
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 27 ธนัวาคม 2562 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 121/2562 ประกาศผลการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้ง
ที่ ๗ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

1. เนชั่นออนไลน์ 
 
2. ไทยพีบีเอสออนไลน์ 

ประกาศ กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง
ซ่อมส.ส.ขอนแก่น 
กกต.รับรอง "สมศักดิ์ คุณเงิน" เป็น 
ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น 

5 
 
7 
 

   3. เดลินวิส์ออนไลน์ กกต. รับรอง 'สมศักดิ์ คุณเงิน' ชนะ
เลือกตั้งซ่อมขอนแก่น 

9 

   4. เนชัน่สุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

กกต. สรุปผลเลือกตั้ งซ่อม เขต 7 
ขอนแก่น ให้ "สมศักดิ์" รับหนังสือ
รับรองตั้งแต่วันนี้ 

10 

   5. สยามรฐัออนไลน์ กกต.ประกาศรับรอง "สมศักดิ์ คุณ
เงิน" สส.ขอนแก่น เขต 7 แล้ว 

12 

   6. โพสต์ทูเดย์
ออนไลน์ 

กกต. ประกาศรับรอง "สมศักดิ์ คุณเงิน" 
เป็น ส.ส.ขอนแก่นแล้ว 

13 

   7. ผู้จัดการออนไลน์ กกต.ประกาศรับรอง"สมศักดิ์ "ชนะ
เลือกตั้งซ่อมขอนแก่น 

14 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ เปิดเหตุผล ศาลอาญาทุจริต ยกฟ้อง กกต. เร่งรัดคดี ธนาธรถือหุ้นสื่อ 15 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
เอาเข้าไป "เพ่ือไทย" คาใจเลือกตั้งซ่อมติดแฮชแท็กเซฟยายทัน 17 

2 แนวหน้าออนไลน์ อาเพศใหญ่!! 'โหรดัง'ชี้ปีหน้าม็อบเดินเต็มถนน-ยุบสภา-ปฏิวัติ 18 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
พลิกผลงาน "องค์กรอิสระ" 19 

2 ไทยรัฐออนไลน์ มาเร็วเคลมเร็ว 22 
3 ไทยรัฐออนไลน์ กล้าได้กล้าเสีย : “อนาคตใหม่” ซ้ายก็ยุบขวาก็ยุบ 23 
4 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ประชามติแก้ได้หรือไม่ 25 
5 ไทยรัฐออนไลน์ แก้ไม่ตกม็อบลามแน่ 26 
6 คมชัดลึกออนไลน์ อกหักจาก แม้ว แล้วโหน เด็กส้มหวาน 28 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ "นิติเรด" เพ้อ "นิติสงคราม" 30 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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น
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วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ และดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมงาน “กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ ประจ าปี  2563” เป็นการพบปะ
สังสรรค์ระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี
ในองค์กร เกิดความรัก ความสามัคคี และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องแสตมป์ทอง หอประชุม
ไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ร่วมงาน “กิจกรรมเชื่อมความสมัพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ ประจ าปี 2563” 
26 ธ.ค. 62 
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ข่าวอ้างอิง 
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ประกาศกกต.รับรองผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ขอนแก่น  
26 ธันวาคม 2019 เวลา 17:22 น. 
 
 
 
 
 
 
 
AddThis Sharing Buttons 
Share to FacebookShare to TwitterShare to LI 
เปิดอ่าน 62  
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกกต.รับรองผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ขอนแก่น เขต 7 
  
เม่ือวันที่  26 ธ.ค. 62  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งซ่อม 
เขต 7  จ.ขอนแก่น  อย่างเป็นทางการ 
 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๗ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๗ แทนต าแหน่งที่ว่าง นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๗ แทน
ต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๑ คน ดังนี้ นายสมศักดิ์ คุณเงิน  จากพลังประชารัฐ 
  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  
อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/4497?utm_source=slide_topnews&utm_medi
um=internal_referral 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/4497?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.nationweekend.com/content/image_news/4497?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
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กกต.รับรอง "สมศักดิ์ คุณเงิน" เป็น ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น 
17:20 | 26 ธันวาคม 2562 | 204  
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองให้นายสมศักดิ์ คุณเงิน จากพรรคพลังประชารัฐ ชนะการ
เลือกตั้งซ่อมเป็น ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น 
 วันนี้ (26 ธ.ค.2562) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งนายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครจากพรรค
พลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง พร้อมแจ้งให้มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.เป็นต้นไป 
 ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ คุณเงิน สามารถคว้าเก้าอ้ีสนามเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 
ขอนแก่น ได้ส าเร็จ โดยได้คะแนนสูงสุด 40,252 คะแนน เฉือนชนะนายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ที่
ได้ 38,010 คะแนน 
 ทั้งนี้ กกต.ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เพ่ิมเติมว่า มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จ านวน 132,063 คน มีผู้มาแสดงตน 81,063 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38 โดยบัตรเลือกตั้งที่ใช้และที่ใช้นับ
คะแนน จ านวน 81,063 บัตร เป็นบัตรดี 78,568 บัตร บัตรเสีย 1,680 บัตร และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 815 บัตร 
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อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/287426 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/287426
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กกต.รับรอง'สมศักดิ์ คุณเงิน' ชนะเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น 
กกต.ประกาศรับรอง "สมศักดิ์ คุณเงิน" ชนะการเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นเป็นทางการ โวแม้ผู้มาใช้สิทธิน้อย แต่ยอดบัตร
เสียลดลง                     
 
  
 
 
 
 
 
พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.39 น.                      
 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 127ซึ่ง นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้
ได้รับเลือกตั้ง และขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รั บเลือกตั้ง
เป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 26 ธ.ค. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. 
ถึงเวลา 16.30 น. ที่ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 ชั้น 5 ส านักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสน
ภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  
 ทั้งนี้ส านักงาน กกต. ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวเพ่ิมเติม ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 132,063 คน มาแสดงตน จ านวน 81,063 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38 ส่วนบัตรเลือกตั้งที่ใช้และ
ที่ใช้นับคะแนน จ านวน 81,063 บัตร แบ่งเป็นบัตรดี จ านวน 78,568 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.92 บัตรเสีย จ านวน 
1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 ส่วนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จ านวน 815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.01 อย่างไรก็ตามใน
การเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. เนื่องจากเป็นการ
เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้ว 
พบว่ามีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่มีบัตรเสีย 5,524 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.81 แต่ในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 เท่านั้น 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/748973 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/748973
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กกต.สรุปผลเลือกตั้งซ่อม เขต 7 ขอนแก่น ให้ "สมศักดิ์" รับหนังสือรับรองตั้งแต่วันนี้ 
26 ธันวาคม 2019 เวลา 18:16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.สรุปผลเลือกตั้ง เขต 7 ขอนแก่น ให้ "สมศักดิ์" มารับใบรับรอง 
 วันที่ 26 ธ.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้สรุปผลการจัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค.2562 
วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่งนายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัคร
หมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
(ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 
น. ณ ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่มเติม ดังนี้ 1.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 132,063 คน มาแสดงตน จ านวน 81,063 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38 2.บัตร
เลือกตั้งที่ใช้และที่ใช้นับคะแนน จ านวน 81,063 บัตร แบ่งเป็น บัตรดี จ านวน 78,568 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.92 บัตร
เสีย จ านวน 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จ านวน 815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.01 
 ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 
เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่
มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้ว พบว่ามีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ ง 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 5,524 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.81 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 1,680 
บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 เท่านั้น 
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อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/4501 
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กกต.ประกาศรับรอง "สมศักดิ์ คุณเงิน" สส.ขอนแก่น เขต 7 แล้ว ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 26 ธ.ค. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศว่า ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวัน
อาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2562 นั้น วันนี้ (26 ธ.ค.2562) คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง นาย
สมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการ
ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป 
 ส าหรับการเลือกตั้งเมื่อในวันที่ 22 ธ.ค. ดังกล่าว มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 132,063 คน มาแสดงตนจ านวน  81,063 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38 บัตรเลือกตั้งที่ใช้
และที่ใช้นับคะแนน จ านวน 81,063 บัตร เป็นบัตรดี 78,568 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.92 บัตรเสีย 1,680 บัตร คิดเป็น
ร้อยละ 2.07 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จ านวน 815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.01 
 ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง ครั้งนี้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 
เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มี
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้ว พบว่ามีจ านวนน้อยกว่ากา รเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่มีบัตรเสีย 5,524 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.81 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 1,680 
บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 เท่านั้น 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/123429 
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กกต.ประกาศรับรอง"สมศักดิ์ คุณเงิน"เป็น ส.ส.ขอนแก่นแล้ว 

 วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 19:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่น เขต 7 "สมศักดิ์ คุณเงิน"ได้เข้าสภาเติมเสียงปริ่มน้ าให้รัฐบาล 
 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า กกต.มีมติประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น แทนต าแหน่งที่ว่าง ที่นายสมศักดิ์ คุณเงิน จากพรรคพลังประชารัฐ ได้รับเลือกตั้ง โดย
นายสมศักดิ์ สามารถเดินทางมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง (สส.6/4) จากส านักงาน กกต.เพ่ือน าไปรายงานตัว
ต่อส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 
 น าหรับ การเลือกตั้งดังกล่าวในวันที่ 22 ธ.ค.มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 132,063 คน มาแสดงตนจ านวน 81,063 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38 บัตรเลือกตั้งที่ใช้และที่ใช้
นับคะแนน จ านวน 81,063 บัตร เป็นบัตรดี 78,568 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.92 บัตรเสีย 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 
2.07 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จ านวน 815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.01 
 ส าหรับ การเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนขอใช้สิทธิน้อยกว่าในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 
มี.ค.62 และไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจ านวนบัตรเสียแล้วพบว่า มีจ านวนน้อยกว่าใน
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่มีบัตรเสีย 5,524 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.81 โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสีย
เพียง 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/610216 
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กกต.ประกาศรับรอง"สมศักดิ์"ชนะเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น 
เผยแพร่: 26 ธ.ค. 2562 17:20   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัด
ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 127ซึ่ง นาย
สมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง และขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.
ตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 26 
ธ.ค. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ที่ส านักบริหารการเลือกตั้งและการ
ออกเสียงประชามติ  2 ชั้น 5 ส านักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ   
 ทั้งนี้ ส านักงาน กกต. ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งดั งกล่าวเพ่ิมเติม ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 132,063 คน มาแสดงตน จ านวน 81,063 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38 ส่วนบัตรเลือกตั้งที่
ใช้และที่ใช้นับคะแนน จ านวน 81,063 บัตร แบ่งเป็นบัตรดี จ านวน 78,568 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.92 บัตรเสีย 
จ านวน 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 ส่วนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จ านวน 815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.01 อย่างไรก็
ตามในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. เนื่องจากเป็น
การเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้ว 
พบว่ามีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่มีบัตรเสีย 5,524 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.81 แต่ในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 เท่านัน้ 

 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9620000123345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9620000123345


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 
เปิดเหตุผล ศาลอาญาทุจริต ยกฟ้อง กกต. เร่งรัดคดี ธนาธรถือหุ้นสื่อ 
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 13:44 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดเหตุผล ศาลอาญาทุจริต ยกฟ้อง กกต. เร่งรัดคดี ธนาธรถือหุ้นสื่อ 
 วันที่ 25 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีวันที่ 24 ธ.ค. ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจค าฟ้อง ในคดีหมายเลขด า อท.168/2562 ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ (อนค.) มอบอ านาจให้ทนายความ ยื่นฟ้อง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. นายสันทัด ศิริ
อนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โก
วัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. เป็นจ าเลยที่ 1-7 ในความผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. มาตรา 69 และประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 157, 83 
 จากกรณีจ าเลยทั้ง 7 มีมติที่ประชุมครั้งที่ 63/2562 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2562 วินิจฉัยว่าโจทก์เป็นบุคคลมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส. เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของส.ส.ของโจทก์สิ้นสุดลงตามรั ฐธรรมนูญ 
มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 93(3) 
 และยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของส.ส.ของโจทก์สิ้นลงตามรัฐธรรมนูญ เป็นการ
วินิจฉัยและมีมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะวินิจฉัยโดยยังไม่มีการสืบสวน ไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริง และมี
พยานหลักฐานอันควรเชื่อว่าโจทก์ได้กระท าความผิดตามที่ปรากฏก่อนนั้น 
 ส าหรับเหตุผลที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ยกฟ้องเนื่องจากเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญ 
มีค าวินิจฉัยที่ 14/2562 ว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ บัญญัติให้กกต.มีหน้าที่และอ านาจยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ  
 ในกรณีที่เห็นว่าสมาชิกภาพของส.ส.มีเหตุสิ้นสุดลงตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ซึ่งกกต.ได้ยื่นค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้การยื่นค าร้องของผู้ร้อง (กกต.) จึงชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ 
 ประกอบกับข้อกล่าวหาของโจทก์เป็นเหตุผลและประเด็นเดียวกับที่ โจทก์ฟ้องจ าเลยทั้ง 7 ในคดีนี้ ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าการยื่นค าร้องของกกต.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) 
 จึงฟังได้ว่าขั้นตอนสืบสวนการไต่สวนการวินิจฉัยชี้ขาด และการยื่นค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สมาชิกภาพของส.ส.ผู้แทนโจทก์นั้น จ าเลยท้ัง 7 กระท าไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นที่เด็ดขาดมีผลผูกพัน รัฐสภา ครม. ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 การกระท า
ของจ าเลยทั้ง 7 จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องโจทก์ พิพากษายกฟ้อง 
 

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2019/12/ธนาธร-13.jpg
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 ทั้งนี้ ตามขั้นตอนกฎหมาย ฝ่ายโจทก์สามารถยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องนี้ต่อศาล
อุทธรณ์ได้ภายใน 1 เดือนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนคดีนายธนาธร และพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 ยื่นฟ้อง นาย
เกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. นายนิยต ด ารงประภักดิ์ นายสุ
ชาติ เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. นางสุกัญญา รัต
นนาคินทร์ พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสามเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ประธานและ
กกต.ทั้ง 7 เป็นจ าเลยที่ 1-14 
ในคดีหมายเลขด า อท.185/2562 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. มาตรา 69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 
86 กรณีเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค อนค.นั้น ศาลก าหนดนัดฟังค าสั่งในชั้นตรวจค าฟ้องว่าจะรับค าฟ้องนี้ไว้
ไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ต่อไปหรือไม่ ในวันที่ 6 ม.ค.2563 เวลา 09.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3257674 
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เอาเข้าไป "เพื่อไทย"คาใจเลือกตั้งซ่อมติดแฮชแท็กเซฟยายทัน  
26 ธันวาคม 2019 เวลา 18:11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AddThis Sharing Buttons 
"ชลน่าน ศรีแก้ว" ยังคาใจเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น ยกเหตุการณ์ติดแฮชแท็ก เซฟยายทัน  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา  นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์
ข้อความผ่านทวีตเตอร์ โดยมีเนื้อหาดังนี้  "นี่คือเหตุการณ์หนึ่ง..ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งซ่อมที่ เขต 7 ขอนแก่น ที่กล้า
ชนกัยความจริง 
 มีเรื่องราวของการใช้อ านาจกลไก กลโกง อย่างมากมาย อย่างเย้ยฟ้า ท้าดิน เพ่ือให้ได้มาซึ่ง ส.ส เพียงหนึ่ง
คน  แล้วประชาธิปไตย จะไปอย่างไร ? 
 #Saveยายทัน #ปกป้องประชาธิปไตย" 
  
 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/4504?utm_source=slide_topnews&utm_medi
um=internal_referral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/4504?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.nationweekend.com/content/image_news/4504?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
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อาเพศใหญ่!! 'โหรดัง'ชี้ปีหน้าม็อบเดินเต็มถนน-ยุบสภา-ปฏิวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 19.18 น. 
"โหรดัง"ชี้สุริยุปราคา เป็นอาเพศใหญ่กระทบบ้านเมือง ปีหน้าม็อบใหญ่เดินเต็มถนนทั่วประเทศ ยุบสภา-ปฏิวัติ 
การเมืองเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขัดแย้งแรงถึงปี65 
 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายโสรัจจะ นวลอยู่ หมอดูชื่อดัง ฉายา "นอสตราดามุสเมืองไทย" ท านาย
เหตุเกิดสุริยุปราคา ว่า ไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างนี้ และค่อนข้างนานหลายปีกว่าจะเกิ ดครั้ง ส่งผลไม่ดีมากๆ ต่อบ้านเมือง 
โดยเฉพาะการเมืองยุ่งมากตั้งแต่นี้เป็นต้นไป น่าเป็นห่วงมาก เพราะเกิดสุริยุปราคาในช่วงขึ้นปีใหม่ อีกทั้งมีม็อบมาเดิน
ถนนมากมายทั้งประเทศ ผนวกกับปีหน้าดาวเสาร์ตั้งฉากดาวมฤตยู ทับลักขณาเมือง ราศีเมษ ยิ่งส่งผลการเมือง
เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ๆ เช่น ยุบสภา ปฏิวัติ มีการเปลี่ยนแปลงถึงปี 65 
 "เป็นลางมาเตือนทุกคนเริ่มระวังตัว ให้เห็นสัญญาณ อย่าประมาท เกิดการแตกแยกไม่ยอมกัน ถึงขั้น
แตกหัก ทั้งปีเผญิชการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยเฉพาะการเมือง เกิดอะไรดูชัดเจนขึ้นแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วทั้ง
ประเทศ อีกท้ัง ภัยพิบัติใหญ่ๆ ความแห้งแล้ง เยอะมากยาวนาน ไปทั่วทุกแห่งหนทั้งประเทศ หาทางเตรียมน้ าไว้เองใน
ครัวเรือน น้ าการเกษตร ใช้อย่างประหยัด น้ าเขื่อนต่างๆแห้งไปหมด น้ าประปา หายาก ขาดแคลนจะได้เห็นปีหน้า เหตุ
สุริยุปราครามาคล้องจองกับดวงดาว เกิดช่วงขึ้นปีใหม่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน คดีความ ทุกอย่างแรงมาก ปี
หน้าเผาจริง เริ่มตั้งแต่ต้นปี ไปเลย อากาศภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง แต่ละฤดูกาล ผิดเพ้ียนไป เป็นปีที่ฝนก็หายไป ขาดน้ า 
หน้าหนาวหนาวจัด คนเจ็บป่วยจากโรคภัย ฝุ่นละอองมากขึ้นเกิดขึ้นเกือบทั้งปี แตกต่างจากปีก่อนๆ" 
 นายโสรัจจะ กล่าวว่า เหตุอาเพศมาเตือนเราทุกคนอย่าประมาท อาจมีเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ครั้ง
ใหญ่ๆ ตั้งแต่วันนี้ไป มีการเมือง การเงิน สังคม กระทบชีวิตคนไทย พอเกิดแล้วจากนี้ของไทย บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย 
อะไรที่เคยคุยกันได้เริ่มขัดแย้ง โดยเฉพาะการเมือง อิงปีหน้า ดวงดาวต่างๆ มาตั้งฉากดาวมฤตยู น่าหนักใจ ม็อบต่างๆ 
มากขึ้น เรื่องตัวบุคคลความคิดขัดแย้งกัน อีกฝ่ายคิดเรื่องตัวเองถูกต้อง อีกฝ่ายเดือดร้อน ออกมาถนนมากขึ้นเรื่อนๆ 
กลายเป็นความวุ่นวาย เริ่มมีเรื่องราว ขัดแย้ง ทั่วๆ ไป เล็กๆ ไปถึงเรื่องใหญ่ๆ 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/462811 
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พลิกผลงาน "องค์กรอิสระ"  
27 ธันวาคม 2019 เวลา 07:44 น. 
"กกต." รับบทหนักตั้งแต่การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง  
  
 
 
 
 
 
 ตลอดปี 2562 เป็นปีแห่งการท าหน้าที่ส าคัญขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2560 ในหมวด 12 ว่าด้วย
องค์กรอิสระ ตั้งแต่มาตรา 215 ถึงมาตรา 247 ท าหน้าที่ตามองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์กรอิสระ ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยง
ธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติท้ังปวง 
 ส าหรับองค์กร อิสระที่มีบทบาทส าคัญตั้ งแต่ต้นปี  2562 ไม่ พ้นส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือ "กกต." ได้ท าหน้าที่จัดการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ที่วันที่ 24 มี.ค.ตั้งแต่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ(คสช.) เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ปี2557 ถือเป็นภารกิจส าคัญของ 7 กกต.ท าหน้าที่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ท่ามกลางการแข่งขันจากหลายขั้วการเมือง เพ่ือผู้แทนเข้ามาท าหน้า ส.ส.ในสภาฯ  
 "กกต." รับบทหนักตั้งแต่การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง  วันที่ 23 ม.ค.2562 โดย
วันที่ 8 ก.พ.2562 "กกต." ได้สรุปยอดผู้สมัคร ส.ส. มีผู้สมัครแบบแบ่งเขตจ านวน 11,128 คน จาก 80 พรรค
การเมือง 80 และผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ2,718 คนจาก 72 พรรคการเมือง รวม 13,846 คน เพ่ิมขึ้นเกือบ 4 เท่าหาก
เปรียบเทียบยอดผู้สมัครในปี 2554 จ านวน 3,832 คน นอกจากนี้ กกต.ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมือง เสนอ
ให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี มีทั้งหมด44 พรรคการเมือง รวม 68 รายชื่อ 
 ตลอดปี 2562 "กกต." ยังได้รับค าร้องมากมายที่มีผู้มายื่นร้องให้ตรวจสอบผู้สมัครและพรรคการเมือง เข้า
ข่ายท าผิดกฎหมายหรือไม่ แต่หากโฟกัสในส านวนส าคัญ (อ่านประกอบ : เปิดแฟ้มกกต. ส่อง 12 ค าร้องยุบอนาคตใหม่
https://www.nationweekend.com/content/detail/1037) พบว่าส่วนใหญ่มีการร้องให้  กกต.ตรวจสอบการ
กระท าของพรรคอนาคตใหม่ หนึ่งในนั้นมีคดี "ถือหุ้นสื่อ" ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มาจากค าร้องของนายศรี
สุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นให้ กกต.ตรวจสอบจนมีมติชี้มูล ส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้สถานภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง 
 ไม่ใช่คดีพรรคอนาคตใหม่อย่างเดียว  แต่ก่อนการเลือกตั้งวันที่  12 ก.พ.2562 กกต.มีมติส่งศาล
รัฐธรรมนูญ กรณีมีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบว่าการกระท าของพรรค "ไทยรักษาชาติ" ที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ว่าเข้า
ข่ายผิดมาตรา 92 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นเหตุให้ กกต.ต้องเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบ
พรรคหรือไม่ โดยคดีนี้วันที่ 7 มี.ค.2562 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ และมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิทาง
การเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค10 ปี ห้ามจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นเวลา 10 ปี รวมถึงห้ามใช้ชื่อซ้ าชื่อย่อเกี่ยวกับ
พรรคการเมืองนี้เป็นเวลา 10 ปี  
  

https://www.nationweekend.com/content/detail/1037
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 ข้ามมาที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หรือ "ป.ป.ช." ยังเป็นอีก
หนึ่งหน่วยงานองค์กรอิสระ ที่ได้รับการร้องเรียนมาโดยตลอดปี 2563 ต่อการตรวจสอบคดีส าคัญเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
 นอกจากภารกิจหลักการตรวจสอบป้องกับและปราบปรามการทุจริต  "ป.ป.ช." ยังมีหน้าที่เปิดเผยบัญชี
หนี้สินและทรัพย์สินโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่คณะรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี ส.ส. อดีต ส.ส. ส.ว. ซึ่ง
เป็นบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับความสนใจจากสังคมทุกครั้งที่ถูกเปิดเผยออกมา ซึ่งทุกบัญชีเป็นข้อมูล "ตั้งต้น" มีผลต่อการ
ตรวจสอบในประเด็นอ่ืนว่า ทุกบัญชีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแจ้งไว้เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่  อาทิ กรณีเรียกตรวจ
พระเครื่องของ "มงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์" หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ หรือกรณีส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการถือครองที่ดินของ "ปารีณา ไกรคุปต์" ณ ที่ท าการ อบต.รางบัว จ.ราชบุรี มีจ านวนเท่าใดจากข้อมูลที่ยื่น
ต่อ ป.ป.ช. 
 นอกจากนี้ ป.ป.ช.ยังเป็นองค์กรรับค าร้องมากมาย  หลายส านวน โดยเฉพาะการเข้ายื่นของ "ศรี
สุวรรณ" ในหลายประเด็น (อ่านประกอบ : เปิดแฟ้มค าร้อง ป.ป.ช. ฟัน "บิ๊กตู-่บิ๊กแดง-ธนธร"  
https://www.nationweekend.com/content/detail/2312) ที่ส าคัญ ป.ป.ช.ยังชี้มูลความผิดอีกหลายคดีส าคัญ  
 อาทิ การชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 ราย กรณีร่วมกันเรียกรับเงิน20 ล้านบาท จากบริษัทสัญชาติ
ญี่ปุ่นที่รับว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช แลกกับการอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือชั่วคราวบริเวณ
โรงไฟฟ้า เพ่ือให้เรือล าเลียงเข้าเทียบท่าขนถ่ายชิ้นส่วนของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้  (อ่านประกอบ : ย้อนคดี
ดัง "สินบน" โรงไฟฟ้า https://www.nationweekend.com/content/politics/2963)  
 ยังมีคดีชี้มูลความผิด นายวิรัชและนางทัศนียา รัตนเศรษฐ กับพวกรวม 24 ราย กรณีทุจริตในการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 (งบแปรญัตติ) ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ (สนามฟุตซอล) ที่มุ่งหมายมิให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพ่ือเอ้ืออ านวยแก่ผู้เข้าท าการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ และการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบรายการและวิธีการก่อสร้าง  สนามกีฬาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง 
 รวมถึงการชี้มูลความผิด "นาที รัชกิจประการ" ส.ส. พรรคภูมิใจไทย วันที่ 2 ก.ค.2562 จงใจยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  โดยวันที่ 9 ก.ค.2562 ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  อ่านค าพิพากษานางนาที จ าคุก 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปีและ
ปรับ 4,000 บาท และตัดสิทธิ์ทางการเมือง5 ปีตัง้แต่วันที่ 9 ธ.ค.2556 
  
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/detail/2312
https://www.nationweekend.com/content/politics/2963
https://www.nationweekend.com/content/detail/2312


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 
  
 ส าหรับในปี 2563 ป.ป.ช.ตั้งเป้าไต่สวน 15 คดีให้แล้วเสร็จ (อ่านประกอบ : เปิดแฟ้ม 15 คดีร้อน ป.ป.ช.
ไล่ จั บ โกงปี  63 https://www.nationweekend.com/content/politics/3076) ตาม เจตนารมณ์ รั ฐ ธ ร รมนูญ
ฉบับ 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พรป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มี
ผลบังคับใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พ.ย.2542 เพ่ือให้ "ป.ป.ช." เป็นองค์กรในระบบตรวจสอบถ่วงดุล และปราบปราม
การทุจริตต่อไป 
  
 
  
 
 
 
 
 นอกจากนี้ ยังมีบทบาทจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่นับค าร้องตามภารกิจขององค์กร เน้นไปที่  "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" เคยมีมี
มติ ให้ส่ ง เรื่ องพร้อมความเห็นไปยั งศาลรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  46 พ.ร .ป .ว่ าด้ วยวิธี พิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 2561 เพ่ือให้วินิจฉัยว่า กรณีนายกฯกล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน จากค าร้องนายภานุพงศ์ ชู
รักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยวันที่ 11 ก.ย.2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งไม่รับค าร้อง เนื่องจากไม่อยู่ใน
อ านาจการตรวจสอบ 
 หรือมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ โดยวันที่ 8 พ.ค.2562 ศาล
รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าไม่ขัดมาตรา 91 นอกจากนี้ยังมีมติผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย
เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ใช้ตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่วันที่ 11 มิ.ย.2562 ศาลรัฐธรรมนูญ 
"ไม่รับค าร้อง" ของผู้ตรวจการแผ่นดินในประเด็นนี้เช่นกัน 
  ทั้งหมดเป็นบทบาทในภารกิจหลักขององค์กรอิสระตามเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญ เพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐให้ตรงตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้. 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/4395?utm_source=slide_topnews&utm_medium=i
nternal_referral 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/3076
https://www.nationweekend.com/content/politics/4395?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.nationweekend.com/content/politics/4395?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.nationweekend.com/content/politics/3076
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27 ธ.ค. 2562 05:05 น. 

มาเร็วเคลมเร็ว 
 ข่าวฮือฮาป่าช้าแตกแหกกระเจิง...ข่าวที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติรับค าร้อง กกต.ให้ ยุบพรรค
อนาคตใหม่ กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคกู้ยืมเงิน 191 ล้านบาทเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 66 พ.ร.บ.พรรค
การเมือง ที่ห้ามไม่ให้บุคคล หรือนิติบุคคลบริจาคเงินให้พรรค การเมืองเกิน 10 ล้านบาทต่อปี 
 โดยศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้พรรคอนาคตใหม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา กกต.ภายใน 15 วัน  หมายความว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ออกนั่งบัลลังก์เปิดศาลไต่สวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ให้มากเรื่องมากความเมื่อครบเส้นตาย 15 
วัน ศาลรัฐธรรมนูญสามารถนัดประชุมลงมติว่าจะยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ได้เลย ยุบ? หรือไม่ยุบ? อดใจรออีกแป๊บ
เดียว 
 “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ตามค าร้องของ กกต.จะเกิด
วิบากกรรมตามมาอีก 4 ประการ... 
1,คณะกรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิเลือกตั้งยกเข่ง 5 ปี 
2,ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 79 คน ต้องไปหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 60 วัน 
3,สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทั่วประเทศจะหมดสภาพสมาชิกพรรคการเมือง 
4,เงิน 191 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่นายธนาธรท าสัญญาให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืม ก าหนดใช้คืนภายใน 3 ปี
จะถูกยึดไปสมทบกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองของ กกต. เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล 
 “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่คดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ของนาย
ธนาธรยังมีคดียุบพรรคอนาคตใหม่แซงคิวรอเช็กบิลอีกคดีโดยศาลรัฐธรรมนูญก าหนดอ่านค าตัดสินวันที่ 21 มกราคม  
เท่ากับพรรคอนาคตใหม่โดนขึ้นเขียงเชือดซ ้า 2 รอบในเดือนเดียว 
 สรุปย่อๆมีผู้ยื่นค าร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ในข้อหามีการกระท าล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ อ้างเหตุผลว่าสัญลักษณ์ของ
พรรคอนาคตใหม่เป็นสามเหลี่ยมหัวกลับ คล้ายสัญลักษณ์องค์กรลับ “อิลลูมินาติ” เมื่อกว่า 200 ปีที่ผ่านมาแสดงว่า
พรรคอนาคตใหม่น่าจะมีแนวคิดแบบเดียวกับ “อิลลูมินาติ” ที่ต้องการล้มล้างความเชื่อเดิม และต้องการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเดิม 
 “แม่ลูกจันทร์” มองว่าเป็นข้อกล่าวหาจับแพะชนแกะเอาเรื่องในอดีตมาขย ารวมกับเรื่องปัจจุบันถ้าพรรค
อนาคตใหม่ต้องการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยคงไม่ลงเลือกตั้ง และไม่ต่อต้านระบบเผด็จการสุดลิ่มทิ่ม
ประต ูยุบ? หรือไม่ยุบ? วันที่ 21 มกราคม หวยออกแน่นอน. 
 
“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1734723 
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กล้าได้กล้าเสีย : “อนาคตใหม”่ ซ้ายก็ยุบขวาก็ยุบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อีกเพียงไม่กี่วันก็จะย่างเข้าสู่ปีชวด (หนู) เป็นอีกปีที่พอคาดการณ์ได้ว่า “หนูซุกซน” ไม่ใช่ “สารหนู” 
สมญาของรัฐมนตรีคนหนึ่ง กกต. ประกาศรับรอง “สมศักดิ์ คุณเงิน” พลังประชารัฐ เป็น ส.ส.ขอนแก่น แล้วกล้าได้กล้า
เสีย : "ยุบพรรค" อนาคตดับฉับพลัน 
 “ธนกร” มั่นใจมาก “สมศักดิ์” จากพลังประชารัฐ ชนะเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นแน่ อันหมายถึงว่าความ
วุ่นวายในบ้านเมืองจะบังเกิดขึ้น เพราะความซุกซนของพรรคการเมืองและนักการเมืองจนเกิดปัญหาขึ้นมาเองว่าไปแล้ว
ล้วนเป็นการกระท าตัวเองทั้งสิ้น ไม่ได้มีใครไปกลั่นแกล้ง หรือกระท าให้เกิดเหตุขึ้นมาอย่างที่พยายามกล่าวหาลงท้ายก็
ไปโทษ กกต. และลามไปถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วย 
 ที่สุดศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาแถลงคดีส าคัญอยู่ 2 คดี คือเรื่อง “เงินกู้” ระหว่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และคดีล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
ที่เรียกว่าคดี “อิลลูมินาติ” 
 2 เรื่องนี้อยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการ “ยุบพรรค” เช่นเดียวกันเอาเรื่องการล้มล้างการ
ปกครองฯก่อน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้รับค าร้องให้วินิจฉัยว่า การกระท าของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค  ใช้สิทธิและเสรีภาพในลักษณะล้ม
ล้างการปกครองแผ่นดินโดยมิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ ซึ่งก่อนหน้านี้อนาคตใหม่ได้ยื่นค าร้องขอไต่สวนพยานแต่ศาล
รัฐธรรมนูญได้ยกค าร้อง เพราะมีพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ไม่จ าเป็นต้องเปิดการไต่สวนแต่อย่างใด 
 นัดฟังค าวินิจฉัยวันอังคารที่ 21 ม.ค.2563 เวลา 11.30 น. คดีนี้มีโทษถึง “ยุบพรรค” นั่นเป็นคดีแรก! อีก
คดีหนึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากที่ กกต.ได้ส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ยุบพรรค” อนาคตใหม่ในประเด็นที่นาย
ธนาธรได้ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ 191 ล้านบาท 
 คือ หัวหน้าพรรคให้เงินกู้พรรคในสังกัด การให้พรรคการเมืองกู้เงินนั้นถือว่ามีความผิด สมควรต้อง “ยุบ
พรรค” เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่เข้าข่ายคุณลักษณะ 7 ประการตามที่กฎหมายก าหนด พูดง่ายๆก็คือ เป็นการกระท า
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดหรือให้อ านาจไว้ ถือว่าจะต้องรู้ หรือควรจะรู้ว่าเป็นรายได้ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
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จึงต้องรู้ จะแกล้งบอกไม่รู้ไม่ได้ หรือจะอ้างอย่างอ่ืนไม่ได้เข้าข่ายความผิดต้อง “ยุบพรรค” ตาม ม.92 วรรค 1 (3) กกต.
ได้ยื่นค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ยุบพรรค” อนาคตใหม่ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นควรรับค าร้องเพ่ือ
วินิจฉัย “ยุบพรรค” ตามค าร้องของ กกต.โดยจะแจ้งให้พรรคอนาคตใหม่ได้รับทราบและสามารถยื่นค าร้องเพ่ือแก้ข้อ
กล่าวหาภายใน 15 วัน 
 ก าหนดการคงด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป เป็นอันว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับค าร้อง
การ “ยุบพรรค” อนาคตใหม่ทั้งคดี “เงินกู้” และคดีล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข “ซ้าย” ก็ยุบ...“ขวา” ก็ยุบ 2 เด้งเลยทีเดียว ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนในพรรคอนาคตใหม่หลังศาลรัฐธรรมนูญ
แถลงคดีส าคัญก็คือมีสมาชิกพรรคได้ไปยื่นหนังสือคัดค้านทั้งที่กรุงเทพฯ และภูเก็ตก็อย่างที่คาดการณ์กันว่าปีหนูนั้นจะ
เป็นปีที่การเมืองในประเทศร้อนแรงอย่างแน่นอน ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้  เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.63 คือ “วิ่งไล่ลุง” ที่
พอจะมองเห็นแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น? 
 
“สายล่อฟ้า” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1734786 
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บทบรรณาธิการ : ประชามติแก้ได้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เลือกนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กมธ. 
พร้อมกับรองประธานจากพรรคต่างๆอีก 7 คน ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แสดงถึงเจตจ านงที่จะร่วมมือกัน 
 แม้จะเป็นคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไข แต่คนทั่วไปเชื่อว่า กมธ.ชุดนี้อาจศึกษาเนื้อหาที่ควรแก้ไข
ด้วย ส่วนแนวทางการแก้ไข นายโภคิน พลกุล กมธ.จากพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวว่า ฝ่ายเชื่อว่าแนวทางที่ดี
ที่สุด คือการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ยกเว้นหมวด 1 กับหมวด 2 
 ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญระบุว่า มีแนวทางการแก้ไขมีอยู่ 3 แนวทาง แนวทางแรกมอบให้ 
ส.ส.ร.แก้ไขท้ังฉบับ โดยอาจยกเว้นหมวด 1 คือบททั่วไป กับหมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ แนวทางที่ 2 แก้ไขมาตรา 
256 ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนแนวทางท่ี 3 แก้ไขเป็นรายมาตรา เช่น เรื่องการเลือกตั้ง 
 รัฐธรรมนูญ 2540 ที่ได้รับยกย่องเป็น “ฉบับปฏิรูปการเมือง” สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 
2535 ประชาชนลุกฮือต่อต้านการสืบทอดอ านาจ ของคณะรัฐประหาร รสช. ก่อให้เกิดขบวนการ ปฏิรูปการเมือง 
ผลักดันให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เริ่มด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ร. 99 คน จากท่ัวประเทศ เขียนใหม่ทั้งฉบับ 
 อีกฉบับหนึ่งได้แก่รัฐธรรมนูญ 2550 ที่สืบเนื่องมาจากคณะรัฐประหาร คมช. แบบเดียวกับฉบับ 2560 แต่ 
คมช. ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะสืบทอดอ านาจ หรือ “อยู่ยาว” จึงเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให้มี ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมข้ันสุดท้าย ด้วยการออกเสียงประชามติ ที่เป็นประชามติที่แท้ 
 แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก าลังด าเนินการอยู่อาจมีปัญหาไม่ราบรื่นเหมือน ที่ผ่านๆมา เนื่องจาก คสช. ซึ่ง
เจ้าภาพในการจัดท ารัฐธรรมนูญ 2560 ต้องการอยู่ยาว ต้องการสืบทอดอ านาจ แม้แต่แกนน าของพรรคแกนน ารัฐบาล 
ก็ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบัน “ดีไซน์มาเพ่ือพวกเรา” จึงไม่กระตือรือร้นที่จะแก้ไข 
 คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญยังล็อกกุญแจการแก้ไขไว้อย่างแน่นหนา กลายเป็นรัฐธรรมนูญ “ฉบับห้ามแก้” ถ้า 
84 ส.ว.คัดค้าน ร่างการแก้ไขก็ต้องตกไป แม้จะได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. 500 เสียง ทั้งสภาก็ไร้ความหมาย วิธีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญกลายเป็นจุดบกพร่องที่สุด ไม่แน่ใจว่าประชามติคนไทยทั้งประเทศจะแก้ได้หรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1734726 
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แก้ไม่ตกม็อบลามแน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 เตรียมลุ้นระทึกตั้งแต่เดือนแรกของศักราชใหม่ปี 2563...คิวที่ศาลรัฐธรรมนูญก าหนดชี้ชะตาคดียุบพรรค
อนาคตใหม่ ในคดีใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข วันที่ 21 ม.ค.2563 โดยไม่จ าเป็นต้องไต่สวนหรือสอบพยานเพิ่มเติม 
 เนื่องจากเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจะวินิจฉัยได้แล้วใกล้รู้ค าตอบสุดท้ายค่ายสีส้มจะได้ไปต่อ หรือ
หายไปจากสารบบการเมือง หากหลุดด่านแรกมาได้ ก็ยังต้องลุ้นกับดาบสองตามมาติดๆ ในคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค า
ร้องคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท รอเข้าสู่กระบวนการประมวลพยานหลักฐานชี้ขาดต่อไป 
 2 คดียุบพรรคจ่อคอหอย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และพลพรรคอนาคตใหม่
สถานการณ์อยู่ในภาวะแขวนอยู่บนเส้นด้าย ยังไม่รู้อนาคตจะรอดหรือร่วง เช่นเดียวกับอาการน่าเป็นห่วงของพรรคเพ่ือ
ไทย แกนน าฝ่ายค้านที่มีปัญหาแรงกระเพ่ือมภายในพรรคก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ หลังจากพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 
จ.ขอนแก่น 
 เสียท่าและเสียหน้าในพ้ืนที่เรดโซนที่เป็นฐานที่มั่นหลักของตัวเอง ตอกย้ าสภาพระหองระแหงระหว่าง 
ส.ส.อีสานที่ไม่ปลื้ม “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ภายใต้เครื่องหมาย
ค าถามศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เมืองดอกคูนที่ผ่านมา เครือข่ายอดีต ส.ส. เจ้าของพื้นที่อย่าง นายนวัธ เตาะเจริญสุข ใส่เต็ม
ร้อยช่วย “เจ๊หน่อย” หรือไม่ ในฐานะที่ส่งศัตรูคู่ปรับของนายนวัธเป็นตัวแทนพรรคลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในเที่ยวนี้ 
 เพ่ือไทยเองก็ป่วนไม่แพ้อนาคตใหม่ จากปัญหาความไม่เป็นเอกภาพภายในพรรคเสียงฝ่ายค้านขาดทุน
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เสียต้นทุนเดิมทั้งที่ จ.นครปฐม และ จ.ขอนแก่น ไม่ต้องนับการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ก าแพงเพชร และ จ.
สมุทรปราการ ที่เป็นพ้ืนที่สายแข็งของฝั่งพลังประชารัฐ มีทั้ง นายวราเทพ รัตนากร และตระกูล “อัศวเหม” คอยซัพ
พอร์ตรักษาฐาน 2 พ้ืนที่ ยังไงก็เป็นต่อหลายช่วงตัว 
 โอกาสที่ขั้วฝ่ายค้านจะตีตื้นคืนทุนมาเป็นไปได้ยาก ช่วยรัฐบาลเรือเหล็กของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม โล่งขึ้นเยอะท าแต้มทิ้งห่างกันมากข้ึน ทั้งจากเสียงที่เพ่ิมข้ึนในการเลือกตั้ง
ซ่อม และ 4 งูเห่าอนาคตใหม่ ยังไม่นับรวมเสียงบางส่วนจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่มีแนวโน้มอาจเปลี่ยนขั้วจากฝ่ายค้าน
เด้งมาอยู่ฝ่ายรัฐบาล 
 เบ็ดเสร็จจากต้นทุนเดิมที่รัฐบาลมีอยู่ 254 ที่นั่ง พุ่งขึ้นมาแตะที่ 260 เสียง สวนทางกับฝ่ายค้านที่หายไป
หลายที่นั่ง วูบเหลืออยู่ราว 240 เสียง ทิ้งห่างกันร่วม 20 เสียง ขยับจากเสียงปริ่มน้ าขึ้นมาอยู่ในโซนปลอดภัยเปิดทางให้
ทีม “ลุงตู่” ปั่นแต้มกันสนุกมือ ลุยปล่อยของมาตรการทางเศรษฐกิจเป็นของขวัญปีใหม่คืนความสุขให้ประชาชนในช่วง
ปลายปี 
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 ตามที่ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เร่งตีปี๊บมาตรการเศรษฐกิจ อาทิ การให้ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปี 2562/2563 แก่เกษตรกรไร่ละ 
500 บาท วงเงิน 25,793 ล้านบาท โดยจะเร่งทยอยโอนเงินให้เกษตรกรภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ 
 การให้ธนาคารออมสินคืนดอกเบี้ยเงินกู้แก่ลูกค้ารายย่อย อัตรา 10% ส าหรับลูกค้าที่มีวงเงินรวมทุก
สัญญาไม่เกิน 200,000 บาท และมอบดอกเบี้ยพิเศษลูกค้าเงินฝากประจ าอีก 0.25% ต่อปี ส าหรับเงินฝากไม่เกินรายละ 
1 ล้านบาทโครงการคืนเงิน 1,000 บาทแก่ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนช าระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือนของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) 
 ยังไม่นับรวมถึงการลดราคาน้ ามันทุกชนิดลิตรละ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.2562–10 ม.ค.2563 ช่วย
บรรเทาค่าครองชีพประชาชนทุกกระทรวงเร่งท าตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ แข่งกันเข็นแคมเปญเป็นของขวัญปี
ใหม่แก่คนไทย แต่นั่นก็แค่มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนกันเฉพาะหน้า ยังต้องเดินเครื่องกู้เศรษฐกิจไทยต่อเนื่องอี
กลอตใหญ่ให้พ้นจากปากเหว 
 ในอารมณ์ที่เกมรบนอกสภาโหมโรงกันมาอึกทึก เตรียมลงถนนตั้งแต่เดือน ม.ค.2563 เป็นต้นไป ตามเดิม
พันเปิดหน้าสู้นอกสภาของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โยงไปกับอีเวนต์ “วิ่งไล่ลุง” วันที่ 12 ม.ค.ปีหน้าเป็นตัวน าร่อง ซึ่ง
คงปฏิเสธล าบากว่าไม่มีความเชื่อมโยงกับ “ธนาธร” ในแอ็กชันที่กัปตันทีมสีส้มร่วมปลุกกระแสด้วยเต็มที่ 
 ค่ายอนาคตใหม่โชว์ให้เห็นมีมวลชนเป็นหน้าตักพร้อมใช้งานอยู่ในระดับหนึ่ง รอสะสมไพร่พล เร่งอุณหภูมิ
ร้อนไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆช็อตเสี่ยงที่น่าห่วงคือ เรื่องปากท้องชาวบ้าน หากยังแก้ไม่ตก ปล่อยม็อบจุดติด “ลุงตู่” คงถึง
คราวล าบากแน่. 
 
ทีมข่าวการเมือง 
 
อ้างถึง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1735285 
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27 ธันวาคม 2562 - 09:35 น. 
อกหักจาก แม้ว แล้วโหน เด็กส้มหวาน 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมว่ิงไล่ลุง ที่จะจัดขึ้นช่วงต้นปี 2563 ปรากฏว่า ได้มีส านักงานสาขาพรรคอนาคตใหม่ในหลายจังหวัด เริ่ม
ประกาศเชิญชวนให้ผู้คนไปร่วมว่ิงกันแล้ว 
          มิเพียงแค่กิจกรรม “วิ่งการเมือง” ภายในขอบเขตทั่วประเทศ หากแต่ในต่างประเทศ ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดง
ในสหรัฐอเมริกา ในนาม Red USA ก็จะจัดกจิกรรมวิ่งไล่ลุง ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้า 
ที่ ซีคัวยา พาร์ค - มอนเทอเรย์ พาร์ค, แคลิฟอร์เนีย 
          “จอม เพชรประดับ” สมาชิกกลุ่ม Red USA ได้ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งไล่ลุง เพ่ือขับไล่เผด็จการทหาร 
และเผด็จการทุกรูปแบบในการเมืองไทย เพ่ือร่วมสร้างอนาคตไทย ที่ก้าวหน้าสดใส เพ่ือประชาชนชาวไทย จะได้มีสิทธิ
เสรีภาพ ลืมตาอ้าปากได้ และเพ่ืออนาคตของลูกหลานไทยทุกคน 
           ด้าน “เชาว์ ซื่อแท้” ตัวแทนของ Red USA บอกว่า เรามีเป้าหมายวิ่งไล่เผด็จการทั้งแผง ขณะเดียวกันก็
ให้การสนับสนุนกิจกรรมวิ่งไล่ลุงของนักศึกษาที่เมืองไทยด้วย เพ่ือบอกสังคมว่าคนไทยในต่างแดน จะไม่ปล่อยให้
นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ต่อสู้โดยล าพัง 
          สมัยที่ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ หนีตายมาปักหลักอยู่ในสหรัฐ และเริ่มก่อการตั้งองค์กรเสรีไทย ก็ได้เชาว์ 
และพลพรรค Red USA เป็นก าลังหนุน ท ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการ คสช.หลายครั้ง 
           ล่าสุด เชาว์ ซื่อแท้ จัดงานวันเกิดให้ทักษิณ ชินวัตร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ในร้านอาหารคนไทย ที่
ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่หลังจากนั้น กลุ่ม  Red USA ก็ลดบทบาทลง ไม่ได้ท ากิจกรรมการเมืองอีก 
ดังทราบกัน องค์การเสรีไทยของจารุพงศ์ ถึงกาลอวสาน ท าให้ “จอม เพชรประดับ” และ “สุนัย จุลพงศธร” ต้องพ่ึง
ตัวเองมากขึ้น ยกตัวอย่าง “สุนัย” หันท าทีวีออนไลน์ผ่านยูทูบชื่อ Sunai TV และ Sunai FC และเปิดขอรับบริจาคจาก
ผู้รักประชาธิปไตยท่ัวโลก 
           ส่วนจอม เพชรประดับ ได้ยุติการท าสื่อทีวีออนไลน์เต็มรูปแบบ เพราะขาดเงินทุนสนับสนุน และต้องท ามา
หากินเลี้ยงชีพ จึงหันมาใช้เพจ Jom Petchpradab สื่อสารการเมืองกับแฟนคลับ 
 ระยะหลัง จอมแสดงออกถึงความผิดหวังต่อพรรคเพ่ือไทย และทักษิณ ชินวัตร เพราะเขามองว่า คน
เหล่านั้นสู้ไม่จริง สู้ไม่ถึงที่สุด เหมือนพรรคอนาคตใหม่ 
           อย่างกรณีพรรคเพ่ือไทยพ่ายแพ้เลือกตั้งซ่อมที่เขต 7 ขอนแก่น จอมแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่า “แม้จะ
เห็นใจ สนับสนุน และให้ก าลังใจเพ่ือไทยมาโดยตลอด แต่เพ่ือไทยเองก็จะต้องพิสูจน์และตอบแทนความเห็นอกเห็นใจ 
และแรงสนับสนุนของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน นั่นคือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการเมือง ที่หากจะต้อง
เล่นตาม กติกาโจร ที่ไม่มีหนทางให้ตัวเองได้ชนะทางการเมืองได้เลย...” 
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 จอมก็ไม่ต่างจาก “แดงฮาร์ดคอร์” ในเมืองไทยที่ประเมินว่า “ทักษิณหมอบ” หรือ “เพ่ือไทยถอย” ไม่
ยอมแตกหักกับกลุ่มอ ามาตย์หรือเผด็จการทรราช เขาจึงเสนอว่า 
           “..จะต้องหารูปแบบ วิธีการ ยุทธการ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไทยรักไทย พลังประชาชน หรือเพ่ือไทย ไม่เคย
ท ามาก่อน มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ หากไม่เช่นนั้น เพ่ือไทย ก็จะสิ้นมนต์ สิ้นพลัง และตายซากไปจากความ
คาดหวังของประชาชนอย่างแน่นอน อย่างที่เคยพูดมาหลายครั้งว่า บริบททางการเมืองในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไป
แล้ว และประชาชนไทยส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยเช่นกัน หากท าไม่ได้เพราะติดขัดกับความเป็นนักการเมือง
แบบเก่า ความคิดเก่าๆ ก็ควรจะยุบทิ้งแล้วตั้งพรรคใหม”่ 
           จอมจึงหันมาฝากความหวังไว้กับธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และมิตรสหาย ที่กล้าแสดงออก ไม่ยกมือเห็นชอบ 
พ.ร.ก.โอนก าลังพลฯ นี่คือการแสดงจุดยืนของฝ่ายประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 
          อาการของจอม ไม่ต่างจากคนอกหักจากผู้ชายชื่อทักษิณ แล้วสวิงกลับมาไทคูนแสนล้านชื่อธนาธร เพราะ
เชื่อว่า ธนาธรจะเป็นผู้น าการอภิวัฒน์สังคมไทย  
 
 
อ้างอิง :  https://www.komchadluek.net/news/scoop/407035?utm_source  
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"นิติเรด" เพ้อ "นิติสงคราม" 
27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ครอบครัวทักษิณ......... 
                "พจมาน-โอ๊ค-เอม-อุ๊งอ๊ิง" กิน-ด่ืม-ปลื้มสุข ฉลองคริสต์มาส มื้อละแสน อยู่ ณ รมณียสถานประเทศใด  
                โปรดทราบ.... 
                ข้าราชการสรรพากรที่ขายตัว โดยช่วยให้นายพานทองแท้ และนางพินทองทา เลี่ยงเสียภาษีอากร ในการ
ซื้อหุ้นชินคอร์ป เมื่อปี ๒๕๔๙ นั้น 
                ขณะนี้ 
                -นางเบญจา หลุยเจริญ อดีต รมช.คลัง สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และอดีตรองอธิบดีกรมสรรพากร  
                -น.ส.จ ารัส แหยมสร้อยทอง อดีต ผอ.ส านักกฎหมาย   
                -น.ส.โมรีรัตน์ บุญญาศิริ อดีต ผอ.ส านักกฎหมาย  
                -นายกริช วิปุลานุสาสน์ ผอ.ส านักกฎหมาย กรมสรรพากร และ 
                -น.ส.ปราณี เวชพฤกษ์พิทักษ์ คนใกล้ชิดเลขานุการส่วนตัวคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภริยาทักษิณ 
                "เข้าคุก" เรียบร้อยแล้ว 
                คนละ ๒ ปี ตามค าพิพากษาศาลฎีกา เมื่อวาน (๒๖ ธ.ค.๖๒) 
                ฝ่ายชายคริสต์มาสดินเนอร์ที่เรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ  
                ส่วนฝ่ายหญิงรินน้ าตาดื่ม...... 
                ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง นายหญิง, นายใหญ่ และคุณหนูทั้งสาม อยู่นอกคุก "เสพสุข" จากสมบัติ ที่ข้าทาส-
บริวาร "คุกแทน" สืบๆ ไป 
                มีสุข..นายเสพ, มีคุก..ขี้ข้าติด 
                สาธุ..สาธุ..สาธุ! 
                นอกจาก ๔ นาง และ ๑ นาย ที่ต้องคิดคุกคดีช่วยเลี่ยงภาษีหุ้นชินคอร์ป เพ่ือทักษิณและครอบครัวแล้ว 
                คงจ ากันได้ ในคดีทุจริตโครงการระบายข้าวจีทูจี สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์  
                ยังมีข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือน และพ่อค้า 
"ติดคุก" เพื่อว่านวงศ์ทักษิณอีก ร่วม ๒๐ คน เช่น 
                -นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์  
                -นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์  
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                -นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  
                -นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  
                -นายอัครพงศ์ ช่วยเกลี้ยง หรือทีปวัชระ อดีตเลขานุการกรมการค้าต่างประเทศ  
                -นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง เจ้าของบริษัท สยามอินดิก้า จ ากัด  
                และ.....ฯลฯ........ 
                ตัวส าคัญที่ยังหลบหนีโทษคุก ๕๐ ปี ไปถึงขณะนี้ คือ พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ  
                หรือ "หมอโด่ง" อดีตเลขานุการ รมว.พาณิชย์ ผู้เป็น "มือท า" ตามค าสั่งที่รับมอบหมายมา 
                แถมอีกคน เดี๋ยวจะว่ารักง่าย-ลืมง่าย ก็ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ที่โทร.บอกบุญทรง...พ่ี รอแป๊บ เดี๋ยวหนูถึง นั่น
ไง 
                "แป๊บ" ของหญิงคอแข็ง....... 
                โน่น...ไปโผล่ที่ลอนดอน หลอกให้บุญทรงคออ่อน นอนคุก ถึงขณะนี้  
                ส่วนตัวนางแฮปปี้ ตามสโลแกนพรรคและทาสที่กู่ร้องปองหลอกประชาชนชนิดหน้าไม่อายทุกเช้า-ค่ า 
                "จะอยู่กับชาวบ้าน...จะร่วมทุกข์-ร่วมสุขกับพ่อแม่พ่ีน้อง...จะไม่ทอดทิ้งประชาชน ขอตายกับประชาธิปไตย" 
                หลอก........... 
                หลอกนะ ไม่ใช่ดอก เรื่องขอตายกับประชาธิปไตยน่ะ ยิ่งลักษณ์ขี้จุ๊  
                ที่ไม่จุ๊ แต่ทีทา่จะตายกับประชาธิปไตยกากๆ ร าไรจะเป็น "ธนาธร-ปิยบุตร" แห่งพรรคอนาคตใหม่! 
                เห็น "หลวงประดิษฐวาทกรรมแซงตุดส์" ดิ้นประดิษฐ์ศัพท์ใหม่ๆ กวนโอ๊ยก่อนตายประจ า 
                เมื่อวานนี้ อะไรล่ะ...นิติสงคราม 
                ก็ไม่ใหม่ซะทีเดียว เมื่อวาน พรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซ ก็น ามาใช้อีก ลองอ่านกันดู 
                วันนี้เอกสารข่าวส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค าร้องกรณีณฐพร โต
ประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49  
                ว่าการกระท าของพรรคอนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหาร
พรรคอนาคตใหม ่ 
                เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือไม ่
                ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นแล้วว่า  
                ในคดีนี้ มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวน  
                จึงนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันอังคาร 21 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ) 
                สุดท้าย เราอยากฝากให้สังคมได้ระลึกไว้เสมอว่า กระบวนการ Lawfare หรือ “นิติสงคราม” นั้น ไม่เคย
เป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ  
                เพราะไม่เคยแก้ปัญหาใดๆ ได้เลย ดังที่จะเห็นการใช้กระบวนการเช่นนี้มาในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ก็
ไม่ได้ท าให้ความขัดแย้งลดลง  
                ซ้ ายังท าให้ความแตกแยกร้าวลึกลงไปอีก 
                เนี่ย..... 
                อยากถามปิยบุตรในฐานะอาจารย์กฎหมายว่า การหยิบเฉพาะตอน-เฉพาะประเด็น มาสรุปเรื่องทั้งหมด 
โน้มน้าวไปในทิศทางตามตนต้องการ 
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                มันถูกต้องมั้ย มันใช่มั้ย......... 
                และมันเป็นวิสัยนักกฎหมายที่มีจริยธรรมพึงประพฤติปฏิบัติมั้ย? 
                การที่มีผู้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นศาลระบบไต่สวน และศาลได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่า....... 
                "พยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวน"  
                จึงนัดอ่านค าวินิจฉัยนั้น 
                มันเป็น "นิติสงคราม" ยังไง หือ..สุดหล่อ? 
                คุณปูพื้นข่าวไปเรื่อยๆ เพ่ือให้คนไม่รู-้ไม่เข้าใจ "ระบบไต่สวน" เคลิ้มตาม แล้วโน้มน้าวเชิงสะกดจิตให้คล้อย
ตาม  
                ว่าที่ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยเลยนั้น.......... 
                ศาลรัฐธรรมนูญก าลังสร้างสงครามกับอนาคตใหม่ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือประหัต-ประหาร 
                แล้วบอกว่า นี้ไม่เป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ  
                เพราะไม่เคยแก้ปัญหาใดๆ ได้ ไม่ท าให้ความขัดแย้งลดลง ซ้ ายังท าให้ความแตกแยกร้าวลึกลงไปอีก 
                มัน "ปลุกระดม" โดยปูทางล่วงหน้าชัดๆ! 
                ที่ศาลนัดวินิจฉัยคดี มันเป็น "นิติสงคราม" ตรงไหน ถามจริงๆ เหอะ? 
                ระบบไต่สวน คือแบบไหน ปิยบุตร อนาคตใหม่ รู้ แต่พูดในวิธีระบบกล่าวหา เพ่ือให้เห็นว่า ศาลไม่ฟังความ
สองด้าน แล้วรวบรัดตัดสินเลย 
                แบบนี้ นิสัยไม่ดี ไม่เอานะ...ไม่เอา 
                ควรบอกให้ประชาชนเขาเข้าใจ ระบบไต่สวนที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้นี้........ 
                ศาลเป็นผู้ไต่สวนเอง มีอ านาจสืบพยาน และควบคุมการไต่สวนเอง คนละแบบกับระบบกล่าวหาในศาล
อาญา 
                การพิจารณาบางกรณี ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยด้วยซ้ า 
                ปิยบุตรก็รู้นี่ ว่าระบบไต่สวน ศาลสามารถเรียกพยานเพิ่มได้เรื่อยๆ  
                บางครั้ง คู่ความอาจไม่รู้เลยว่า ศาลจะเรียกพยานหลักฐานใด และใช้หลักฐานใดในการวินิจฉัยการกระท า
ของตนด้วยซ้ า  
                อนาคตใหม่ นายธนาธร-ปิยบุตร ก็รู้อยู่กับตัวเองมิใช่หรือว่า ที่ท ามาแล้วและก าลังท า 
                มี...หรือไม่มี ที่เข้าข่าย...... 
                "ใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข? 
                ฉะนั้น กินปูนร้อนท้องไปไย?  
                ข้อหานี้ ว่าไปแล้ว ต้องดูทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ไม่เหมือนคดีปล่อยเงินกู้ ซึ่งข้อเท็จจริงชัด เพียงข้อ
กฎหมายเท่านั้น ที่ต้องพิจารณา 
                ความเห็นผม ๒๑ มกรา. "ห้าสิบ-ห้าสิบ" 
                "นิติสงคราม" น่ะ.........  
                เอาไว้ประกาศคู่กับ "นิติเรด" เถอะ!.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53351 
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