
เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นกำรสร้ำงบรรทัดฐำนในกำรท ำงำนของระบอบรัฐสภำต่อไป เป็นกำรออก
ระเบียบตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ข้อ90 ไม่ใช่กำรลุแก่อ ำนำจ หรือท ำไปตำมอ ำเภอใจ 
เพ่ือกลั่นแกล้งใครคนใดคนหนึ่ง นับว่ำเป็นเรื่ องที่ดี เพรำะจะใช้เป็นแบบอย่ำงหรือแนวทำงกำรท ำงำนของ
คณะกรรมำธิกำรทุกคณะ 
 “โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสภำชุดนี้ มีประธำนคณะกรรมำธิกำร ที่มำจำก ส.ส.สมัยแรกจ ำนวนมำกถึง11คณะ 
ซึ่งยังขำดประสบกำรณ์ในกำรท ำหน้ำที่ เพรำะไม่เคยนั่งอยู่ในคณะกรรมำธิกำรมำก่อน ถ้ำไม่มีกำรวำงกรอบ หรื อ
แนวทำงในกำรท ำงำนให้เป็นอย่ำงที่ถูกต้อง ก็จะท ำให้กำรท ำงำนของคณะกรรมำธิกำรไม่บรรลุเป้ำหมำยตำม
เจตนำรมณ์ของข้อบังคับกำรประชุมสภำ และรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ นำยชวน หลีกภัย เป็นประธำนรัฐสภำ 
เปรียบเสมือนประมุขของฝ่ำยนิติบัญญัติ นำยชวนได้วำงตัวเป็นกลำง และปฎิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสมทุกประกำร 
เป็นส.ส.ที่มีอำวุโสสูงสุดในสภำ”นำยเทพไท กล่ำว 
 
’วัฒนา’โชว์เสรีฯตั้งท่ีปรึกษาล่วงหน้า 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำภำยหลังนำยวัฒนำ เมืองสุข แกนน ำพรรคเพ่ือไทยได้โพสต์เฟซบุ๊คโชว์เอกสำร
ประกำศ แต่งตั้ง ตัวเองเป็น1ใน 8 ที่ปรึกษำประธำนคณะกรรมำธิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบ สภำผู้แทนรำษฎรเอกสำรระบุลงนำม โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ในฐำนะ
ประธำน กมธ.ป.ป.ช.โดยอ้ำงเป็นผลมำจำกมติที่ประชุมกรรมำธิกำรฯ ครั้งที่ 11ในวันที่ 20 พ.ย.2562โดยให้ที่ปรึกษำ
ประธำนกมธ.ป.ป.ช. มีอ ำนำจให้ค ำปรึกษำกำรกระท ำหรือศึกษำเรื่องใดๆรวมถึงงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน
กรรมำธิกำร พร้อมลงวันที่ประกำศ ณ วันที่ 20 พ.ย.2562ปรำกฎถูกวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงหนัก ว่ำเป็นกำรลงนำม
แต่งตั้งก่อนกำรประชุมจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพรำะวันที่นำยวัฒนำ เผยแพร่เป็นวันที1่8 พ.ย.ซึ่งโพสต์ล่วงหน้ำถึง 2 วัน 
 
‘ปารีณา’แจ้งความเอาผิด’วัฒนา’ 
 โดย น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.)ในฐำนะท่ีเป็นหนึ่งในกมธ. ป.ป.ช.ได้
ไปแจ้งที่ สถำนีต ำรวจนครบำลทองหล่อ ไว้เป็นหลักฐำนต่อพ.ต.ต.อำทิตย์ พลังนำ สว.(สอบสวน)สน.ทองหล่อโดยระบุ
ว่ำ ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ Wattana Muangsookที่ได้โพสต์ข้อควำมเป็นรูปภำพของเอกสำรฯดังกล่ำว ซึ่งเป็นประกำศของ 
กมธ.ป.ป.ช.ที่9/2562 เรื่อง ตั้งที่ปรึกษำประธำน กมธ.ป.ป.ช.โดยผู้ใช้บัญชีWattana Muangsookได้โพสต์ เมื่อวันที่ 
18 พ.ย.2562 ซึ่งเห็นได้ชัดว่ำค ำสั่งดังกล่ำว น่ำจะเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จเนื่องจำกค ำสั่งลงวันที่ 20 พ.ย.2562 แต่
ปัจจุบันเพ่ิงเป็นวันที่ 18 พ.ย.2562 เป็นกำรน ำเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมำโพสต์ ดังนั้นจึงมำแจ้งที่สน.ทองหล่อ เพ่ือร้อง
ทุกข์มอบคดีให้พนักงำนสอบสวนด ำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ค Wattana Muangsook ตำมกฎหมำย จนกว่ำคดี 
จะถึงที่สุด 
 
ล่ัน‘เสรีฯกับวัฒนา’ต้องรับผิดชอบ 
 ทั้งนี้ นำยสิระให้สัมภำษณ์ถึงกรณีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธำนคณะกมธ.ปปช.แต่งตั้งนำยวัฒนำ 
เมืองสุข สมำชิกพรรคเพ่ือไทย เป็นที่ปรึกษำประธำน กมธ.ชุดนี้ เป็นวันที่ 20 พ.ย.62ซึ่งมำก่อนล่วงหน้ำหลังจำกนำย
วัฒนำโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่18พ.ย.ว่ำหำก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เซ็นเอกสำรจริงจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ 
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หำกบอกว่ำไม่ได้เซ็นก่อนที่จะมีมติของกมธ. ตัวพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ก็ต้องรับผิดชอบเองเช่นกัน อำจจะเข้ำข่ำยควำมผิด
ประพฤติมิชอบ ส่วน นำยวัฒนำก็อำจจะมีควำมผิดตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2560ที่เอำข้อมูลเป็นเท็จมำโพสต์ลงเฟซบุ๊ก คิดว่ำ เรื่องนี้จะมีคนใดคนหนึ่งกระท ำควำมผิด และเห็นว่ำนำยวัฒนำ  
ไม่เหมำะที่จะนั่งที่ปรึกษำประธำนกมธ. เพรำะเคยถูกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.)ในคดีทุจริตโครงกำรบ้ำนเอื้ออำทร 
 
ซัดผิดรุนแรงไม่เหมาะนั่งปธ.ต่อ 
 นำยสิระ ยอมรับว่ำไม่ทรำบว่ำมีกำรแต่งตั้ง นำยวัฒนำ เป็นที่ปรึกษำเลย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพรำะ
ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของกมธ.ที่ท ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตและยังกระทบถึงกำรท ำหน้ำที่ของสภำผู้แทนรำษฎร 
ไม่ใช่ว่ำ ใครจะคิดท ำอะไรก็ได้ เพรำะมีกฎหมำยและข้อบังคับ หำกฝ่ำยนิติบัญญัติ ไม่เคำรพกฎหมำย ถือว่ำ เป็น
ควำมผิดรุนแรงมำก ตอนนี้ก ำลังเก็บรวบรวมหลักฐำนเรื่องนี้อยู่ ขณะเดียวกันขอให้ กมธ.ใช้ดุลยพินิจตัดสินว่ำ 
พล.ต.อ.เสรีศุทธ์ เหมำะสมที่จะเป็นประธำน กมธ.หรือไม่ และยืนยันว่ำสำมำรถเอำพล.ต.อ.เสรีศุทธ์ พ้นจำกต ำแหน่ง
ได้ เพียงแต่ตัวประธำนกมธ. ยังต้องยึดโควตำฝ่ำยค้ำนอยู่ 
 
‘สิระ’ฟ้องอาญา’เสรีฯ’หม่ินประมาท 
 ที่ศำลอำญำ ถนนรัชดำภิเษก นำยสิระ เจนจำคะ สส.กทม.พรรค พปชร.พร้อม นำยทิวำ กำรกระสั ง 
ทนำยควำม เดินทำงมำเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย 
เป็นจ ำเลย ในควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทโดยกำรโฆษณำ กรณีเมื่อวันที่ 14พ.ย.62 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ขณะปฏิบัติ
หน้ำที่สส.และประธำน กมธ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯสภำผู้แทนรำษฎร ได้ให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนด้วย
ข้อควำมลักษณะเปรียบเทียบเป็นพืชที่ไร้ประโยชน์และกล่ำวหำหรือใส่ควำมโจทก์ท ำนองว่ำ ปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต 
แจกเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสนับสนุนโจทก์ในกำรปลดจ ำเลยออกจำกกำรเป็นประธำน กมธ.ที่มีเจตนำมุ่งท ำลำยชื่อเสียง
โจทก์ ท ำลำยควำมน่ำเชื่อถือ โดยศำลรับค ำฟ้องและนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 3ก.พ.63 
 
‘สิระ-ปารีณา’ดอดเข้าท าเนียบฯ 
 ก่อนหน้ำนี้ ช่วงเช้ำวันเดียวกัน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ 
(พปชร.) และกรรมำธิกำร (กมธ.)ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ สภำผู้แทนรำษฎร เดินทำงมำตึก
บัญชำกำร 1 ท ำเนียบรัฐบำล ขณะมีกำรประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อยู่โดยปฏิเสธที่จะตอบค ำถำมว่ำมำพบกับใคร 
และเวลำไล่เลี่ยกัน น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรค พปชร.ซึ่งเป็นกมธ.ชุดเดียวกันได้เดินทำงมำ ที่ตึก
บัญชำกำร 1ท ำเนียบฯ เช่นกัน 
 
ทั้งคู่แจงมาร้องเรียน ปชช. เรื่องท่ีดิน 
 ต่อมำเวลำ 12.30น.น.ส.ปำรีณำ ใช้เวลำอยู่ที่ท ำเนียบรัฐบำล ประมำณ3ชั่วโมง ก่อนเดินทำงกลับโดยลง
ลิฟท์มำที่ชั้น1ตึกบัญชำกำร 1 เมื่อเจอผู้สื่อข่ำวยืนรอสัมภำษณ์อยู่ น.ส.ปำรีณำหลบเข้ำไปในลิฟท์กลับขึ้นไปบนอำคำร
อีกครั้งและเปลี่ยนมำลงทำงบันไดของตึกบัญชำกำร2โดยผู้สื่อข่ำวพยำยำมถำมถึงสำเหตุที่เข้ำมำยังท ำเนียบ แต่น.ส.ปำ
รีณำ ปฏิเสธให้สัมภำษณ์ ระบุเพียงว่ำมำยื่นร้องเรียนควำมเดือดร้อนประชำชน จำกนั้นขึ้นรถยนต์ออกจำกท ำเนียบ
รัฐบำลไปในทันท ี
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 ด้ำนนำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรคพปชร.เผยว่ำดินทำงมำ เพรำะต้องกำรมำยื่นเรื่องร้องเรียนที่ดิน
เกำะช้ำง จ.ตรำด เพรำะมีรัฐมนตรีหลำยคนเข้ำมำประชุมครม.โดยไม่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม กมธ.ปปช. พร้อมยืนยัน
ว่ำ ไม่ได้พบพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีประธำนยุทธศำสตร์พรรค พปชร. 
 
‘บิ๊กป้อม’ยันไม่ได้พบ’สิระ-ปารีณา’ 
 บ่ำยวันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ยืนยัน ไม่ได้พบกับน.ส.ปำ
รีณำ ไกรคุปต์ ส.ส. รำชบุรี และนำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.)ที่เดินทำงเข้ำมำที่ท ำเนียบ
รัฐบำล เพรำะเพ่ิงประชุม ครม.เสร็จ ซึ่งทั้ง2คนจะมำเรือ่งอะไร ตนไม่ทรำบ เขำอำจจะมำคุยกับคนอื่นหรือเปล่ำ 
 
เมิน กมธ. เชิญ-ตนก็มีอ านาจเช่นกัน 
 เมื่อถำมถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธำน กมธ.ป.ป.ช.เชิญไปชี้แจงเป็นครั้งที่ 4 พล.อ.
ประวิตร กล่ำวว่ำ ได้ตอบค ำถำมไปหมดแล้ว ซึ่งตนจะให้ตัวแทนไปมอบให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ในวันที่20พ.ย.และเชื่อ
ว่ำในส่วนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ก็มอบผู้แทนไปชี้แจงเช่นเดียวกัน แม้กำร
เชิญไปชี้แจง จะเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ก็แล้วแต่เขำ ตนไม่ได้รู้สึกว่ำ ถูกกลั่นแกล้ง เขำอยำกท ำอะไร ก็ท ำหำกมีอ ำนำจ ซึ่ง
ตนก็มีอ ำนำจของตน เช่นเดียวกัน 
 ส่วนกรณีพล.ต.อ.เสรี แต่งตั้งนำยวัฒนำ เมืองสุข เป็นที่ปรึกษำประธำนนั้น พล.อ.ประวิตร ย้อนถำม
พร้อมอมยิ้มว่ำ“ตั้งได้หรอ วันนี้วันที่ 19 พ.ย.แต่หนังสือลงวันที่ 20 พ.ย.เมื่อถำมอีกว่ำมองเรื่องนี้อย่ำงไร พล.อ.
ประวิตร กล่ำวว่ำ“มันถูกหรือ ไม่ถูกหรอก” 
 
 
 
https://www.naewna.com/politic/455085 
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ธนาธร"พร้อมรับค าตัดสิน ยอมสละทุกสิ่งให้เวลาพิสูจน์ 
“ธนำธร” โพสต์เผยควำมในใจพร้อมรับค ำตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญ ลั่นยอมสละทุกสิ่ง ไม่คิดถอยหลัง 
หลังจำกนี้ให้เวลำเป็นเคร่ืองพิสูจน์! 
พุธท่ี 20 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 07.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ใกล้เข้ำมำทุกที ส ำหรับกำรอ่ำนค ำพิพำกษำคดีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ร้องขอให้
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัว หน้ำพรรคอนำคต
ใหม่ สิ้นสุดตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 98(3) จำกกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด หรือไม่ 
ที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 พ.ย.ที่จะถึงนี้ 
 โดยล่ำสุดเมื่อวันที่ 19 พ.ย. “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ได้ โพสต์ภำพตนเองท่ำมกลำงประชำชนที่มำให้
ก ำลังใจ พร้อมระบุข้อควำมว่ำ “ไม่มีแผนสอง ไม่มีตัวเลือกอ่ืน และไม่มีทำงกลับไปที่เดิม เพรำะนี่คือควำมฝันของผม 
ควำมฝันที่ผมยอมสละทุกสิ่งในชีวิต #ให้เวลำเป็นเครื่องพิสูจน์ 20.11.19”  อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังจำกท่ีโพสต์ดังกล่ำว
เผยแพร่ออกไป ต่ำงมีชำวเน็ตเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นให้ก ำลังใจหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่กันเป็นจ ำนวนมำก 
 
 
https://www.dailynews.co.th/politics/742572 
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14.00น. วันนี้! ศาลรธน.ชี้คดีหุ้นสื่อ ตัดสินส.ส.’ธนาธร’ เจ้าตัวลั่นพร้อมเข้าคุก-ไม่หนี 
วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2562 - 08:45 น. 
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บชน.วางก าลังต ารวจ1กองร้อยป้องม็อบป่วน"ศาลรธน." 
“ศำลรธน.”คุมเข้มพื้นท่ีวันอ่ำนค ำพิพำกษำคดี “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ”ด้ำน“ตัวแทนอียู-สหรัฐ”ขอเข้ำฟัง
กำรตัดสินด้วย ผบช.น. เผยใช้ก ำลังต ำรวจ 1 กองร้อย รักษำควำมปลอดภัย 
พุธท่ี 20 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 08.45 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญได้มีกำรจัดเตรียมสถำนที่ และวำงมำตรกำรดูแล
รักษำควำมปลอดภัย ก่อนกำรอ่ำนค ำพิพำกษำคดีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ร้องขอให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 
สิ้นสุดตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 98(3) จำกกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด หรือไม่ ทั้งนี้
ศำลรัฐธรรมนูญได้มีกำรก ำหนดพ้ืนที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ำ -ออก ทำงประตูด้ำนทิศตะวันออกและทิศใต้เท่ำนั้น 
ขณะเดียวกันได้มีกำรน ำแผงเหล็กมำกั้นแนวเขตของศำลรัฐธรรมนูญโดยแบ่งออกเป็นโซนสื่อมวลชนที่มีกำรติดตั้ง
โทรทัศน์วงจรปิดถ่ำยทอดจำกห้องพิจำรณำคดีลงมำยังบริเวณชั้นล่ำง ส่วนอีกโซนหนึ่งเป็นจุดแรกบัตรและตรวจค้น
อำวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณบันไดทำงขึ้นห้องพิจำรณำคดี ซึ่งจะเป็นจุดแลกบัตรและตรวจอำวุธผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเข้ำร่วมฟัง
กำรพิจำรณำคดี นอกจำกนั้นได้มีกำรกันพ้ืนที่บริเวณโถงชั้น 2 ของอำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อำคำร A)  เพ่ือรองรับ
ประชำชนที่จะมำติดตำมรับฟังกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีดังกล่ำวด้วย โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของ
ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจำก สน.ทุ่งสองห้องและกองบังคับกำรต ำรวจ
นครบำล 2 คอยดูแลในเรื่องควำมปลอดภัย เนื่องจำกเป็นคดีกำรเมืองที่ได้รับควำมสนใจ ประกอบกับมีรำยงำนว่ำจะมี
กลุ่มมวลชนที่สนับสนุนพรรคอนำคตใหม่ เดินทำงมำให้ก ำลังใจนำยธนำธร 
 นอกจำกนั้นยังมีกระแสข่ำวว่ำจะมีตัวแทนของสถำนทูตต่ำงประเทศมำรับฟังค ำวินิจฉัยด้วย อำทิ 
ตัวแทนสหภำพยุโรป(อียู)ประจ ำประเทศไทย ได้ท ำหนังสืออย่ำงเป็นทำงกำรที่จะส่งนำยโคลิน สไตน์บัค เข้ำร่วมรับฟัง 
รวมถึงสถำนทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย ก็ได้มีกำรแจ้งทำงโทรศัพท์ว่ำจะส่งผู้แทนเข้ำร่วมรับฟังด้วยแต่ไม่ได้
ส่งหนังสือมำเป็นทำงกำร แต่ยังไม่ได้รับกำรยืนยันจำกทั้งนี้ส ำหรับคณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญมีกำรนัดประชุมใน
เวลำ 10.00 น. เพ่ือแถลงด้วยวำจำและลงมติ ก่อนที่จะมีกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยในเวลำ 14.00 น. และเพ่ือไม่ให้ผลกำร
วินิจฉัยรั่วไหลก่อนที่จะมีกำรออกนั่งบังลังก์ ทำงศำลจะมีกำรตัดสัญญำณโทรศัพท์เป็นช่วง  ๆ พร้อมให้ตุลำกำรอยู่
ภำยในห้องประชุมจนกว่ำจะจัดท ำค ำวินิจฉัยเสร็จสิ้นและออกนั่งบัลลังก์อ่ำนค ำวินิจฉัยเสร็จ ส่วนนำยธนำธร  
มีรำยงำนว่ำจะเดินทำงมำรับฟังค ำวินิจฉัยด้วยตนเอง โดยจะมำถึงศำลรัฐธรรมนูญในเวลำ 13.30 น. 
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 ที่กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล(บช.น.) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรำ ผบช.น. เปิดเผยถึงมำตรกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยและอ ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจร กรณีในวันที่ 20 พ.ย.นี้ ศำลรัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีท่ีนำย
ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำตใหม่ ถือครองหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย ว่ำ ได้สั่งกำรให้ พล.ต.ต.พัฒนำ เพศย
นำวิน ผบก.น.2 เป็นผู้ดูแลควำมเรียบร้อยในพื้นที่  ขณะเดียวกัน บช.น. จะวำงก ำลังต ำรวจรักษำควำมปลอดภัยและ
อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนจรำจรภำยนอกบริเวณศำล ห่ำงไปประมำณ 50 เมตร โดยใช้ก ำลังต ำรวจประมำณ 1 กองร้อย 
หรือประมำณ 150 คน ทั้งนี้ ได้รับรำยงำนว่ำจะมีผู้เดินทำงมำให้ก ำลังใจนำยธนำธร ประมำณ 150 คน ส่วนกำรข่ำว
ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุควำมรุนแรง เพรำะเป็นบริเวณเขตอ ำนำจศำลอยู่แล้ว 
 
 
https://www.dailynews.co.th/politics/742533 
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‘ดิ้นเฮือกสุดท้าย! อนค.แถ9ปมเขย่าศาลรธน. ฟอก'ธนาธร' 
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:23 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 20 พ.ย. 62 – เพจเฟซบุ๊กพรรคอนำคตใหม่ ได้โพสต์ข้อควำมในหัวข้อ “9 ข้อควรรู้ ก่อนฟังค ำวินิจฉัย
ศำลรัฐธรรมนูญคดีวีลัคของหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่” ว่ำ  “1.หำกนับระยะเวลำตั้งแต่ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนของ 
กกต. ไปจนถึงวันที่ กกต.ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ กระบวนกำรทั้งหมดของดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงต่ำงประเทศ ใช้เวลำ 417 วัน ส่วนของธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ใช้เวลำ 53 วัน 2. ใน
บรรดำ ส.ส. และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทั้งหมดที่ถูกร้อง ไม่ว่ำจะเป็นธนำธร ส.ส. ทั้งฝั่งรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน หรือ
รัฐมนตรีรวมแล้วอีกหลำยสิบคน มีเพียงธนำธรคนเดียวเท่ำนั้นที่ถูกสั่งห้ำมไม่ให้ปฏิบัติหน้ำที่ชั่วครำว 
 3. กกต ยังไม่ได้สอบปำกค ำพยำนที่ลงลำยมือชื่อในตรำสำรโอนหุ้นสักปำก ขณะที่ ปพพ (ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์) ก ำหนดบทสันนิษฐำนให้ข้อควำมในตรำสำรและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นถือว่ำถูกต้องเป็นจริง 
แต่ กกต.ไม่ได้แสวงหำข้อเท็จจริงเพ่ือหักล้ำงบทสันนิษฐำนทำงกฎหมำยดังกล่ำว กำรสอบสวนไต่สวนในชั้น กกต.ยังไม่
แล้วเสร็จ แต่ กกต. กลับเร่งยื่นค ำร้องไปยังศำลรัฐธรรมนูญ 4. ธนำธรได้โอนหุ้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 8 มกรำคม 
2562 ก่อนกำรประกำศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งฯ และจวบจนบัดนี้ ยังไม่มีพยำนหลักฐำนอ่ืนใดมำหักล้ำงบทสันนิษฐำนควำม
ถูกต้องแท้จริงแห่งกำรโอนหุ้นดังกล่ำวได้เลย 
 5. ในคดีนำยดอน ได้มีกำรส่งหลักฐำนบำงชิ้นหลังกำรสืบพยำนในศำลรัฐธรรมนูญ และศำลรัฐธรรมนูญ
เรียกสอบพยำนของดอนเพียง 3 ปำก และศำลเชื่อว่ำมีกำรโอนหุ้นจริง ส่วนธนำธรโดนเรียกไต่สวนทั้งหมด 10 ปำก 6. 
บริษัท วีลัค มิได้ประกอบกิจกำรเป็น “สื่อมวลชน” หำกแต่วีลัคเป็นกิจกำรรับจ้ำงตีพิมพ์เท่ำนั้น อำทิ รับจ้ำงตีพิมพ์
นิตยสำรที่แจกบนเครื่องบิน และวีลัคยังไม่มีอ ำนำจควบคุมเนื้อหำหรือแม้แต่ตีพิมพ์นิตยสำรโดยพลกำรด้วย เพรำะ
เป็นอ ำนำจของผู้ว่ำจ้ำง 7. บริษัท วีลัค ได้แจ้งหยุดกิจกำรต่อส ำนักงำนประกันสังคมแล้วตั้งแต่มกรำคม 2562 บริษัท
ไม่มีผลิตภัณฑ์ สินค้ำ และพนักงำน ตั้งแต่ก่อนธนำธรสมัคร ส.ส. ในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562  
 8. เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ คือต้องกำรไม่ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองมีอิทธิพลอ ำนำจหรือ
ควบคุมสื่อมวลชนเพ่ือน ำไปเป็นคุณต่อตนเองและเป็นโทษต่อคู่แข่งทำงกำรเมือง ค ำถำมที่น่ำสนใจคือ กระบวนกำร
ทั้งหมดที่พยำยำมเอำผิดกับธนำธรนั้นตรงตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยแล้วหรือไม่? 9. ในขณะที่ธนำธรและ ส.ส. อีก
หลำยสิบคนก ำลังร้อนๆ หนำวๆ ว่ำบริษัทของตนเองที่แม้ไม่ได้ท ำสื่อจริง แต่มีเขียนระบุไว้ในบริคณห์สนธิว่ำประกอบ
กิจกำรสื่อด้วยนั้นจะมีควำมผิดหรือไม่ แต่ยังมี ส.ส. คนหนึ่งที่นั่งสบำยใจในสภำเพรำะไม่ถูกร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ แต่
ทุกคนในประเทศก็รู้ดีว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรใช้สื่อมวลชนเครือหนึ่งเพ่ือเป็นคุณแก่พรรคพวกตนเองและเป็นโทษต่อ
คู่แข่งทำงกำรเมืองอย่ำงประจักษ์ชัด” 
 
https://www.thaipost.net/main/detail/50704  

https://www.thaipost.net/main/detail/50704
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'ธนาธร' ลั่นไม่มีแผนสอง ไม่มีทางกลับไปที่เดิม 
20 พฤศจิกำยน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โพสต์ข้อความล่าสุด! "ธนาธร" ลั่นไม่มีแผนสอง ไม่มีทางกลับไปที่เดิม 
 วันนี้ (20 พ.ย.) เวลำ 14.00 น. ศำลรัฐธรรมนูญเตรียมอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) ขอให้พิจำรณำว่ำสมำชิกภำพกำรเป็น ส.ส. ของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรค
อนำคตใหม่ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (3) เนื่องจำกถือหุ้นสื่อ บริษัทวี-ลัค มีเดีย 
จ ำกัด เข้ำลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือไม่ หลังจำกก่อนหน้ำนี้มีมติรับค ำร้องเมื่อวันที่ 
23 พ.ค. และสั่งนำยธนำธร หยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส. 
 ล่ำสุดเมื่อวันที่ 19 พ.ย. นำยธนำธรได้โพสต์ภำพพร้อมระบุข้อควำมว่ำ “ไม่มีแผนสอง ไม่มีตัวเลือกอ่ืน 
และไม่มีทำงกลับไปที่เดิม เพรำะนี่คือควำมฝันของผม ควำมฝันที่ผมยอมสละทุกสิ่งในชีวิต #ให้เวลำเป็นเครื่องพิสูจน์ 
20.11.19” 
 
 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855249?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855249?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855249?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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ชี้ชะตา 'ส.ส.ธนาธร' วันนี้ เกาะติดค าวินิจฉัยศาลรธน. 
20 พฤศจิกำยน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จับตาประเด็นร้อน! ชี้ชะตา "ส.ส.ธนาธร" วันนี้ เกาะติดค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
 20 พฤศจิกำยน วันนี้ทุกสำยตำต่ำงจับจ้องไปที่ค ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่ำนายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  จะสิ้นสุดควำมเป็นสมำชิกภำพ  ส.ส.หรือไม่  หลังจำกคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติส่งส ำนวนให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำกรณีที่ “ธนาธร” ถือหุ้นสื่อ คือบริษัทวีลัคมีเดีย ถือ
เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ำมไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งในวันนี้จะมีค ำวินิจฉัย
ออกมำ 
 วันนี้ 10.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มประชุมกันเพ่ือแถลงด้วยวำจำและลงมติถึงค ำวินิจ
ว่ำนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ จะสิ้นสุดสมำชิกภำพของควำมเป็น ส.ส.หรือไม่ 
ขณะเดียวกัน เวลำ 14.00 น. ศำลรัฐธรรมนูญเตรียมอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้
พิจำรณำว่ำสมำชิกภำพกำรเป็น ส.ส. ของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ สิ้นสุด
ลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (3) เนื่องจำกถือหุ้นสื่อ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด เข้ำลักษณะ
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือไม่ หลังจำกก่อนหน้ำนี้มีมติรับค ำร้องเมื่อวันที่ 23 พ.ค. และสั่งนำย
ธนำธร หยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส. 
 
 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855242?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral 
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'ธนาธร'ลุ้นระทึก! ศาลรธน.พิพากษาปิดฉากคดีถือหุ้นสื่อ 
20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 11:29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 พ.ย. 62 – ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ตลอดทั้งวันของวันนี้ (20 พ.ย.) หลำยฝ่ำยก ำลังเฝ้ำติดตำมผลกำรลง
มติของที่ประชุมตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ที่นำยนุรักษ์ มำประณีต ประธำนศำลรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน เพ่ือลงมติและอ่ำนค ำวินิจฉัยกลำงในค ำร้องที่ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย คดีของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 82 ว่ำสมำชิก
ภำพสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของนำยธนำธรสิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (3) 
หรือไม่ กรณีถือครองหุ้นสื่อมวลชน บริษัทวี-ลัค มีเดียฯ ก่อนยื่นลงสมัครส.ส.ระบบบัญชี พรรคอนำคตใหม่ เมื่อวันที่ 4 
ก.พ.  ซึ่งเข้ำลักษณะต้องห้ำมของบุคคลที่จะสมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือไม่ 
 มีรำยงำนว่ำ กำรลงมติของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ก็จะเป็นไปตำม พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561 โดยเมื่อนำยนุรักษ์ เปิดประชุมแล้ว ตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน จะต้องแถลงควำมเห็นส่วนตนด้วยวำจำในคดีของธนำธร ต่อที่ประชุม จำกนั้นที่ประชุมจะมีกำร
ปรึกษำหำรือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ซึ่งมติของที่ประชุมจะยึดเสียงข้ำงมำกจำกองค์คณะ  9 คนเป็นหลัก 
 จำกนั้นเมื่อได้มติที่ประชุมแล้ว ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้ง 9คน ก็จะร่วมกันหรือมอบหมำยให้ตุลำกำร
ศำลรธน.คนใดคนหนึ่ง ท ำหน้ำที่เขียนค ำวินิจฉัยกลำงเพ่ือน ำไปอ่ำนในห้องพิจำรณำคดีของศำลรัฐธรรมนูญ ที่จะมี
ตัวแทนจำกฝ่ำยผู้ร้องคือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และตัวผู้ถูกร้องคือนำยธนำธร มำร่วมรับฟังกำรอ่ำนค ำวินิจฉัย
กลำง ตั้งแต่เวลำ 14.00  น. เป็นต้นไป โดยคำดว่ำจะใช้เวลำในกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยไม่เกิน  1-2 ชั่วโมง ก็น่ำจะทรำบผล
คดีของนำยธนำธรแล้วว่ำจะออกมำแบบใด ท่ำมกลำงกำรคำดกำรณ์จำกฝ่ำยต่ำงๆ โดยมติที่จะออกมำของที่ประชุม
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
 ทั้งนี้ค ำร้องของคดีนำยธนำธร เป็นเรื่องของสมำชิกภำพกำรเป็นส.ส.ของนำยธนำธร เท่ำนั้น โดยมีกำร
คำดกำรไว้ว่ำ ผลค ำวินิจฉัยจะออกมำสองสูตร  คือ 1.ยกค ำร้อง ซึ่งก็คือศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ ธนำธรไม่ได้ถือหุ้น
สื่อบริษัทวี-ลัค มีเดียฯ ก่อนยื่นสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ต่อส ำนักงำน กกต. เมื่อ 4 ก.พ. หำกผลค ำวินิจฉัยออกมำ
แบบนี้ เท่ำกับนำยธนำธร ไม่ขำดคุณสมบัติกำรลงสมัครรับเลือกตั้ง ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 98 (3) จำกนั้นศำล
รัฐธรรมนูญก็จะแจ้งผลค ำวินิจฉัยของศำลไปยังประธำนสภำฯ ทันที และท ำให้ธนำธรเดินกลับเข้ำห้องประชุมสภำฯ ได้
อีกครั้ง หลังที่ผ่ำนมำเป็นได้แค่หัวหน้ำพรรคนอกห้องประชุมสภำฯ 
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 2.ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นำยธนำธรพ้นสมำชิกภำพกำรเป็น ส.ส. ซึ่งก็คือกำรที่เสียงส่วนใหญ่ของตุลำ
กำรศำลรัฐธรรมนูญมองว่ำ บริษัทวี-ลัค มีเดียฯ เป็นบริษัทที่ท ำธุรกิจสื่อ และยังคงประกอบกำร จนถึงช่วงที่นำยธนำ
ธรยื่นสมัครรับเลือกตั้ง โดยนำยธนำธรได้ถือครองหุ้นบริษัทวี-ลัคฯ ตำมเอกสำรหนังสือบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น หรือ บอจ.
5 ที่ยื่นต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เพรำะยังปรำกฏชื่อนำยธนำธรเป็นผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงวันที่ 21 มีนำคม 
2562 จึงเท่ำกับตอนท่ีไปยื่นสมัครลงเลือกตั้งเมื่อ 4 ก.พ. ตัวนำยธนำธรยังคงถือหุ้นไว้อยู่ 
 โดยหำกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญออกมำในสูตรดังกล่ำว ย่อมหมำยถึง เสียงส่วนใหญ่ของตุลำกำร
ศำลรัฐธรรมนูญเชื่อว่ำนำยธนำธรไม่ได้มีกำรโอนหุ้นบริษัทวี-ลัคฯ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ตำมที่นำยธนำธร เบิกควำมต่อศำล
รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ ซึ่งวันดังกล่ำวนำยธนำธรและพยำนสิบปำก เช่น นำงสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 
มำรดำ นำยธนำธร ได้เข้ำเบิกควำมต่อศำลรัฐธรรมนูญ หำกผลค ำวินิจฉัยออกมำในสูตรดังกล่ำว ก็หมำยถึงนำยธนำธร 
ต้องพ้นสภำพกำรเป็น ส.ส.ในสมัยนี้อย่ำงเป็นทำงกำร ไม่ใช่แค่หยุดพักกำรปฏิบัติหน้ำที่ จำกนั้นก็จะต้องมีกำรเลื่อน
ผู้สมัคร ส.ส.ปำร์ตี้ลิสต์ของพรรคอนำคตใหม่ล ำดับถัดไป ขึ้นมำแทนนำยธนำธรต่อไป แต่นำยธนำธรก็ยังสำมำรถเป็น
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ได้อีก และยังคงเป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2563 อย่ำงที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน อีกท้ังหำกมีกำรยุบสภำฯนำยธนำธรก็ยังลงสมัครรับเลือกตั้งได้ต่อไป 
 ทั้งนี้ศำลรัฐธรรมนูญได้มีมติเอกฉันท์  9 ต่อ 0 รับค ำร้องคดีนำยธนำธร ไว้พิจำรณำเมื่อ 23 พ.ค. แต่มำ
เสียงแตกเป็น 8 ต่อ 1ในกรณี สั่งให้นำยธนำธร ยุติกำรปฏิบัติหน้ำที่ส.ส.ตั้งแต่วันดังกล่ำว  จำกนั้น ศำลรัฐธรรมนูญ ก็
ได้ให้ฝ่ำย กกต.และฝ่ำยนำยธนำธร ยื่นเอกสำรที่ส ำคัญให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และมีกำรเปิดห้องพิจำรณำไต่สวน
ค ำร้อง เมื่อ18 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ ที่มีพยำนเข้ำเบิกควำมรวม  10ปำก โดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นพยำนฝ่ำยนำยธนำธร 
ตั้งแต่มำรดำ ภรรยำ คนขับรถ พนักงำนบริษัทวี-ลัคฯ เป็นต้น จนสุดท้ำยมีกำรนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยกลำงในช่วงบ่ำยของ
วันนี้  20 พ.ย. รวมเวลำกำรพิจำรณำคดีของนำยธนำธรที่ใช้เวลำร่วม 6เดือน 
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ไทม์ไลน์เคลื่อนพล “ธนาธร-อนาคตใหม่” สะสมมวลชน-สู้คดีหุ้นสื่อ 
20 พฤศจิกำยน 2562 | โดย ศักดำ เสมอภพ 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้จะได้รู้แล้วว่าชะตาของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จะเดินหน้าต่ออย่างไร ภายหลัง 
“ศาลรัฐธรรมนูญ” นัดอ่านค าวินิจฉัยคดีถือหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ากัด จะท าให้สถานะ ส.ส.สิ้นสุดลงขัดต่อตาม 
รธน.มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3)หรือไม่ 
 เนื่องจำกกำรถือหุ้นสื่อ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด เข้ำลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
ส.ส. โดยก่อนหน้ำนี้ ศำลรัฐธรรมนูญมีมติรับค ำร้องของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) และสั่ง“ธนำธร”หยุดปฏิบัติ
หน้ำที่ ส.ส. เมื่อวันที่ 23 พ.ค. โดยไต่สวนพยำน 10 ปำก ไปเมื่อ18 ต.ค.62 ก่อนนัดอ่ำนค ำวินิจฉัย 
 แน่นอนว่ำค าวินิจฉัยออกได้เพียง 2 หน้าเท่านั้น หาก “ธนาธร” ไม่ผิดก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ได้
ตามปกติ แต่หากชี้ขาดว่ามีความผิด “ธนาธร” ต้องพ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. แต่สถานะหัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ ยังคงอยู ่
 หลังจำกนั้น กกต.จะน ำค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ มำพิจำรณำประกอบในกำรตัดสินใจว่ำจะ
ด ำเนินคดีทำงอำญำกับ “ธนำธร” หรือไม่ โดยก่อนหน้ำนี้ กกต.ได้รวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดโอกำสให้ 
“ธนำธร-ผู้เกี่ยวข้อง” ได้ชี้แจงและแสดงพยำนหลักฐำนไปแล้ว 
 ทั้งนี้กำรด ำเนินคดีอำญำ กกต.จะต้องส่งค ำร้องให้ “ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง” เป็นผู้วินิจฉัยว่ำกำรกระท ำของ “ธนำธร” ว่ำเข้ำข่ำยควำมผิดทำงอำญำตำมมำตรำ 151 พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.หรือไม่ 
 หำกเห็นว่ำ “ธนำธร” รู้ตัวว่ำไม่มีสิทธิ์ แล้วยังสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องระวำงโทษจ ำคุก 1-10 ปี ปรับ 
20,000-200,000 บำท และถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปี 
 “ธนำธร-อนำคตใหม่” รู้ว่ำในชั้นศำลรัฐธรรมนูญ โอกำสรอดมีน้อยมำก ในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำจึงต้อง
ออกมำเคลื่อนไหว เพ่ือท ำควำมเข้ำใจกับ “แฟนคลับ” สร้ำงอำรมณ์ร่วมให้กับคนในสังคม ด้วยกำรจัดแถลงข่ำวหลำย
เวที ตีไพ่สู้ขำดใจ หวังเตรียมสะสม “ก าลังพล-มวลชน” เอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ 
 ไทม์ไลน์ “ธนำธร-อนำคตใหม่” เคลื่อนเกมเริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ย.2562  โดย“ธนำธร” ออกมำแถลง
ปิดคดีถือหุ้น บริษัทวี-ลัค มีเดีย โดยชี้แจงสำระส ำคัญ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.บริษัทวี-ลัคมีเดีย ไม่มีผลิตภัณฑ์สื่อ
ก่อนวันสมัคร ส.ส. 2.โอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2562 3.นิตยสำรทั้ง 3 เล่ม ไม่ให้คุณและไม่ให้โทษกับนักกำรเมืองคน
ใด และ 4.กระบวนกำรพิจำรณำคดีของ กกต.ไม่มีควำมเป็นธรรม 
 จำกนั้นวันที่ 16 พ.ย.2562 พรรคอนำคตใหม่จัดแถลงข่ำวใหญ่อีกครั้ง ภำยใต้หัวข้อ “อยู่ไม่เป็น” พร้อม
ยืนยันว่ำ ไม่มีแนวคิดล้มเจ้ำ และไม่ใช่พวกชังชำติ อย่ำงที่ถูกกล่ำวหำ 
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ต่อมำวันที่ 18 พ.ย.2562 “ธนำธร” แถลงข่ำวส่งทนำยฟ้องร้องเอำผิดกับ กกต.ยื่นศำลอำญำแผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในข้อหำประพฤติมิชอบ กรณียื่นฟ้องคดี “ธนำธร” ถือหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด โดยใช้อ ำนำจไต่
สวนพยำนรวบรัดมำกเกินไป 
 “ยุทธพร อิสรชัย” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระบุว่ำ แม้พรรคอนำคตใหม่ จะ
ออกมำปฏิเสธว่ำกิจกรรมอยู่ไม่เป็น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลุกระดม หรือต้องกำรกดดันศำลรัฐธรรมนูญ แต่คง
ปฏิเสธได้ยำก ถึงควำมเก่ียวข้องกัน เพรำะกำรจัดกิจกรรมเกิดข้ึนในช่วงเวลำใกล้เคียงกัน 
 “การจัดกิจกรรมอยู่ไม่เป็น ถือเป็นการปรับยุทธศาสตร์การเมืองของพรรค ไม่ว่าค าตัดสินจะเป็นคุณ
หรือเป็นโทษก็ตาม ผมมองว่าพรรคอนาคตใหม่ต้องการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของสังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจ เห็นได้จากการน าเสนอหลักคิด อุดมการณ์ทางความคิดของบ้านเ มือง แนวทางการต่อสู้
ของพรรค” 
 ขณะเดียวกัน เมื่อน ำเสนอแนวคิดของพรรคแล้ว ก็จะต้องกำรชี้แจงให้เห็นแนวทำงกำรท ำงำนของพรรค 
เพ่ือตั้งค ำถำมกับสังคมที่มีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์หลำยกรณี เช่น อุดมกำรณ์ของพรรคเป็นแนวคิดของกลุ่มคนชังชำติใช่
หรือไม่ จุดนี้เองท ำให้พรรคต้องท ำควำมเข้ำใจ โดยเฉพำะปัจจุบันที่พรรคก ำลังอยู่ในช่วงขำลง เห็นได้จำกบรรดำ
สมำชิกพรรค อดีตผู้สมัคร ส.ส.และกรรมกำรบริหำรพรรคทยอยลำออก ฉะนั้นกำรออกมำชี้แจงครั้งนี้ จึงอำจต้องกำร
รักษำสถำนภำพของพรรคไว้ 
 “สถำนะของนำยธนำธรในวันที่ 20 พ.ย. ประเมินได้ 2 แนวทำง หำกค ำวินิจฉัยออกมำเป็นบวก หำกมี
กำรยกค ำร้อง กำรถือหุ้นสื่อไม่ผิด นำยธนำธรจะเข้ำไปท ำงำนในฐำนะ ส.ส.ได้ กำรเคลื่อนไหวก็จะท ำได้กว้ำงขวำงมำก
ขึ้น รวมไปถึงพรรคอนำคตใหม่ก็จะมีกระแสควำมเชื่อมั่นกลับมำอีกครั้ง” 
และในทำงกลับกัน มีควำมเป็นไปได้ ถ้ำผลกำรวินิจฉัยออกมำเป็นลบ ท ำให้นำยธนำธรหมดสมำชิกภำพ ส.ส.หรือถูก
ตัดสิทธิทำงกำรเมือง นอกจำกนั้น ยังมีผลทำงกำรเมืองและกฎหมำย อำจน ำไปสู่กำรยุบพรรคและตัดสิทธิ์ในกำรเป็น
กรรมกำรบริหำรพรรคด้วย หรือกำรด ำเนินคดีอำญำ ซึ่งยังต้องขึ้นอยู่กับค ำวินิจฉัยของศำล และ กกต.ว่ำจะด ำเนินกำร
ต่อไปอย่ำงไร" 
 “ส่วนผลทางการเมือง หากมีการยุบพรรค ส.ส.ของพรรคอาจมีปรากฏการณ์ผึ้งแตกรัง มีความ
เป็นไปได้สูง และต้องดูว่า แกนน าของพรรคจะรักษาสถานการณ์ได้หรือไม่ ถ้าท าได้อาจน า ส.ส.ไปสังกัดพรรคที่
จัดตั้งใหม่ หรืออาจจะน าไปสู่พรรคเดิมที่มีอยู่ ถ้าแกนน ารักษาสถานการณ์ไม่ได้ ก็จะท าให้ ส.ส.ไปสังกัดพรรคอ่ืน
อย่างหลากหลาย ท าให้ดุลการเมืองมีความเปลี่ยนแปลง หากไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาล ท าให้รัฐบาลพ้นจากภาวะ
เสียงปริ่มน้ าอย่างชัดเจน” 
 หลังจำกนี้ ต้องจับตำผลพวงของคดี “ธนำธร-พรรคอนำคตใหม่” จะส่งผลสะเทือนทำงกำรเมืองอย่ำงไร
บ้ำง แม้ “รัฐบำล-ฝ่ำยควำมมั่นคง” จะประเมินว่ำ กำรจัดกำรชุมนุมยังเป็นไปได้ยำก เพรำะเพ่ิงผ่ำนกำรเลือกตั้งมำ 
และเงื่อนไขของคดีเป็นควำมผิดส่วนตัว จึงยำกต่อกำรปลุกระดม 
 แต่มีบางฝ่ายส่งสัญญาณเตือน “รัฐบาล-หน่วยงานความม่ันคง” อย่าประเมิน “แฟนคลับ-น้อง
ฟ้า” ซึ่งแฝงตัวอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียต่ าเกินไป เพราะหากประเมินผิด มีโอกาสที่ “ธนาธร-พรรคอนาคตใหม่” จะ
จุดกระแสติดได้ 
 ในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ “ธนำธร-พรรคอนำคตใหม่” พยำยำมที่จะจุดกระแส แม้ยังไม่เป็นผลสักเท่ำไร 
แต่ไม่ควรประเมินต่ ำ จนประมำทอย่ำงเด็ดขำด! 
 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855211?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 
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