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ข่าวประจ าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) 
 

ที่ 
ข่าว สนง.กกต 

เลขที่ 
เรื่อง หน้า 

1 106/2562 กำรด ำเนินกำรกรณีกำรกล่ำวหำว่ำกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยท่ีเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง 

11 

 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมรัฐออนไลน์ กกต.ติวเข้มคณะท ำงำนเตรียมกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ขอนแก่น     

เขต 7 คำดบัตร เลือกตั้ ง และอุปกรณ์จัดกำรเลือกตั้ งส่ งถึ ง                
อ.หนองเรือ 10 วันก่อนกำรเลือกตั้ง พรอ้มเตรียมห้องนิรภัยเก็บบัตร
เลือกตั้งทุกใบหลังกำรเลือกตั้งแล้วเสร็จ 

12 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ธนำธร พ้น ส.ส.คดีถือหุ้นวี-ลัค มีเดีย 14 
2 มติชนออนไลน์ เริ่มแล้ว! ศำลรธน.อ่ำนค ำวินิจฉัย “ธนำธร” ถูกร้องให้สิ้นสภำพ

ส.ส. คดีหุ้นสื่อ 
18 

3 ไทยรัฐออนไลน์ ด่วน “ธนำธร” หลุด ส.ส. หลังศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัยมี
ลักษณะต้องห้ำม 

19 

4 เดลนิวสอ์อนไลน์ 'ธนำธร 'ไม่รอด! ศำล รธน.สั่งพ้นสมำชิกภำพ ส.ส. 20 
5 แนวหน้ำออนไลน์ ด่วนที่สุด!!! มติศำล รธน. ฟัน'ธนำธร' กระเด็นหลุดเก้ำอ้ี  ส.ส.  21 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตขำ่วในคณะสื่อสำรองค์กรฯ และส ำนกัประชำสมัพันธ์  
ติดต่อ 17920 - 17924 

2 

 

 
 
 
 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 ไทยรัฐออนไลน์ "ช่อ พรรณิกำร์" เผยหลัง "ธนำธร" พ้น ส.ส. ยังเป็นหัวหน้ำพรรค-

แคนดิเดตนำยกฯ 
22 

7 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ ค ำชี้แจงมีพิรุธ !! ศำล รธน. วินิจฉัย "ธนำธร" พ้นสส. 23 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ด่วน! "ธนำธร" ไม่รอด มติศำลรัฐธรรมนูญ 8 ต่อ 1 ตัดสินให้ผิด

ถือหุ้นสื่อ-พ้นสมำชิกภำพ ส.ส. 
24 

9 แนวหน้ำออนไลน์ เมีย' ทอน' เปิดใจ! บอกเผื่อใจไว้แล้ว ยังหนุนหลังสำมี ไม่ห้ำมเล่น
กำรเมือง 

26 

10 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ "ธนำธร"ลั่นคุณสมบัติส.ส.ไม่เกี่ยวพรรคอนำคตใหม่ มั่นใจ              
ไม่ถูกยุบ 

27 

11 เดลินิวสอ์อนไลน์ 'ธนำธร' ส่อเจอคุกถึง 10 ปี! กกต.เล็งฟ้องผิด พรป.เลือกตั้ง 28 
12 เดลินิวสอ์อนไลน์ 'ธนำธร' เปิดใจหลังพ้นสภำพ ส.ส. ยันพร้อมเดินหน้ำต่อไป 29 
13 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ เป็นธรรมหรือไม่ให้ประชำชนตัดสิน! "ธนำธร" แย้ง 4 ประเด็น           

ค ำวินิจฉัย 
30 

14 แนวหน้ำออนไลน์ 'ปิยบุตร' ลั่น 'ธนำธร' ยังเป็นแคนดิเดทนำยกฯ ซัดปิดกองถ่ำย
หนังม้วนเก่ำได้แล้ว 

32 

15 แนวหน้ำออนไลน์ ดำบสองหูผึ่ง! 'วิษณ'ุบอกมีช่องเอำผิดอำญำ'ธนำธร'จำกปมหุ้นสื่อ 33 
16 แนวหน้ำออนไลน ‘กกต.’ถกลุยจัดเลือกตั้งซ่อม เขต 7 ขอนแก่น เล็งเข้ำคูหำ 

อำทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 
35 

18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ คำดเลือกตั้งท้องถิ่น ก.ค. 63 บอกทุกฝ่ำยพร้อม เตรียมเดินหน้ำ 36 
19 MGR ออนไลน์ เชือด“ธนำธร”มติศำล รธน.7 ต่อ2 ให้พ้น ส.ส.-กกต. งัด ม.151        

ฟันอำญำต่อ 
37 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 แนวหน้ำออนไลน์ แนวหน้ำวำทะเด็ด 42 
21 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ เพื่อไทย ให้ก ำลังใจ "ธนำธร" ยันพ้น สส.ไม่กระทบกำรท ำงำน

ฝ่ำยค้ำน 
43 

22 เดลนิิวสอ์อนไลน์ 'เจ๊หน่อย'ให้ก ำลังใจ'ธนำธร' จับมือสู้ไปด้วยกันเพื่อ ปชต. 44 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘สุดำรัตน์’ โพสต์ให้ก ำลังใจ ‘ธนำธร’ 45 
24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘สมชำย’ จี้  กกต. เอำผิด 'ธนำธร ' ม.151 โทษถึงจ ำคุก -            

ถอนสิทธิเลือกตั้ง 
46 

25 เดลินิวสอ์อนไลน์ ไทม์ไลน์ตัดสิน'ธนำธร'พ้น ส.ส. แต่วิบำกกรรมยังไม่หมด! 47 
26 ไทยพีบีเอสออนไลน์ "ธนำธร" ลั่นพร้อมสู้ทุกคดีท่ี กกต.เตรียมฟัน ปัดลงผู้ว่ำกทม. 50 
27 มติชนออนไลน์ ศรีสุวรรณ เล่นไม่เลิก จ่อร้อง กกต.เร่งส่งฟ้องคดีอำญำ ‘ธนำธร’ 

ถือหุ้นสื่อ 
51 

28 สยำมรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง "กกต." 22 พ.ย. จี้ส่งฟ้องอำญำต่อศำลฎีกำ
ปม "ธนำธร" ถือหุ้นสื่อ 

52 

29 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ “ธนำธร”ปักหลักสู้ กกต. ปัดชิงผู้ว่ำฯ กทม. 53 
30 แนวหน้ำออนไลน์ 'ธนำธร 'พร้อมสู้ทุกคดี! ลั่นลุยท ำกำรเมืองต่อ-ยันไม่ลงสมัคร            

ผู้ว่ำฯ กทม. 
54 

31 MGR ออนไลน์ “บิ๊กป้อม”ปล่อย“ธนำธร”อยำกท ำอะไรก็ท ำ แต่ปลุกม็อบ            
ลงถนน-ท ำผิดกฎหมำยไม่ได้ 

55 

32 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “ธนำธร” ปักหลักสู้ “กกต.” ประกำศชนท ำให้ดีที่สุดทุกคดี 56 
33 มติชนออนไลน์ “ธนำธร” พร้อมสู้ทุกคดีเต็มท่ี ไม่กังวลปมกู้เงิน ชี้ มองไม่ออกขัด

กฎหมำยอย่ำงไร 
57 
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ภาพข่าว กกต. / ส านักงาน  
 
ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กกต. และ  พตส. รุ่นท่ี 10 ร่วมรับฟังบรรยำยสรุปควำมเป็นมำและ

ควำมส ำคัญของกำรจัดตั้ง ศส.ปชต.ชุมชนบ้ำนใหม่ใต้ อ.ป่ำแดด   
จ.เชียงรำย 

58 
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วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดขอนแก่น เพ่ือมอบนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เขตเลือกตั้งที่ 7 อ ำเภหนองเรือ และ อ ำเภอมัญจำคีรี ณ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

 กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 
 

“กกต.” ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว. ขอนแก่น 
เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที ่7 

 21 พ.ย. 2562 
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วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมรับฟังกำรเสวนำ  
เรื่อง "ผู้น ำกำรเมืองกับอนำคตประเทศไทย" ประเด็นร่วมสมัยครั้งที่ 3 ซึ่งมีนักศึกษำหลักสูตรพัฒนำกำรเมืองและ         
กำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 (พตส. 10) ร่วมรับฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกร ประกอบด้วย นำยวีระกร ค ำประกอบ 
ส.ส.นครสวรรค์ พปชร. คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ นำยปริญญ์ พำนิชภักดิ์ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ด ำเนินกำรเสวนำโดย รศ.ดร.ยุทธพร 
อิสรชัย ณ ห้องประชุม 704 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 
 ลธ.กกต. ร่วมรับฟังการเสวนา "ผู้น าการเมืองกับอนาคตประเทศไทย" 

21 พ.ย. 2562 
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 วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 นายกฤช  เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม
คณะท ำงำนถอดบทเรียนกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำ และกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เป็นกำรเลือกตั้งทั่วไป 
ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 501 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 
 
 

กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

การประชุมถอดบทเรียนการเลือก ส.ว. และการเลือกตั้ง ส.ส. 
21 พ.ย. 2562 
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วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 นางสาวเกษสุดา ภูสะพาน ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโด ยรัฐ                    
เป็นประธำนในกำรประชุมคณะท ำงำนตรวจสอบวัสดุเผยแพร่ส ำหรับกำรออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงและ
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง กำรจัดสรรเวลำออกอำกำศให้แก่
พรรคกำรเมืองที่มีสมำชิกได้รับกำรเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 605               
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
  
 
 
 

การประชุมตรวจสอบวัสดุเผยแพร่ 
ส าหรับการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

21 พ.ย. 2562 

กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 
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การประชุม / กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันศุกร์ที่ 
22 พฤศจิกำยน 2562 

09.00 น. จังหวัดสระบุรี ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้ำนไม่ขำย
เสียงต้นแบบต ำบลหนองจระเข้ ณ ห้องประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจระเข้ อ ำเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

 

การประชุม / กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันศุกร์ที่ 
22 พฤศจิกำยน 2562 

 

09.00 น. โรงแรมทเีค พำเลส 
& คอนเวนชั่น 

นำยกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร  
กำรเลือกตั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์ให้กับผู้ปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนยุทศำสตร์ไปสู่กำร
ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่ 

 11.11 น. 
 

จังหวัดสระบุรี น ำ ย ไ พ บู ล ย์  เ ห ล็ ก พ ร ห ม  ร อ ง เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
รณร งค์ ห มู่ บ้ ำ น ไ ม่ ข ำ ย เ สี ย ง ต้ น แบ บ ต ำ บ ล          
หนองจระเข้ ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองจระเข้ อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 13.30 น. 
 

ห้องประชุม 501 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง และนำยกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประชุมคณะท ำงำน
พิจำรณำหลักเกณฑ์กองทุนเพ่ือกิจกำรสำธำรณะ
ประโยชน์ 

 

พรุ่งนี้มีอะไร 
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ธนาธร พ้น ส.ส.คดีถือหุ้นวี-ลัค มีเดีย 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 14:00 น. 
 
 

 

 

ศาลรธน.ชี้ธนาธร พ้นส.ส.คดีถือหุ้นวี-ลัค มีเดียนับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่คือ 23 พ.ค.62และให้ต าแหน่ง 

ส.ส.ว่างลงนับตั้งแต่ที่ศาล รธน.วินิจฉัยคือวันนี้(20 พ.ย) 

เวลำ  14.30 น. ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญเริ ่มอ่ำนค ำวินิจฉัย ค ำร้องของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ้ง           
( กกต.)ที่ยื่นให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ   ส.ส. บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่  ถือ
หุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย  ว่ำกำรกระท ำของนำยธนำธร เข้ำข่ำยมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญปี 2560 
มำตรำ 98 (3) ประกอบมำตรำ 42 (3) ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร พ.ศ. 2561 ถือได้ว่ำ เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจำกถือหุ้นในธุรกิจสื่อ  

ศำลรัฐธรรมนูญได้อธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ หนังสือพิมพ์  สิ ่งพิมพ์ ตำม พ.ร.บ.กำรพิมพ์ ว่ำ 
หนังสือพิมพ์หมำยรวมถึงนิตยสำรด้วย  กำรเลิกกิจกำรต้องจดแจ้งภำยใน 30 วัน ในส่วน บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ          
จดทะเบียน 10 ม.ค.2551  แจ้งวัตถุประสงค์ ประกอบกิจกำรสิ่งพิมพ์ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ และโฆษณำ             
ทุกรูปแบบ  บริษัทฯ ได้จดแจ้งกำรพิมพ์ ตำม พ.ร.บ.จดแจ้งกำรพิมพ์ เมื่อปี 2551 ด้วย  

ศำลชี้ ไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำ บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ จดแจ้งยกเลิกกำรพิมพ์ ก่อนวันที่ 16 ก.พ.2562 ซึ่ง
เป็นวันส่งบัญชีรำยชื่อผู้สมัคร ส.ส.  ดังนั้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย ยังมีสภำพประกอบกิจกำรสื่อมวลชน ณ วันที่ส่ง
บัญชีรำยชื่อผู้สมัคร ส.ส. ศำลชี้ ข้อต่อสู้ของผู้ถูกร้อง (ธนำธร) ที่อ้ำงว่ำโอนหุ้นให้มำรดำคือ นำงสมพร จึงรุ่งเรือง
กิจ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.62 นั้น แต่ ปรำกฏว่ำ ไม่มีกำรส่งแบบ บอจ. 5 (แบบบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น) ที่บริษัท วี-ลัค 
มีเดียฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ โดยเร็ว 

ข้อต่อสู ้ของผู ้ถ ูกร้อง (ธนำธร) ที ่อ้ำงว่ำโอนหุ ้นให้มำรดำ คือ  นำงสมพร ตั ้งแต่วนัที ่ 8 ม.ค.62 นั ้น           
แต่ปรำกฏว่ำ ไม่มีกำรส่งแบบ บอจ.5 (แบบบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น)  ที่บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ โดยเร็วข้ออ้ำงธนำธรจึงฟังไม่ขึ้น ที่ว่ำไม่ได้ส่งแบบ บอจ.5 เพรำะไม่มีนักบัญชีด ำเนินกำรให้   
        ศำลรัฐธรรมนูญยังระบุว่ำกำรโอนหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทวี -ลัค มีเดียฯ ครั้งอื่นๆ ใช้วิธี           
ส่งเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ได้มีควำมยุ่งยำกแต่อย่ำงใด  ส่วนปมเรื่องเช็คค่ำหุ้นซึ่งธนำธรใช้เวลำถึง 128 
วัน กว่ำจะน ำเช็คไปเข้ำบัญชี แต่กฎหมำยเช็ค พ.ร.บ.เช็ค มีหน้ำที่ให้ผู้ครองเช็ค ให้ขึ้นเช็ค (เรียกเก็บเงิน) ภำยใน 1 เดือน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตขำ่วในคณะสื่อสำรองค์กรฯ และส ำนกัประชำสมัพันธ์  
ติดต่อ 17920 - 17924 

15 

 

       ศำลรัฐธรรมนูญตรวจสอบรำยละเอียดย้อนนหลัง 3 ปี พบว่ำ ผู้ถูกร้อง มีกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็ค ตั้งแต่ 2 
ล้ำนบำทขึ้นไป มีกำรเรียกเก็บเงิน ภำยใน 42-45 วันทุกครั้ง และจำกข้อมูลน ำเช็คไปขึ้นเงินนำนที่สุด 98 วัน แต่
เช็คฉบับนั้นยอดเงินแค่ 2 หมื่นบำท 
      นอกจำกนี้ศำลรัฐธรรมนูญยังเห็นว่ำ   ค ำให้กำรของนำงรวิพรรณ จึงรุ ่งเรืองกิจ เรื ่องน ำเช็คไปขึ้นเงินช้ำ 
ขัดแย้งกับหนังสือของผู้ถูกร้องเอง ที่ชี้แจงต่อ กกต.  ค ำอ้ำงของนำงรวิพรรณ ฟังไม่ขึ้น สำมำรถมอบอ ำนำจให้คน
อ่ืนไปขึ้นเงินแทนก็ได้ 
      กำร โอนหุ ้น ของนำ งสมพร  ไป ให ้หล ำน  ไม ่ม ีค ่ำ ตอบแทน  ย ้อนแย ้ง ก ับกำร โอนหุ ้น ให ้ล ูกกล ับ                            
มีค่ำตอบแทนกำรอ้ำงโอนหุ้นแบบไม่มีค่ำตอบแทน ไม่มีหลักฐำนตรวจสอบได้ว่ำโอนจริงหรือไม่ 
      ศำลรัฐธรรมนูญยังชี้ว่ำ กำรโอนหุ้นให้หลำนเพื่อดูแลกิจกำร จริงๆแล้วกำรถือหุ้นไม่ได้มีอ ำนำจจัดกำรใน
กิจกำร  เอกสำรโอนหุ้นอำจท ำย้อนหลัง 
      ศำลรัฐธรรมนูญชี้ แม้ผู้ถูกร้องคือนำยธนำธร  เดินทำงกลับจำกบุรีรัมย์ วันที่ 8 ม.ค. มำที่กรุงเทพฯ ก็ยืนยัน
ได้แค่ว่ำอยู่ กทม.จริง  แต่ไม่ได้แปลว่ำมีกำรโอนหุ้นกันจริง 
        ศำลยังได้ยกประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1129 กำรโอนหุ ้นกันเฉยๆ โดยยังไม่จดแจ้ง           
ในทะเบียนผู้ถือหุ้น น ำมำอ้ำงกับบุคคลภำยนอกไม่ได้ 
             จึงฟังได้ว่ำนำยธนำธรเป็นผู ้ถือหุ ้นบริษัท วี-ลัคมีเดีย ซึ ่งประกอบกิจกำรสื ่อสำรมวลชน ในวันที ่                
พรรคอนำคตใหม่ยื่นบัญชีรำยชื่อผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อ ท ำให้สมำชิกภำพของนำยธนำธรสิ้นสุดลงตำม
รัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 62 ซึ่งเป็นวันที่ศำลได้สั่งให้นำยธนำธรหยุดปฏิบัติหน้ำที่ และให้ถือว่ำวันที่ศำล
รัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัย หรือวันนี้ (20 พ.ย.) เป็นวันที่ต ำแหน่ง ส.ส.ว่ำงลง ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเพ่ือเลื่อนรำยชื่อ ส.ส.ในล ำดับถัดไปแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงภำยใน 7 วัน 

ย ้อ น ร อ ย ค ด ีนี ้ เ ริ ่ม ต ้น จ ำ ก ก ศ ูน ย ์ข ่ำ ว อ ิศ ร ำ เ ข ้ำ ไ ป ข ุด คุ ้ย ร ำ ย ล ะ เ อ ีย ด ก ำ ร โ อ น หุ ้น ไ ป ม ำ                                      
ในครอบครัว “จึงรุ่งเรืองกิจ” ต่อมำได้จุดประกำยให้นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขำธิกำรสมำคมองค์กรพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ ยื่นค ำร้องต่อกกต. เมื่อวันที่ 25 มี.ค.62  หลังผ่ำนกำรเลือกตั้งมำได้เพียง 1 วัน 
          โดยค ำร้องระบุว่ำนำยธนำธร หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้สมัคร ส.ส. เพรำะเชื่อว่ำวันที่ 
8 ม.ค. ซึ่งเป็นวันรับสมัคร ส.ส. วันสุดท้ำย นำยธนำธร ยังถือหุ้นของบริษัทสื่อชื่อ วี -ลัค มีเดีย จึงขอให้ กกต.
วินิจฉัยคุณสมบัติของนำยธนำธร  แม้ว่ำเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 นำยธนำธร ได้ยื่นหลักฐำนต่อ กกต. ปรำกฏชื่อ           
ในตรำสำรโอนหุ้นวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด ระหว่ำงนำยธนำธร และนำงรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (ภรรยำ) กับนำงสมพร 
จึงรุ่งเรืองกิจ (มำรำดำ) ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2562 และรำยงำนกำรส่งส ำเนำบัญชีผู้ถือหุ้นต่อนำยทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 แต่ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำ กำรโอนหุ้นจริงเกิดขึ้นเมื่อใด และ
บริษัท 
ท ำกำรจดแจ้งลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อใด  กำรกระท ำของนำยธนำธร อำจเข้ำข่ำยมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตำมรัฐธรรมนูญปี 2560 มำตรำ 98 (3) ประกอบมำตรำ 42 (3) ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
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เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ถือได้ว่ำ เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
เนื่องจำกถือหุ้นในธุรกิจสื่อ  
        ภำยหลังกำรตรวจสอบพยำนเอกสำรต่ำง ๆ ในวันที ่  23 เม.ย.2562 กกต.มีมติแจ้งข้อหำกับนำยธนำ
ธร  โดยมองว่ำ นำยธนำธรเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทสื่อชื่อ บริษัท วี -ลัค มีเดีย จ ำกัด ซึ่งประกอบกิจกำรหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนใดๆ จริง และถือหุ้นเป็นจ ำนวน 675,000 หุ้น เลขหมำยใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000"            
พร้อมแจ้งให้นำยธนำธรน ำหลักฐำนเข้ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ 
          จำกนั ้นเมื ่อวันที ่ 16 พ.ค. 2562 กกต.มีมติเอกฉันท์ ว่ำ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด เป็นบริษัท ที ่ระบุ
วัตถุประสงค์ในกำรยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ว่ำ ประกอบกิจกำรหนังสือพิ มพ์
และสื่อมวลชน อีกทั้งเมื่อพิจำรณำจำกงบกำรเงินของบริษัท พบว่ำมีรำยได้จำกกำรขำยนิตยสำร ให้บริกำร
โฆษณำซึ่งถือเป็นกำรประกอบธุรกิจสื่อสำรมวลชน และยังคงประกอบกิจกำรอยู่ ไม่มีกำรจดทะเบียนยกเลิก
บริษัทหรือเสร็จกำรช ำระบัญชีแต่อย่ำงใด  ขณะที่ส ำเนำบัญชีผู้ถือหุ้นหรือ บอจ. 5 ที่กกต.ได้รับจำกกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ         ก็ยังปรำกฏชื่อนำยธนำธรเป็นผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงวันที่ 21 มี.ค. 2562 เป็นเหตุให้
กกต.น ำส ำนวนไปยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้พิจำรณำรับวินิจฉัยคดีดังกล่ำว  
       และเมื่อ 23 พ.ค.2562  ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 9:0 ให้รับพิจำรณำค ำร้อง
ของ กกต. ที่ร้องเรียนว่ำ นำยธนำธร ขำดคุณสมบัติกำรเป็น ส.ส.  และมีมติเสียงข้ำงมำกด้วยคะแนน 8:1 ให้นำย
ธนำธรต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส. ชั่วครำว จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีค ำวินิจฉัย พร้อมแจ้งให้นำยธนำธรส่ง
พยำนหลักฐำนหักล้ำงข้อกล่ำวหำและต่อสู้คดีในชั้นศำล โดยนำยธนำธรใช้เวลำรวบรวมพยำนหลักฐำนเต็มตำม
กรอบเวลำ 45 วัน จึงส่งทนำยควำมน ำเอกสำรจ ำนวน 1 แฟ้ม 3 ลัง ส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญ  
        จำกนั้นในวันที่ 11 ก.ย.2562 ศำลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมหำรือเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำวินิจฉัย 
กรณีหุ ้นสื ่อของนำยธนำธร  พร้อมก ำหนดวันนัดไต่สวนพยำนบุคคลจ ำนวน 10 ปำก ในวันที ่ 18 ต.ค.2562 
ประกอบด้วย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้อง นำยณัฐนนท์ อภินันทน์ทนำยควำมผู้รับรองตรำสำรกำรโอนหุ้น
บริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด ให้นำงสมพร  นายชัยสิทธิ ์ กล้าหาญ คนขับรถของธนำธร นางสมพร จึงรุ ่งเรือง
กิจ มำรดำของธนำธร ผู้รับโอนหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ำกัด นางรวิพรรณ จึงรุ ่งเรืองกิจ  ภรรยำของธนำธร     
น.ส.ลำวัลย์ จันทร์เกษม บัญชีของบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพำร์ท อินดัสตรี จ ำกัด พยำนกำรโอนหุ้นบริษัทวี -ลัค 
มีเดีย จ ำกัดน.ส.กานต์ฐิตา อ่วมข า พนักงำนด้ำนกำรเงินของบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพำร์ท อินดัสตรี จ ำกัด 
พยำนกำรโอนหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด นายปีติ จรุงสถิตย์พงศ์ หลำนของสมพร ผู้รับโอนหุ้นบริษัทวีลัคต่อ
จำกสมพรอีกทอดหนึ่ง นายทวี จรุงสถิตย์พงศ์ หลำนของสมพร ผู้รับโอนหุ้นบริษัทวี-ลัคต่อจำกนำงสมพรอีก
ทอดหนึ่ง และนายพิพัฒพงศ์ รุจิตานนท์ ทนำยควำมผู้รับรองตรำสำรกำรโอนหุ้นระหว่ำงนำงสมพรและหลำนทั้ง
สอง 
           ในชั้นกำรไต่สวนนำยธนำธร เบิกควำมยืนยันต่อศำลในท ำนองว่ำ ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับกำรบริกำรกิจกำร
บริษัทวี-ลัคมีเดีย โดยจุดเกำะเกี่ยวเกิดขึ้นจำกมำรดำมำชักชวนภรรยำเข้ำมำบริหำรบริษัทวี -ลัคมีเดีย  จึงเป็น
ที่มำของกำรซื้อหุ้น  ส่วนหุ้นอำจซื้อมำจำกแม่ แต่จ ำรำคำไม่ได้อำจเป็นกำรซื้อในรำคำพำร์  วันนัดโอนหุ้น 8 ม.ค. 
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2562 ไม่ใช่วันพิเศษอะไรแค่วันที่ทุกคนว่ำงตรงกัน  และยอมรับว่ำในวันดังกล่ำวไปหำเสียงที่จ.บุรีรัมย์จริงแต่จ ำ
ไม่ได้ว่ำเดินทำงไปจ.บุรีรัมย์อย่ำงไร ก่อนหน้ำที่จะเดินทำงไปบุรีรัมย์พักค้ำงที่จังหวัดใดก็จ ำไม่ได้  แต่เดินทำงกลับ
เข้ำกรุงเทพฯ ด้วยรถยนต์ฮุนได มีนายชัยสิทธิ์ กล้าหาญ เป็นคนขับรถ 
            ระหว่ำงกำรเดินทำงก็หลับมำตลอดทำง ไม่ได้โทรศัพท์พูดคุยหรือติดต่อกับใครเลย ระหว่ำงกำรเดินทำง
รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 8839 ถูกจับควำมเร็วที่นำงรอง และอ.คลองหลวง หลังจำกกำรเซ็นโอนหุ้นก็ไม่ได้เข้ำ
ไปเกี่ยวข้องอีกเลยจนสมัครรับเลือกตั้ง รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรก็จ ำไม่ได้เช่นกัน ส่วนเช็ค
เงินสดที่ได้รับจำกกำรโอนขำยหุ้นก็จ ำไม่ได้ เพรำะครอบครัวไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงิน แม้จะเป็นเช็คที่มีมูลค่ำกว่ำ          
6 ล้ำนบำทก็ตำม  เพรำะมอบหมำยให้ภรรยำเป็นผู้จัดกำรเรื่องกำรเงิน   
        นำยธนำธร ยังได้พยำยำมชี้ให้ศำลเห็นถึงกระบวนกำรไต่สวนของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมำย และขอสงวน
สิทธิในกำรด ำเนินคดีกกต. เพรำะตั้งใจอย่ำงจริงจังที่จะท ำงำนกำรเมืองโดยไม่อยำกให้มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
อย่ำงที่นำยทักษิณ ชินวัตร โดนมำก่อน ต้องกำรให้บ้ำนเป็นประชำธิปไตย หำกศำลตัดสินเป็นคุณกับผม ผมจะ
ออกไปท ำเรื่องบำยทรัสต์ทันที เพรำะต้องกำรใช้มำตรฐำนนักกำรเมืองตะวันตกในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ไม่ต้องเข้ำมำเพื่อมีผลประโยชน์หรือบริวำรห้อมล้อมเหมือนนำยทักษิณ  เพรำะผมอยำกจะเปลี่ยนแปลง
สังคมนี้  ซึ่งถ้ำยังอยู่แบบนี้ก็จะเดินต่อไปไม่ได้ 
       ขณะที่ นางสมพร (แม่) และนางรวิพรรณ (ภรรยา) ให้กำรตรงกันว่ำ ในวันที่ 8 มค.2562 มีกำรเซ็นโอน
หุ้นและเซ็นจ่ำยเช็คค่ำหุ้นกันจริง  ส่วนบริษัท วี-ลัคมีเดียเป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้ำนนิตยสำร จัดพิมพ์ป้อนให้กับสำย
กำรบินนกแอร์ ส่วนสำเหตุที่ยังไม่ได้น ำเช็คค่ำหุ้นไปขึ้นเงินนั้น  เพรำะเป็นแม่ลูกอ่อนต้องดูแลลูกอำยุรำว 3 เดือน 
ไม่สะดวกจะน ำเช็คไปขึ้น และไม่ไว้ใจให้คนอ่ืนขึ้นเงินแทน ประกอบกับเป็นเช็คจำกนำงสมพร จึงไม่กังวลว่ำเช็คจะเด้ง 
       ส่วนนายปิติ จรุงสถิตพงศ์ และนายทวี จรุงสถิตพงศ์ หลำนของนำงสมพร  ให้กำรตรงกันว่ำได้รับโอนหุ้น
จำกนำงสมพรในวันที ่ 14 ม.ค.2562 หลังกำรคุยแผนธุรกิจที ่ประสงค์ให้นำงสมพรลงทุนเพิ่มเพื่อปรับปรุง
โครงสร้ำงกิจกำรจำกสื่อสิ่งพิมพ์มำเป็นอีบุ๊ค แต่นำงสมพรไม่ตกลงตัดสินใจปิดกิจกำร จึงโอนหุ้นคืนในวันที่ 21 
มี.ค.2562 โดยไม่มีกำรช ำระเงินค่ำหุ้นกันแต่อย่ำงใด  
       ขณะที่พนักงำนบริษัทไทยซัมมิทที่ลงนำมเป็นพยำนในกำรโอนหุ้น เบิกควำมตอบกำรซักถำมของศำลถึงกำร
โอนหุ้นวันที่ 8 ม.ค. กับวันที่ 14 ม.ค. ไม่มีกำรแจ้งบอจ. 5 แต่กำรโอนในวันที่ 21 มี.ค. จึงมีกำรแจ้งบอจ. 5 ว่ำ 
กำรโอนหุ้น 3 ครั้งเป็นกำรโอนภำยในบริษัทจึงไม่มีกำรแจ้งบอจ. 5 ขณะเดียวกันบริษัทวี-ลัค มีกำรเลิกกิจกำรท ำ
ให้ไม่มีใครมำรับงำนจำกตนไปด ำเนินกำรต่อ ส่วนกำรโอนวันที่ 21 มี.ค.มีกำรแจ้งบอจ.5  เนื่องจำกก่อนหน้ำนั้น
วันที่ 19 มี.ค. มีกำรประชุมและมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัท ซึ่งจะต้องมีกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ จึงได้มีกำรแจ้งบอจ.5 ไปในครำวเดียวกัน 
       สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายธนาธร สิ้นสุดลง  
https://www.komchadluek.net/news/politic/400055?utm_source=category&utm_medium=internal_referral 
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เริ่มแล้ว! ศาลรธน.อ่านค าวินิจฉัย “ธนาธร” ถูกร้องให้สิ้นสภาพส.ส. คดีหุ้นสื่อ 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 14:33 น. 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://www.matichon.co.th/politics/news_1761130 
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ด่วน “ธนาธร” หลุด ส.ส. หลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยมีลักษณะต้องห้าม 
20 พ.ย. 2562 15:08 น. 
 
 
 
 
ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัย “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. แล้ว มีลักษณะต้องห้ามในการลง
สมัครรับเลือกตั้ง จากคดีถือครองหุ้นวี-ลัค มีเดีย อดกลับเข้าสภา 
  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อเวลำ 14.00 น. วันที่ 20 พ.ย. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์อ่ำนค ำวินิจฉัย 
กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 ว่ำ สมำชิกภำพของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบ
มำตรำ 98 (3) หรือไม่ ในคดีกำรถือครองหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ำกัด ซึ่งวันนี้มีทั้ง ส.ส. สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ 
และกลุ่มคนมำให้ก ำลังใจถึงหน้ำศำลรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่งศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัย ว่ำ แม้บริษัท วี-ลัค มีเดีย จะมีกำรบอกว่ำปิดกิจกำรตั้งแต่วันที่ 26 
พ.ย. 2561 และเลิกจ้ำงพนักงำนไปแล้วก็ตำม แต่บริษัทยังสำมำรถประกอบกิจกำรเมื่อใดก็ได้  ดังนั้น บริษัท วี-ลัค 
ยังคงประกอบกิจกำรสื่อในวันที่พรรคอนำคตใหม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง คือ 6 ก.พ. 2562 เนื่องจำกในช่วงเวลำดังกล่ำว
ยังไม่มีจดทะเบียนขอยกเลิกกิจกำร อีกทั้ง ไม่มีกำรส่งส ำเนำกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นไปยังนำยทะเบียน ท ำให้ นำย
ธนำธร มีลักษณะต้องห้ำมในวันลงสมัครรับเลือกตั้ง และวันที่ 8 ม.ค. 2561 ก็เป็นกำรโอนหุ้นภำยในครอบครัว  

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส. ของ นายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง นับแต่วันที่ 23 พ.ค. 2562  

ทั้งนี้ เมื่อสมำชิกภำพ ส.ส. ของ นำยธนำธร สิ้นสุดลงท ำให้มีต ำแหน่ง ส.ส.บัญชีรำยชื่อว่ำงลง ประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร ต้องประกำศให้มีชื่อในบัญชีรำยชื่อขึ้นมำแทนต ำแหน่งว่ำง ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลงตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 105 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมำตรำ 102 จึงถือว่ำวันที่ต ำแหน่ง ส.ส. ว่ำงลง คือ วันที่ศำล
รัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ที่บัญญัติให้ค ำวินิจฉัยของศำลมีผลในวันอ่ำน คือ วันที่ 20 พ.ย. 2562 
 
https://www.thairath.co.th/news/politic/1707786 
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'ธนาธร'ไม่รอด! ศาลรธน.สั่งพ้นสมาชิกภาพส.ส. 
มติศาลรัฐธรรมนูญสั่ง 'ธนาธร' หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้นสมาชิกภาพจากการเป็นส.ส. ปมถือหุ้นสื่อฯ 
พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.09 น. 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำพิพำกษำคดีท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ร้องขอให้
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคอนำคต
ใหม่ สิ้นสุดตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 98(3) จำกกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด 
โดยศำลรัฐธรรมนูญมีมติ ให้นำยธนำธร พ้นสมำชิกภำพจำกกำรเป็น ส.ส. โดยสมำชิกภำพสิ้นสุดลงตำมม.101(6)
ประกอบ 98(3) เนื่องจำกมีข้อพิรุธหลำยจุดหักร้ำงหลักฐำนของธนำธร จนท ำให้เชื่อได้ว่ำธนำธรถือหุ้นบริษัท วี -ลัค 
มีเดีย จ ำกัด จนถึงวันที่พรรคอนำคตใหม่ยื่นสมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ำม ทั้งนี้ให้สมำชิกภำพ ส.ส.
สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. และให้ถือว่ำต ำแหน่งว่ำงลงวันที่ศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัย 
 
https://www.dailynews.co.th/politics/742656 
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ด่วนที่สุด!!! มติศาลรธน.ฟัน'ธนาธร'กระเด็นหลุดเก้าอ้ีส.ส. (คลิป) 
วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 15.10 น. 

 
เมื่อเวลำ 14.30 น.วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์เพ่ือตัดสินคดีที่

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง( กกต.) ร้องขอให้วินิจฉัยว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ สิ้นสุดตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 98(3) จำกกรณีถือหุ้นสื่อ
บริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด ขณะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.หรือไม่ 

ทั้งนี้ ศำลรัฐธรรมนูญ มีค ำวินิจฉัยว่ำ สมำชิกภำพกำรเป็นส.ส.ของนำยธนำธรสิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 
101(6) ประกอบมำตรำ 98(3) เนื่องจำกถือหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด ซึ่งประกอบกิจกำรอยู่ ณ วันที่พรรค
อนำคตใหม่รับสมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อเป็นวันแรกโดยให้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญรับค ำร้องและสั่งให้ยุติกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ส.ส.วันที่ 23 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป  และให้ถือว่ำต ำแหน่งว่ำงลงวันที่ศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำ
วินิจฉัย 
 
 
https://www.naewna.com/politic/455182 
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"ช่อ พรรณิการ์" เผยหลัง "ธนาธร" พ้น ส.ส. ยังเป็นหัวหน้าพรรค-แคนดิเดตนายกฯ 
20 พ.ย. 2562 15:27 น. 

 

"ช่อ พรรณิการ์" ทวีตข้อความ หลัง "ธนาธร" พ้นจากต าแหน่ง ส.ส. ในคดีหุ้นวีลัคฯ ระบุยังเป็นหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ และแคนดิเดตนายกฯ 
 

วั นที่  20 พ . ย .  น . ส . พ ร รณิ ก ำ ร์  ว ำนิ ช  โ ฆษก พร รคอนำคต ใหม่  ไ ด้ ท วี ต ข้ อ ค ว ำมผ่ ำ นทวิ ต
เตอร์ @Pannika_FWP หลังศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส. ในคดีหุ้นวีลัค
ฯ โดยระบุว่ำ "ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ #ธนำธร พ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส. เนื่องจำกมีคุณลักษณะต้องห้ำม เป็นผู้ถือหุ้น
สื่อ #อนำคตใหม่ ยังเดินหน้ำต่อ ธนำธรยังเป็นหัวหน้ำพรรคและแคนดิเดทนำยกรัฐมนตรี" 
 
 
https://www.thairath.co.th/news/politic/1708475 
  

https://twitter.com/Pannika_FWP/status/1197064359786082304
https://www.thairath.co.th/news/politic/1708475
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ค าชี้แจงมีพิรุธ !! ศาลรธน. วินิจฉัย "ธนาธร"พ้นสส. 
วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 15:29 น. 

 

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" พ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ตั้งแต่ 23 พ.ค. กรณีถือครองหุ้น
สื่อ วี-ลัค มีเดีย  ระบุ ค าชี้แจงมีพิรุธ 

  เมื่อเวลำ 14.30 น. วันที่ 20 พ.ย.  ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ขอให้พิจำรณำว่ำสมำชิกภำพกำรเป็น ส.ส. ของนำยธนำธร รุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ จะสิ้นสุดลง
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 98(3) หรือไม่ เนื่องจำกกำรถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ำกัด เข้ำ
ลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็น ส.ส. หลังจำกก่อนหน้ำนี้มีมติรับค ำร้องเมื่อวันที่ 23 พ.ค. และสั่งให้
นำยธนำธรหยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส. 
  ล่ำสุด ศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ำนำยธนำธร สิ้นสุดสมำชิกภำพสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) ตั้งแต่วันที่ศำลฯ มี
ค ำสั่งให้หยุดกำรปฏิบัติหน้ำที่เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 เนื่องจำกเห็นว่ำนำยธนำธร ยังคงถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย ซึ่ง
เป็นธุรกิจสื่อมวลชน ในวันที่พรรคอนำคตส่งรำยชื่อผู้สมัคร ส.ส. แม้ว่ำนำยธนำธรจะชี้แจงว่ำมีกำรโอนหุ้นไปแล้ว แต่
ปรำกฎหลักฐำนที่มีพิรุธหลำยอย่ำงท่ีผิดปกติ 
 
https://www.posttoday.com/politic/news/606920 
 
 
 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/606920
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ด่วน! "ธนาธร" ไม่รอด มติศาลรัฐธรรมนูญ 8 ต่อ 1 ตัดสินให้ผิดถือหุ้นสื่อ-พ้นสามชิกภาพส.ส. 
20 พฤศจิกายน 2562 

 

 
  ศำลรัฐธรรมนูญ อ่ำนค ำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้พิจำรณำว่ำสมำชิกภำพกำรเป็น 
ส.ส. ของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 
(6) ประกอบมำตรำ 98 (3) เนื่องจำกถือหุ้นสื่อ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด เข้ำลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือไม่ หลังจำกก่อนหน้ำนี้มีมติรับค ำร้องเมื่อวันที่ 23 พ.ค. และสั่งนำยธนำธร หยุดปฏิบัติหน้ำที่ 
ส.ส. 
  ล่ำสุดเวลำ  14.30 น. ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญเริ่มอ่ำนค ำวินิจฉัย ค ำร้องของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ( 
กกต.)ที่ยื่นให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ   ส.ส. บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่  ถือหุ้น 
บริษัท วี-ลัค มีเดีย  ว่ำกำรกระท ำของนำยธนำธร เข้ำข่ำยมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญปี 2560 มำตรำ 98 (3) 
ประกอบมำตรำ 42 (3) ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ถือ
ได้ว่ำ เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจำกถือหุ้นในธุรกิจสื่อ  
ศำลรัฐธรรมนูญได้อธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์ ตำม พ.ร.บ.กำรพิมพ์ ว่ำ หนังสือพิมพ์หมำย
รวมถึงนิตยสำรด้วย  กำรเลิกกิจกำรต้องจดแจ้งภำยใน 30 วัน  
  ในส่วน บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ จดทะเบียน 10 ม.ค.2551  แจ้งวัตถุประสงค์ ประกอบกิจกำรสิ่งพิมพ์ โรงพิมพ์ 
รับพิมพ์หนังสือ และโฆษณำทุกรูปแบบ  บริษัทฯ ได้จดแจ้งกำรพิมพ์ ตำม พ.ร.บ.จดแจ้งกำรพิมพ์ เมื่อปี 2551 ด้วย  
ศำลชี้ ไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำ บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ จดแจ้งยกเลิกกำรพิมพ์ ก่อนวันที่ 16 ก.พ.2562 ซึ่งเป็นวันส่งบัญชี
รำยชื่อผู้สมัคร ส.ส.  ดังนั้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย ยังมีสภำพประกอบกิจกำรสื่อมวลชน ณ วันที่ส่งบัญชีรำยชื่อผู้สมัคร 
ส.ส. ศำลชี้ ข้อต่อสู้ของผู้ถูกร้อง (ธนำธร) ที่อ้ำงว่ำโอนหุ้นให้มำรดำคือ นำงสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.62 
นั้น แต่ ปรำกฏว่ำ ไม่มีกำรส่งแบบ บอจ.5 (แบบบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น)  ที่บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ โดยเร็ว ข้อต่อสู้ของผู้ถูกร้อง (ธนำธร) ที่อ้ำงว่ำโอนหุ้นให้มำรดำ คือนำงสมพร ตั้งแต่วนัที่ 8 ม.ค.62 นั้น        
แต่ ปรำกฏว่ำ ไม่มีกำรส่งแบบ บอจ.5 (แบบบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น)  ที่บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
โดยเร็ว ข้ออ้ำงธนำธรจึงฟังไม่ข้ึน ทีว่่ำไม่ได้ส่งแบบ บอจ.5 เพรำะไม่มีนักบัญชีด ำเนินกำรให้   
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ศำลรัฐธรรมนูญยังระบุว่ำกำรโอนหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทวี-ลัค มีเดียฯ ครั้งอ่ืนๆ ใช้วิธีส่งเอกสำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่ได้มีควำมยุ่งยำกแต่อย่ำงใด 
  ส่วนปมเรื่องเช็คค่ำหุ้นซึ่งธนำธรใช้เวลำถึง 128 วัน กว่ำจะน ำเช็คไปเข้ำบัญชี แต่กฎหมำยเช็ค พ.ร.บ.เช็ค มี
หน้ำที่ให้ผู้ครองเช็ค ให้ขึ้นเช็ค(เรียกเก็บเงิน) ภำยใน 1 เดือน 
  ศำลรัฐธรรมนูญตรวจสอบรำยละเอียดย้อนนหลัง 3 ปี พบว่ำ ผู้ถูกร้อง มีกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็ค ตั้งแต่ 2 
ล้ำนบำทขึ้นไป มีกำรเรียกเก็บเงิน ภำยใน 42-45 วันทุกครั้ง และจำกข้อมูลน ำเช็คไปขึ้นเงินนำนที่สุด 98 วัน แต่เช็ค
ฉบับนั้นยอดเงินแค่ 2 หมื่นบำท 
  นอกจำกนี้ศำลรัฐธรรมนูญยังเห็นว่ำ  ค ำให้กำรของนำงรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ เรื่องน ำเช็คไปขึ้นเงินช้ำ 
ขัดแย้งกับหนังสือของผู้ถูกร้องเอง ที่ชี้แจงต่อ กกต.  ค ำอ้ำงของนำงรวิพรรณ ฟังไม่ขึ้น สำมำรถมอบอ ำนำจให้คนอ่ืน
ไปขึ้นเงินแทนก็ได้ กำรโอนหุ้นของนำงสมพร ไปให้หลำน ไม่มีค่ำตอบแทน ย้อนแย้งกับกำรโอนหุ้นให้ลูกกลับมี
ค่ำตอบแทน  กำรอ้ำงโอนหุ้นแบบไม่มีค่ำตอบแทน ไม่มีหลักฐำนตรวจสอบได้ว่ำโอนจริงหรือไม่ 
ศำลรัฐธรรมนูญยังชี้ว่ำ กำรโอนหุ้นให้หลำนเพ่ือดูแลกิจกำร จริงๆแล้วกำรถือหุ้นไม่ได้มีอ ำนำจจัดกำรใน
กิจกำร  เอกสำรโอนหุ้นอำจท ำย้อนหลัง 
  ศำลรัฐธรรมนูญชี้ แม้ผู้ถูกร้องคือนำยธนำธร เดินทำงกลับจำกบุรีรัมย์ วันที่ 8 ม.ค. มำที่กรุงเทพฯ ก็ยืนยันได้
แค่ว่ำอยู่ กทม.จริง  แต่ไม่ได้แปลว่ำมีกำรโอนหุ้นกันจริง 
ศำลยังได้ยกประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  มำตรำ 1129 กำรโอนหุ้นกันเฉยๆ โดยยังไม่จดแจ้งในทะเบียนผู้ถือ
หุ้น น ำมำอ้ำงกับบุคคลภำยนอกไม่ได้ 
  ศำลรัฐธรรมนูญจึงชี้ว่ำ ผู้ถูกร้องคือนำย ธนำธร ยังคงถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ ในวันที่ยื่นสมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรำยชื่อ ถือเป็นลักษณะต้องห้ำม สมำชิกภำพกำรเป็น ส.ส.ของนำยธนำธรถือว่ำสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุด
ปฏิบัติหน้ำที่ และพ้นจำก ส.ส. นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้ำที่ 
 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855270?utm_source=category&utm_medium=internal_referral 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855270?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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เมีย'ทอน'เปิดใจ! บอกเผื่อใจไว้แล้ว ยังหนุนหลังสามี ไม่ห้ามเล่นการเมือง 
วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 16.58 น. 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 นำงระวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยำของนำยธนำกร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่ำว
ภำยหลังฟังค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญให้นำยธนำธร สิ้นสุดสมำชิกภำพกำรเป็นส.ส.ว่ำ ตนเองเผื่อใจไว้แล้ว โดย
หลังจำกนี้จะพยำยำมท ำหน้ำที่คอยสนับสนุนให้นำยธนำธรได้เดินหน้ำท ำงำนกำรเมืองต่อไปโดยไม่กังวล ห่วงหน้ำ
พะวงหลัง และคงจะเป็นเรื่องยำกท่ีจะไปห้ำมนำยธนำธรให้เลิกเล่นกำรเมือง 
 
https://www.naewna.com/politic/455257 
  

https://www.naewna.com/politic/455257
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"ธนาธร"ลั่นคุณสมบัติส.ส.ไม่เกี่ยวพรรคอนาคตใหม่ ม่ันใจไม่ถูกยุบ 
วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 17:01 น. 

 
 
 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ได้ไลฟ์สด
ผ่ำนเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจำกศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพส.ส. 
นำยธนำธร ระบุว่ำ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ก ำลังใจ และผู้ที่เดินทำงมำยังศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือแสดงควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจ
เดียวกันในกำรต่อสู้กับเผด็จกำร เปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ควำมก้ำวหน้ำ ขอขอบคุณทุกคนอย่ำงจริงจัง และจริงใจ 
ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สิ้นสุดไปแล้ว ให้ผมหมดคุณสมบัติกำรเป็นส.ส. คงจะไม่ได้เข้ำสภำอีกจนกว่ำจะ
มีกำรเลือกตั้งรอบหน้ำ 
  ขอยืนยันควำมบริสุทธิ์ใจของผม ที่จะแสดงควำมไม่เห็นด้วยกับค ำตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็จะมีกำร
แถลงอย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป 
แต่ใจควำมคือกำรให้น้ ำหนักกับกำรสันนิษฐำนของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ มำกกว่ำกำรให้น้ ำหนักไปที่ข้อมูลหลักฐำน
พยำน ที่เรำยื่นให้กับศำล 

ส่วนค ำตอบที่ว่ำ ค ำพิพำกษำยุติธรรมหรือไม่ ผมคงไม่สำมำรถตัดสินใจตรงนั้นได้ ก็ฝำกให้ประชำชนที่ฟังค ำ
ตัดสินแล้ว ฟังควำมเห็นของผมต่อค ำวินิจฉัยแล้ว ประชำชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเอง 
สิ่งที่อยำกชี้แจงคือเรื่อง คุณสมบัติกำรเป็นส.ส.ของผม ไม่เกี่ยวกับพรรคอนำคตใหม่ ไม่เกี่ยวกับกำรยุบพรรคอนำคต
ใหม่ ไม่ต้องห่วง พรรคยังเดินหน้ำต่อ ผมยังเป็นหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ จะไม่มีกำรท้อถอย จะเดินหน้ำสร้ำงพรรคที่
แข็งแกร่งต่อไป 

เมื่อผู้มีอ ำนำจไม่อยำกให้เข้ำสภำ ผมก็ใช้เวลำอยู่กับประชำชน ยังมีประชำชนอีกหบ่ำยล้ำนอยำกหใเกิดกำร
เปลี่ยนแปลง ถ้ำเรำท ำงำนไปด้วยกัน เรำต้องกำรสร้ำงพรรคที่น ำกำรเปลี่ยนแปลงมำสู่สังคมไทย ขอให้ทุกคนเดินหน้ำ
ต่อไป เพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 
นำยธนำธร ระบุด้วยว่ำ อยำกให้มำร่วมรณรงค์เรื่องกำรยกเลิกกำรเกณฑ์ทหำร ซึ่งเป็นเรื่องท่ีพรรคได้ท ำตำมที่หำเสียง
ไว้่ ถ้ำทุกคนร่วมกันอย่ำงมีพลัง ร่ำงพ.ร.บ.นี้ก็จะผ่ำนสภำได้ โดยจะเริ่มรณรงค์เปิดแคมเปญนี้ที่สยำมสแควร์ตั้งแต่ 
17.00 น. ของวันนี้เป็นต้นไป 
https://www.posttoday.com/politic/news/606944 
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'ธนาธร'ส่อเจอคุกถึง10ปี! กกต.เล็งฟ้องผิดพรป.เลือกตั้ง 
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.52 น.  

 
 
 
 
 
 
"เลขาฯกกต." คาดคณะกรรมการไต่สวนฯ ใช้ค าพิพากษาศาลรธน. ประกอบส านวนคดีอาญา ปมธนาธร ฝ่าฝืน 
พ.ร.ป.เลือกตั้ง ม.151  
  เมื่อวันที่ 20 พ.ย.  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ภำยหลัง
ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้สมำชิกภำพ ส.ส. ของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลง ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 
(6) ประกอบมำตรำ 98 (3) กรณีถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ำกัด ว่ำ หลังจำกนี้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
ก็คงด ำเนินกำรสอบสวนกรณีค ำร้องที่มีผู้กล่ำวหำว่ำนำยธนำธร ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและ
พรรคกำรเมือง ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 
2561 มำตรำ 151 ประกอบรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 98(3) กรณีผู้ใดรู้อยู่ว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเนื่องจำกขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือ
ท ำหนังสือยินยอมให้พรรคกำรเมืองเสนอรำยชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อต่อ ไป โดยตำมหลักกำรทั่วไป
แล้ว คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน คงจะต้องน ำผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ไปพิจำรณำประกอบใน
ส ำนวนด้วย เพรำะมีกำรวินิจฉัยว่ำนำยธนำธรขำดคุณสมบัติ 
  ทั้งนี้ ส ำหรับมำตรำ 151 ระบุว่ำ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจำกขำดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท ำหนังสือยินยอม
ให้พรรคกำรเมืองเสนอรำยชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก ำหนดยี่สิบปี. 
 
https://www.dailynews.co.th/politics/742694 
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'ธนาธร'เปิดใจหลังพ้นสภาพส.ส. ยันพร้อมเดินหน้าต่อไป 
พุธที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 18.00 น. 

 
 
 
 
 
“ธนาธร” เปิดใจกับชาวเน็ต หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินสิ้นสุดสภาพ ส.ส. ยืนยันยังเป็นหัวพรรคอยู่ ยังเดินหน้า
ต่อไป พร้อมท างานต่อทันที  

จำกกรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพ ส.ส.
ของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ สิ้นสุดตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(6) 
ประกอบมำตรำ 98(3) จำกกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด หรือไม่ และได้มีกำรอ่ำนค ำพิพำกษำคดี และมีมติ
จำกศำลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ธรำธร” สิ้นสุดสภำพ ส.ส. นับตั้งแต่วันที่ศำลมีค ำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ เมื่อวันที่ 23 
พ.ค.62 ตำมท่ีเสนอข่ำวไปแล้วนั้น 

ควำมคืบหน้ำล่ำสุดนำยธนำธรได้เปิดใจผ่ำนกำรถ่ำยทอดสดทำงไลฟ์เฟซบุ๊กแฟนเพจ Thanathorn 
Juangroongruangkit - ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมเผยว่ำ “ตนขอขอบคุณทุกคนที่มำให้ก ำลังใจกันอย่ำงล้นหลำม 
ขอบคุณอย่ำงจริงใจ ในวันที่เรำเจออุปสรรคขวำกหนำมทุกคนก็อยู่เป็นก ำลังใจ ในวันนี้ค ำวินิจฉัยสินสุดแล้ว ตนหมด
สภำพควำมเป็นส.ส.แล้วคงไม่ได้เข้ำสภำอีกจนกว่ำจะเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ตนยืนยันควำมบริสุทธิ์ใจที่แสดงควำมไม่เห็น
ด้วยกับค ำตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็อำจจะมีกำรแถลงอย่ำงเป็นทำงกำรภำยใน 1-2 วันนี้ ส่วนค ำตอบที่ว่ำศำล
รัฐธรรมนูญ ค ำพิพำกษำยุติธรรมหรือไม่ ตนไม่สำมำรถไปตัดสินใจตรงนั้นได้ แต่อยำกจะให้พ่ีน้องประชำชนชำวเป็นผู้
ตัดสินใจกันเอง เรื่องท่ีอยำกจะชี้แจงคือเรื่องคุณสมบัติกำรเป็นส.ส. ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคอนำคตใหม่ ไม่เก่ียวกับกำรยุบ
พรรค เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ส่วนท่ำนใดที่เป็นห่วงว่ำจะเกี่ยวกับกำรยุบพรรค พรรคยังเดินหน้ำต่อ และท่ีส ำคัญตนยัง
เป็นหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่อยู่ จะไม่มีกำรท้อถอย จะเดินหน้ำต่อไป ท ำในสิ่งที่คิดและฝันไปเรื่อยๆ ส่วนในวันนี้ก็จะ
เดินหน้ำท ำงำนต่อ เวลำ 17.30 ที่สยำมสแควร์ โดยจะไปรณรงค์กำรยกเลิกกำรเกณฑ์ทหำรตำมท่ีเคยให้นโยบำยไว้” 
ด้ำนชำวเน็ตก็เข้ำมำชมกำรถ่ำยทอดสดพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงควำมคิดเห็นและให้ก ำลังใจนำยธนำธรกันไม่ขำดสำย 
 
https://www.dailynews.co.th/politics/742682 
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เป็นธรรมหรือไม่ให้ประชาชนตัดสิน! "ธนาธร"แย้ง4ประเด็นค าวินิจฉัย 
วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 18:13 น. 

 
"ธนาธร" แย้ง 4 ประเด็นหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นส.ส. ชี้ศาลไม่ใช่นักธุรกิจไม่ควรตัดสินรสนิยมนักลงทุน 
โยนประชาชนตัดสินเป็นธรรมหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ แถลงภำยหลังฟังค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญว่ำ ขอขอบคุณประชำชนทุกคนที่มำให้ก ำลังใจในวันนี้ ต่อไปหลังจำกนี้จะเป็นควำมคิดเห็นของตนต่อค ำ
พิพำกษำของศำลรัฐธรรมนูญ อย่ำงสุจริตใจ โดยเห็นว่ำ ศำลได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับกำรขำดคุณสมบัติกำรเป็นส.ส.ของ
ตน 3 ข้อ โดยตนมีควำมเห็นดังนี้ 

1.ประเด็นใบอนุญาตการพิมพ์ โดยศำลรัฐธรรมนูญได้อ้ำงถึงพ.ร.บ.กำรพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ว่ำ บริษัทของตนยัง
ไม่ได้แจ้งยกเลิก ดังนั้นบริษัทวี-ลัคจะท ำสื่ออีกครั้งเมื่อไรก็ได้โดยศำลยอมรับไปแล้วว่ำ บริษัทวี-ลัคไม่มีรำยได้แล้ว ใน
ควำมเห็นของตน ถ้ำบริษัทวี-ลึยังเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็ควรไปตัดสินตอนนั้น ท ำไมมำตัดสินตอนนี้ทั้งที่ศำลยอมรับว่ำบริษัท
นี้ไม่มีรำยได ้ไม่มีพนักงำนและปิดตัวลงตั้งแต่ 26 พ.ย.61 

2. ศาลพูดถึงเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 ว่ำไม่ให้นักกำรเมืองให้คุณกับตัวเอง ให้โทษกับผู้อ่ืน แต่
ศำลไม่ได้พูดเลยว่ำตนหรือบริษัทวี-ลัค กระท ำผิดเจตนำรมณ์รัฐธรรมนูญอย่ำงไร ข้อ 3 เรื่องกำรจดแจ้ง บอจ.5 กับ
กระทรวงพำณิชย์ ตำมกฎหมำยจะแจ้งเมื่อไรก็ได้ภำยใน 1 ปี กำรแจ้งช้ำหรือเร็วไม่ใช่กำรกระท ำผิด โดยบริษัทวี-ลัค
ในวันนี้ไม่มีพนักงำนแล้ว เอำงำนไปฝำกกับบริษัทอ่ืน กำรยื่นบอจ. 5 ช้ำ ไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งเดียว แต่ที่ผ่ำนมำก็เคยมี ที่
ส ำคัญคือหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง มักจะยื่นบอจ. 5 ในวันที่ 8 ม.ค. ซึ่งเป็นเรื่องปกติและเป็นหลักปฏิบัติในทุก
ครั้ง 

3. กรณีการน าเช็คค่าหุ้นไปขึ้นเงินของนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งนำงรวิพรรณชี้แจงชัดเจนแล้วว่ำ นำง
รวิพรรณจะเป็นคนโอนเช็คให้กับตน วันนั้นลูกยังอ่อน ศำลบอกว่ำสำมำรถให้คนอ่ืนไปแทนได้ แต่นี่เป็นเรื่องภำยใน
ครอบครัว ผมจะให้ใครเป็นก็เป็นเรื่องของผม ที่ผ่ำนมำแนวทำงปฏิบัติของผม ให้ภรรยำเป็นผู้ด ำเนินกำรทุกครั้ง ไม่เคย
ให้คนอ่ืนไป เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัวผม เรำเอำเช็คตัวจริงไปให้กกต.ดูด้วย เพรำะเมื่อภรรยำรู้ว่ำมีเรื่อง
เกิดขึ้น จึงไม่กล้ำเอำเช็คไปขึ้นเงิน เก็บเช็คไว้กับตัว กำรที่ผมต้องเข้ำไปให้กำรในชั้นกกต. ในวันที่ 30 เม.ย. และให้
ทนำยควำมของพรรคไปยื่นให้กกต.ดูด้วย เรำแสดงเช็คตัวนี้ให้เจ้ำหน้ำที่  กกต.ดู แต่เรำส่งแค่ส ำเนำเช็คแนบคดี ซึ่ง
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เจ้ำหน้ำที่กกต.เห็นเช็คจริงในวันที่ 30 เม.ย. นั่นคือเหตุผลที่น ำเช็คไปขึ้นเงินช้ำ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่กกต.ก็ไม่ได้โต้แย้งเรื่องนี้
แสดงว่ำเขำเห็นเช็ค”นำยธนำธรกล่ำว 

นำยธนำธร กล่ำวอีกว่ำ เรื่องต่อไป ไม่มีตุลาการคนใดเป็นนักธุรกิจเลย ซึ่งเรื่องการลงทุนในธุรกิจเป็นเรื่อง
ของรสนิยม ซึ่งนักธุรกิจจะมีรสนิยมในการลงทุนต่างกัน โครงการไหนน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุน มีความรักชอบใน
ความเสี่ยงต่างกัน แบกรับการขาดทุนของตลาดต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญการลงทุน 100 คน มาตัดสินใจเรื่องการ
ลงทุนก็จะตัดสินใจต่างกัน จะใช้มาตรฐานศาลมาตัดสินนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ควรจะตัดสินใจลงทุนหรือไม่ ใน
เรื่องใดคงไม่ได้ เพราะมันเป็นเรื่องรสนิยมความชอบในความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 
กำรที่คุณสมพรโอนหุ้นให้นำยทวี จรุงสถิตย์พงศ์ และมีกำรโอนคืนข้อเท็จจริงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับควำมสมบูรณ์ของกำร
โอนหุ้นในวันที่ 8 ม.ค. ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยตัวมันเองแล้ว ดังนั้นเหตุผลที่ศำลยกขึ้นมำวินิจฉัยให้สมำชิกภำพ ส.ส.
ของตนสิ้นสุดลง ล้วนเป็นข้อสันนิษฐำนไม่มีข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยำศำสตร์มำหักล้ำงเอกสำรหลักฐำนที่เรำน ำเสนอ ศำล
ให้น้ ำหนักกับข้อสันนิษฐำนมำกกว่ำข้อเท็จจริง ทั้งที่มีข้อเท็จจริงปรำกฏเป็นเอกสำรหลำยข้อ แต่ศำลกลับให้น้ ำหนัก
กับข้อสันนิษฐำนมำกกว่ำ 

นำยธนำธร กล่ำวว่ำ ตนตั้งข้อสังเกตข้อสุดท้ำยว่ำกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยวันนี้ไม่มีกำรออกมติขององค์คณะตุลำ
กำรศำลรัฐธรรมนูญแต่อย่ำงใด ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรวินิจฉัยคดีอ่ืนๆ ของศำลรัฐธรรมนูญที่ผ่ำนมำ ตนอยำกบอกพ่ีน้อง
ประชำชนว่ำ พรรคอนำคตใหม่คือกำรเดินทำง กำรเดินทำงไม่ได้สิ้นสุดลง ตนยังเป็นหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ พรรค
อนำคตใหม่คือผู้คนที่สนับสนุน มีควำมฝันตั้งใจเหมือนกัน และจะเดินร่วมกันต่อไป เรื่องควำมเป็นธรรมหรือไม่เป็น
ธรรมให้พี่น้องประชำชนตัดสินใจเองดีที่สุด 

"ลองฟังค าแถลงความคิดเห็นของผมวันนี้ และฟังค าที่ศาลรัฐธรรมนูญแถลง แล้วให้ประชาชนตัดสินใจ
เองดีกว่า ส าหรับอนาคตทางการเมือง ตนจะยังคงท างานต่อไปในฐานะหัวหน้าพรรค ยังมีเรื่องต้องท าอีกมากมาย 
ทั้งเรื่องการรณรงค์เพื่อน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร รวมถึงการสร้างพรรค และบริหาร
พรรคให้เข้มแข็งข้ึนเพื่อเป็นหลักยืนให้ประชาชนในอนาคต"นำยธนำธรกล่ำว 
เมื่อถำมว่ำในอนำคตจะมีโอกำสกลับมำเป็นส.ส. ได้อีกหรือไม่ นำยธนำธร กล่ำวว่ำ มีโอกำสได้กลับมำ กำรเลือกตั้ง
วันที่ 24 มี.ค.ไม่ได้เป็นสมรภูมิเดียว พรรอนำคตใหม่คือกำรเดินทำง เรำยังต้องผ่ำนกำรเลือกตั้งอีกมำกมำย และที่
ส ำคัญ ตนยังเป็นแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรีอยู่ 

อย่ำงไรก็ตำม ตนไม่กังวลเรื่องกำรยุบพรรค และอย่ำไปกังวลกับเรื่องต่ำงๆ เหล่ำนี้ เพรำะเรำมีงำนที่จะต้อง
ท ำอีกมำกมำย สนใจกับงำนที่เป็นผลประโยชน์กับประชำชน และให้ประชำชนตัดสินเองว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเรำเป็น
ธรรมหรือไม่ 
 
https://www.posttoday.com/politic/news/606966 
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'ปิยบุตร'ล่ัน'ธนาธร'ยังเป็นแคนดิเดทนายกฯ ซัดปิดกองถ่ายหนังม้วนเก่าได้แล้ว 
วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 19.13 น. 

 
"ปิยบุตร"ลั่น"ธนาธร"ยังเป็นแคนดิเดทนายกฯ ซัดปิดกองถ่ายหนังม้วนเก่าได้แล้ว ยันพร้อมสู้ทุกมรสุมไม่มีหว่ัน 
  เมื่อเวลำ 18.00 น.เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ที่รัฐสภำ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรค
อนำคตใหม่ (อนค.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ  หัวหน้ำพรรคอนำคต
ใหม่ ว่ำ ไม่เห็นด้วยกับค ำวินิจฉัยของศำล แม้ว่ำนำยธนำธรจะถูกตัดสิทธิ แต่ยังเป็นหัวหน้ำพรรค ผู้น ำพรรค และ
แคนดิเดทนำยกรัฐมนตรี ถ้ำเม่ือไรที่มีกำรลงมติเลือกนำยกฯ นำยธนำธรก็ยังมีสิทธิที่จะได้รับกำรเลือกเป็นนำยกฯ 
ทั้งนี้ ค ำตัดสินครั้งนี้สมำชิกพรรคไม่ได้เสียใจ ทุกคนยังท ำหน้ำที่ในสภำด้วยควำมยิ้มแย้ม เพรำะนำยธนำธรไม่ได้เข้ำ
ร่วมประชุมสภำตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว แต่เสียดำยโอกำสที่นำยธนำธรไม่มีโอกำสได้อภิปรำยในสภำ ที่ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้ 
จะมีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ซึ่งนำยธนำธรเป็นตัวหลักในกำรเตรียมข้อมูลในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล เรำไม่ได้
กังวลอะไร เพรำะเรำคิดไว้ตั้งแต่ตอนตั้งพรรคแล้วว่ำ ไม่ช้ำก็เร็วเรำคงเจอมรสุมแบบนี้ เรำพร้อมสู้ทุกคดี จำก 25 คดี 
ตอนนี้เหลืออีก 24 คดี หำกจะมีมำเพ่ิมอีกก็พร้อมสู้ 

"ผมเห็นว่ำหนังม้วนเก่ำที่ฉำยซ้ ำๆ มำหลำยรอบแล้ว หมดเวลำฉำยหนังม้วนเก่ำ ควรปิดกองถ่ำยได้แล้ว ตกลง
ประเทศนี้จะลงทุนเผำป่ำเพ่ือฆ่ำหนูตัวเดียวจริงๆ หรือ" 

นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ เวลำนี้ ส.ส.หลำยคนที่มีคดีเกี่ยวกับสื่อก็ใจตุ้มๆ  ต่อมๆ ว่ำจะโดนแบบนี้หรือไม่ แต่มี 
ส.ส.คนหนึ่งที่มีคู่สมรสท ำสื่อ แต่ไม่กลัวและไม่ต้องลุ้น แต่อีกหลำยคนต้องลุ้น ทั้งๆ ที่ไม่ได้ท ำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ หรือ
ท้ำยที่สุดรัฐธรรมนูญมำตรำ 98(3) ที่พยำยำมจะเป็นเครื่องมือขุดคุ้ยและจับผิดนักกำรเมือง 
เมื่อถำมว่ำ นำยธนำธรจะสำมำรถลงสมัคร ส.ส.ได้หรือไม่ นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ ตำมรัฐธรรมนูญสำมำรถท ำได้ เพรำะ
ไม่ติดโทษห้ำม แต่ตอนนี้พรรคยังไม่มีแผนในอนำคต 

เมื่อถำมว่ำ กกต.จะยื่นเรื่องด ำเนินคดีทำงอำญำ นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ เรำพร้อมสู้คดี จะมำอีกกี่มรสุมอีกกี่
ระลอกก็ว่ำมำ ตนขอร้องว่ำอย่ำฉำยหนังม้วนนี้ซ้ ำ ตนอยำกอยำกฝำกทิ้งท้ำยว่ำ  เวลำจะท ำอะไรให้นึกถึงประชำชน
บ้ำงว่ำเขำโอดร้องกันด้วยเรื่องอะไร 

เมื่อถำมว่ำ เรื่องนี้มีเบื้องหน้ำเบื้องหลังหรือไม่ นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ต้องให้สำธำรณชนตัดสิน เวลำ
ศำลตัดสินอะไรจะปรำกฎต่อสำธำรณะ คงไม่ใช่ตนหรือนำยธนำธรจะวิพำกษ์วิจำรณ์ แต่เป็นอ ำนำจของประชำชนที่
เป็นผู้ทรงอ ำนำจที่สุดของประเทศ 
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https://www.naewna.com/politic/455304  
 

 
ดาบสองหูผึ่ง! 'วิษณุ'บอกมีช่องเอาผิดอาญา'ธนาธร'จากปมหุ้นสื่อ 
วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 18.03 น. 

 
“วิษณุ”บอกมีช่องเอาผิดอาญา“ธนาธร”จากปมหุ้นสื่อ แต่ต้องพิสูจน์กันอีกเยอะ ระบุอยากรู้มติศาลรธน. เพื่อ
มองทัศนคติศาล เหตุเกี่ยวพันกับเรื่องในอนาคต ชี้กรณีปล่อยกู้ “อนค.” กฎหมายมี 2 หลัก “ไม่เขียนห้าม – 
อนุญาต” 

 เมื่อเวลำ 16.15 น.วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562  ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี 
ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ  หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ พ้นสมำชิกภำพ 
ส.ส. กรณีถือครองหุ้นสื่อ บริษัท วีลัค มีเดีย จ ำกัด ว่ำ ตนได้ติดตำมกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญเพียง
เล็กน้อย เนื่องจำกติดประชุม ซึ่งค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้นำยธนำธรพ้นสมำชิกภำพ  ส.ส.เท่ำนั้น ยังเป็นหัวหน้ำพรรค
อนำคตใหม่ ยังสำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้ ไม่ได้ถูกตัดสิทธิอะไร พรรคอนำคตใหม่ก็ยังอยู่ เพรำะเรื่องนี้เป็น
เรื่องคุณสมบัติอย่ำงเดียว ส่วนเรื่องอ่ืนตนไม่ทรำบว่ำคดีอะไรอีกหรือไม่ 

นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ตนได้ฟังค ำให้สัมภำษณ์ของนำยธนำธรภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยก็สงสัย ที่นำย
ธนำธรบอกว่ำคดีนี้แปลกหรือไม่ ศำลไม่ได้บอกว่ำมีมติเท่ำไรต่อเท่ำไร ตนไม่รู้ว่ำจริงหรือไม่ ว่ำนำยธนำธรใช้ประโยคนี้ 
ซึ่งโดยปกติตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญมี 9 คน ต้องลงมติอยู่แล้ว ถือว่ำแปลกถ้ำศำลไม่ได้บอก หรือบอกไปแล้วก็ไม่รู้ 
เพรำะตนไม่ได้ฟังอย่ำงละเอียด แต่นำยธนำธร มำพูดในตอนท้ำยว่ำให้สังเกตว่ำไม่ได้มีกำรสรุปว่ำมีมติเท่ำไร ซึ่งมติตรง
นี้อำจจะไปอยู่ในค ำวินิจฉัยฉบับเต็ม ถือว่ำเป็นประเด็นที่น่ำรู้เหมือนกัน 
“ผมอยำกรู้เหมือนกันว่ำมติเท่ำไร มันจะแสดงอะไรหลำยอย่ำง โดยเฉพำะแสดงถึงควำมเกี่ยวพันกับเรื่องอ่ืนต่อไปใน
อนำคต เพรำะจะท ำให้มองเห็นได้ว่ำ ทัศนคติศำลเป็นอย่ำงไร”นำยวิษณุ กล่ำว 
ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ นำยธนำธร สำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้งลงผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ 
ไม่ทรำบ ไม่ตอบ 

เมื่อถำมว่ำ สำมำรถน ำค ำวินิจฉัยดังกล่ำวไปฟ้องร้องอ่ืนๆ ได้อีกหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ไม่ทรำบ เนื่องจำก
ไม่ได้ฟังศำลอ่ำนค ำวินิจฉัยทั้งหมด จึงไม่รู้ว่ำศำลพูดถึงอะไรบ้ำง แต่โดยปกติมันไม่ได้ เพรำะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
เรื่องนั้นเรื่องเดียวเท่ำนั้นเอง เพียงแต่อำจเป็นช่องทำงให้มีกำรไปหำพยำนหลักฐำนอ่ืน แต่จะเอำตรงนี้ไปปิดปำกคดี
อ่ืนไม่ได้อยู่แล้ว 

https://www.naewna.com/politic/455304
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เมื่อถำมว่ำ คดีนี้มีโทษทำงอำญำตำมมำหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ในตัวเองมันเองแค่นี้จบ ไม่มี แต่ใน พ.ร.ป.
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง เท่ำที่ดูกันไว้นำนมำแล้ว เหมือนที่มีคนกล่ำวหำนำยกรัฐมนตรี  ว่ำบุคคลใดที่รู้ว่ำตัวเองไม่มี
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมแล้วยังไปด ำเนินกำรอันเป็นเท็จ อย่ำงนั้นมันผิด แต่เรำจะมำพูดเอำคดีนั้นมำชนคดี
โน้น มันจึงไม่ได้ในตัวมันเอง ต้องไปพิสูจน์อะไรกันอีกเยอะ 

เมื่อถำมว่ำ หำกมีคนสงสัยประเด็นนี้ สำมำรถร้องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ 
กล่ำวว่ำ ก็ไปว่ำกันอีกเรือ่งหนึ่ง ไม่ขอตอบอะไรในส่วนนี้ ตอบได้เท่ำที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมำย ซึ่งใครๆ อ่ำนแล้วก็รู้ 
แต่ถ้ำเกินจำกนั้นจนไปอนุมำนเอำว่ำเป็นอย่ำงนั้น ตนไม่ควรจะไปพูด 
เมื่อถำมว่ำ ส.ส.คนอ่ืนที่ถูกร้องเรื่องถือหุ้นสื่อ จะน ำไปเป็นบรรทัดฐำนหรืออ้ำงอิงในกำรต่อสู้คดีได้ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ 
กล่ำวว่ำ ถ้ำข้อเท็จจริงตรงกันมันก็ใช่ แต่จะตรงกันหรือไม่นั้น ไม่ทรำบ เพรำะมีหลำยสิบคน กรณีนี้มีกำรแบ่งออกเป็น
หลำยประเภท เช่น บำงประเภทมีหุ้นในบริษัทที่มีตรำสำรจนทะเบียนว่ำ มีวัตถุประสงค์อะไรบ้ำง แต่ไม่เคยท ำ หรืออีก
ประเภทคือ ได้ลงมือท ำ แล้วเลิกไป ซึ่งมีหลำยประเภทเหลือเกิน 

เมื่อถำมถึงกรณีนำยธนำธร ปล่อยกู้เงินให้กับพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งเรื่องอยู่ในกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ตนไม่ได้ติดตำม แต่เป็นคนละเรื่องกับกำรถือหุ้นสื่อ 
เมื่อถำมว่ำ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ ยืนยันว่ำ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ไม่ได้ห้ำม
เรื่องกำรกู้เงิน นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ไม่ทรำบ ไม่ตอบ 

เมื่อถำมว่ำ กฎหมำยพรรคกำรเมืองถือเป็นกฎหมำยเฉพำะ แม้กฎหมำยไม่ได้เขียนห้ำม แต่ต้องท ำเท่ำที่เขียน
ไว้ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ปกติแล้วกฎหมำยที่จ ำกัด ตัดสิทธิคน หลักที่เคยใช้มำโดยตลอด คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำก็เคยใช้มำตลอด ต้องตีควำมโดยเคร่งครัด จะไปตีควำมขยำยออกไปไม่ได้ หลักมันมีอยู่แล้ว 

เมื่อถำมย้ ำว่ำ กฎหมำยเขียนแค่ไหนต้องท ำเท่ำนั้นใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ แต่ละค ำจะต้องแปล ถ้ำแปล
ออกไปได้มันก็จบแค่นั้น กฎหมำยขยำยควำมให้เป็นผลดีได้ แต่จะขยำยควำมออกไปให้มันยำวเพ่ือเป็นผลร้ำยนั้นไม่ได้ 
เมื่อถำมอีกว่ำ กรณีที่กฎหมำยไม่ได้เขียนห้ำม แสดงว่ำท ำได้ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ต้องดูหลำยอย่ำง บำงอย่ำง
ไม่ได้อนุญำตก็ท ำไม่ได้ โดยมี 2 อย่ำง คือ 1.ไม่ได้ห้ำม เพรำะฉะนั้นท ำได้ และ 2.ไม่ได้อนุญำต เพรำะฉะนั้นจึงท ำไม่ได้ 
มีอยู่ 2 หลักนี้ ซึ่งไม่ได้มั่ว มันมีวิธีใช้ว่ำเมื่อไรจะใช้ 

เมื่อถำมว่ำ พรรคกำรเมืองสำมำรถกู้เงินได้ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ นี่คือ ปัญหำที่เขำเถียงกันอยู่ ขึ้นโรง
ขึ้นศำลกันอยู ่
 
https://www.naewna.com/politic/455277 
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‘กกต.’ถกลุยจัดเลือกตั้งซ่อม เขต7ขอนแก่น เล็งเข้าคูหาอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 
วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 15.46 น. 

 
กกต.ขอนแก่นคาดจัดเลือกตั้งซ่อมเขต 7 อาทิตย์ท่ี 22 ธ.ค. ตั้งเป้าผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าเลือกตั้งคราว
ก่อน 71% ย้ าผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามกฎกติกาห้ามซื้อสิทธิขายเสียง  

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ประจ ำจังหวัดขอนแก่น            
นำยอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ประจ ำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธำนประชุมเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 7 ขอนแก่น แทนต ำแหน่งว่ำง ภำยหลังนำยนวัธ เตำะเจริญสุข ถูกเพิกถอนสมำชิกภำพ ส.ส.
เพรำะต้องคดีควำมถูกศำลสั่งประหำรชีวิต โดยมีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้อ ำนวยกำรเขตเลือกตั้ งเขต 7 ต ำรวจ 
ทหำร ไปรษณีย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อม  

โดยนำยอภินันท์ กล่ำวว่ำ ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของ
นำยนวัธ เตำะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 88 
(6) นับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคสอง คือ วันที่ 16 ต.ค. 
2562  ท ำให้มีต ำแหน่ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 ที่มำจำกกำรเลือกตั้งว่ำงลง และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งต้อง
ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยใน 45 วัน  

“วันนี้มีกำรประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมจัดให้มีกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 7 เพ่ือ
ซักซ้อมทั้งเรื่องบุคคล วัสดุอุปกรณ์ อำคำรสถำนที่ และกำรประชำสัมพันธ์ หำกพระรำชกฤษฎีกำเสนอ ครม.ผ่ำน และ
น ำโปรดเกล้ำฯ ถ้ำโปรดเกล้ำฯ ลงมำแล้ว กกต. ก็จะประกำศวันเลือกตั้งภำยในกรอบ 45 วัน คำดกำรณ์ว่ำ จะเป็นวัน
อำทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2562 ส่วนวันรับสมัครน่ำจะเป็นปลำยเดือน พ.ย. คำบเก่ียวกับต้นเดือน ธ.ค.นี้  ส่วนผู้ที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งซ่อม ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครเดิมของพรรคเดิมที่ได้คะแนนระดับต้นๆ คำดมี 5-6 คน ส่วนกำรแข่งขันก็จะเป็น
ในเรื่องปกติที่จะมีกำรแข่งขันกันอย่ำงมำก โดยเฉพำะพรรคเดิมๆ ที่ได้รับเลือกตั้ง และพรรคที่ได้มำเป็นอันดับที่สอง 
อย่ำงไรก็ตำม กำรหำเสียงเลือกตั้งต้องยึดกฎกติกำห้ำมซื้อสิทธิขำยเสียง” ผอ.กกต.ประจ ำจังหวัดขอนแก่น กล่ำว  

นำยอภินันท์ กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 ขอนแก่นเมื่อครำวเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่ำนมำมีประชำชนมำใช้
สิทธิเลือกตั้งมำกถึง 71% ครั้งนี้ทำง กกต.ขอนแก่นเองก็ได้วำงเป้ำไว้ไม่น้อยกว่ำ 71% แม้ว่ำ ไม่มีกำรเลือกตั้งล่วงหน้ำ 
จึงต้องใช้กำรประชำสัมพันธ์ให้มำกที่สุดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่มำใช้สิทธิให้มำกกว่ำครั้งที่ผ่ำนมำ 
https://www.naewna.com/politic/455221 
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คาดเลือกตั้งท้องถิ่น ก.ค. 63 บอกทุกฝ่ายพร้อม เตรียมเดินหน้า 
20 พฤศจิกายน 2562 

 
มหาดไทย ระบุเลือกตั้งท้องถิ่น ก.ค.63 แจง ทุกฝ่ายพร้อม เตรียมเดินหน้า กกต. บอกยกร่างระเบียบ กม. คาด 

ธ.ค. แล้วเสร็จ - เลือกตั้ง กทม.รอรัฐบาลเคาะวัน 

  เมื่อวันที่  20 พ.ย. 62 นำยวิสิษฐ์ เตชะธีรำวัฒน์ ส.ส.เชียงรำย  พรรคเพ่ือไทย ฐำนะรองประธำน
คณะกรรมำธิกำร (กมธ.) กำรพัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน สภำผู้แทนรำษฎร 
คนที่สำม เปิดเผยถึงผลหำรือของกมธ.ฯ ซึ่งพิจำรณำต่อกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่ง  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย , นำยฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหำดไทย และนำยจรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงต่อกมธ.ฯ ทั้งนี้  กมธ.ได้ซักถำมต่อควำมพร้อมและระยะเวลำ
เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งตัวแทนกระทรวงมหำดไทยระบุว่ำหำกให้เลือกตั้งพร้อมกันทั้งเทศบำล , องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(อบต.), องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ไม่สำมำรถท ำได้ เพรำะมีปัญหำเรื่องงบประมำณ แต่หำกแบ่งพ้ืนที่เพ่ือ
จัดกำรเลือกตั้ง อำทิ กรุงเทพมหำนคร, อบจ. พร้อมกันท ำได้ หรือ เทศบำล เลือกตั้งพร้อมกับอบต.ท ำได้ เพรำะพ้ืนที่
ไม่ทับซ้อน ส่วนระยะเวลำที่เหมำะสมส ำหรับจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น คือ หลังจำกที่ร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ เบื้องต้นคำดว่ำอยู่ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ทั้งนี้ 
กกต. และหน่วยงำนต้องเตรียมควำมพร้อม ทั้งกฎหมำยและกำรแบ่งเขต อำจอยู่รวมเดือนกรกฎำคม 2563 ส่วนกำร
เลือกตั้ง กทม. ส่วนของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นั้น กกต. ชี้แจงว่ำมีควำมพร้อมด ำเนินกำรได้ แต่ต้องรอให้
รัฐบำลเป็นผู้เคำะวันอีกครั้ง 
  นำยวิสิษฐ์ กล่ำวด้วยว่ำ ส่วนกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำกรุงเทพฯ (ส.ก.)  และสมำชิกสภำเขต (ส.ข.) นั้น 
เบื้องต้นส่วนของ ส.ก.นั้นสำมำรถด ำเนินกำรได้ แต่ส่วน ส.ข. นั้นต้องรอกำรแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหำนคร  ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปและยุทธศำสตร์ชำติก่อน โดยกำรพิจำรณำแก้ไขดังกล่ำวนั้นเป็นเรื่องที่สภำฯ ต้องพิจำรณำ 
โดย พล.อ.อนุพงษ์ ยืนยันถึงควำมพร้อมต่อกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นหำกมีควำมพร้อมทั้งกฎหมำยและฝ่ำยปฏิบัติ 
ขณะที่ กกต. ระบุว่ำขณะนี้ได้เตรียมแก้ไขระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมพร้อมโดยกลำงเดือนธันวำคม
2562 นั้นจะแล้วเสร็จ แต่กำรประกำศนั้นต้องรอรัฐบำลเป็นผู้ก ำหนดวันอีกครั้ง ทั้งนี้ กมธ. เตรียมข้อเสนอแนะและท ำ
รำยงำนดังกล่ำวเสนอไปยังรัฐบำล ผ่ำน นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ให้ด ำเนินกำรเร่งรัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855325?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855325?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855325?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตขำ่วในคณะสื่อสำรองค์กรฯ และส ำนกัประชำสมัพันธ์  
ติดต่อ 17920 - 17924 

37 

 

 
 

เชือด“ธนาธร”มติศาลรธน.7ต่อ2ให้พ้นส.ส.-กกต.งัดม.151ฟันอาญาต่อ 
เผยแพร่: 21 พ.ย. 2562 01:27   ปรับปรุง: 21 พ.ย. 2562 04:36 

 
ผู้จัดการรายวัน360- มติศาลรธน.7 ต่อ 2 ฟัน"ธนาธร" พ้น ส.ส.นับตั้งแต่ 23 พ.ค. ชี้พยานแวดล้อมและ
พฤติการณ์มีข้อพิรุธ ไม่อาจหักล้างค าอ้างโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.62 ได้ พร้อมให้ประธานสภาฯ ประกาศเลื่อน
รายช่ือส.ส.ในบัญชีรายชื่อล าดับถัดไปขึ้นมาแทน ด้าน "ธนาธร" แถลงสู้นอกศาล ยก 4 ประเด็นไม่ควรพ้นส.ส. ชี้
ศาลใช้ข้อสันนิษฐานมากกว่าข้อเท็จจริงตัดสิน คุยยังเป็นแคนดิเดตนายก พร้อมเดินหน้าท างานการเมืองต่อไป 
"วิษณุ"บอกมีช่องเอาผิดอาญา แต่ต้องพิสูจน์กันอีกเยอะ ด้าน กกต. เตรียมสอบเอาผิด พ.ร.ป.เลือกตั้ง ม.151 ปม
รู้ว่าไม่มีสิทธิแต่ลงสมัครเลือกตั้ง "ปิยบุตร" ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัย แต่ไม่หว่ัน เดินหน้าสู้ทุกมรสุม 
  วำนนี้ ( 20 พ.ย.) ศำลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ อ่ำนค ำวินิจฉัย โดยมีมติ 7 ต่อ 2 ว่ำ สมำชิกภำพส.ส. ของ
นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 ( 6) 
ประกอบมำตรำ 98 ( 3) จำกเหตุถือครองหุ้นสื่อบริษัท วี- ลัค มีเดีย จ ำกัด ขณะลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยให้เหตุผลว่ำ 
กำรที่รธน. ก ำหนดให้น ำลักษณะต้องห้ำมในกำรลงสมัครส.ส. กรณีกำรห้ำมถือหุ้นสื่อ มำเป็นเหตุแห่งกำรสิ้นสุดสมำชิก
ภำพ ก็เพ่ือไม่ให้ผู้เป็นเจ้ำของสื่อ อำศัยควำมได้เปรียบ หรือควำมเป็นเจ้ำของกิจกำร เผยแพร่ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์
หรือโทษ หรือครอบง ำสื่อมวลชน ท ำให้สื่อไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นกลำง ซึ่งกำรไต่สวนและด ำเนินกำรยื่นค ำ
ร้องของกกต. ต่อศำลรธน. เป็นไปตำมรธน. มำตรำ 82 วรรคสี่ ถือว่ำชอบด้วยกฎหมำยแล้ว (อ่ำน...เปิดค ำวินิจฉัย
ศำลรธน.ให้"ธนำธร"พ้นสภำพส.ส. หน้ำ 2) 
  จำกกรณีดังกล่ำว ส่งผลท ำให้สมำชิกภำพของนำยธนำธร สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 62 
ซึ่งเป็นวันที่ศำลได้สั่งให้นำยธนำธร หยุดปฏิบัติหน้ำที่ และให้ถือว่ำวันที่ศำลอ่ำนค ำวินิจฉัย (20 พ.ย.) เป็นวันที่
ต ำแหน่ง ส.ส.ว่ำงลง ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือเลื่อนรำยชื่อส.ส.ในล ำดับถัดไป
แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงภำยใน 7 วัน 
"ธนาธร" ตั้งข้อสังเกตใช้ข้อสันนิษฐานมากกว่าข้อเท็จจริง 
  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังศำลรธน. อ่ำนค ำวินิจฉัยให้ นำยธนำธร สิ้นสมำชิกภำพ ส.ส. แล้ว นำยธนำธร ได้เดิน
ออกจำกห้องพิจำรณำคดี โดยยังคงแสดงสีหน้ำยิ้มแย้ม โบกมือให้กับกลุ่มผู้สนับสนุน ที่ยังตะโกนให้ก ำลังใจ โดยนำย
ธนำธร ได้กล่ำวขอบคุณทุกคนที่มำให้ก ำลังใจ และได้แสดงควำมคิดเห็น ต่อค ำพิพำกษำของศำลรธน. ดังนี้  
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  1. ประเด็นใบอนุญำตกำรพิมพ์ โดยศำลรธน.ได้อ้ำงถึง พ.ร.บ.กำรพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ว่ำ บริษัทของตนยังไม่ได้
แจ้งยกเลิก ดังนั้นบริษัท วี-ลัค จะท ำสื่ออีกครั้งเมื่อไรก็ได้ โดยศำลฯ ยอมรับไปแล้วว่ำ บริษัท วี-ลัค ไม่มีรำยได้แล้ว ใน
ควำมเห็นของตน ถ้ำบริษัท วี-ลัค ยังเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็ควรไปตัดสินตอนนั้น ท ำไมมำตัดสินตอนนี้ ทั้งท่ีศำลฯ ยอมรับว่ำ
บริษัทนี้ ไม่มีรำยได้ ไม่มีพนักงำน และปิดตัวลงตั้งแต่ 26 พ.ย.61 
  2. ศำลฯ พูดถึงเจตนำรมณ์รธน. มำตรำ 98 ว่ำ ไม่ให้นักกำรเมืองให้คุณกับตัวเอง ให้โทษกับผู้อ่ืน แต่ศำลฯ
ไม่ได้พูดเลยว่ำ ตนหรือบริษัท วี-ลัค กระท ำผิดเจตนำรมณ์รธน. อย่ำงไร 

3. เรื่องกำรจดแจ้ง บอจ.5 กับกระทรวงพำณิชย์ ตำมกฎหมำย จะแจ้งเมื่อไรก็ได้ ภำยใน 1 ปี กำรแจ้งช้ำหรือ
เร็ว ไม่ใช่กำรกระท ำผิด โดยบริษัท วี-ลัค ในวันนี้ไม่มีพนักงำนแล้ว เอำงำนไปฝำกกับบริษัทอ่ืน กำรยื่นบอจ. 5 ช้ำ 
ไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งเดียว แต่ที่ผ่ำนมำก็เคยมี ที่ส ำคัญคือหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง มักจะยื่น บอจ. 5 ในวันที่ 8 ม.ค. 
ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และเป็นหลักปฏิบัติในทุกครั้ง 

4. กรณีกำรน ำเช็คค่ำหุ้นไปขึ้นเงินของ นำงรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งนำงรวิพรรณ ชี้แจงชัดเจนแล้วว่ำ นำง
รวิพรรณ จะเป็นคนโอนเช็คให้กับตน วันนั้นลูกยังอ่อน ศำลฯ บอกว่ำสำมำรถให้คนอ่ืนไปแทนได้ แต่นี่เป็นเรื่องภำยใน
ครอบครัว ผมจะให้ใครเป็น ก็เป็นเรื่องของผม ที่ผ่ำนมำแนวทำงปฏิบัติของผม ให้ภรรยำเป็นผู้ด ำเนินกำรทุกครั้ง ไม่
เคยให้คนอ่ืนไป เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัวผม เรำเอำเช็คตัวจริงไปให้กกต. ดูด้วย เพรำะเมื่อภรรยำรู้ว่ำมี
เรื่องเกิดขึ้น จึงไม่กล้ำเอำเช็คไปขึ้นเงิน เก็บเช็คไว้กับตัว กำรที่ผมต้องเข้ำไปให้กำรในชั้น กกต. ในวันที่ 30 เม.ย. และ
ให้ทนำยควำมของพรรคไปยื่นให้กกต.ดูด้วย เรำแสดงเช็คตัวนี้ให้เจ้ำหน้ำที่ กกต.ดู แต่เรำส่งแค่ส ำเนำเช็ คแนบคดี ซึ่ง
เจ้ำหน้ำที่ กกต. เห็นเช็คจริงในวันที่ 30 เม.ย. นั่นคือเหตุผลที่น ำเช็คไปขึ้นเงินช้ำ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่กกต. ก็ไม่ได้โต้แย้งเรื่อง
นี้แสดงว่ำเขำเห็นเช็ค 

นอกจำกนี้ยังกล่ำวด้วยว่ำ ในศำลรธน. ไม่มีตุลำกำรคนใดเป็นนักธุรกิจเลย ซึ่งเรื่องกำรลงทุนในธุรกิจ เป็ น
เรื่องของรสนิยม นักธุรกิจจะมีรสนิยมในกำรลงทุนต่ำงกัน โครงกำรไหนน่ำลงทุน หรือไม่น่ำลงทุน มีควำมรักชอบใน
ควำมเสี่ยงต่ำงกัน แบกรับกำรขำดทุนของตลำดต่ำงกัน ผู้เชี่ยวชำญกำรลงทุน 100 คน มำตัดสินใจเรื่องกำรลงทุน ก็
จะตัดสินใจต่ำงกัน จะใช้มำตรฐำนศำลฯ มำตัดสิน นำงสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ควรจะตัดสินใจลงทุนหรือไม่ ในเรื่องใดคง
ไม่ได้ เพรำะมันเป็นเรื่องรสนิยมควำมชอบในควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน กำรที่นำงสมพร โอนหุ้นให้ นำยทวี จรุงสถิตย์
พงศ์ และมีกำรโอนคืน ข้อเท็จจริงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับควำมสมบูรณ์ของกำรโอนหุ้นในวันที่ 8 ม.ค. ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยตัวมัน
เองแล้ว 

"ดังนั้นเหตุผลที่ศำลยกขึ้นมำวินิจฉัยให้สมำชิกภำพ ส.ส.ของตนสิ้นสุดลง ล้วนเป็นข้อสันนิษฐำน ไม่มี
ข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยำศำสตร์มำหักล้ำงเอกสำรหลักฐำน ที่เรำน ำเสนอ ศำลให้น้ ำหนักกับข้อสันนิษฐำนมำกกว่ำ
ข้อเท็จจริง ทั้งที่มีข้อเท็จจริงปรำกฏเป็นเอกสำรหลำยข้อ แต่ศำลฯ กลับให้น้ ำหนักกับข้อสันนิษฐำนมำกกว่ำ และมี
ข้อสังเกตว่ำ กำรอ่ำนค ำวินิจฉัยวันนี้ไม่มีกำรออกมติ ขององค์คณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญแต่อย่ำงใด ซึ่งแตกต่ำงจำก
กำรวินิจฉัยคดีอ่ืนๆ ของศำลรัฐธรรมนูญที่ผ่ำนมำ" 
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  นำยธนำธร กล่ำวด้วยว่ำ พรรคอนำคตใหม่ คือกำรเดินทำง กำรเดินทำงไม่ได้สิ้นสุดลง ตนยังเป็นหัวหน้ำ
พรรคอนำคตใหม่ พรรคอนำคตใหม่ คือผู้คนที่สนับสนุน มีควำมฝัน ตั้งใจเหมือนกัน และจะเดินร่วมกันต่อไป ส่วนค ำ
วินิจฉัยครั้งนี้เป็นธรรมหรือไม่ ขอให้ประชำชนตัดสินใจเองดีที่สุด โดยฟังค ำแถลงควำมคิดเห็นของตนวันนี้ และฟังค ำที่
ศำลรธน.แถลง และส่วนตัวจำกนี้ก็จะยังคงท ำงำนต่อไป ในฐำนะหัวหน้ำพรรค เพรำะมีเรื่องต้องท ำอีกมำกมำย ทั้ง
เรื่องกำรรณรงค์เพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขรธน. ยกเลิกกำรเกณฑ์ทหำร รวมถึงกำรสร้ำงพรรค และบริหำรพรรคให้เข้มแข็ง
ขึ้นเพ่ือเป็นหลักยืนให้ประชำชนในอนำคต 

เมื่อถำมว่ำในอนำคต จะมีโอกำสกลับมำเป็นส.ส.ได้อีกหรือไม่ นำยธนำธร กล่ำวว่ำ มีโอกำสได้กลับมำ กำร
เลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.ไม่ได้เป็นสมรภูมิเดียว พรรอนำคตใหม่ คือกำรเดินทำง เรำยังต้องผ่ำนกำรเลือกตั้งอีกมำกมำย 
และที่ส ำคัญ ตนยังเป็นแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรีอยู่  อย่ำงไรก็ตำม ตนไม่กังวลเรื่องกำรยุบพรรค และอย่ำไปกังวลกับ
เรื่องต่ำงๆ เหล่ำนี้ เพรำะเรำมีงำนที่จะต้องท ำอีกมำกมำย สนใจกับงำนที่เป็นผลประโยชน์กับประชำชน และให้
ประชำชนตัดสินเองว่ำสิ่งที่เกิดข้ึนกับพวกเรำเป็นธรรมหรือไม่ 

ภำยหลังกำรให้สัมภำษณ์นำยธนำธร รับช่อดอกไม้จำกผู้สนับสนุน ที่ตะโกนให้ก ำลังใจนำยธนำธร และพรรค
อนำคตใหม่ต่อสู้ต่อไป เพรำะประชำชนให้นำยธนำธร เป็นฝ่ำยถูก 
'วิษณุ'บอกมีช่องเอาผิดอาญา'ธนาธร' 

นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีท่ีศำลรธน. วินิจฉัยให้นำยธนำธร พ้นสมำชิกภำพ
ส.ส. กรณีถือครองหุ้นสื่อ บริษัท วีลัค มีเดีย จ ำกัด ว่ำ นำยธนำธร ยังคงเป็นหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ยังสำมำรถลง
สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้ ไม่ได้ถูกตัดสิทธิอะไร พรรคอนำคตใหม่ก็ยังอยู่ เพรำะเรื่องนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติอย่ำงเดียว 
ส่วนเรื่องอ่ืนตนไม่ทรำบว่ำมีคดีอะไรอีกหรือไม่ ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ นำยธนำธร สำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม.ได้
หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำไม่ทรำบ ไม่ตอบ 

เมื่อถำมว่ำ สำมำรถน ำค ำวินิจฉัยดังกล่ำว ไปฟ้องร้องอ่ืนๆได้อีกหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำไม่ทรำบ เนื่องจำก
ไม่ได้ฟังศำลอ่ำนค ำวินิจฉัยทั้งหมด จึงไม่รู้ว่ำศำลพูดถึงอะไรบ้ำง แต่โดยปกติมันไม่ได้ เพรำะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
เรื่องนั้นเรื่องเดียวเท่ำนั้นเอง เพียงแต่อำจเป็นช่องทำงให้มีกำรไปหำพยำนหลักฐำนอ่ืน แต่จะเอำตรงนี้ไปปิดปำกคดี
อ่ืน ไม่ได้อยู่แล้ว 

เมื่อถำมว่ำ คดีนี้มีโทษทำงอำญำตำมมำหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำในตัวเองมันเองแค่นี้จบ ไม่มี แต่ในพ.ร.ป.
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง เท่ำที่ดูกันไว้นำนมำแล้ว เหมือนที่มีคนกล่ำวหำนำยกรัฐมนตรี ว่ำบุคคลใดที่รู้ว่ำตัวเองไม่มี
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำม แล้วยังไปด ำเนินกำรอันเป็นเท็จ อย่ำงนั้นมันผิด แต่เรำจะมำพูดเอำคดีนั้น มำชนคดี
โน้น มันจึงไม่ได้ในตัวมันเอง ต้องไปพิสูจน์อะไรกันอีกเยอะ 

เมื่อถำมว่ำ หำกมีคนสงสัยประเด็นนี้ สำมำรถร้องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ 
กล่ำวว่ำ ก็ไปว่ำกันอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ขอตอบอะไรในส่วนนี้ 
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เมื่อถำมว่ำ ส.ส.คนอ่ืนที่ถูกร้องเรื่องถือหุ้นสื่อ จะน ำไปเป็นบรรทัดฐำน หรืออ้ำงอิงในกำรต่อสู้คดีได้ ใช่หรือไม่ 
นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ถ้ำข้อเท็จจริงตรงกันมันก็ใช่ แต่จะตรงกันหรือไม่นั้นไม่ทรำบ เพรำะมีหลำยสิบคน กรณีนี้มีกำรแบ่ง
ออกเป็นหลำยประเภท เช่น บำงประเภทมีหุ้นในบริษัทที่มีตรำสำรจนทะเบียนว่ำ มีวัตถุประสงค์อะไรบ้ำง แต่ไม่เคย
ท ำ หรืออีกประเภทคือ ได้ลงมือท ำ แล้วเลิกไป ซึ่งมีหลำยประเภทเหลือเกิน 

เมื่อถำมถึงกรณี นำยธนำธร ปล่อยกู้เงินให้กับพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งเรื่องอยู่ในกำรตรวจสอบของกกต.          
นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ตนไม่ได้ติดตำม เป็นคนละเรื่องกับกำรถือหุ้นสื่อ 

เมื่อถำมว่ำ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ ยืนยันว่ำ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
ไม่ได้ห้ำมเรื่องกำรกู้เงิน นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ไม่ทรำบ ไม่ตอบ 

เมื่อถำมว่ำ กฎหมำยพรรคกำรเมือง ถือเป็นกฎหมำยเฉพำะ แม้กฎหมำยไม่ได้เขียนห้ำม แต่ต้องท ำเท่ำที่เขียน
ไว้ ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ปกติแล้วกฎหมำยที่จ ำกัด ตัดสิทธิคน หลักที่เคยใช้มำโดยตลอด คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำก็ เคยใช้มำตลอด ต้องตีควำมโดยเคร่งครัด จะไปตีควำมขยำยออกไปไม่ ได้  หลักมันมีอยู่แล้ว  
  เมื่อถำมย้ ำว่ำ กฎหมำยเขียนแค่ไหน ต้องท ำเท่ำนั้นใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ แต่ละค ำจะต้องแปล ถ้ำแปล
ออกไปได้มันก็จบแค่นั้น กฎหมำยขยำยควำมให้เป็นผลดีได้ แต่จะขยำยควำมออกไปให้มันยำวเพ่ือเป็นผลร้ำยนั้น 
ไ ม่ ไ ด้ 
  เมื่อถำมอีกว่ำ กรณีที่กฎหมำยไม่ได้เขียนห้ำม แสดงว่ำท ำได้ ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ต้องดูหลำยอย่ำง 
บำงอย่ำงไม่ได้อนุญำตก็ท ำไม่ได้ โดยมี 2 อย่ำง คือ 1.ไม่ได้ห้ำม เพรำะฉะนั้นท ำได้ และ 2.ไม่ได้อนุญำต เพรำะฉะนั้น
จึงท ำไม่ได้ มีอยู่ 2 หลักนี้ ซึ่งไม่ได้มั่ว มันมีวิธีใช้ว่ำเมื่อไรจะใช้ 

เมื่อถำมว่ำ พรรคกำรเมืองสำมำรถกู้เงินได้ ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ นี่คือปัญหำที่เขำเถียงกันอยู่ ขึ้ นโรง
ขึ้นศำลกันอยู ่ 

"กกต." เตรียมสอบต่อปมฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ม.151 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวภำยหลังศำลรธน. มีค ำวินิจฉัยให้

สมำชิกภำพ ส.ส.ของ นำยธนำธร สิ้นสุดลง ว่ำ หลังจำกนี้ คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน กกต. จะด ำเนิ นกำร
สอบสวน กรณีค ำร้องที่มีผู้กล่ำวหำว่ำ นำยธนำธร ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง และพรรค
กำรเมือง ตำมพ.ร.ป. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. มำตรำ 151 ประกอบรธน. มำตรำ 101(6) ประกอบ มำตรำ 98(3) 
กรณีผู้ใดรู้อยู่ว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจำกขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส.ได้สมัครรับเลือกตั้ง หรือท ำหนังสือยินยอมให้พรรคกำรเมืองเสนอรำยชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรำยชื่อต่อไป โดยตำมหลักกำรทั่วไปแล้ว คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน คงจะต้องน ำผลค ำวินิจฉัยของศำลร
ธน. ในครั้งนี้ ไปพิจำรณำประกอบในส ำนวนด้วย เพรำะมีกำรวินิจฉัยว่ำ นำยธนำธร ขำดคุณสมบัติ 

ทั้งนี้ มำตรำ 151 ระบุด้วยว่ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งรู้ตัวว่ำ ไม่มีสิทธิแล้วยังสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวำงโทษ
จ ำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บำท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 

"ปิยบุตร"ไม่หว่ันลั่นเดินหน้าสู้ทุกมรสุม 
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นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวว่ำ ไม่เห็นด้วยกับค ำวินิจฉัยของศำล แม้ว่ำนำย
ธนำธรจะถูกตัดสิทธิแต่ยังเป็นหัวหน้ำพรรค ผู้น ำพรรคและแคนดิเดทนำยกรัฐมนตรี ถ้ำเม่ือไรที่มีกำรลงมติเลือกนำยก
ฯ นำยธนำธรก็ยังมีสิทธิที่จะได้รับกำรเลือกเป็นนำยกฯ ค ำตัดสินครั้งนี้สมำชิกพรรค ไม่ได้เสียใจ ทุกคนยังท ำหน้ำที่ใน
สภำด้วยควำมยิ้มแย้ม เพรำะนำยธนำธรไม่ได้เข้ำร่วมประชุมสภำตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว แต่เสียดำยโอกำสที่นำยธนำธรไม่มี
โอกำส 

 
 
ได้อภิปรำยในสภำ ที่ในช่วงต้นเดือนธ.ค.นี้จะมีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ซึ่งนำยธนำธรเป็นตัวหลักในกำร

เตรียมข้อมูลในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล เรำไม่ได้กังวลอะไรเพรำะเรำคิดไว้ตั้งแต่ตอนตั้งพรรคแล้วว่ำ ไม่ช้ำก็เร็ว
เรำคงเจอมรสุมแบบนี้ เรำพร้อมสู้ทุกคดี จำก 25 คดีตอนนี้เหลืออีก 24 คดี หำกจะมีมำเพ่ิมอีกก็พร้อมสู้ 

 
  เมื่อถำมว่ำ กกต.จะยื่นเรื่องด ำเนินคดีทำงอำญำ นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ เรำพร้อมสู้คดี จะมำอีกกี่มรสุมอีกกี่
ระลอกก็ว่ำมำ ตนขอร้องว่ำอย่ำฉำยหนังม้วนนี้ซ้ ำ ตนอยำกอยำกฝำกทิ้งท้ำยว่ำ เวลำจะท ำอะไรให้นึกถึงประชำชน
บ้ำงว่ำเขำโอดร้องกันด้วยเรื่องอะไร 

น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และโฆษกพรรคอนำคตใหม่(อนค.) โพสต์ข้อควำมผ่ำนทวีตเตอร์ ระบุ
ว่ำ "ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ ธนำธร พ้นจำกต ำแหน่งส.ส. เนื่องจำกมีคุณลักษณะต้องห้ำม เป็นผู้ถือหุ้นสื่อ #อนำคต
ใหม่ ยังเดินหน้ำต่อ ธนำธร ยังเป็นหัวหน้ำพรรค และแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรี 

แม้สิ้นสภำพ ส.ส. แต่ #ธนำธร ยังคงเป็นหัวหอกทีม #อนำคตใหม่ เตรียมอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลประยุทธ์ 
ใครมีเบำะแสกำรทุจริต ใช้อ ำนำจในทำงมิชอบของรัฐบำล ส่งมำที่ whistle@futureforwardparty.org กลำงเดือน
ธันวำคมนี้  
 
https://mgronline.com/daily/detail/9620000111580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/daily/detail/9620000111580
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แนวหน้าวาทะเด็ด 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น. 

 
 

“พรรคอนำคตใหม่ไม่ใช่ธนำธร พรรคอนำคตใหม่คือพวกเรำทุกคน และขอมุ่งมั่นท ำงำนต่อไป กำรปกป้องพรรค
ให้ดีที่สุดก็คือกำรท ำงำนของพวกเรำทุกคน ไม่ว่ำจะเป็นสมำชิกพรรค และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของพรรค ด้วย
กำรตั้งใจท ำงำน ท ำผลงำนให้ปรำกฏตำมนโยบำยที่เป็นรูปธรรม” 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
 

https://www.naewna.com/politic/455292 
 
  

https://www.naewna.com/politic/455292
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เพื่อไทย ให้ก าลังใจ"ธนาธร" ยันพ้นสส.ไม่กระทบการท างานฝ่ายค้าน 

วันที ่21 พ.ย. 2562 เวลา 06:26 น. 

 
แกนน าเพื่อไทย ให้ก าลังใจ "ธนาธร" ยัน ยังเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไม่กระทบการท างานของพรรคฝ่าย
ค้าน 
เม่ือวันที่ 21 พ.ย. จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้น
สมาชิกภาพ ส.ส. กรณี การถือหุ้นสื่อมวลชน ใน บ.วี-ลัค มีเดียฯ 
  นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน ในสภำผู้แทนรำษฎร แกนน ำพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อควำมผ่ำน
เฟซบุ๊ก ระบุว่ำ "หลังจำกทรำบมติของศำลรัฐธรรมนูญซึ่งวินิจฉัยให้คุณธนำธร พ้นจำกกำรเป็นส.ส. 
ผมมีโอกำสเจอ อจ. ปิยบุตรที่สภำได้จับมือและให้ก ำลังใจเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ 
สิ่งที่เกิดขึ้นอย่ำงน้อยก็ชี้ให้เห็นว่ำ รธน.ฉบับนี้มีกลไกและรำยละเอียดที่แตกต่ำงไปจำกรธน.เดิมๆที่ผ่ำนมำ และค ำ
ตัดสินจะถูกท ำให้เป็นบรรทัดฐำนต่อไป 

นี่คือเหตุผลที่คงต้องมำทบทวน พิจำรณำกันว่ำกติกำและรำยละเอียดของรธน.ฉบับนี้มีควำมเหมำะสมหรือไม่
อย่ำงไร หำกกติกำที่วำงไว้นี้ไม่สอดคล้องกับควำมจริงและก่อปัญหำในทำงปฎิบัติ สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่
ชี้ให้เห็นว่ำ รธน.มิได้เอ้ือหรือก่อประโยชน์ให้กำรเมืองสำมำรถเดินหน้ำต่อไปอย่ำงปกติ 
และนี่คือเหตุผลส ำคัญที่ควรมีกำรทบทวนและหำทำงแก้ไขปัญหำด้วยกำรแก้ไขรธน.ให้เป็นกติกำที่ไม่สะท้อนควำม
วิปริตและควำมไม่ปกติของกำรท ำงำนทำงกำรเมือง..กลำยเป็นเครื่องมือที่สร้ำงปัญหำและเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำน
กำรเมืองที่ปกติ ผลของกำรตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ผมเชื่อว่ำจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกำรท ำงำน
กำรเมืองร่วมกันของ7พรรคฝ่ำยค้ำนเพรำะที่ผ่ำนมำกำรร่วมมือกันของ7พรรคฝ่ำยค้ำน ตั้งอยู่บนอุดมกำรณ์
ประชำธิปไตยร่วมกัน 

ไม่ว่ำพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนแต่ละพรรค จะส่งบุคคลใดมำท ำงำนประสำนงำนก็จะท ำงำนอยู่บนฐำนของ
อุดมกำรณ์ประชำธิปไตยและกำรร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหำชีวิตของประชำชน 
และที่ส ำคัญแม้กำรตัดสินที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบท ำให้คุณธนำธรต้องพ้นสมำชิกภำพแต่เขำก็ยังด ำรงสถำนะเป็น
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่อยู่ ซึ่งก็ไม่กระทบกระเทือนควำมสัมพันธ์ของ7พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน..ตรงข้ำมกับ ยิ่งท ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจและเห็นอกเห็นใจกันมำกยิ่งขึ้น" 
 
https://www.posttoday.com/politic/news/606999 

https://www.posttoday.com/politic/news/606999
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'เจ๊หน่อย'ให้ก าลังใจ'ธนาธร' จับมือสู้ไปด้วยกันเพื่อ ปชต. 
พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. 
 

 
 
“คุณหญิงหน่อย” โพสต์ให้ก าลังใจ “ธนาธร” บอก “ต่อสู้กับเผด็จการเป็นเรื่องยาก แต่คนที่กล้าลุกขึ้นสู้กับเผด็จ
การ เป็นเรื่องยากกว่า” จับมือร่วมสู้ไปด้วยกัน 
 

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย (พท.) โพสต์ข้อควำมผ่ำน
เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่ำ “ขอเป็นก ำลังใจให้คุณธนำธร กำรคิดที่จะต่อสู้กับเผด็จกำรเป็นเรื่องยำก แต่คนที่กล้ำลุกขึ้นสู้
กับเผด็จกำร เป็นเรื่องยำกกว่ำ จับมือร่วมสู้ไปด้วยกันเพ่ือประชำธิปไตย  เพ่ืออนำคตของคนไทย พร้อมติดแฮชแทก 
#StandWithThanathorn” 
 
https://www.dailynews.co.th/politics/742737 
 
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/742737
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‘สุดารัตน์’ โพสต์ให้ก าลังใจ ‘ธนาธร’ 
21 พฤศจิกายน 2562 

 
 
"สุดารัตน์" โพสต์ให้ก าลังใจ "ธนาธร" บอก "คิดสู้กับเผด็จการเป็นเรื่องยาก แต่คนกล้าลุกขึ้นสู้กับเผด็จการ เรื่อง
ยากกว่า” 
  เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อควำมผ่ำน
ทวิตเตอร์ ระบุว่ำ ขอเป็นก ำลังใจ ให้คุณธนำธร กำรคิดที่จะต่อสู้กับเผด็จกำร เป็นเรื่องยำก แต่คนที่กล้ำลุกขึ้นสู้กับ
เผด็ จกำร  เป็ น เ รื่ อ งยำกกว่ ำ  จั บมื อร่ วมสู้ ไปด้ วยกัน  เ พ่ือประชำธิป ไตย   เ พ่ื ออนำคตของคนไทย 
#StandWithThanathorn 
 
 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855369?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855369?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855369?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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‘สมชาย’ จี้ กกต. เอาผิด 'ธนาธร' ม.151 โทษถึงจ าคุก-ถอนสิทธิเลือกตั้ง 
21 พฤศจิกายน 2562 

 

"สมชาย" โพสต์ติดตามตอนต่อไป หลัง "ธนาธร" ถูกมติศาลรธน.พ้นสภาพ ส.ส.ชี้ กกต.ต้องท าหน้าที่ ยืนศาลฎีกา
ฯนักการเมือง เอาผิดม.151 โทษถึงจ าคุก 1-10 ปี ถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 
  เมื่อวันที่ 20 พ .ย .62 นายสมชาย แสวงการ ส.ว. โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก  "" target="_blank" 
rel="noopener">สมชาย แสวงการ" เรียกร้องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ด ำเนินกำรยื่นเรื่องต่อศำลฏี
กำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเอำผิดนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งถูก
ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้สิ้นสุดควำมเป็นส.ส. เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเพรำะถือครองหุ้นในกิจกำรสื่อมวลชน 
เนื่องจำกนำยธนำธร ยังมีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2561 
มำตรำ 151 กรณีท่ีผู้ใดรู้ว่ำไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจำกขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม ไม่ให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นส.ส. ต้องโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บำท และให้ศำลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง              
เป็นเวลำ 20 ปี 
 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855368?utm_source=category&utm_medium=i
nternal_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/%3Ciframe%20src=
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/%3Ciframe%20src=
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855368?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855368?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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ไทม์ไลน์ตัดสิน'ธนาธร'พ้นส.ส. แต่วิบากกรรมยังไม่หมด! 
พฤหัสบดทีี่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.15 น. 

 
 
สรุปไทม์ไลน์ศาลรธน.ตัดสิน “ธนาธร”พ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.แต่วิบากกรรมยังไม่สิ้น ถึงคิวกกต.ร้องเอาผิด
พรป.เลือกตั้ง ม.151 
 
  วำนนี้( 20 พ.ย.)ไม่มีข่ำวไหนร้อนเท่ำกับศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัย ค ำร้องของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) ที่ยื่นศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ ถือหุ้น บริษัท
ว-ีลัค มีเดีย ว่ำกำรกระท ำของนำยธนำธร เข้ำข่ำยมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ ปี 60 มำตรำ 98 ( 3) ประกอบ
มำตรำ 42 ( 3) ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ถือได้ว่ำ เป็น
บุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นส.ส.เนื่องจำกถือหุ้นในธุรกิจสื่อ 
  โดยบรรยำกำศที่ศำลรัฐธรรมนูญคึกคักตั้งแต่เช้ำตรู่  ศำลรัฐธรรมนูญได้มีกำรจัดเตรียมสถำนที่ และวำง
มำตรกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย ก่อนกำรอ่ำนค ำพิพำกษำคดีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ร้อง
ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยธนำธร  สิ้นสุดตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(6) ประกอบ
มำตรำ 98(3) จำกกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด หรือไม่   
  นอกจำกนี้ยังมีตัวแทนสถำนทูตต่ำงประเทศ ที่ติดต่อขอเข้ำร่วมรับฟังกำรพิจำรณำคดี มีกำรติดต่อม
ประสำนงำนมำแล้ว จำกสหภำพยุโรป (อียู) ตัวแทนจำกสถำนทูตสหรัฐอเมริกำ ตัวแทนจำกสถำนทูตอังกฤษ และ
ตัวแทนจำกสถำนทูตสวีเดน แต่ยังไม่ทรำบจ ำนวนตัวแทนที่จะร่วมรับฟังกำรพิจำรณำคดี 
  ขณะที่นำยธนำธร ได้โพสต์เพจเฟซบุ๊ก แรก โดยเป็นภำพของตนเองท่ำมกลำงประชำชนที่มำให้ก ำลังใจ 
พร้อมกับระบุว่ำ  “ไม่มีแผนสอง ไม่มีตัวเลือกอ่ืน และไม่มีทำงกลับไปที่เดิม เพรำะนี่คือควำมฝันของผม ควำมฝันที่ผม
ยอมสละทุกสิ่งในชีวิต #ให้เวลำเป็นเครื่องพิสูจน์ 20.11.19”  
  ขณะที่ช่วงเช้ำวันเดียวกัน ที่รัฐสภำ นำยธนำธร ได้เดินทำงเข้ำมำประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.)รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ก่อนที่ในเวลำ 12.30 น. จะเดินมำพบปะกับสมำชิก
พรรคอนำคตใหม่ ที่ห้องพักของส.ส.พรรคอนำคตใหม่  พร้อมกับกล่ำวขอบคุณทุกคนที่ให้ก ำลังใจ ทั้งผู้ช่วย สมำชิก
พรรค และ ส.ส.อนำคตใหม่ รวมทั้งยืนยัน และมั่นใจในควำมบริสุทธิ์ ทั้งหลักฐำนและพยำน หวังว่ำช่วงบ่ำยวัน
เดียวกันนี้จะได้กลับเข้ำมำร่วมประชุมงบประมำณอีกครั้ง 
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  โดยนำยธนำธร กล่ำวต่อว่ำ พรรคอนำคตใหม่ไม่ใช่ธนำธร พรรคอนำคตใหม่คือพวกเรำทุกคน และขอมุ่งมั่น
ท ำงำนต่อไป ซึ่งกำรปกป้องพรรคให้ดีที่สุด   

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ก่อนที่นำยธนำธรจะเดินออกจำกห้องได้ชู 3 นิ้ว พร้อมกับสมำชิกพรรค ท่ำมกลำงเสียง
ปรบมือและเสียงให้ก ำลังใจ ก่อนที่นำยธนำธรจะเดินออกจำกห้องมำเขียนข้อควำมบนสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่ปร ะตู
ด้ำนหน้ำ โดยมีใจควำมว่ำ”อนำคตใหม่คือผู้คนและกำรเดินทำง พร้อมเซ็นชื่อ และลงวันที่” จำกนั้นสมำชิกพรรค
อนำคตใหม่ต่ำงพำกันร่วมเขียนข้อควำมด้วยเช่นกัน จำกนั้นนำยธนำธรเดินทำงไปศำลรัฐธรรมนูญ เพ่ือรับฟังค ำ
วินิจฉัยกรณีถือหุ้นสื่อทันที 

กระทั่งเวลำ 14.00 น.นำยธนำธร   ได้เดินทำงมำถึงศำลรัฐธรรมนูญพร้อมน.ส.รวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยำ
ของธนำธร โดยมีมวลชนคอยให้กำรต้อนรับให้ก ำลังใจ อย่ำงเนืองแน่น ต่ำงตะโกนให้นำยธนำธรสู้ๆ พร้อมยื่นดอก
กุหลำบสีแดงให้จ ำนวนมำก ขณะที่นำยธนำธร ได้กล่ำวว่ำ “ผมขอขอบคุณทุกก ำลังใจที่มีให้กับพวกเรำในวันนี้ พรรค
อนำคตใหม่คือกำรเดินทำง พรรคอนำคตใหม่คือผู้คน ซึ่งกำรเดินทำงจะยังมีต่อไป พวกเรำจะสู้ต่อไปด้วยกัน ขอบคุณ
ครับ”... 

เมื่อเวลำ 14.30 น.วันเดียวกัน ศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำพิพำกษำคดีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
(กกต.) ร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพ ส.ส.ของนำยธนำธร  สิ้นสุดตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(6) 
ประกอบมำตรำ 98(3) จำกกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ำกัด 

ทั้งนี้ศำลรัฐธรรมนูญมี ให้นำยธนำธร พ้นสมำชิกภำพจำกกำรเป็น ส.ส. โดยสมำชิกภำพสิ้นสุดลงตำมม.
101(6)ประกอบ 98(3) เนื่องจำกมีข้อพิรุธหลำยจุดหักร้ำงหลักฐำนของธนำธร จนท ำให้เชื่อได้ว่ำธนำธรถือหุ้นบริษัท วี-
ลัค มีเดีย จ ำกัด จนถึงวันที่พรรคอนำคตใหม่ยื่นสมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ำม ทั้งนี้ให้สมำชิกภำพ 
ส.ส.สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. และให้ถือว่ำต ำแหน่งว่ำงลงวันที่ศำลรัฐธรรมนูญอ่ำนค ำวินิจฉัย 

ภำยหลังจำกที่ศำลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยให้นำยธนำธร  สิ้นสภำพกำรเป็นส.ส.นั้น บรรยำกำศที่บริเวณ ชั้น 
3 ซึ่งเป็นห้องรับรองส.ส.พรรคอนำคตใหม่ นั้น เป็นไปอย่ำงเงียบเหงำ โดยทำงทีมงำนของพรรคอนำคตใหม่ ต่ำงนั่งจับ
กลุ่มพูดคุย พร้อมทั้งดูกำรถ่ำยทอดสดกำรให้สัมภำษณ์ของนำยธนำธร ที่ศำลรัฐธรรมนูญ ขณะที่นำยปิยบุตร แสงกนก
กุล เลขำธิกำรพรรค ก็นั่งอยู่ในห้องด้วยสีหน้ำเคร่งเครียด อย่ำงไรก็ตำมบรรดำส.ส.ต่ำงพรรคกำรเมืองก็ได้สอบถำม
ผู้สื่อข่ำวถึงคดีของนำยธนำธร อย่ำงสนใจเช่นเดียวกัน.... 

ขณะที่ นำยธนำธร ให้สัมภำษณ์ภำยหลังที่ศำลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพ ส.ส. ว่ำ 
"ขอบคุณทุกท่ำนที่มำให้ก ำลังใจ ซึ่งต่อจำกนี้เป็นควำมคิดเห็นส่วนตัวต่อค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ โดยผมเห็นว่ำ 
ศำลให้น้ ำหนักกับข้อสันนิษฐำนมำกกว่ำข้อเท็จจริง ซึ่งยังมีข้อเท็จจริงหลำยข้อ ที่ศำลไม่ให้น้ ำหนัก และขอตั้งข้อสังเกต
อีกข้อคือกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญไม่มีกำรบอกมติขององค์คณะ ซึ่งแตกต่ำงจำกค ำวินิจฉัยที่ผ่ำนมำ".. 

เรื่องควำมเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม คิดว่ำให้ประชำชนตัดสินใจเองจะดีที่สุด ลองฟังควำมแถลงควำมคิดเห็น
ของตนกับค ำที่ศำลแถลง แล้วให้ประชำชนตัดสินเองดีกว่ำ จำกนี้ตนก็ท ำงำนต่อ ยังเป็นหัวหน้ำพรรค ยังต้องท ำงำน 
กำรรณรงค์ต่ำงๆ กำรเลือกตั้ง 24 มีนำคม ไม่ใช่สมรภูมิเดียว พรรคอนำคตใหม่คือกำรเดินทำง ยังต้องผ่ำนกำรเลือกตั้ง
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อีกเยอะ ที่ส ำคัญตนยังเป็นแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรีอยู่ ส่วนกำรยุบพรรค คิดว่ำอย่ำไปกังวลเรื่องกำรยุบพรรค เรำมี
ควำมจ ำเป็นที่ต้องท ำงำนที่เป็นผลประโยชน์กับประชำชน สนใจกับงำนที่เป็นประโยชนกับประชำชน ให้พ่ีน้อง
ประชำชนตัดสินเองว่ำสิ่งที่เกิดข้ึนมีควำมเป็นธรรมกับเรำหรือไม่ 

ด้ำนพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวภำยหลังศำลรัฐ ธรรมนูญมีค ำ
วินิจฉัยให้สมำชิกภำพ ส.ส. ของนำยธนำธร  สิ้นสุดลง ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (3) กรณี
ถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ำกัด ว่ำ หลังจำกนี้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน ก็คงด ำเนินกำรสอบสวนกรณีค ำ
ร้องที่มีผู้กล่ำวหำว่ำนำยธนำธร ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง ตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 มำตรำ 151 
ประกอบรัฐธรรมนูญมำตรำ 101(6) ประกอบมำตรำ 98(3) กรณีผู้ใดรู้อยู่ว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจำกขำด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท ำหนังสือยินยอมให้
พรรคกำรเมืองเสนอรำยชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อต่อไป โดยตำมหลักกำรทั่วไปแล้ว คณะกรรมกำร
สืบสวนและไต่สวน คงจะต้องน ำผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ไปพิจำรณำประกอบในส ำนวนด้วย เพรำะมี
กำรวินิจฉัยว่ำนำยธนำธรขำดคุณสมบัติ 

ทั้งนี้ ส ำหรับมำตรำ 151 ระบุว่ำ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจำกขำดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท ำหนังสือยินยอม
ให้พรรคกำรเมืองเสนอรำยชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก ำหนดยี่สิบปี 

อย่ำงไรก็ตำมหลังจำก”ธนำธร" ถูกศำลรัฐธรรมนูญตัดสินให้สิ้นสุดสมำชิกภำพควำมเป็นส.ส. จำกนี้คงต้องรอ
ลุ้นชนิดหำยใจรดต้นคอกันเลยทีเดียว เพรำะมีอีกหลำยคดีที่ต้องรอลุ้น ถึงข้ันกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ 
 
https://www.dailynews.co.th/politics/742724 
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"ธนาธร" ลั่นพร้อมสู้ทุกคดีที่กกต.เตรียมฟัน ปัดลงผู้ว่ากทม. 
21 พฤศจิกายน 2562   

 
 

หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยื่นยันท าอย่างดีที่สุด สู้ทุกคดีที่ กกต.ด าเนินการฟ้องร้อง  
  วันนี้ (21 พ.ย. 2562) นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ระบุถึงกรณีที่กกต.เตรียมจะ
ด ำเนินคดีทำงอำญำตำมำตรำ 151 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. ว่ำ จะท ำให้ดีที่สุดทุกคดี 
โดยย้ ำถึงควำมเชื่อมั่นในควำมบริสุทธิ์หลังจำกนี้อีก 1-2 วัน จะพูดถึงควำมวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่จะเขียน
อธิบำย สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชน ส่วนกำรให้สัมภำษณ์หลังศำลตัดสินเมื่อวำนนี้นั้น กำรวิพำกษ์วิจำรณ์และ
กำรพูดถึงค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญให้ผิดกฎหมำย เนื่องจำกเป็นไปอย่ำงสุจริต ไม่ได้ใช้ถ้อยค ำที่ไม่เหมำะสม หรือ 
หยำบคำย 
  นำยธนำธร ย้ ำที่จะท ำงำนทำงกรเมืองของพรรคอนำคตใหม่ต่อไปให้มีควำมแข็งแกร่งขึ้น และต้งเตรียมพร้อม
ส ำหรับผู้สมัคร เลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยที่ผลักดันเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำ
ผู้แทนรำษฎร ทั้งเรื่องพ.ร.บ.ยกเลิกกำรเกณฑ์ทหำร และ พ.ร.บ.แรงงำน ซึ่งตัวเองต้องไปชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับ
ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนร่วมสนับสนุนรงกฎหมำยฉบับดังกล่ำว และยืนยันจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ำกทม.ตำมที่
มีกระแส 
  นอกจำกนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่ำจะมีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้หรือไม่ ส่วนจะมีรำยชื่อตัวเองเป็นกรรมำธิกำรหรือไม่นั้น ต้องดูว่ำคณะกรรมำธิกำรชุดนี้จะ
เกิดข้ึนได้หรือไม ่
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ศรีสุวรรณ เล่นไม่เลิก จ่อร้อง กกต.เร่งส่งฟ้องคดีอาญา ‘ธนาธร’ ถือหุ้นสื่อ 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 - 09:50 น. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://www.matichon.co.th/politics/news_1762206 
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 21 พฤศจิกายน 2562 08:56  การเมือง 
"ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง "กกต." 22 พ.ย. จี้ส่งฟ้องอำญำต่อศำลฎีกำปม "ธนำธร" ถือหุ้นสื่อ 
 

 
 
  นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญได้
มีค ำวินิจฉัยเป็นเด็ดขำดเม่ือวันที่ 20 พ.ย.62 ที่ผ่ำนมำให้สมำชิกภำพ ส.ส. ของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลง ตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (3) กรณีมีกำรถือครองหุ้นสื่อมวลชนของบริษัท วี -ลัค มีเดีย จ ำกัด 
ในขณะที่ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 ด้วยคะแนนเสียง 7 : 2 แล้วนั้น 
  แต่เนื่องจำกตำมพรป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ม.151 ประกอบรัฐธรรมนูญ 
2560 ม.101(6) ประกอบมำตรำ 98(3) บัญญัติไว้ชัดเจนว่ำ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจำกขำด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือ
ท ำหนังสือยินยอม ให้พรรคกำรเมืองเสนอรำยชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1-
10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บำท และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีก ำหนด 20 ปี และใน
กรณีท่ีผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ให้ศำลมีค ำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงิน
ประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนที่ได้รับมำเนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง ดังกล่ำวให้แก่ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรด้วย 
  ซึ่งตำมหลักกำรทั่วไปแล้ว คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จะต้องน ำ
ผลค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญดังกล่ำว ไปพิจำรณำประกอบในส ำนวนเพ่ือด ำเนินกำรส่งฟังนำยธนำธรต่อศำลฎีกำ
ต่อไปด้วย เพรำะมีกำรวินิจฉัยว่ำนำยธนำธรขำดคุณสมบัติไปแล้ว ซึ่งค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขำด มี
ผลผูกพันรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี ศำล องค์กรอิสระ และหน่วยงำนรัฐ ตำม ม.211 วรรคท้ำย ของรัฐธรรมนูญ 2560 

ด้วยเหตุดังกล่ำวสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน ำควำมไปร้องให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่
สวน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เร่งรีบด ำเนินกำรส่งฟ้องนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจต่อศำลฎีกำตำมครรลอง
ของกฎหมำย เพ่ือเป็นบรรทัดฐำนให้ผู้ที่คิดจะเป็นนักกำรเมืองทุกคนได้ระมัดระวัง ไม่ฝ่ำฝืนกฎหมำยต่อไป โดยจะ
เดินทำงไปยื่นค ำร้องในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย.62 เวลำ 10.00 น. ณ ส ำนักงำน กกต. ศูนย์รำชกำรฯ อำคำร B หลักสี่ กทม.
นำยศรีสุวรรณกล่ำวในที่สุด 
https://siamrath.co.th/n/116398 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/116398
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“ธนาธร”ปักหลักสู้ กกต. ปัดชิงผู้ว่าฯ กทม. 
“ธนาธร” พร้อมสู้คดีอาญา หลังกกต.จ่อฟ้อง เสียงแข็งวิจารณศ์าลรธน. ไม่ผิดอ้างท าโดยสุจริต ไม่หยาบคาย ปัดเตรียม
ลงผู้ว่าฯ กทม.  
 
 
 
 
 
 
        
 

วนันี ้(21 พ.ย.2562) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ 
(กกต.) เตรยีมจะด าเนินคดีทางอาญาตาม มาตรา 151 ของ พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้ ส.ส. วา่ จะท าใหด้ีที่สดุ
ทกุคดี โดยและยงัเช่ือมั่นในความบริสทุธ์ิ หลงัจากนีอี้ก 1-2 วนั  จะพดูถึงความวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญูที่จะเขียนอธิบาย  สรา้ง
ความเขา้ใจใหก้บัประชาชน  สว่นการใหส้มัภาษณห์ลงัศาลตดัสินเมื่อวานนีน้ัน้  การวิพากษ์วิจารณแ์ละการพดูถึงค าวินิจฉยัของ
ศาลรฐัธรรมนญูไมผิ่ดกฎหมาย  เนื่องจากเป็นไปอยา่งสจุริต ไมไ่ดใ้ชถ้อ้ยค าที่ไมเ่หมาะสม หรอื หยาบคาย  
  นายธนาธร  กลา่วว่า จะท างานทางการเมืองของพรรคอนาคตใหมต่่อไป ใหม้ีความแข็งแกรง่ขึน้  และตอ้งเตรียมพรอ้ม
ส าหรบัผูส้มคัร เลือกตัง้ทอ้งถ่ิน รวมถึงรณรงคแ์กไ้ขรฐัธรรมนญู  และกฎหมายที่ผลกัดนัเขา้สูก่ารพิจารณาของสภาผูแ้ทน ราษฎร 
และยืนยนัจะไมล่งสมคัรรบัเลอืกตัง้ผูว้า่ฯ กทม.ตามที่มีกระแสทัง้เรือ่งพ.ร.บ.ยกเลกิการเกณฑท์หาร และ พ.ร.บ.แรงงาน  ซึง่ตวัเอง
ตอ้งไปชีแ้จงท าความเขา้ใจกบัประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนรว่มสนบัสนนุกฎหมายฉบบัดงักลา่ว   
นอกจากนีย้งัตัง้ขอ้สงัเกตว่าจะมีการตัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแกไ้ขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญฉบบั
ปัจจบุนัไดห้รอืไม ่สว่นจะมีรายช่ือตวัเองเป็นกรรมาธิการหรอืไมน่ัน้  ตอ้งดวูา่คณะกรรมาธิการชดุนีจ้ะเกิดขึน้ไดห้รอืไม่ 
ผูส้ื่อข่าวรายงานว่านายธนาธร ใหส้มัภาษณก์่อนบรรยายพิเศษ หวัขอ้  “ผูน้  าทางการเมืองกบัอนาคตประเทศไทย” ของหลกัสตูร 
พตส. รุน่10 ส านกังานกกต. 
 
https://www.thansettakij.com/content/415129 
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'ธนาธร'พร้อมสู้ทุกคดี! ลั่นลุยท าการเมืองต่อ-ยันไม่ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562, 11.37 น. 

 
 

วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต ส.ส.พรรคอนำคตใหม่  ระบุถึงกรณีที่กกต.เตรียมจะ
ด ำเนินคดีทำงอำญำตำม มำตรำ 151 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ว่ำจะท ำให้ดีที่สุดทุก
คดี โดยย้ ำถึงควำมเชื่อมั่นในควำมบริสุทธิ์ ซึ่งหลังจำกนี้อีก 1-2 วัน  จะพูดถึงควำมวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่จะ
เขียนอธิบำย  สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชน  

ส่วนกำรให้สัมภำษณ์สื่อหลังศำลตัดสินเมื่อวำนนี้นั้น  นำยธนำธร กล่ำวว่ำ กำรวิพำกษ์วิจำรณ์และกำรพูดถึงค ำ
วินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญไม่ผิดกฎหมำย  เนื่องจำกเป็นไปอย่ำงสุจริต ไม่ได้ใช้ถ้อยค ำที่ไม่เหมำะสม หรือหยำบคำย  

นำยธนำธร  กล่ำวว่ำ จะท ำงำนทำงกำรเมืองของพรรคอนำคตใหม่ต่อไป ให้มีควำมแข็งแกร่งยิ่งข้ึน  และต้อง
เตรียมพร้อมส ำหรับผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ  และกฎหมำยที่ผลักดันเข้ำสู่กำรพิจำรณำ
ของสภำผู้แทนรำษฎร รวมทั้งเรื่องพ.ร.บ.ยกเลิกกำรเกณฑ์ทหำร และ พ.ร.บ.แรงงำน  ซึ่งตัวเองต้องไปชี้แจงท ำควำม
เข้ำใจกับประชำชนเพื่อให้ประชำชนร่วมสนับสนุนร่ำงกฎหมำยฉบับดังกล่ำว  และยืนยันจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ำ
ฯ กทม.ตำมที่มีกระแส  

นอกจำกนี้ นำยธนำธร ยังตั้งข้อสังเกตว่ำจะมีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้หรือไม่ ส่วนจะมีรำยชื่อตัวเองเป็นกรรมำธิกำรหรือไม่นั้น  ต้องดูว่ำ
คณะกรรมำธิกำรชุดนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำนำยธนำธร ให้สัมภำษณ์ก่อนบรรยำยพิเศษ หัวข้อ"ผู้น ำทำงกำรเมืองกับอนำคตประเทศไทย" 
ของหลักสูตร พตส. รุ่น10 สนง.กกต.  

 

https://www.naewna.com/politic/455392 

 
  

https://www.naewna.com/politic/455392


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตขำ่วในคณะสื่อสำรองค์กรฯ และส ำนกัประชำสมัพันธ์  
ติดต่อ 17920 - 17924 

55 

 

 
 

“บิ๊กป้อม”ปล่อย“ธนาธร”อยากท าอะไรก็ท า แต่ปลุกม็อบลงถนน-ท าผิดกฎหมายไม่ได้ 
เผยแพร่: 21 พ.ย. 2562 12:19  

 
รองนายกฯ ปล่อย “ธนาธร” เคลื่อนไหวหลังศาล รธน.สั่นพ้นสภาพ ส.ส. ถ้าไม่ผิดกฎหมายอยากท าอะไรก็ท า จะ
รณรงค์เลิกเกณฑ์ทหารก็ว่ากันไป แต่ปลุกม็อบลงถนนไม่ได้ 
 
  เมื่อเวลำ 10.00น. วันนี้(21 พ.ย.) ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ให้
สัมภำษณ์ถึงกำรเคลื่อนไหวของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) ภำยหลังศำลรัฐธรรมมีค ำ
ตัดสินให้พ้นสมำชิกภำพ ส.ส. ถือเป็นกำรปลุกมวลชนหรือไม่ ว่ำ ก็ท ำไป ปล่อยเขำ ไม่ผิดกฎหมำยก็ท ำไป 
  เมื่อถำมว่ำหน่วยงำนควำมมั่นคงประเมินแล้วใช่หรือไม่ว่ำเป็นกำรรณรงค์ ไม่ใช่กำรปลุกระดม เชิญชวนให้คน
ออกมำ พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ ถ้ำเขำท ำไม่ผิดกฎหมำย อยำกท ำก็ท ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรรณรงค์เรื่องกำรเกณฑ์ทหำรก็
ว่ำกันไป 
  เมื่อถำมย้ ำว่ำประเมินดูแล้วคงไม่มีกำรปลุกม็อบลงถนนใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ “ไม่ได้มั้ง” 
  เมื่อถำมต่อว่ำ ในอีกอีกมุมเรำต้องบอกสังคมหรือไม่ว่ำกำรยกเลิกกำรเกณฑ์ทหำร ต้องมีขั้นตอนรองรับ พล.อ.
ประวิตร กล่ำวว่ำ ก็รู้อยู่แล้ว ว่ำมันมีข้ันตอนมำก เพรำะเรำใช้มำหลำยสิบปีแล้ว 
  เมื่อถำมอีกว่ำขณะนี้ก ำลังศึกษำกำรยกร่ำงยกเลิกกำรเกณฑ์ทหำรนั้น พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ ก็ต้องดูว่ำเรำ
จะเอำก ำลังที่ไหนมำใช้ รวมถึงกำรรับสมัคร และงบประมำณจำกไหน เมื่อรับสมัครไปแล้วอำยุเท่ำไหร่ถึงจะปลด
ประจ ำกำร 
 
https://mgronline.com/politics/detail/9620000111734 
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'ธนาธร' ปักหลักสู้ 'กกต.' ประกาศชนท าให้ดีที่สุดทุกคดี 
21 พฤศจิกำยน 2562 

 
"ธนาธร" ประกาศสู้ทุกคดี หลัง "กกต." จ่อฟันอาญา ม่ันใจวิจารณ์ศาลด้วยหลักสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ยันไม่ลง
สมัครผู้ว่า กทม. 
  เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ อดีต ส.ส.บัญชรีำยชื่อ ระบุถึงกรณี
ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมจะด ำเนินคดีทำงอำญำตำมำตรำ 151 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ว่ำ จะท ำให้ดีที่สุดทุกคดี โดยตนมีควำมเชื่อม่ันในควำมบริสุทธิ์หลังจำกนี้อีก 1-2 วัน จะพูดถึง
ควำมวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่จะเขียนอธิบำย สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชน ส่วนกำรให้สัมภำษณ์หลังศำล
ตัดสินเมื่อวำนนี้นั้น กำรวิพำกษ์วิจำรณ์และกำรพูดถึงค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ผิดกฎหมำยเนื่องจำกเป็นไป
อย่ำงสุจริต ไม่ได้ใช้ถ้อยค ำที่ไม่เหมำะสม หรือ หยำบคำย 

นำยธนำธร กล่ำวอีกว่ำ ตนยืนยันจะท ำงำนทำงกำรเมืองของพรรคอนำคตใหม่ต่อไป เพื่อให้พรรคมีควำม
แข็งแกร่งข้ึน และต้องเตรียมพร้อมส ำหรับผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยที่
ผลักดันเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร รวมถึงเรื่อง พ.ร.บ.ยกเลิกกำรเกณฑ์ทหำร และ พ.ร.บ.แรงงำน ซึ่งตน
ต้องไปชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับประชำชน เพ่ือให้ประชำชนร่วมสนับสนุนร่ำงกฎหมำยฉบับดังกล่ำว และยืนยันจะไม่ลง
สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ำ กทม.ตำมที่มีกระแสข่ำว 

นอกจำกนี้ ยังขอตั้งข้อสังเกตว่ำจะมีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้หรือไม่ ส่วนจะมีรำยชื่อตัวเองเป็นกรรมำธิกำรหรือไม่นั้น ต้องดูว่ำคณะกรรมำธิกำรชุดนี้จะ
เกิดข้ึนได้หรือไม่ 
 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855403?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855403?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855403?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตขำ่วในคณะสื่อสำรองค์กรฯ และส ำนกัประชำสมัพันธ์  
ติดต่อ 17920 - 17924 

57 

 

 
 
 

“ธนาธร” พร้อมสู้ทุกคดีเต็มที่ ไม่กังวลปมกู้เงิน ชี้ มองไม่ออกขัดกฎหมายอย่างไร 
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 - 14:06 น. 

 
 

 

 
https://www.matichon.co.th/politics/news_1762649 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1762649
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